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GLASILO DELOVNE SKUPNOSTI INDUSTRIJE USNJA VRHNIKA 

Iz poslovnega poročila 
za lalo 1970 

v katerega so bili voljeni · pred
stavniki obratov po paritetnem 
načelu. Tudi upravi odbor je 
na nivoju podjetja in odloča v 
okviru pooblastil. Za posamezna 
strokovna področja in po obra
tih pa imamo komisije delav
skega sveta, ki prav tako na os
novi pooblastil samostojno odlo
čajo. Z novim statutom je pred
videna decentralizacija samou
pravnega sistema in naj bi del 

Predmet poslovanja našega podjetja smo leta 1970 dopolnili še 
s proizvodnjo usnjene obutve, ker je bil s l. oktobrom 1970 pri
ključen k našemu podjetju obrat za izdelavo obutve, ki je do 30. 
septembra 1970 posloval kot samostojno podjetje pod firmo »ROž
NIK<< Ljubljana . 

V okviru našega podjetja ima
mo tako naslednje poslovne 
enote: 
- usnjama na Vrhniki 
- sortirnica svinjskih ščetin na 

Vrhniki 
- usnjarna v šmartnem 
- krmama v šmartnem 
- konfekcija usnja in konfekci-

ja krzna v šmartnem 
- konfekcija usnja na Vrhniki 
- obrat za izdelavo čevljev v 

Ljubljani 
- krznarska delavnica v Ljub

ljani 

- maloprodajne trgovine - 3 v 
Ljubljani ter v Beogradu, Za
grebu in Litiji. 

Vse te poslovne enote poslu
jejo v okviru enotnega podjetja 
in nima nobena lastnosti prav
ne osebe kot samostojna orga
nizacija združenega dela. 

Zaradi organizacijskih spre
memb v letu 1969 in še leta 1970 
smo odlašali z novim statutom 
podjetja. Zato je delavski svet 
nekatere zadeve urejal z začas
nimi statutarnimi določbami. 
Smatramo, da so osnovni kon-

V osnutku statuta podjetja: 

Organizacija vodenja 
• 1n samouprava 

S pripravo novega statuta podjetja, ki bi moral določati novo or
ganizacijo podjetja po pripojitvi »šmartna<< in »Rožnika« smo zelo 
dolgo odlašali. Za to je bilo več razlogov, med katerimi je najvaž
nejši prav v uspelih in neuspelih integracijskih težnjah našega ko
lektiva. Končno je le pred nami toliko časa pričakovani osnutek sta
tuta, katerega bo po razpravi v kolektivu obravnaval delavski svet 
podjetja. 

Po zakonskih določilih mora 
statut določati zlasti: 

- notranjo organizacijo ali sa
mo načela za notranjo organiza
cijo podjetja, 

- organe upravljanja podjetja 
in njihovo sestavo, pravice in 
dolžnosti (delovno področje), od
govornost in njihova medsebojna 
razmerja, 

- položaj organizacij združe
nega dela v podjetju, pravice in 

dolžnosti njihovih delovnih skup
nosti v upravljanju, njihove or
gane upravljanja in medsebojna 
razmerja med njimi, 

- katere organizacije združe
nega dela v podjetju imajo po
slovno samostojnost ter njen ob
seg kot tudi načela za urejanje 
notranjih poslovnih razmerij v 
podjetju, 

Nadaljevanje na 7. strani 

Naši koncepti gospodarjenja v letu 1970 so bili prav tako 
kot pretekla leta usmerjeni v povečanje proizvodnih zmoglji
vosti, kar je tudi razvidno iz pregleda doseženega obsega pro
izvodnje v preteklih treh letih: 

Index 
skupina izdelkov enota 1968 1969 1970 1970: 1969 

svinjsko usnje + ceplj. m' 1,296.447 1,568.005 1,447.145 92,3 
goveje usnje + ceplj. m' 175.494 274.949 552.569 200,9 
ovčje krzno za podloge m' 101.798 203.337 243.862 119,9 
sortirane ščetine kg 105.705 102.573 94.699 92,3 
krzno divjačine kom. 20.332 72.824 24.492 33,6 
krznena konfekcija ni' 25.685 26.540 27.262 102,7 
usnjene konfekcije m' 42.615 58.938 66.094 112,1 
usnjena obutev - Rožnik parovod l. X. 1970 dalje 9.407 

do 30. IX. 1970 39.024 

cepti naše gospodarske politike 
sedaj toliko jasni, da s sprejet
jem statuta ne smemo več odla
šati in naj bo ta naloga opravlje
na vsaj do konca meseca aprila 
1971. V tem prehodnem obdobju, 
ko še nimamo novega statuta, je 
neizdelana tudi naša samouprav
na organizacija. Pretežni del važ
nejših poslovnih določitev· si je 
pridržal centralni delavski svet, 

odgovornejših nalog prevzeli 
obratni delavski sveti. Smatra
mo, da zaradi tega prehodnega 
ali začasnega obdobja osnovne 
samoupravne pravice niso krše
ne. Naša prizadevanja v tem ob
dobju smo usmerili bolj na utrje
vanje organizacijskih in ekonom
skih pozicij posameznih obratov 
in smo prepričani, da smo tako 

Nadaljevanje na 4. strani 

Ni sledu o stari strojilnici - prostor pričakuje strugalce 



Ob slabih pogojih dela v mokrem oddelku krznarne je še dodatna 
nevarnost, ker delavci pri pretakanju kisline ne uporabljajo vseh 
predpisanih sredstev za osebno varstvo 

Uveljavljanje pravic 
zavarovancev 

Na podlagi statuta skupnosti zdravstvenega zavarovanja delav
cev Ljubljana (o tem je že bilo pisano v eni izmed številk Usnjarja) 
je skupščina skupnosti na seji l. marca 1971 sprejela pravilnik o uve
ljavljanju pravic iz zdravstvenega zavarovanja. 

Smatram, da je nujno potrebno, da se vsak izmed nas zavaro· 
vancev seznani s pravicami, ki jih lahko uveljavlja iz zdravstvenega 
zavarovanja. Ker je obravnavani pravilnik precej obširen, bodo nje
gove bistvene značilnosti podane v nadaljevanjih Usnjarja. 

Pravilnik določa, na kakšen na
čin in pod kakšnimi pogoji uve
ljavljajo zavarovane osebe pravi
ce iz zdravstvenega zavarovanja, 
in govori o obveznih oblikah 
zdravstvenega varstva. 

Zavarovane osebe imajo pravi
co uveljavljati zdravstveno var
stvo samo pri organizacijah, ki 
se štejejo po veljavnih predpisih 
za zdravstvene delovne organiza
cije, ter nabavljati zdravstvene 
pripomočke pri organizacijah in 
zasebnikih, s katerimi ima skup
nost sklenjene pogodbe. Stroški 
zdravstvenega varstva, razen ob
veznega prisoevka zavarovanih 
oseb, gredo v breme skupnosti 
le, če nastanejo z uveljavljanjem 
pravic na podlagi zakona, statu
ta, tega pravilnika in drugih 
splošnih aktov skupnosti. če pri
de do morebitnega spora v po
stopku za uveljavljanje pravic, 
odloča o tem organ skupnosti, ki 
ga določa statut skupnosti. Stro
kovna organa skupnosti za razso
ja sta zdravniška komisija I. 
stopnje in zdravniška komisija 
Il. stopnje. 

Pravilnik daje možnost, da 
vsak zavarovanec lahko samo
stojno izbira zdravstveno organi
zacijo in zdravstvenega delavca 
ne glede na teritorialno pripad
nost zdravstvene organizacije in 
bivališča zavarovanca. V prime
ru, da se zavarovanec odloči za 
zdravstveno storitev izven ob
močja skupnosti, plača skupnost 
stroške v takšni višini, kot bi jih 
plačala, če bi bila zdravstvena 
storitev opravljena v zdravstve
ni delovni organizaciji, s katero 
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je skupnost sklenila pogodbo. 
Potne stroške zavarovancu pa 
krije skupnost le do njemu naj· 
bližje zdravstvene organizacije. 
Za izbranega zdravnika se sma
tra tisti zdravnik, ki si ga je za
varovana oseba izbrala, da jo 
stalno zdravi, oziroma tisti, pri 
katerem se je prvič javila v kole
darskem letu v· redni ordinaciji. 

Zaposleni zavarovanec, ki zara
di organizacije dela v zdravstve
nem domu ali svoji delovni orga
nizaciji ne bi mogel uveljaviti 
pravice iz zdravstvenega varstva 
pri izbranem zdravniku, jo lahko 
uveljavi pri drugem zdravniku v 

· istem zdravstvenem domu. Drug 
zdravnik ima enaka pooblastila 
kot izbrani zdravnik, mora pa iz
vid pregleda, način zdravljenja in 
morebitne ukrepe zabeležiti v 
zdravstveni karton, ki ga ima za
varovanec pri izbranem zdravni
ku, oziroma čimprej obvestiti iz
branega zdravnika zaradi zabe
ležbe v zdravstveni karton, če 
mu le-ta ni bil dosegljiv. 

Zavarovana oseba ne more med 
koledarskim letom brez opravič
ljivih razlogov menjati izbranega 
zdravnika (morebitni spor z 
zdravnikom, sprememba prebiva
lišča itd.). V primeru akutne bo
lezni pa se lahko menja zdravnik 
samo v utemeljenih primerih 
in v soglasju z izbranim zdravni
kom. če se po preteku koledar
skega leta zavarovanec odloči, da 
bo menjal zdravnika, ima pravi
co zahtevati od prejšnjega zdrav
nika vso dotedanjo medicinsko 
dokumentacijo. če izbrani zdrav
nik ugotovi, da je potreben pre-

Kako smo poslovali v . februarju 1971 
PROIZVODNJA PO OBRATIH 
Usnjama Vrhnika 
ščetinama Vrhnika 
Usnjama šmartno 
Krznarna šmartno 
Rožnik Ljubljana 

152.521 m' 
6.793 kg 

60.520 m' 
23.613 m' 
1.775 parov 

PORABA USNJA IN KRZNA V KONFEKCIJAH 
Konfekcija krzna šmartno 757 m' 

3.018 m' 
2.971 m' 

Konfekcija usnja šmartno 
Konfekcija usnja Vrhnika 

REALIZACIJA 
Usnjama Vrhnika in ščetinama 
Usnjama šmartno, krznarna in konfekcije 
Rožnik Ljubljana 

12,120.727,60 
5,394.366,20 

50.822,00 

IZVOZ: $ 441.848 

POPREčNI OD 

Skupaj: 17,565.915,80 

V februarju je znašal poprečni OD na enega zaposlenega za 
208 ur 1447,16 N din. 

BOLNišKI IZOSTANKI 
Na enega zaposlenega smo imeli v podjetju v mesecu f~bru

arju bolniških izostankov (vključno tudi porodniški dopust) 
1,52 delovnih dni. 

šTEVILO ZAPOSLENIH 
Na dan 28. februarja 1971 je štel naš kolektiv 1285 članov 

(brez vajencev). V vrhniških obratih dela 781 ljudi, v šmartnem 
437 in v Rožniku v Ljubljani 67. 

gled pri specialistu, mora izdati 
napotnico. šele potem lahko za
varovanec izbira zdravnika-spe
cialista. Tudi bolnišnico lahko iz
bira zavarovanec šele tedaj, ko 
izbrani zdravnik ugotovi potrebo 
po bolnišničnem zdravljenju. 

V nujnih primerih sme zavaro
vana oseba zahtevati zdravniško 
pomoč v vsaki zdravstveni orga
nizaciji oziroma pri vsakem 
zdravstvenem delavcu (takšna 
zdravstvena organizacija pa mo
ra o nujnosti primera obvestiti 
skupnost z ustrezno zdravstveno 
dokumentacijo). Osnovno zdrav
stveno varstvo uveljavlja zavaro
vanec v zdravstvenem domu, to 
je v službi splošne medicine, služ
bi za varstvo žena, otrok in mla
dine, službi za medicino dela, zo
bozdravstveni službi, patronažni 
službi itd. Zdravniške obiske na 
domu opravlja zdravnik, ki ga 
določi ustrezna enota najbližjega 
zdravstvenega doma. Zdravniško 
pomoč na domu lahko zahteva 
zavarovana oseba v primeru nuj
nosti in kadar ni sposobna priti 
v zdravstveni dom. Zavarovana 
oseba, ki naroči zdravnika na 
dom, plača sama vse stroške obi
ska, če se izkaže, da obisk na do
mu ni bil potreben. Strokovno 
nego bolnika na domu določi 
zdravnik, ki zdravi zavarovanca 
na domu. Uveljavljanje pravic 
za zdravljenje pri zdravnikih
specialistih pa se izvaja pravilo
ma na podlagi napotnice, ki jo 
izda pristojni oziroma izbrani 
zdravnik. Za ponovne preglede za 
isto bolezen pri istem zdravniku
specialistu, opravljene po odred
bi izbranega zdravnika ali zdrav
nika-specialista, nova napotnica 
ni potrebna. 

Zavarovana oseba pa sme brez 
napotnice izbrati zdravnika-spe
cialista, in sicer: okulista, da do
loči ostrino vida in predpiše oča
la, ginekologa, onkologa, venero
loga, pediatra ter internista v pri
meru diabetičnega obolenja. 
Prav tako je možno brez napot-

nice k specialistu v primeru po· 
škodbe ali nenadnega obolenja. 
Pri ponovnem pregledu zaradi 
poškodbe ali nenadnega obolenja 
pa je potrebno predložiti napot
nico izbranega zdravnika. 
če zavarovana oseba uveljavlja 

zdravstveno varstvo brez napot· 
nice, ko je le-ta predpisana, plača 
sama za specialistični ambulant· 
ni pregled prispevek, ki je pred
pisan za pregled brez napotnice 
in morebitne potne stroške. 
Zdravnik-specialist pa praviloma 
ne odloča (razen v izjemnih pri
merih, ki jih dovoljuje pravilnik) 
o začasni zadržanosti z dela. 

(Se nadaljuje) 
Peter Petkovšek 

Delo na stroju za zbiranje in . če· 
sanje ščetin 



Smo pripravljeni 
na 42-urni teden? 
Na zgoraj zastavljeno vprašanje 
odgovoriti v nekaj stavkih je tež
ko. Glede na to, kako so posa
mezna podjetja k temu pristopila 
in v kakšnem času, so bile zah
teve vsekakor različne. Tako lah
ko v sedanjem trenutku delno 
zanemarimo pravne osnove in po
goje za prehod, ne moremo pa 
zanemariti obstoječe možnosti, 
ki so nam še danes v okviru iz
koriščanja instaliranih kapacitet, 
materiala, delovnih pogojev in 
osebnega samoprispevka ali tako 
imenovanega osebnega faktorja. 
Glede na prakso in našteto bi 
bilo najbolje in koristno, da se v 
tem sestavku ustavimo le pri ob
stoječih kapacitetah in osebnem 
faktorju. Zakaj ravno to? Zato, 
ker je oboje nerazdružljivo po
vezano. Povezano pa ni takrat, 
ko stroj miruje zaradi navedene
ga delavčevega osebnega faktor
ja, ki je v sedanji praksi še ne
kako prisoten. Ta faktor je tako 
močan, da so naše instalirane ka
pacitete res premalo izkoriščene, 
po drugi strani nam pa to nare
kuje dodatno zaposlitev. 

opravili že vse stvari, ki ta pre
hod dovoljujejo - gledano z go
spodarske strani. 

Vse, kar se bo sproti pojav
ljalo in kar že obstaja negativne
ga, bo treba v bodoče hitreje kot 
doslej odpraviti. Del tega bo, ali 
je mogoče že odpravljeno z novo 
organizacijo dela, saj bo vsaka 
izmena imela svoje izmenovodje 
in bodo na delovnih mestih bolj 
prisotni kot doslej, potrebno pa 
bo sodelovanje z njimi. Del akor
dov, ki so veljali doslej, bo po
višan, posebno v primerih, ko bo
do strokovne službe ugotovile, da 
kapaciteta stroja to dovoljuje in, 
da je bil ta stroj doslej premalo 
izkoriščen zaradi že navedenega 
osebnega faktorja. V mislih imam 
predvsem naslednja delovna me
sta: odmaščevanje, struženje, 
brizgalne aparate in skladišče su
rovih kož, posebno še način, ko 
dva kože nametujeta, tretji pa 
šteje. Drugi tak primer so upra
vičeni protesti zaradi pomanj
kanja transportnih vozičkov. Na 
delovnih mestih, kjer se ne dela 

Nekoč številno in nepogrešljivo živo silo so zdaj zamenjali sodobni 
stroji za odmaščevanje svinjskih kož 

v treh izmenah, potrebni pa so 
jim vozički, so praktično vsak 
dan pred pričetkom dela brez 
njih (obrezovanje). Vsako iska- . 
nje, otežkočen transport ter pre
metavanje zmanjšujejo produk
tivnost. 

Vse navedeno kaže, da bi na 
zastavljeni naslov težko odgovo
rili pozitivno, vendar sem pa po 
drugi strani tudi prepričan, da 
bo teh neustreznih pojavov vse 
manj in da sam prehod ne bo 

povzročil dolgotrajnejših težav. 
Naša težnja bo še vedno ta, da 
bomo skušali zahteve na delov
nih mestih pripeljati do te meje, 
da bo morala biti angažiranost 
delavcev povsod enaka in šele ta
krat bodo merili za delitev do
hodka imela realen okvir. V ko
liki meri nam bo to uspelo, pa 
je odvisno od nas samih. Izka
žim se! 

K. F. 

Zelo enostaven in pogost je pri
mer, ko posamezniki zapuščajo 
delovno mesto v prostorih, kjer 
kajenje ni dovoljeno. Pri tem 
stroj miruje, če ostane v pogonu, 
pa teče tako imenovani jalovi 
tok. še večja je izguba v prime
rih, če stroju streže več delavcev. 
Mnogo časa še izgubljamo pred 
pričetkom dela po malici, pred 
prenehanjem dela in pred mali
co. če bi lahko zajeli te čase in 
jih preračunali,. bi bila številka 
naravnost neverjetna. Pred dnevi 
sem šel skozi vrhniške obrate v 
času, ko se izmeni menjata. Lah
ko bi rekel, da so vsi stroji in 
naprave mirovale vsaj 20 minut. 
Tega si v skrajšanem delovnem 
času ne bomo smeli dovoliti. Kdo 
naj bo tisti, ki bo znal najbolj 
odprto rano zaceliti? Morda iz
menovanje, akordi ali v skrajni 
meri kazni. Zdi se mi, da nobena 
stvar od našetih, pač pa naj bo 
to naša zavest in lastno prepri
čanje tako, da se v polni meri 
zavedamo, da moramo v skrajša
nem času narediti vsaj toliko kot 
doslej v 48 urah. Ta zahteva ni 
majhna, je pa nujna, če hočemo 
obdržati osebne dohodke na isti 
ravni in delitev dohodka v seda
njem razmerju. 

Iz dela samoupravnih organov: 

PREGLED 1970 - NAČRTI ZA 1971 

Kot smo videli, je prejšnja št. 
Usnjarja prinesla že tako imen?
vani koledar in razpored prostih 
dnevov za leto 1971. Pri tem pa 
ne moremo trditi, da smo mi 

Upravni odbor in delavski svet 
sta na sejah ob koncu februarja 
pregledala zaključni račun in po
slovno poročilo za leto 1970. Ugo
tovila sta, da smo kljub zaostre
nim pogojem gospodarjenja 
uspešno zaključili preteklo po
slovno leto. Količinska proizvod
nja v vseh obratih je bila večja, 
povečali smo produktivnost, po
večali izvoz, tudi kvaliteta naših 
izdelkov je na splošno boljša, 
v primerjavi s prejšnjim letom 
smo povečali tudi osebne dohod
ke in ustvarili več dobička kot v 
letu 1969 - 1,544.792.000 S din. 
čeprav so doseganje še boljših 
rezultatov v precej primerih ovi
rale poleg raznih objektiv_ni~ oko
liščin tudi naše slabosti 111 na
pake, pa upravni odbor i_n delav~ 
ski svet menita, da so t1 uspehi 
le rezultat vsestranskih prizade
vanj kolektiva. To še posebej, če 
naše rezultate primerjamo z re
zultati ostalih slovenskih ali ju
croslovanskih usnjarjev, ki delajo 
~a meji rentabilnost~ ali z izg_u
bo. Prenekatere usnJarne so IZ
gubam iz preteklih let dodale še 

Zahvala Kogojevih 
Za prisrčen spr~j~m in obda~itev ob n!ljini 50-le!nici porok~ 

se iskreno zahvalJUJeva kolektivu IUV, se posebeJ pa tov. di
rektorju. . _ . 

Kolektivu Industrije usnja Vrhnika želiva, da bi se napreJ 
posloval tako uspešno kot do sedaj. 

Zakonca KOGOJ iz Vrhnike 

lansko in v začetku letošnjega 
leta še negativni vpliv devalva
cije. Prav gotovo bi se v takem 
položaju kot ostale usnjarne zna
šli tudi mi, če že nekaj let nazaj 
ne bi vztrajali na orientaciji, da 
moramo povečati proizvodnjo, 
izboljšati kvaliteto in sploh po
slovnost ter se še bolj usmeriti 
v izvoz. Zato je tudi naš stabili
zacijski program grajen na pove
čevanju kapacitet oziroma pro
izvodnje in izvoza. 

Trenutno ovira izpolnjevanje 
nalog našega stabilizacijskega 
programa pomanjkanje delovne 
sile. že danes, ko še nismo prešli 
na 42-urni delovni teden in ko se
še ni začela dopustniška sezona, 

nam manjka približno 100 delav
cev. Ker je z zaposlovanjem no
vih delavcev povezan problem po
manjkanja stanovanjskih pro
storov, je delavski svet odobril 
nakup montažnega samskega do
ma (približno takega, kot ga ima
jo delavci, ki gradijo »hitro ce
sto«). Sredstva za to gradnjo ne 
bodo uporabljeni iz sredstev za le
tošnjo stanovanjsko gradnjo, ki 
znaša 128 milijonov S din. 

Upravni odbor podjetj~ je na 
seji v marcu obravnaval 111 spre
jel osnutek družbenega pla~a :z:a 
letošnje leto. Osnut<=:l~ Izl;t:=tJa IZ 
nalog našega stabilizaciJskega 
programa in predvideva nasled
nje: 

1 650.000 m' svinjskega usnja 
'150.000 m' svinjskih cepljencev . 
300.000 m' govejega in junečega lak usnJa 
350.000 m' govejega usnja 
150.000 m' govejih cepljencev . 

2,600.000 m' usnja kar predstavlJa vrednostn? 18,195.000.000 S din 
240.000 m' krzna 1,560.000.000 S din 
85.000 kcr sortiranih ščetin 595.000.000 S din 

"' odpadki usnjarne Vrhnika in šmartno 370.000.000 S din 
konfekcija krzna šmartno 700.000.000 S din 
konfekcija usnja šmartno 500.000.000 S din 
konfkecija usnja Vrhnika 320.000.000 S din 
Rožnik 200.000.000 S din 
maloprodajna mreža __ 1,022.:QO_Q.OOO S din 

Skupaj 23,4~0.000.009 S din 
Od tega moramo prodati v izvoz za 5;000.000 dolarJeV usnJa, kon-

fekcije in ostalega. . 
K temu načrtu je treba dodati še ~klep. delavskega ~veta, d~ Je 

vsakemu delavcu zagotovljen OD naJmanJ 90.000 S d111 mese<;no,. 
seveda če uspešno opravlja svoje naloge. Ds> konca leta pa naJ . b1 
znašal ta minimum vsaj v večini obratov, če ze ne v vseh, 1.000 N dm. 

. I.K. 
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Sortiranje ovčjega krzna 

Zbrali in odkupili smo približno 
4.500 ton surovin, iz uvoza pa 
smo nabavili le 1.500 ton surovih 
kož, kar je skoraj polovico manj 
kot leta 1969. Razliko smo delo
ma pokrivali s polstrojenimi ko
žami, ki pa ne dajo takšnega 
asortimenta kot slane kože. Ta 
izpad v proizvodnji izdelkov iz 
slanih svinjskih kož smo nadok
nadili z govejim in junečim lak 
usnjem, po katerem je bilo zelo 
veliko povpraševanje. Skupna 
proizvodnja svinjskega usnja bi 
bila lahko na enaki ravni kot le
ta 1969. ali pa celo večja, če bi 
forsirali predelavo prolstrojenih 
kož. Vendar smo ugotovili, da je 
rentabilneje izkoristiti kapaciteto 
za proizvodnjo govejega laka. 
Res pa je, da nam je zaradi tega 
ostalo nekaj polstrojenega usnja 
na zalogi, ki nas finančno breme
ni. Ta problem smo poskušali 
rešiti z uvajanjem dodatnih ka
pacitet na ozkih grlih. Ker pa je 
povpraševanje po lak usnju iz 
meseca v mesec večje, so vse no
ve kapacitete v glavnem izrablje
ne v ta namen in tako še naprej 
ostaja problem predelave pral
strojenih kož. Smatramo, da je 
tržišče s polstrojenimi kožami za 

Ker je podatek o fizičnem obesegu proizvodnje prikazan po 
posameznih skupinah proizvodov in se na tej osnovi delajo do
ločeni zaključki, pa vendar v skupnem imenovalcu obrav
navamo pokazitelj kot celotni dohodek po fakturirani zunanji 
realizaciji, ki je v preteklih dveh letih znašala: 

1969 1970 Index 
industrija 
maloproclajna mreža 
skupaj podjetje 

N din 117,090.635,72165,421.643,32 141,27 
N din 6,374.076,37 7,371.875,90 115,65 
N din 123,464.712,09 172,793.519,22-139,95 

Načaljevanje s l. strani 
šele ustvarili pogoje za razvoj de
centraliziranega samoupravljanja. 

Vseh problemov, s katerimi 
smo se srečevali v lanskem letu, 
ne moremo navesti v to poročilo. 
Vendar bi iz vsega le izluščili 
jedro, ki je za posamezne obrate 
v naslednjem: 

USNJARNA NA VRHNIKI 

je še vedno pretežni nosilec koli
činske proizvodnje in tudi po 
vrednosti realizacije še vedno na 
vodilnem mestu. Z gradnjo no
vih kapacitet v šmartnem pa sku
šamo doseči neko ravnotežje in 
računamo, ela bi vsaj v pogledu 
vrednosti realizacije usnjarna v 
šmartnem skupaj z ostalimi 
obrati v nekaj letih dosegla pri
bližno tak celotni dohodek, kot ga 
ima usnjarna na Vrhniki. Pri pro
izvodnji svinjskega usnja smo 
imeli leta 1970 posebno velike 
težave pri oskrbi s potrebnimi 
količinami surovih svinjskih kož. 
Povpraševanje po svinjskem us
nju je čedalje večje, zato je ved
no močnejši tudi pritisk na 
tržišču surovih kož. To velja ne 
le za domače surovinsko tržišče, 
pač pa je podobna situacija tudi 
na svetovnem trgu. še leta 1969 
smo uspeli manjkajočo količino 
surovine v celoti uvoziti, leta 1970 
pa so usahnili nekateri viri suro
vin ali pa so se nekatera tržišča 
zaprla. Zato je nastal problem, 
kje dobiti tolikšno količino suro
vih kož. V državi odkupimo vsa
ko leto približno enako količino 
surovin in smo tudi leta 1970. sto
rili vse, kar je bilo v naši moči. 
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nas že nekaj let stalni surovinski 
vir in ga ne bi smeli zanemariti 
ali opustiti, pač pa poiskati re
šitev v okviru nameravanega po
večanja kapacitet. 

Iz razpoložljive surovine smo 
še vedno forsirali proizvodnjo ve
lurjev, po katerih je veliko pov
praševanje. Od skupne proizvod
nje svinjskega usnja (brez cep
ljencev) smo leta 1970. izdelali 
49,7 °/o velur izdelkov in 7 Ofo 
svinjskega laka. Leta 1969. pa 
smo v velurje sortirali le 45,6 °/u 
celotne proizvodnje. Proizvodnjo 
svinjskih velurjev smo uvedli 
skoraj pred desetimi leti in se je 
udeležba teh izdelkov v skupni 
proizvodnji iz leta v leto večala . 
Vsa leta nazaj je bila skoraj ce
lotna proizvodnja velurja proda· 
na v izvoz, ker domači kupci ni
so pokazali zanimanja za te iz
delke. Za oblačilni velur je bilo 
povpraševanje, vendar ne tolik
šno, kot so naše zmogljivosti, za 
obutveni velur pa doma skoraj 
ni bilo zanimanja. Lansko leto 
pa je domača čevljarska indu· 
strija pokazala izredno zanima
nje za obutvene velurje in so celo 
zahtevali, naj preorientiramo pro
dajno politiko na domače tržišče. 
Tej zahtevi domačih čevljarjev 
nismo mogli v celoti ugoditi, ker 
želimo tudi v bodoče obdržati 
kontakt s svetovnim trgom, na 
katerem smo se v teh desetih le
tih uspešno utrdili. Pri tem se
veda naletimo na nerazumevanje 
domačih potrošnikov, da so na
še proizvodne možnosti omejene 
in enostavno ne moremo zadosti
ti potrebam domačega in tujega 
trga. Eden največjih problemov 

Iz poslovnega poročila 
je bil, kje in po kakšnih cenah 
nabaviti primerno surovino za a
sortiment velurjev z namenom, 
ela zadostimo potrebam domačih 
in tujih kupcev. Ker pa v tem v 
celoti nismo uspeli, smo razpo
ložljive količine razdeljevali tako, 
da smo vsaj deloma zadovoljili 
njihove želje. 

V usnjarni na Vrhniki je bila 
do konca leta zaključena rekon
strukcija lužilnice in smo takoj 
pričeli z naslednjimi fazami v 
mokrih oddelkih. Končno smo od
pravili najbolj izpostavljena de
lovna mesta v mokrih oddelkih, 
s tem bistveno izboljšati de
lovne pogoje in omogočili zveča
nje produktivnosti. Za dodelavne 
in obdelovalne operacije smo na
bavili več novih strojev, bodisi za
radi nadomeščanja starih izrab
ljenih ali pa zaradi povečanja ka
pacitete. Celotni potek nadome
ščanja naprav z modernejšimi in 
produktivnejšimi bo predvidoma 
končan letos in računamo, da bo 
kapaciteta vrhniške usnjarne 
200.000 m' usnja na mesec. To je 
zgornja meja, katero nekako še 
lahko dosežemo brez kakšnih 
večjih večjih gradbenih posegov 
oziroma novih gradenj. Lansko le
to je bil na Vrhniki rešen tudi 
problem energetskega obrata, saj 
smo imeli od inšpekcije parnih 
kotlov le še začasno dovoljenje 
za uporabo starih dveh kotlov. 

Kupili smo dva nova kotla, 
eden je že vključen v obratova
nje, cli·ugi pa bo montiran spo
mladi. S tem smo uredili pro
blem pare in elektrike tudi za 
predvideno povečanje kapacitet 
proizvodnje usnja. 

Pri izvajanju našega progran1a 
pa imamo izredno velike težave, 
ker na tem območju ni primer
nih delavcev. Zato bomo morali 
misliti tudi na gradnjo prostorov 
za namestitev delavcev, ki jih bo
mo iskali v pasivnih področjih 
naše domovine. 

USNJARNA V šMARTNEM 
je prav gotovo dosegla največji 
skok v količinskem obsegu pro
izvodnje. Izdelala je 544.525 m' us
nja in polizdelkov. Od tega je sa-

ma finalizirala 325.910 m' usnja, 
ostalo pa je bilo preneseno v do
delava na Vrhniko. V primerjavi 
z letom 1969 je proizvodnja po· 
dvoj ena; vendar računamo na na
daljnje povečanje, saj tudi tu 
potek rekonstrukcije do konca 
leta še ni bil končan. V prvi fazi 
smo računali, da bi kapaciteta 
znašala 15 ton dnevnega namoka 
govejih kož in smo toliko nama
kali že februarja 1971. Poprečni 
dnevni namok leta 1970 pa je 
znašal 9.764 kg. Pri namoku go
vej ih kož je vsekakor treba upo
števati, da ta lahko niha glede 
na težinsko kategorijo in vrsto 
surovine. čim lažje so kože, tem 
manj kož namakamo, ker je pri 
lažjih kožah boljši izkoristek su
rovine. Iz težkih kož pa je izko· 
ristek manjši in je glede na pro· 
izvoclnjo v m' potreben večji na
mok surovine. 

V usnjarni šmartno smo dose
gli naše osnovne cilje, katere 
smo si zastavili ob priključitvi 
bivšega kombinata. Ti pa so bili 
v glavnem v želji, da čimprej do
sežemo takšno kvaliteto goveje
ga usnja, kakršno zahteva doma
ča čevljarska industrija. V naših 
konceptih smo se orientirati iz
ključno na domače tržišče in smo 
tako posegli v konkurenčni boj 
z evropskimi usnjarnami, ki so 
našle v naši čevljarski industriji 
interesantno tržišče. Iz podatkov 
o proizvodnji in zalogah goveje
ga usnja ugotavljamo, da je ce
lotna proizvodnja sproti prodana 
in da so še velike možnosti na
daljnjega povečanja proizvodnje, 
seveda če bomo tudi v bodoče 
ostali pri naših osnovnih nače
lih glede kvalitete in solidnosti 
poslovanja. 

Na osnovi teh zaključkov bi 
lahko rekli, da bo usnjarna v 
šmartnem morala tudi v letu 
1971 nadaljevati s povečevanjem 
kapacitet, seveda zopet v okviru 
razpoložljivih gradbenih površin. 
V obstoječih prostorih naj bi do
segli optimalno kapaciteto, pri 
čemer moramo upoštevati mož
nosti povezane obeh usnjarn in 

Nadaljevanje na S. strani 

Vitli za strojenje krzna so zaradi velikih potreb proizvodnje zelo ob
remenjeni 



za leto 1970 
Nadaljevanje s 4. strani 
prenašanje polizdelkov v dodela
vo. 

Pri nabavi surovih govejih kož 
ni takih problemov, ki so pri 
svinjskih. Domače tržišče tudi tu 
ne pokriva vseh potreb (celotna 
panoga dobiva na domačem trgu 
le 50 Ofo potrebnih surovin), ven
dar je na svetovnem trgu vedno 
na razpolago toliko surovin, ela 
je možno manjkajoče razlike na
doknaditi z uvozom. -

KRZNARNA V šMARTNEM 
je dosegla že leta 1969 skokovit 
porast proizvodnje, zato beleži
mo leta 1970 le še ca. 20 Ofo pove
čanje. Vsekakor pa je proizvod
nja 243.000 m ' ovčjega krzna že 
optimum, ki ga lahko closegamo 
v sedanjih pogojih. Naša nadalj
nja rekonstrukcijska poseganja 
so lahko usmerjena le v izbolj
šanje organizacije in tehnologije 
proizvodnje ter na zamenjavo 
nekaterih zastarelih strojev in 
naprav. Nekaj strojev smo leta 
1970 že nabavili in montirali, ne
katere pa še bomo. Največja po
stavka je vsekakor naprava za 
odmaščevanje, ki jo zelo pogre
šamo, saj sedanja ne ustreza na
šim potrebam. 

Ta obrat je surovinsko nave
zan izključno na uvoz, saj na do
mačem trgu ni takšnih kož, ki bi 
s ceno ustrezale za krznarsko in 
čevljarsko krzno, katerega v 
glavnem izdelujemo. Kaže pa, da 
se bo prej ali slej v tej proizvod
nji pojavil problem, kajti čevljar
ska industrija vse bolj posega po 
raznih nadomestkih za toplo pod
logo v zimski obutvi. Naša priza
devanja bo treba usmeriti v na
daljnje raziskave postopkov in 
uvajanje drugih vrst krzna, s ka-. 
terimi bi lahko izkoristili obsto-
ječe kapacitete_. . . v• 

Pri predelavi krzna divJacme 
se orientiramo na potrebe kon
fekcije krzna in potrebe doma
čega trga, ker je kvaliteta še ve
dno na nivoju, ki zadovoljuje le 
domače potrošnike. To tržišče pa 
je vedno bolj zahtevno in smo 
zato precejšnje količine krzna 
uvozili že strojenega, ki v kvali
teti še vedno prekaša naše stro
jenje. Posebno velja to za boljše, 
plemenitejše vrste krzna, ki ga 
rabimo za izdelavo ženskih pla
ščev. 

OBRAT ZA SORTIRANJE 
SVINJSKIH ščETIN 

preteklo leto ni imel kakšnih po
sebnih problemov. S surovino je 
navezan na vrhniško usnjarno, 
kjer smo z novim postopkom 
znatno zboljšali kvaliteto odstra
njenih ščetin. S takšnim blagom 
sedaj še bolj uspešno nastopamo 
na svetovnem trgu in ni proble
mov s prodajo naših ščetin. Pro
izvodne naprave so bile že prejš
nja leta izpopolnjene, zato v šče
tinarno Jo leto nismo skoraj nič 
investirali. So pa še operacije, ki 
bi jih lahko bolj mehanizirali in 
avtomatizirali. Zato moramo tu
di v bodoče temu obratu nameni
ti potrebna investicijska sred
stva, da bo lahko držal kontinui
teto v poprečni svetovni pro
duktivnosti. 

USNJENA IN KRZNENA 
.KONFEKCIJA 

je leta 1970 prav gotovo napravi
la nadaljnji korak v kvaliteti iz
delave, predvsem pa v pogledu 
modnega kreiranja in izbire mo
delov. V tej proizvodnji si z ve
likimi težavami, vendar tudi z 
zadovoljivim uspehom pridobiva
mo ugled solidne, če že ne vodil
ne hiše v državi. 

Z usnjeno konfekcija prodira
mo tudi v izvoz, saj domače trži
šče, na katerem je sorazmerno 
velika konkurenca, ne absorbira 
naših proizvodnih zmogljivosti. 
Res je pri izvozu zaslužek neko
liko manjši kot doma, vendar 
imamo vsaj kapacitete nepreki
njeno zasedene in zagotovljeno 
minimalno stopnjo dobička. Pri 
proizvodnji usnjene konfekcije 
nismo računali na neke posebne 
dobičke . V tej proizvodnji se že
limo obdržati predvsem zaradi 
tradicije, sposobne delovne sile 
in seveda zaradi svinjskih velur
jev iz domače proizvodnje. 

Pri krzneni konfekciji pa smo 
kot rečeno orientirani izključno 
na domače tržišče, razen za ne
katere izdelke navadnega krzna, 
kot so razne plošče za tepihe, se
deže itd. Potrebe domačega trga 
so dovolj velike in smatramo, da 
so še potencialne možnosti do
datnega plasmaja moclP.rne in so
lidne krznene konfekcije. 

OBRAT ROžNIK 
V naši proizvodnji se letos pr

vo leto pojavlja nov proizvod. To 
so usnjeni damski čevlii izdelani 
v prikl.iučenem obratu »ROžNIK« 
v Ljubljani. Od l. oktobra 1970 
do konca leta smo izdelali nekaj 
manj kot 10.000 parov čevliev. 
To je za razmere čevljarske in
dustrije zelo skromna številka. 
Namen priključitve tega obrata 
smo že dovoli na široko razloži
li v materialih, ko smo se odlo
čali za to akcijo. Sedaj, ko ie ta 
obrat postal del našega kolekti
va, pa moramo ugotoviti, da mu 
nisrno posvetili dovolj pozorno
sti. Morda so nas ostali proble
mi preveč zaposlili, saj jih ie 
bilo v vseh ostalih obratih veli
ko takih, ki s stališča podjetja 
zaslužijo večjo pozornost ter 
sprotne in konkretne odločitve. V 
tem času pa smo izdelali nekate
re študije v zvezi z rekonstrukci
jo obrata za proizvodnjo čevljev 
in prišli do določenih zaključkov. 

O tem pišemo danes na dru
gem mestu. 

MALOPRODAJNA MREžA 
Poleg proizvodnih obratov ima

mo še maloprodajno mrežo 6 tr
govin. V njih prodajamo naše iz
delke, le poslovalnica v Litiji pro
daja tudi tekstilno konfekcija v 
komisijski prodaji. Promet trgo· 
vin je nekoliko porastel v pri
merjavi z letom 1969. Vendar ta 
porast še ni tolikšen, da bi izko
ristili vse možnosti, ki nam jih ti 
lokali nudijo. Ker imamo v na
šem proizvodnem programu le iz
delke, ki so izrazito sezonskega 
pomena, bi bilo potrebno čimprej 
poiskati možnosti za popestritev 
asortimenta posameznih poslo-

Napenjanje krzna 

valnic, seveda glede na namesti
tev in sposobnosti lokala. 

Prav gotovo bi lahko dosegli 
večji finančni rezultat kot 35 mi
lijonov starih dinarjev v šestih 
poslovnih enotah. Res pa je, da 
je od vseh lokalov primeren edi
no lokal v Ljubljani na Mestnem 
trgu, vsi ostali pa so dosti manj
ši in tudi slabše nameščeni. če naj 
v prihodnje z našimi proizvodi 
široke potrošnje bolj prodiramo 
na domači trg, bomo morali mi
sliti tudi na investicijske naložbe 
v maloprodajno mrežo. 

To so v glavnem in zelo na 
kratko prikazani problemi posa
meznih obratov. V nadaljevanju 
pa želimo prikazati še nekatere 
podatke, na osnovi katerih bomo 
lahko ocenili dosežene rezultate 
v našem gospodarjenju. 

NAšE GOSPODARJENJE 
Za izpolnitev nalog smo imeli 

poprečno 1104 zaposlene delavce. 

Produktivnost, računana po ce
lotnem dohodku na enega zapo
slenega na leto, znaša: 

leta 1968 88.653 N din 
leta 1969 122.121 N din 
leta 1970 156.516 N din 

Pri tem računu upoštevamo ce
lotni dohodek zunanje realizaci
je (vključno z maloprodajno mre
žo) in število poprečno zaposle
nih med letom. 

Po tem merilu je produktiv
nost leta 1970 porasla za 28 Ofo v 
odnosu na leto 1969, v odnosu na 
leto 1968 pa za 76,5 Ofo. 

To so prav gotovo izredni re
zultati, četudi vemo, da se v tem 
skriva tudi del na račun poviša
nja cen. 

Delitev dohodka in osebnega 
dohodka imamo urejeno s pravil
nikom o delitvi dohodka in oseb
nih dohodkov. 

Omenjena pravilnika temeljita 
na načelu, da se osebni dobo-

Konec na 6. strani 

- Zdaj bomo pa ob sobotah doma. 
- Ne boš me ne, saj vem, da je danes 1. april. 
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Iz poslovnega 
za leito 1970 

poročila Ce poprečno izplačani osebni 
dohodek za 208 ur na enega za· 
poslenega še bolj podrobno ~a· 
liziramo in ga opredelimo v nekaj 
skupin, so zaposleni delavci raz· 
deljeni v naslednje skupine s po· 
prečnim osebnim dohodkom: 

Nadaljevanje s 5. strani 
dek za posameznika formira na 
osnovi njegove fizične produktiv
nosti in na osnovi ekonomske 
produktivnosti organizacije zdru
ženega dela, v kateri je zaposlen. 
Tako imamo vkalkulirani del 
osebnega dohodka, poleg tega pa 
še gibljivi del, ki izvira iz rezul
tatov enote z uporabo 10 °/o od 
doseženega dobička . Praksa med 
letom je pokazala, da se ni mo-

goče dosledno držati načela for
miranja gibljivega deta osebnega 
dohodka. Zato je upravni odbor 
na osnovi pooblastil delavskega 
sveta vsak mesec sproti določal, 
kolikšen del dobička se uporabi 
za obračun in izplačilo gibljivega 
dela osebnih dohodkov. Na osno
vi teh meril in določil pravilni
kov je poprečni osebni dohodek 
na enega zaposlenega znašal: 

Leta 1969 Leta 1970 Indeks 

usnjarna Vrhnika 1.218,88 1.409,09 115,5 
ščetinarna 982,14 1.183,39 120,5 
usnjarna šmartno 990,08 1.124,99 113,6 
krznarna in konfekcije 977,60 1.136,07 116,2 
skupne službe šmartno 1.071,20 1.241,77 115,9 
trgovine 1.284,85 1.484,08 115.5 
skupna uprava 2.369,12 2.543,94 107;4 
obrat čevljev Ljubljana 1.229,14 

podjetje skupaj: 1.171,46 1.346,34 114,9 

Leta 1970 smo delili dohodek na OD in sklade v razmerju 
61,3 °/u : 38,7 °/o, v letu 1969 pa 67,2 Ofo : 32,8 °/o. 

20. mfednarodni teden 
• • 

usn~a ID 
Zagrebški velesejem je v času 

od 23. elo 27. februarja 1971 orga
niziral jubilejni »20. mednarodni 
teden usnja in obutve«. Na letoš
nji prireditvi je sodelovalo re
kordno število - 272 razstavljal
cev iz 16 držav Evrope, Azije in 
Severne Amerike. Sejem je obse
gal 35.000 m2 prostora, na kate
rem so podjetja razstav ljala okrog 
20.000 izdelkov: usnje, obutev, 
stroje ter pomožne materiale, 
razne surovine in opremo za to 
področje. V petih dneh je prire
ditev obiskalo okrog 65.000 go
spodarstvenikov iz 30 tujih dr
žav. Tako je zagrebški Medna
rodni teden usnja in obutve po
trdil, da je vodeče jugoslovansko 
tržišče in tudi eden od evropskih 
centrov za trgovino z usnjem, 
obutvijo in stroji. Temu so dale 
poseben podarek še kolektivne 
razstave proizvajalcev iz Franci
je, Avstrije, španije in celo iz Ro
munije. Prav tako se je sejma 
udeležilo veliko število vodilnih 
proizvajalcev obutve iz Italije. 

Jugoslovanski proizvajalci obu
tve so nastopili z novimi kolekci
jami za jesen in zimo 1971/72, 
prav tako pa so skl~enili tudi pre
cej poslov na notranjem tržišču. 
Med najpomembnejše lahko šte
jemo dogovor, sklenjen med >>In
koteksom« iz Beograda in >>Raz
noexportom« iz Moskve za doba
vo 1 milijon parov čevljev za tr
žišče SZ. Poseben interes so po
kazali tudi ostali kupci iz vzhod-
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obutve 
no in zahodnoevropskih držav. 
Predvideva se, da je obutvena in
dustrija zaključila pogodbo za iz
voz 2- 3 milijonov parov čevljev . 

Od proizvajalcev usnja je naj
večji posel sklenila tovarna usnja 
>>Djuka Dinic« iz Niša, ki je v 
ZDA prodala usnje v vrednosti 
400.000 dolarjev. Del tega usnja 
bo >>Leda« iz Knjaževca porabila 
za izdelavo obutve, ki bo proda
na na ameriško tržišče. Velik in
teres so tuji kupci pokazali za 
ženske torbice in kvalitetne pot
ne kovčke. 
Domači kupci so se zelo zani

mali za razstavljene stroje tujih 
firm, kateri so bili tudi vsi od
kupljeni od jugoslovanskih pod
jetij. 

Celotni posli, sklenjeni na sej
mu, so presegli vsoto 13,5 milijo
nov dolarjev, kar predstavlja 30 
odstotno povečanje proti lan
skemu letu. 

Naše podjetje je na letošnjem 
sejmu razstavljalo le usnje in 
krzno, za kar so kupci pokazali 
veliko zanimanje. Predvsem so 
se zanimali za svinjski oblačilni 
in obutveni velur ter govejo na
po. Nekoliko pa se je zmanjšalo 
povpraševanje po vseh vrstah lak 
usnja. Kvalitete naših izdelkov 
potrjujejo zlate plakete za · obla
čilni velur in svinjski lak ter ani
lin boks, katere nam je podelila 
posebna strokovna komisija, ki 
je ocenjevala razstavljene izdel-
ke. A.K. 

Poprečni osebni dohodek je iz
računan za 208 ur mesečno ne 
glede na dejansko število oprav
ljenih delovnih ur v mesecu. 

Leta 1969 Leta 1970 
št. oseb 

od 800 N din 198 
od 800 do 1.000 N din 463 
od 1.000 do 1.200 N din 197 
od 1.200 do 1.500 N din 166 
od 1.500 do 2.000 N din 87 
od 2.000 do 2.500 N din 35 
od 2.500 do 3.000 N din 9 
preko 3.000 N din 18 

Skupaj: 

Kot smo že ugotovili, preteklo 
leto nismo imeli posebnih težav 
pri prodaji naših izdelkov. Blago 
se ni dolgo zadrževala v skladi
ščih, razen nekaterih izrazito se-

"/o št. oseb "/o 
16,8 90 6,7 
39,5 338 25,2 
16,8 398 29,6 
14,2 260 19,3 
7,4 165 12,3 
3,0 50 3,7 
0,8 19 1,4 
1,5 24 1,8 

100.- 100.-

zonskih izdelkov. Kupci so bili 
s kvaliteto v glavnem zadovoljni 
in nismo imeli kakšnih posebnih 
reklamacij. 

Celotni dohodek ugotavljamo po fakturirani realizaciji, ki 
znaša: 

Leta 1969 Leta 1970 Indeks 
139,9 
138,9 
151,9 

celotni dohodek 123,464.712,09 172,793.519,22 
poslovni stroški 113,286.105,03 157,345.596,99 
dobiček 10,178.607,06 15,447.922,23 

Stopnja dobička od celotnega dohodka znaša: 
leta 1969 = 8,24 Ofo 
leta 1970 = 8,94 Ofo 

Smatramo, da je to sorazmer
no ugodna stopnja in prav goto
vo najvišja v naši panogi v drža
vi. Posledice sprememb v zuna
njetrgovinskem in deviznem si
stemu se bodo odrazile tudi na 
naši stopnji dobička, zato v letu 
1971 nikakor ne smemo :računati 
na takšen rezultat. Na naslednji 
seji delavskega sveta bo podana 
analiza stanja posameznih obra
tov po devalvaciji in glede na 
pričakovani obseg proizvodnje za 
leto 1971. 

Pri prodaji naših izdelkov smo 
močno orientirani na izvoz in to 
izključno na področja s konverti
bilno valuto. Vrednost skupnega 
izvoza preteklo leto znaša 
3,727.829,07 dolarjev ali po obra
čunskem tečaju 46,597.863,37 N 

din oziroma 26,9 Ofo od celotnega 
dohodka fakturirane realizacije. 
Leto prej smo imeli celo 34,9 Ofo 
udeležbo hvoza v skupni realiza . 
ciji. Odstotek izvoza v skupni re
alizaciji je m~njši zaradi porasta 
realizacije izdelkov, ki so name· 
njeni na domače tržišče. To se 
nam boleče pozna pri retencijski 
kvoti, ker je odstotek določen na 
osnovi udeležbe izvoza v skupni 
realizaciji. Pri izvozu od 30 do 
40 Ofo nam pripada 9,8 Ofo od 
ustvarjenih deviz, pri izvozu pod 
30 Ofo pa nam stopnja pripadajo
čih deviz pade na 9,1 Ofo. To ni 
primerno in smatramo, da ti 
predpisi prav nič ne spodbujajo 
integracijske postopke, pa čeprav 
je bilo prav o tej zadevi že veli
ko govora. 

Pri izvozu so bili posamezni obrati udeleženi takole (v dolar
jih): 

usnjarna in ščetinama Vrhnika $ 
usnjarna šmartno 

Leta 1969 
3,295.778,85 

13.033,79 
26.418,93 
46.393,97 
88.315,65 

Leta 1970 
3,349.702,16 

31.159,67 
2.751,60 

262.707,75 
87.011,09 

krznarna šmartno 
konfekcije 
maloprodajna mreža 

Skupaj izvoz $ 3,433.941,20 3,727.829,07 

Tudi pn Izvozu je usnjarna 
Vrhnika najmočneje zastopana, 
saj odpade na ta obrat 90 Ofo 
skupnega izvoza. Leta 1969 pa je 
bila njena udeležba še višja, saj 
je znašala 95 Ofo. V izvoz smo za
čeli vključevati konfekcijo in pri
čakujemo leta 1971 še močnejšo 
udeležbo tega obrata. 

Z izdelki drugih obratov pa za
enkrat še ni računati na vključe
vanje v izvoz. 

Med domačimi kupci je naj
močneje zastopana čevljarska in-

· dustrija, nekaj pokupijo še ga
lanteristi in grosisti. Tudi letos 
se položaj glede plačil naših kup
cev ni bistveno spremenil od la
ni. Z obratnimi sredstvi imajo vsi 
velike probleme in le s težavo 
pridemo do svojega denarja. Na
ša prodajna služba se zadnje ča
se orientira predvsem na kupce, 
ki veljajo za boljše plačnike, kar · 
se deloma že pozna. 

Glede tega bomo morali polo
žaj še izboljšati, zato pa so po
trebni tudi ustreznejši predpisi. 



Organizacija vodenja 
Nadaljevanje s l. strani 

- delitev dohodka podjetja in 
osebnih dohodkov ali pa samo 
načela za delitev dohodka in 
osebnih dohodkov v podjetju in 
v organizacijah združenega dela 
v podjetju, 

- sklade podjetja in način 
uporabe njihovih sredstev, 

- temeljne določbe o delovnih 
razmerjih, 

- splošne akte, ki jih spreje
majo organi upravljanja, 

- pogoje za imenovanje direk
torja, 

- natančnejši postopek za 
sprejemanje in s~remembo sta
tuta in drugih splošnih aktov, 

- vprašanja, o katerih odloča 
delovna skupnost z referendu
mom, in način izvedbe referen
duma. 

Prav gotovo je za podjetje in 
slehernega člana delovne skupno
sti najvažnejše, kako bo statut 
urejal prvo polovico izmed nave
denih vprašanj. Ker pa je to ze
lo obsežna snov, se bomo v tem 
sestavku dotaknili prvih treh, o 
ostalih pa bo govora v nasled
njih številkah našega glasila. 

l. Osnutek statuta predvideva 
tako notranjo organizacijo, da se
stavlja podjelje osem organiza
cijskih enot. 

Te enote so: 
l. obrat Vrhnika 
2. usnjarna šmartno 
3. krznarna šmartno 
4. obrat finalni izdelki 
S. maloprodajna mreža 
6. grosistična trgovina in za

stopstva 
7. investicijsko vzdrževalna 

služba 
8. strokovne službe 
že iz tega, da so nekatere se

danje organizacijske enote izpu
ščene, lahko vsak sklepa, da smo 
jih vključili v navedene enote. Po 
tem predlogu obsega obrat Vrh
nika: predelavo svinjskega usnja, 
izdelavo lak usnja, sortirnico šče
tin, pripravo proizvodnje in raz
voj in oddelek za programiranje 
proizvodnje; obrat finalni izdelki 
pa: konfekcija krzna v šmart
nem, konfekcija usnja v šmart
nem in na Vrhniki, krznarsko de
lavnico v Ljubljani, kreatorski in 
modelarski oddelek ter galante
rijo in proizvodnjo obutve v Lju
bljani; 

enota strokovne službe pa: teh
nično vodstvo kot del tehničnega 
sektorja, komercialni sektor, fi
nančni sektor, splošni sektor in 
kontrolo ter razvojno službo. 

Ostale organizacijske enote ni
majo toliko sestavnih delov kot 
zgoraj navedene, zato jih ne bo
mo podrobneje opisovali. Omeni
ti je potrebno še to, da je to or
ganizacija vodenja in da se moč
no razlikuje od organizacije sa
moupravljanja. 

2. Naslednje vprašanje je orga
nizacija samouprave na nivoju 
podjetja. 

Organ upravljanja podjetja je 
delavski svet podjetja. Poleg te
ga pa osnutek statuta predvide
va še tri kolektivne izvršilne or
gane, in sicer: 

poslovni odbor, 
odbor za medsebojna razmerja, 

in odbor za splošni ljudski od
por 

ter individualni izvršilni organ 
- direktorja podjetja. 

Delavski svet podjetja je v 
glavnem obdržal z zakonom do
ločeno delovno področje in od
ločanje o osnovnih načelih po
slovne politike podjetja, o raz
vojnih programih, o razpolaga
nju s sredstvi skladov, o najema
nju posojil, o merilih za delitev 
dohodka in osebnih dohodkov 
itd. Delavski svet podjetja ima 
še dva pomožna organa, in sicer: 

- komisijo za statut in druge 
splošne akte 

- ter komisijo za organizaci
jo in razvoj podjetja. 
Več sprememb imamo v osnut

ku statuta pri kolektivnih izvr
šilnih organih. Doslej smo imeli 
le upravni odbor, sedaj pa se pri
stojnosti upravnega odbora deli
jo na poslovni odbor in odbor za 
medsebojna razmerja. Odbor za 
splošni ljudski odpor pa je pose
ben organ, ki ga narekujejo pred
vsem obrambne težnje naših na
rodov. 

Poslovni odbor bo obdržal 
glavne funkcije sedanjega odbo
ra, odbor za medsebojna razmer
ja pa se bo ukvarjal z zadevami 
s področja delovnih razmerij, iz
obraževanja, nagrajevanja, delov
ne discipline in drugim. 

3. Popolnoma novo področje 
statuta pa je organizacija samo
uprave v organizacijah združene
ga dela podjetja. Doslej organi
zacij združenega dela (v nadalj
njem besedilu OZD) statut ni do
ločal. Imeli smo sicer delovne in 
obračunske enote, ki pa samo
upravno niso bile organizirane. Z 
začasnimi sklepi je DS podjetja 
imenoval le komisije kot svoje 
pomožne organe z nekaterimi 
pravicami določanja v prvi stop
nji. 

Osnutek statuta predvideva šti
ri OZD, ki so določene po terito
rialnem načelu. 

To so: 
l. OZD Vrhnika 
2. OZD šmartno 
3. OZD Ljubljana 
4. OZD splošne službe 
OZD Vrhnika sestavlja obrat 

Vrhnika, enota konfekcija usnja 
Vrhnika in del strokovnih služb 
ter del investicijsko vzdrževalne 
službe, ki delajo pretežno za ob
rat na Vrhniki. 

OZD šmartno sestavljajo us
njarna in krznarna v šmartnem, 
konfekcija usnja, konfekcija krz
na, del investicijsko vzdrževalne 
službe in del strokovnih služb. 

OZD Ljubljana tvorijo delovni 
ljudje, zaposleni v galanteriji, čev
ljarstvu, krznarski delavnici v 
Ljubljani, Biroju in v trgovinah. 

OZD skupne službe pa sestav
ljajo tisti delavci podjetja, kate
rih delovno področje sega v več 
proizvodnih OZD (npr. finančni 
sektor, komercialni sektor itd.) 
in jih ni možno vključiti v eno 
izmed njih. 

Naštete OZD po osnutku sta
tuta niso samostojne OZD ali ce
lo pravne osebe, temveč tretji tip 
OZD, ki imajo v statutu določe-

Za upravljanje s sodobnimi napravami ne zadostuje samo dobra fi
zična pripravljenost delavcev, temveč tudi določeno znanje (na sliki 
merilec pretoka vode v novi strojilnici) 

ne pravice in organe upravljanja. 
Osnutek statuta predvideva za 

vsako OZD kot organ upravlja
nja delavski svet OZD s pomož
nimi organi: komisijo za delovna 
razmerja, komisijo za varstvo pri 
delu s stanovanjsko komisijo . 

Kakšne so pravice organov 
upravljanja DS OZD? 

Po predlagani ureditvi tega po
dročja bi imele OZD pravico ugo
tavljanja dohodka po merilih, ki 
jih s pravilnikom določi DS pod
jetja, in določanja mesečenih 
akontacij OD, pravico določanja 
ocen delovnih mest v svoji OZD 
po merilih, ki jih določi DS pod
jetja ali po merilih samouprav
nih dogovorov, katerim se pri-

druži podjetje, pravico razpola
ganja s sredstvi, namenjenimi za 
stanovanjsko gradnjo, pravico 
odločanja o vseh vprašanjih iz 
delovnih razmerij z izjemo tistih, 
ki so po statutu prenesena v pri
stojnost odbora za medsebojne 
odnose (razpisni postopek itd.) , 
pravico določanja sistemizacije 
delovnih mest v svoji OZD itd. 

Osnutek statuta prav gotovo še 
ni popoln, zato ga bomo morali 
čimbolj prilagoditi našim potre
bam in možnostim. želimo, da bi 
pri kreiranju tega zelo važnega 
dokumenta sodelovalo čim več 
članov delovne skupnosti. Pred
loge in pripombe pošiljajte sploš-
ni službi podjetja! G. V. 

Odličje Janezu Ambrožu 
Predsedstvo Gasilske zveze Slovenije je odlikovalo člana gasil

ske enote šmartno, ki je obenem član našega kolektiva. 
Odlikovanec JANEZ AMBROž je prejel gasilsko plamenico 2. 

stopnje. 

Povedal nam je: 
Aktivno sem stopil v gasilsko organizacijo leta 1952 v šmartnem, 

kjer sem še sedaj aktivni član (strojnik, šofer, član UO in gospodar 
matičnega društva). Poleg tega pa sem že 8 let član tovarniške ga
silske desetine obrata šmartno (strojnik, uspešno pa sem končal te
čaj za gasilskega podčastnika). 

Na delovnem mestu voznika viličarja se počutim zelo dobro. 
Pred tem sem bil pomožni šofer brez stalnega delovnega spremstva. 
V tovarniški gasilski desetini je red in tovarištvo, zato v njej rad 
sodelujem ne glede na to, da imamo vaje v dela prostem času. 

Odlikovanje Gasilske zveze Slovenije me je presenetilo. Priznam 
pa, da mi je v veliko zadoščenje za čas, ki sem ga posvetil gasilstvu. 
Obe~~m me obvezuje, da bom delal še z večjo vnemo in dajal zgled 
mlaJ sim. 

želim, ~abi _se naše podjetje še naprej uspešno razvijalo in da bi 
napredovali tudi na gasilskem področju. Znanje, ki sem si ga pri
dobil na podčastniškem tečaju, pa bom posredoval svojim sodelav
cem v gasilski enoti. 

Tov. Ambrožu za prejeto odlikovanje iskreno čestitamo. P. P. 
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Odgovarja 
Andrej Krašovec: 

Najprej prosimo za obrazloži
tev, kako in zakaj je prišlo pred 
časom do nesporazuma v kolek
tivu obrata Rožnik? 

S priključitvijo Rožnika je na
še podjetje prevzelo tudi težko 
nalogo, da v omenjenem podjet
ju pripelje čevljarsko proizvod
njo do rentabilnosti in tako za
gotovi tamkajšnemu kolektivu tu
di normalne osebne dohodke. Ta
koj smo se povezali s strokovnja
kom iz te panoge in pričeli z iz
delavo programa za sanacijo 
obrata. že prvi razgovori v tej 
smeri so pokazali, da bo za te 
namene potrebno neprimerno več 
sredstev, kako so nam ob inte
graciji zagotavljali vodilni ljudje 
iz Rožnika. Ugotovili smo, da je 
potrebno za proizvodnjo 500- 700 
parov dnevno, kar je najmanjša 
možna proizvodnja za dosego 
rentabilnosti, nabaviti približno 
90 Ofo novih strojev (večinoma iz 
uvoza) ter prizidati vsaj še eno 
halo. Vsemu temu pa je kasneje 
sledila še devalvacija dinarja. Ta
ko smo prišli od prvotnih 60 
milijonov S din na SOO milijonov 
direktnih investicij s tem, da bi 
se zaradi dodatne gradnje rekon
strukcija zavlekla vsaj še za eno 
leto. če k temu prištejemo še 
potrebna obratna sredstva, po-
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Pisma 
PISMO UREDNišTVU! 

Najprej vas prav lepo po
zdravljam in vam želim 
še veliko uspehov v na
daljnjem poslovanju. 

Imam veliko dela - uče
nja, tako da . nimam dosti 
časa misliti na civilstvo in 
dom. 
čas gre tu kar hitro naprej 
in, če bo tako, bo kar vse 
v redu. 

Nasvidenje čez 7 mese
cev, ko pridem na dopust. 
Pozdravlja vas 
žUST MIRKO 
Bil eca 
VP 3215/19 BiH 

* 
SPOšTOVANI! 

Prejmite prisrčne poz
drave od vašega sodelavca 
ANTONA žiBERTA. 

Zdaj služim vojaški rok 
v Varaždinu. Tu nas je več 
iz Vrhnike in celo iz IUV 
nas je 5. Imamo se dobro 
in nič hudega ni, samo ma
lo nam je dolgčas po sode
lavcih · in po tovarni. 

Tudi potem, ko bom od
služil rok, bom prišel nazaj 
k vam. 

Prosil bi vas, da mi poši
ljate glasilo delovne skup
nosti IUV Usnjar. 
Prejmite lep pozdrav od 
sodelavca 
Toneta žiberta 
VP 7464/9 
Varaždin 

Naloge Rožnika 
tem lahko v tem primeru govo
rimo že o eni milijardi. Pri po
novni razpravi o tem problemu 
smo prišli do zaključka, da prič
nemo z izdelavo galanterijskih 
izdelkov, za kar že imamo pro
gram in strokovnjake; delovno 
silo prekvalificiramo, vsem zago
tovimo polno zaposlitev in pri 
uspešni prekvalifikaciji najmanj
ši mesečni osebni dohodek 9.00 
N din. Mnenja smo bili, ela pre
kvalifikacija le ne bi bila prezah
tevna, saj bi proizvajalci še na
prej obdelovali isto osnovno su
rovino - usnje. S tem pa smo 
hoteli proizvodnjo obutve le za
časno odložiti, dokler ne bi uspe
li zagotoviti vse potrebno za 
gradnjo in vzpostavitev novega 
obrata, ki nam bo v bodoče pri 
predvideni proizvodni prek 3 
milijonov m' usnja potrebno. 

S tem predlogom smo prišli 
tudi pred kolektiv Rožnika, ki se 
je dne 12. 2. 1971 tudi soglasno 
odločil za to smer proizvodnje. 
Prav gotovo se je kolektiv odločil 
za ta korak s težkim srcem, ker 
preorientacija proizvodnje zahte
va tudi precej naporov, še zlasti 
za starejše delavce. Z začetku pa 
lj~dje tudi nimajo dovolj zaupa
nJa v novo proizvodnjo in ne vi
dijo takojšne garancije za boljšo 
prihodnost. 

Vse te misli in občutke delav
cev pa so tedaj spretno izrabili 
nekateri posamezniki v podjetju, 
ki so predvsem v lastnem intere
su pričeli zavajati kolektiv od že 
sprejetega programa. Ob pomoči 
nekaterih zunanjih faktorjev so 
ga prepričevali o zlonamernosti 
kolektiva IUV do njihovega ob
rata in jim obljubovali boljše po
goje v okviru manjšega čevljar
skega podjetja, čeprav za to niso 
imeli nikakršne materialne osno
ve. Na pobudo sindikalne organi
zacije je bil dne 18. 2. 1971 med 
delovnim časom sklican sestanek 
kolektiva, na katerem se je ta 
odločil za takojšnjo odcepitev od 
IUV brez vsake resnične garan
cije za uspešno nadaljnje delo. Za
pisnik tega sestanka pa je bil po
slan DS. Na ponovnem sestanku 
s člani kolektiva Rožnik jim je 
bila predočena realna situacija, v 
kateri bi se podjetje znašlo z od
cepitvijo, obenem pa je bilo tudi 
dokazano vsem tistim, ki so za
vedli kolektiv, da so to delali za
radi ozkih osebnih interesov. 
Ker pa smo uvideli, da bi se ne
kateri starejši čevljarji zelo tež
ko prekvalificirali, se je delavski 
svet kasneje tudi odločil, da do 
ureditve novega čevljarskega ob
rata še obdržimo zmanjšan obseg 
proizvodnje obutve. 

Kako, da smo se po prejšnjih 
razmišljanjih o proizvodnji mod
ne ženske obutve v Rožniku od
ločili za galanterijo? 

Delno sem na to vprašanje od
govoril že prej. Pojasnim naj le 
še, da smo o galanterijski dejav
nosti razmišljali veliko prej in 
smo imeli v ta namen tudi že 
predvidene prostore v Ljubljani. 
Naš program za bodoče je, da se 
tudi s finalnimi izdelki iz usnja 
prebijemo med vodilne v državi 
in si pridobimo ugled v tujini, 

kar nam je pri konfekcijskih iz
delkih tudi že uspelo. 

Kakšne možnosti imamo v se
danji konkurenci galanteristov na 
domačem trgu in kakšne so even
tuelne možnosti za izvoz? 

Glede na to, da bodo naši os
novni proizvodi ekskluzivni mo
deli torbic, torej povsem modrii 
artikli, je predpogoj za plasma 
pravočasna pojava na tržišču. Da
nes galanterijska podjetja zamu
jajo dobavne roke po več mese
cev, v našem obratu, ki bo raz
meroma majhen, pa bo možna hi_ 
tra preorientacija, ki jo zahteva 
moda. Tudi možnosti izvoza so 
zelo velike in se že danes tuji 
kupci zanimajo za naše galante
rijske izdelke, seveda pa se bomo 
morali prilagoditi svetovni pro
duktivnosti in cenam na svetov
nem trgu. 

Kako je s potrebnim strokov
nim kadrom, kako s preusmerit
vijo zaposlenih in kdaj naj bi 
predvidoma stekla galanterijska 
proizvodnja? 

Za galanteri; sko proizvodnjo 
smo že pred meseci angažirali 
tov. Repanška, vodilnega jugoslo
vanskega kreatorja na tem pod
ročju in mu tudi zaupali nalogo 
bodočega vodje tega obrata. Ne
kaj strokovnega kadra bomo sku
šali pridobiti še od drugod, pred
vsem pa bomo morali poskrbeti 
zanj iz vrst sposobnih ljudi ko
lektiva samega. Vsi, ki se bodo 
prekvalificirali, bodo obiskovali 
dvomesečni tečaj, ki bo predvi
doma v mesecu aprilu in maju, 

v mesecu juniju pa naj bi že 
stekla redna proizvodnja. Več se 
ne bi spuščal v podrobnosti in 
naj kaj več o galanterijskem 
obratu drugič pove sam tov. Re
panšek. 

Eventuelno še kaj dodatnega 
v zvezi s to temo? 

Ob situaciji, ki je bila letos v 
Rožniku, naj pripomnim, da je 
ta mladi in razmeroma majhen 
kolektiv danes že prebrodil os
novne težave in po vseh pripet
ljajih pokazal dovolj zrelosti ,ela 
se odloči za pravo pot. Ponovno 
pa poudarjam, ela zaradi pre
majhne informiranosti marsika
teri posameznik zaradi svojih 
osebnih koristi lahko naredi ko
lektivu težko moralno ali celo 
materialno škodo. Na koncu že
lim, da bi se kolektiv Rožnika 
čimprej uspešno vključil v na 
novo zastavljeno delo. 

Načela delitve 
za stanovanja 

Načela delitve sredstev za po
sojila za stanovanjsko gradnjo 
ali nakup stanovanj in kriterije 
za dodelitev prostega stanovanja 
članu delovne skupnosti določa 
naš pravilnik o financiranju sta
novanjske gradnje. Ker pa izvira 
ta pravilnik še iz časov, ko je po
djetje sestavljal samo kolektiv 
na Vrhniki, ne vsebuje določb o 
načinu delitve sredstev na posa
mezne OZD. Po predlagani samo
upravni organizaciji bomo imeli 
štiri OZD, glede na bivališča de
lavcev pa imamo tri centre, ki so 
koristniki sredstev, namenjenih 
za stanovanjsko gradnjo. To so 
Vrhnika, šmartno in Ljubljana. 
V teh centrih se ta sredstva tudi 
formirajo iz naslova 4-odstotne
ga stanovanjskega prispevka ali 
pa iz dela doseženega ostanka 
dohodka. Izjemen položaj ima 
OZD skupna uprava, ki ni proiz
vodna, temveč servisna organiza
cija. V bodočem pravilniku bo
mo morali predvideti način for
miranja sredstev, s katerimi bo 
lahko razpolagal DS OZD skup
na uprava. 

Dokler delitve sklada skupne 
porabe med OZD nimamo pred
pisane s pravilnikom, bomo mo-

rali ta sredstva brez določil 
splošnega akta čimbolj pravično 
porazdeli ti. 

Po kakšnih kriterijih naj se ta 
sredstva razdelijo? 

Delitev mora prav gotovo te
meljiti na rezultatih; ki jih je po
samezna enota dosegla po za
ključnem računu in na masi 
osebnih dohodkov enote, iz kate
re se za potrebe stanovanjske 
gradnje izdvaja 4-odstotni prispe
vek, delno pa mora biti delitev 
tudi odr.az potreb po sredstvih za 
stanovanjsko gradnjo na posa
meznem območju in odraz ka
drovske politike podjetja kot ce
lote (načelo solidarnosti). 

Drugo področje so načela za 
delitev sredstev med posamezne 
prosilce. Kriterije za to delitev 
vsebuje naš pravilnik in jih mo
rajo samoupravni organi spošto
vati. 

Po veljavnih določilih pravilni
ka imajo prednost pri dodelitvi 
kredita za gradnjo stanovanjske 
hiše ali za nakup stanovanja tisti 
člani kolektiva: 

Konec na 9. strani 
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Nekoč smo za dan žena priredili koncert, ki so se ga naše 
žene polnoštevilno udeležile ... 

Načela delitve 
za stanovanja 

Nadaljevanje z 8. strani 
- ki jih podjetje ali posamez

na OZD glede na njihovo stro
kovnost nujno potrebuje, 

- ki po dograditvi svoje stano
vanjske hiše izpraznijo tovarni
ško stanovanje, 

- ki razpolagajo pri gradnji 
ali nakupu stanovanja z večjo 
lastno udeležbo, 

- ki imajo daljši staž v podje
tju, 

- ki imajo status borca NOV. 
Po določilih pravilnika se šte

je, da prosilec za kredit izpolnju
je pogoj zadostne lastne udelež
be, če ima hišo zgrajeno do 3. fa
ze (pod streho). V izjemnih pri
merih so dopustna tudi druga do
kazila o zadostni lastni udeležbi. 
Največja V!Slna kredita, ki 

ga posameznik lahko prejme, 
znaša S milijonov S din, oziroma 
6 milijonov (borec NOV). Visoko
strokovni kadri izjemoma lahko 
prejmejo do 8 milijonov S dinar
jev. Prav tako velja pogoj, ela 
mora imeti prosilec za kredit naj
manj tri leta delovnega staža v 
podjetju. Tudi glede tega pogoja 
so možne izjeme za visokostro
kovne kadre, ki jih podjetje nuj
no potrebuje. 

Mogoče bo kdo dejal, da so ti 
kriteriji ob sedanjih pogojih sta
novanjske gradnje že nesprejem
ljivi, da je višina kredita, ki ga 
lahko prejme posameznik, preniz
ka itd. Takšne pripombe so prav 
gotovo točne, vendar ne smemo 
pozabiti, da imamo ogromno pro
silcev za kredite in za stanova
nja, sredstev za to pa premalo. 
Po grobih ocenah bi potrebovali 
za pokritje vseh potreb okrog 800 
milijonov starih dinarjev. Zaradi 
tega vsem prosilcem komisije in 
DS podjetja ne bodo mogli ustre
či, pa tudi kriterijev za dodelje-

vanje posojil ne bo mogoče spro
stiti. V naš pravilnik bomo mora
li vnesti celo nekatere dopolni
tve, ki bodo navedene kriterije še 
zaostrile, še posebej pa bomo 

Rojen 17. aprila 1927 v Ho
tavljah pri Poljanah nad škof
jo Loko. Osnovno šolo je kon
čal v domačem kraju. V dru
žini je bil osmi otrok. čeprav 
so imeli majhen mlin, pose
·stvo in 2 kravi, je bila njego
va mladost vse prej kot rož
nata, posebno še, ko je do
raščal v vojnem času. 

Naš portret: 

JOŽE ŠUBIC 
Kaj ste delali po osnov

nem šolanju? 
V jeseni leta 1944 sem se od

ločil in odšel v partizane. Naj
prej sem bil v Prešernovi bri
gadi kot borec, nato sem bil 
v udarni četi XXXI. divizije 
in v zaščitnem vodu štaba te 
divizije. 

morali dodati pogoj, da mora ti
sti, ki v določenem času po do
delitvi kredita odpove delovno 
razmerje, vrniti posojilo takoj 
po prenehanju dela ali pa v bi
stveno krajšem času. 

Nazadnje še nekoliko o tem, 
koliko sredstev je letos na raz
polago za dodeljevanje kreditov 
in za nakup stanovanj. · 

Po zaključenem računu za leto 
1970 nam je za celo podjetje 
ostalo v skladu skupne porabe za 
potrebe 
če ne upoštevamo potreb skup

ne uprave, kar bi vsekakor mora· 
li, bi po navedenih kriterijih ta 
sredstva lahko razdelili na Vrh
niko, šmartno in Ljubljano ta-

stanovanjske gradnje 

4-odstotni stanovanjski prispe
vek lahko delimo po deležu po
sameznih enot v skupni masi 
osebnih dohodkov podjetja. Ta je 
naslednji: Vrhnika 69 Ofo, šmart
no 27 Ofo in Rožnik 4 Ofo. 

Delitev sredstev po teh krijeri
jih bi bila naslednja (v starih di
narjih): 

obrat Vrhnika 
obrat šmartno 

Rožnik 

125,700.000 
40,000.000 

4,000.000 
Končno bi bilo treba upošteva

ti še načelo solidarnosti v korist 
Rožnika, katerega sklad skupne 
porabe je bil na podlagi zakon
skih določil uporabljen za pokri
tje izgube ob pripojitvi in potre
be skupne uprave, ker je z njimi 

37,715.815 S din 
razen tega se bo iz 4-odstotnega stano

vanjskega prispevka (ocena) nabralo 90,000.000 S din 
42,000.000 S din v Ljubljanski banki imamo vezanih 

kole: 
- po rezultatih poslovanja 

enot lahko razdelimo sredstva po 
zaključnem računu in vezana 
sredstva pri banki (37,7+42 milij. 
=79,7 milij.). Iz poslovnega poro
čila je razvidno, da je obrat Vrh
nika ustvaril 4/5 ostanka dohod
ka, šmartno 115, Rožnik pa nič. 
Po tem ključu lahko razdelimo ta 
sredstva. 

Se Vam je kaj posebnega 
vtisnilo v spomin v času, ko 
ste bil član teh partizanskih 
enot? 

Enkratno in edinstveno je 
bilo doživetje, ko sem s sobor
ci za l. maj 1945. leta vkora
kal v Trst. Pri osvoboditvi me
sta sem aktivno sodeloval. 
Teh radostnih trenutkov se 
ne da opisati. 

Kdaj ste se demobilizirali? 
Ko je bila vojna končana, 

praktično ni bilo možnosti od
iti domov, saj so bile na tere
nu velike potrebe ter sem se 
zato vrnil domov šele v apri
lu 1947. leta. 

Vas delo traktorista veseli? 
Zelo sem zadovoljen s tem 

delom, sicer bi ga že zame
njal, saj sem pri njem prak
tično vse od clemobilizacije. 
Kje ste vse bili doslej že za
posleni? 

Bil sem zaposlen na držav
nem kmetijskem posestvu v 
žabnici na Gorenjskem, nato 
v več obratih kmetijskega 
posestva Barje in nazadnje v 
obratu na Verdu, od koder 
sem šel v sedanje podjetje 
pred dvema letoma. 

Ste v našem podjetju zado
voljni? 

Lahko rečem, da sem kar 
zadovoljen, vsaka malenkost 
pa človeka z močnejšim znača
jem ne more iztiriti. 

Kako izkoristite prosti čas? 
Po kosilu ponavadi prebe

rem·naročeni časopis in druge 
priložnostne izdaje ter malo 
počijem, če ni kaj bistvenega 
za narediti. Vedno si sam pri
pravim drva za zimo ter opra
vim ostala dela, ki so moške 

Skupaj: 169,715.818 S din 

težko obremeniti le enega izmed 
obratov. Zaradi tega bo končna 
delitev ver_i'etno nekoliko drugač
na od zgoraj navedene. 

Prav gotovo bi bila vsa ta pro
blematika laže rešljiva, če bi ime
li na razpolago več sredstev ozi
roma če ne bi imeli še toliko ne
rešenih stanovanjskih proble-
mov. GV 

narave, drugo pa opravi žena, 
ki ni zaposlena. 

Ker vem, da imate dva si
nova, me zanima, kaj delata? 

Starejši sin se priučuje v 
Kovinarski na Vrhniki za stru
garja, mlajši pa še obiskuje 
osemletko na Vrhniki. S seda
njimi uspehi sem kar zadovo
ljen. 

Se česa posebno spominja
te? 
Reči moram, da sem do 23. 

leta starosti zelo rad smučal 
in skakal na smučeh. Leta 
1950 pa sem odletel na mali 
skakalnici v Planici med dre
vesa ob skakalnici in si tako 
pretegnil obe nogi, da se s tem 
športom ne morem več ukvar
jati, za drugo vrsto pa nimam 
posebnega veselja . . 

Kaj pa želje in načrti za bo
doče? 

želim si čimprej dobiti sta
novanje, saj je sedanje prak
tično neuporabno. Sedanje sta
novanje si je ogledala že ko
misija iz Ljubljane in Vrhni
ke ter upam, da bo ta pro
blem rešen v dogovoru s pri
stojnimi forumi. Na splošno 
pa želim družini in sebi zdrav
je, drugih visokoletečih načr
tov pa nimam. 

Preberete naš list »USNJAR<< 
v celoti? 

Naš list preberem ves, le da 
to traja dalj časa; ko si vza
mem čas, preberem nekaj od
stavkov, naslednjič pa druge, 
dokler ni vse prebrano. Ena
ko ga prelistajo tudi sinova 
in žena. želim, da bi še dolgo 
izhajal - ne v zmanjšanem, 
pač pa v povečanem obsegu. 

Razgovor zabeležil: Kajdiž 

• 



Hotenja .. mladih 
v obratu Smartno. 

Pred dnevi sem se pogovarjal 
s predsednico mladinskega akti
va obrata v šmartnem s PAJT
LER Marto, ki se uči v konfekci
ji krzna krznarskega poklica. že 
dalj časa dela na tem, da bi delo 
mladine zaživelo. 

Kdaj ste uradno ustanovili po
novno mladinski aktiv in katere 
naloge ste si zastavili? 

V decembru lanskega leta smo 
izvolili UO, ki šteje 8 članov in v 
katerega bomo kooptirali še ene
ga člana. Dejavnost sama pa bi 
obsegala delo v naslednjih sek
cijah: planinski, dramski, strel
ski, športni, dopisovanju v Unjar
ja ter v komisiji za pripravo raz
nih prireditev in proslav. 

S katerimi od navedenih načr
tov ste že začeli? 

Mišljenja smo bili, da je naj
primernejši način za dosego mno
žičnosti in spoznavanje med se-

boj izletniško planinstvo. T'ako 
smo v tem letu že naredili turo 
od Litije preko Hotiča in Vač na 
Sv. goro in od tu dombv. Seveda 
smo šli peš, vendar to ni motilo 
razpoloženja udeležencev. Na
slednji izlet smo planirali za po
hod na Kum s trboveljske strani 
in povratek preko Zagorja. Pred
videvamo, da se bo tega pohoda 
udeležilo najmanj 30 mladincev 
in mladink. Med takimi izleti pa 
bomo skušali vplivati na posa
meznike za delo v različnih de
javnostih. 

Kdo pa bo vsa ta dela povezo
val? 

Vsak mesec imamo sestanke 
odbora, za posamezne sekcije pa 
bodo skrbeli posamezni člani od
bora. Nameravamo pa izdati 
okrožnico vsem mladincem z ob
razložitvijo, kakšen namen ima 
mladinska organizacija podjetja, 
kako se mladina lahko dobro 
ima in zabava, spoznava stvari, 
ki se dogajajo okrog nje, in pri 
njih sodeluje. 

Ali se je sodelovanje tovarni
ške mladine z aktivom v šmart
nem že začelo ali pa se imate na
men o tem še pogovoriti? 

To sodelovanje je že vzpostav
ljeno, saj smo s skupnimi deli 
začeli v lanskem letu pri ureja
nju mladinskega kluba (zidarska 
dela), sedaj pa čakamo še prime
ren čas za pleskanje, položitev 
tal in končno opremo. Prostor je 
okrog 35 m' velik in bomo imeli 
v njem prostor za sestanke mi in 
aktiv šmartna. 

Kaj bi še želeli ali nameravate 
storiti? 

V mesecu marcu bomo v sode
lovanju z Delavsko univerzo or
ganizirali predavanje na temo 
»Mi mladi - kai smo. kaj hoče
mo in želimo<<. Radi bi se tudi 
seznanili z našim samoupravlja
njem, letnimi nalogami in na
sploh o tovarniški problematiki, 
ker bi tako laže razumeli vlogo 
in pomen posameznika ter nas 
mladih. 

Ker ste v pogovoru omenili, da 
šteje sedanji aktiv okrog 100 čla
nov in je od tega 40 učencev v 
gospodarstvu, me zanima, če po
svečate učnim uspehom ustrezno 
skrb? 

Iz s.plošne službe 
Od 9. februarja do 16. marca 1971 je komisija za delovna raz

merja in nagrajevanje na Vrhniki sprejela na delo 24 delavcev. 
To so: Ivan Cafuta, Jože Grom, Cirila .Jelovšek, Silvestra Je

lovšek, Vojko Jazbec, Vida Kobal, Jusuf Konjic, Tomislav La
zic, Majda Marinčič, Bernarda Muršič, Ivan Novak, Danica 
Osredkar, Doma Pejic, Alojzija Pleško, Franc Postružnik, žil
berta Recek, Janez Repanšek, Mira Rudolf, Ivanka Sedej Ra
denko Stojnic, Marija Trček, Marija Turk, Janez Zupančič in 
Ljudmila Zupančič. . 

Sprejet je bil tudi Andrej Brenčič, ki se od l. marca 1971 da
lje uči za poklic kleparja. 

Na odsluženje vojaškega roka so odšli: Jakob Fatur, Boris 
Lesar, Jože Mesec, Emilijan Mivšek, Branko Osredkar, čamil 
Tagic, Janez Zemljič, Anton žibert in Mirko žust. 

Delati pa so prenehali: Silva Berginc, Jože černalogar, štefan 
Fras, Franc Jesenko, Dušan Kovačič, Franc Malovrh, Bernarda 
Muršič, Maruška Plut, Branko Srdic in Frančiška šajn. 

S 26. februarjem 1971 je prenehalo delovno razmerje zaradi 
invalidske upokojitve delavcu Mihaelu Gromu rojenemu 27. sep
tembra 1923, borcu od leta 1942, zaposlenemu v podjetju od 
4. julija 1956. 

želimo mu še vrsto zdravih in srečnih let v pokoju. 
V obratu šmartno je komisija sprejela v mesecu februarj u 

16 delavcev: Marijo Dolšek, Jožeta Hauptmana, Alojzijo Jerc, 
Metko Koželj, Silvo Mandelj, Anico Mele, Petra Obolnarja, Ano 
Perme, Rada Poglajena, Cvetko Privšek, Vinka Savšek, Fani 
Smrekar, Ivana Strmljana, Majdo šimenc, Staneta Zamana in 
Vinka Zadražnika. 

D_elati pa so prenehali: Ivana Bučar, Alojz Janežič, Alojz Ko
kalJ , Zvonko Mrhar, Greta Pavlic in Vinko šušteršič . 

Upokojitve: 
V začetku leta 1971 sta se v obratu šmartno upokojila ""C'i7il 

Zakrajšek in Milan Groznik. Ob tej priliki jima je bila izročena 
nagrada ob upokojitvi. V kratkem razgovoru z njima sta se 
oba pohvalno izrazila o počutju v podjetju do upokojitve ter 
sta želela, da bi še naprej uspešno poslovalo, in izrazila željo, 
da stiki s tem ne bi bili pretrgani. Oba se zahvaljujeta splošni 
službi za pomoč pri ureditvi njunih dokumentov za pokojnino. 

želimo jima še obilo zdravja in dobrega počutja! 

V januarju je končal šolanje 2. 
letnik in moram reči, da je bil 
uspeh zelo dober. Nihče od učen-

Babič 

cev ni imel slabši uspeh kot do
bro. (Sama pa mi je na tihem 
zaupala, da je bila odlična, torej 
družbena aktivnost ne škoduje 
uspehom v šoli.) 

ZAHVALA 
Ker je vsako delo povezano s 

stroški, kako mislite to urediti? 
Iz predvidenega načrta dela se 

vidi, da nekaj dejavnosti ne rabi 
finančnih sredstev, za stvari, ki 
bodo nujne, pa računamo na po
moč samoupravnih organov in 
sindikalne organizacije. Pri opre
mi za mladinski klub pa računa
mo na pohištvo, ki je morda v 
podjetju že izločeno (omare, mi
ze, stoli), nam pa bi še ustrezalo. 
Jasno je, da mladinsko delo ni 
denarno pridobitno, pridobitno 
pa je v tem, da odvrnemo mlade 
od kvarnih vplivov in jih vklju
čimo v sodobne tokove našega 
časa. Delo na stroju za usmerjanje 

ščetin 

JO 

Upravnemu odboru pod
jetja se iskreno zahvalju
jem za pomoč v znesku 100 
tisoč S din, še posebno pa 
se zahvaljujem za razume
vanje in čustvovanje v ča
su, ko se nahajam v tež
kem položaju zaradi dolgo
trajnega bolovanja. 
Pomoč mi veliko pome

ni, še več pa mi pomeni 
dejstvo, da se me je podje
tje spomnilo tudi sedaj, ko 

sem bolan in nesposoben, 
da bi s svojim delom še 
lahko prispeval za dobro
bit podjetja oziroma nas 
vseh. 

Težko je biti bolan, ven
dar človek veliko laže pre
naša bolezen z mislijo, da 
ni pozabljen od kolektiva, 
v katerem je živel in delal 
vrsto let. 

še enkrat iskrena hvala! 
Pavel Lešnik 

Razgovor vodil: F. Kajdiž 



Ob koncu letošnje 
smučarske :sezone 
Začetek letošnje smučarske se

zone je bil zelo skromen. Navad
no so prve tekme že v začetku 
meseca decembra, tako da sta z 
mesecem februarjem končani že 
dve tretjini tekmovanj. Letos pa 
je bilo zaradi neugodnih snežnih 
razmer na žalost prav obratno, 
saj je bila prva tekma za kate
gorizacija šele meseca januarja. 
(Na osnovi teh tekmovanj smu
čarska zveza razporeja tekmoval
ce v kakovostne razrede). Tako je 
bila vrhniška najpomembnejša 
smučarska prireditev, slalom za 
kategorizacija na Ulovki, šele 
drugo tekmovanje y letošnji se
zoni. Zato je bila tu tudi udelež
ba izredna, saj je nastopilo prek 
120 tekmovalcev in tekmovalk, 
med njimi tudi večina naših naj
boljših alpskih smučarjev. Ome
njena prireditev, ki vsako leto 
angažira vse Vrhničane ki so pri
vrženi smučarskemu športu, je 
tudi letos uspela in bila izvedena 
z minimalnimi finančnimi sred
stvi. Med šestdesetimi tekmoval
ci, ki jim je uspelo po dv~h J?-~
pornih vožnjc.h priti skoz1 C}.lJ, 
je zmagal repr~zen!ant ~av<;~c, 
pri članicah pa Je .blla. naJ.bOlJsa 
Verdnikova, oba 1z ljublJanske 
Olimpije. Od domačih se je naj~ 
bolj izkazal Lavrenčič Tomo, kl 

Aktualno 
(v usnjarni Vrhnika) 

Pred začetkom delovne 
izmene: 

MICKA: »Špela, ali si 
morda ti uspela izvedeti, 
kdo bo danes naš moj
ster?<< 

šPELA: »Veš, Micka, ve
liko laže bi ti odgovorila, 
če bi me vprašala za ne
deljski rezultat tekme med 
Olimpijo in Sarajevom, pa 
čeprav se za šport sploh ne 
zanimam.« P. P. 

si je s solidnim 27. mestom pri
vozil tudi 8. razred. Pripomnim 
naj še, da je na tem tekmovanju 
nastopilo kar 15 domačih tekmo
valcev, kar bi dalo misliti, da 
imamo na Vrhniki res mnogo smu
čarjev tekmovalcev. Na žalost je 
dejansko stanje precej drugačno, 
saj imamo le pet tekmovalcev, ki 
so se pripravljeni tudi nekoliko 
bolj potruditi in se za tekmova
nja tudi pripravljati. Ti se ude
ležujejo tudi ostalih tekmovanj 
izven Vrhnike, predvsem na Je
senicah, v škofji Loki, Trbovljah, 
na Krvavcu in Pohorju. Rezultati, 
doseženi na teh tekmovanjih, ka
žejo, da letos ne moremo govo
riti o kakem napredku in bodo 
še zadnja tekmovanja pokazala, 
če bomo dosegli vsaj tiste rezul
tate kot v preteklem letu. 

Podobna je situacija tudi pri 
mladincih, kjer imamo le nekaj 
takih, ki so sposobni za meddru
štvena tekmovanja. Mladih smu
čarjev je sicer precej, vendar se 
ti raje omejujejo na prijetnejše 
nedeljsko smučanje, za katerega 
ni potrebno nikakršnega napre
zanja in samoodpovedi. Glede 
tekmovanj pa so bili mladinci 
še na slabšem kot člani, saj so 
se udeležili le treh tekem. Naj
večji uspeh je med njimi dosegel 
Krašovec Iko s 3. mestom na 
prvenstvu Slovenije društev TVD 
Partizan. 

še največ tekmovanj so letos 
imeli pionirji, ki pa za zdaj še 
ne dosegajo pomembnejših uspe
hov. Pozna se, da smo šele zadnji 
dve leti pričeli s pionirji inten
zivneje delati in rezultate seveda 
še ne moremo pričakovati takoj. 
Seveda jim bo treba posvetiti še 
več pozornosti in iti še bolj v ši
rino, če bomo hoteli vzgojiti 
smučarje, ki bodo pripravljeni na 
napore, ki jih terja tekmovalno 
smučanje. Odločili smo se, da v 
prihodnji sezoni namenimo naj
več naporov in sredstev prav za 
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-Kam pa tako hitijo? 
- Na pornografsko razstavo pri novem »Pejstingu<<l 

najmlajše. Pri tem delu se bo 
seveda treba še tesneje povezo
vati s šolo in starši, ker to je 
edina pot do uspeha. Pozabiti pa 

Miha Grbec: 

ne smemo tudi na kadre, ki bodo 
pripravljeni pri tem sodelovati 
in katerih nam za zdaj še pre
cej manjka. 

Utrjevati odnose 
Koilko časa že igrate za naš 

nogometni klub? 
Teče že šesto leto, vendar se 

točnega datuma pristopa ne spo
minjam. 

Na katerih mestih ste že vse 
igrali? 
Največ igram v obrambi, bo

disi na levi ali desni strani pa 
tudi kot srednji branilec, od časa 
do časa pa tudi v napadalni vrsti. 

Kateri del moštva je bolj po
memben za uspeh moštva, napad 
ali obramba? 

Za neodločen izid ima gotovo 
največ zaslug obramba, za zma
go pa napad, če je učinkovit, ven
dar je uspeh boljši, če sta napad 
in obramba dobro povezana. 

V jesenskem delu tekmovanja 
smo vas malo videli na igrišču, 
kaj je bilo temu vzrok? 

Predvsem poškodba kolena in 
ne nazadnje gradnja hiše, katero 
sem dal jeseni pod streho. 

Ker je moštvo na začetku po
mladanskega prvenstva trenutno 
na IV. mestu na lestvici z ena
kim številom točk kot drugo pla
sirani - računate da bi ga lahko 
zamenjali na tem mestu? 

Ta možnost je bolj realna kot 
pa mesto, ki ga zasedamo. Drugo 
mesto bi lahko imeli že v jesen
skem delu, če nam sreča ne bi 
toliko obrnila hrbet. 
če se slovenska liga poveča iz 

12 na 14 klubov, potem obstajajo 
realne možnosti, da zaigramo v 
višjem rangu. Bi bil to za vas kot 
nogometaša uspeh? 
če pride do tega, bom kot član 

moštva zelo vesel, samo zelo se 
bomo morali boriti, da že prvo 
leto ne izpademo. 

Se bodo mladi, ki jih imamo, 
lahko kmalu vključili v I. mo
štvo? 

Lahko, saj jih nekaj že z uspe
hom trenira in lahko nanje kma
lu računamo. 

Je moč moštvo Kopra ujeti, 
ker beži za 7 točk? 

Mislim, da je to nemogoče, raz-

zen če bi prišlo v klubu v Kopru 
do nesoglasja, kar pa je malo ver_ 
jetno. Ta možnost biti prvi je 
bila najbližja lani, vendar smo 
jo izgubili, največ zaradi menja
ve v vodstvu. 

Kdo bo po vašem mnenju izpa
del? 

Zanesljivo izpade NK Tabor iz 
Sežane, ostali pa imajo enake 
možnosti, saj je med II. in X. me
stom le 2 točki razlike in je to
rej odvisno, kakšen razpored te
kem ima posamezno moštvo. 

S čim se poleg nogometa še 
ukvarjate? 

Dosti sem smučal in skakal na 
smučarskih skakalnicah in to me 
še naprej privlači. Ob raznih pri
ložnostih pa tudi zaigram pri an
samblu. Vsaka stvar, s katero se 
človek ukvarja, ima svoj čar -
napora pa je treba največ pri 
nogometu. 
Bi naslovili kako besedo moštvu? 
če bomo enotni in strpni eden 

do drugega lahko s pomočjo tre
nerja, ki ga imamo, dosežemo 
lepe uspehe, ki bodo utrjevali od
nose v klubu. Ker tudi poškodbe 
delajo klubom težave, želim, da bi 
bilo teh čim manj . Z drugo bese
do - sreča nas ne sme zapustiti. 
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NASE KRZNO NA 
NOVINARSKEM PLESU 71 
v 
ZAGREBU 

Povabilu Društva novinarjev 
Hrvatske, da pokažemo na njiho· 
v1!m vsakoletnem elitnem plesu 
samostojno in ekskluzivno kolek· 
cijo krzna za prihodnjo sezono 
smo se radi odzvali. Prikazali 
smo 13 kompletov modelov. Ker 
btl) imela RTV Zagreb celotno re
vi,jo na programu šele konec mar· 
ca, bomo enkrat v aprilu to vi· 
deli tudi na ljubljanskem ekranu, 
saj nam bodo odstopili kopijo. 
Gilasno priznanje publike je do
k;ajšnja potrditev našega uspeha 
in pobuda za nadaljnje delo. 


