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'~z voz 
Kadar govorimo o tekočem iz

vozu in predvidevanjih za leto 
1971, imamo ponavadi v mislih 
kar visoke številke, ki so na eni 
strani odraz načrta proizvodnje 
za letošnje leto, na drugi strani 
pa odraz želje, da bi letos do
segli čim višj-o realizacijo in v 
okviru te tudi čim večji izvoz. 

Doseženi izvoz do konca prve
ga četrtletja (US $ 1.228.524) je 
sicer zadovoljiv, posebno še, ker 
smo v marou 'izvozili za 513.658 
US $. Računali smo, da bomo 
obdržali tako višino izvoza tudi 
prihodnji mesec, vendar pa smo 
že v aprilu izvozili precej manj, 
to je za 446.547 US $. Tudi v 
f"z~h desetih dneh maja smo pre-

kasnili v izvozu, računamo 
pa, da bo končni mesečni izvoz 
v maju vendarle večji, kot je bil 
v aprilu. 
Povečanje izvoza je omenjeno 

v prvih vrstah s proizvodnimi 
zmogljivostmi in težavami, ki jih 
ima proizvodni sektor z delovno 
silo in premagovanjem ozkih grl 
prevsem v sušilnki in pri bru
šenju velurjev. 

Zaradi tega se nam ob koncu 
meseca pojavljajo zaostanki pri 
dobavi že potrjenih količin ve
lurjev v izvoz. Običajno zamude 
doprinašajo v prvem tednu na
slednjega meseca, kar pa zopet 
pov.zroča težave pri postavljanju 
in izpolnjevanju operativnega 
mesečnega načrta na naslednji 
mesec. 

Zelel bi pojasniti, da imamo v 
izvozu sklenjene pogodbe za ve
like količine svinjskega usnja za 
nekaj mesecev naprej. 
Mesečno bi morali izvoziti vsaj 

za 500.00 US $ svinjskih velurjev, 
za 50.000 US $ usnjene konfekcije, 
poleg tega pa še nekaj govejih 
cepljencev iz Smartna, vsaj eno 
pošiljko sortiranih ščetin ter se

. veda odpadke in rafinirano mast. 
Razmeroma ugoden porast izvo-
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Zaključna dela pri opremljanju galanterijskega obrata 

za nam v primerjavi s prvim če
trtletjem lanskega leta 'kaže us
njena konfekcija, 1n sicer 162.500 
US $ letos proti 38.500 US 
$ v lanskem letu, torej je indeks 
porasta 420. Ta podatek nas se
veda ne sme zanesti, saj smo 
v lanskem letu z izvozom usnjene 
konfekcije šele začeli, zato je po
rast razumljivo velik. 

Pri izvozu konfekcije imamo še 

velike možnosti, vendar pa je 
vse odvisno od organiziranosti 
proizvodnje in kvalitete pro'i.zvo
dov v obratih konfekcije. V pri
merjavi s porabljeno količino ve
Iurja v naših konfekcijah je iz
voz usnjenih oblačil premajhen 
in bi mesečno morali dosegati, 
kot že .rečeno, vsaj 50.000 US $. 

Tudi usnjarna Smartno bi se 
morala pri pr-ipravi plastificira-

nih cepljencev za izvoz bolj .po
trudiUi, da ne bi zamujala do
bavnih •rokov in da bi bile koli
eme c1m veeJe. Izvoz obrata 
šmaTtna je še vedno le nekako 
simboličen, zato bi morala tako 
tehnična ·kot komercialna služba 
obra.ta šmartno morda več raz
mišljati o tej nalogi. 

R. Kočevar 

OSEBNI DOHODKI IN 42- URNI TEBE~ 
Potrditev novih ocen delovnih mest, prilagojenih na skrajšan de

lovni čas in s tem v zvezi določitev novih akordov je le eden od 
ukrepov, ki so bili potrebni za uvedbo 42-urnega tedna. Pomembnejši 
kot ti akti pa so sklepi in priporočilo delavskega sveta podjetja 
o ukrepih, ki so potrebni za zagotovitev zakonskih pogojev za pre
hod na krajši delovni čas. Kljub temu, da je zakon glede datuma 
prehoda na skrajšan delovni čas jasen in ne dopušča več nobenega 
odloga, smo dolžni izpolniti z zakonom določena merila, ki pogojujejo 
prehod na 42-urni teden. To so prevsem določila, ki zadolžujejo 
delovne organizacije, da morajo v krajšem delovnem tednu zagotoviti 
enak obseg proizvodnje, kot so ga dosegle pred uvedbo krajšega 
delovnega tedna, da morajo zagotoviti v krajšem delovnem tednu na 
delavca najmanj enak neto produkt in enak osebni dohodek, kot so 
ga dosegali pred uvedbo krajšega delovnega tedna. 

Razumljivo je, da so vsi na
vedeni pogoji povezani drug z 
drugim in jih ni mogoče obrav
navati ločeno. V krajšem delov
nem času si bomo torej lahko 
enak osebni dohodek zagotovili 
le v primeru, ·če bomo obdržali 
enak obseg proizvodnje in enak 
neto produkt na zaposlenega de
Iavca. Iz tega je videti, da ni 
.rešitve v tem, da bi sprejemali 
nove delavce, ker s tem ne zago
tovimo enakega neto produkta na 
zaposlenega. Pač pa je potrebno 
z boljšo organizacijo dela, z večjo 
osebno prizadevnostj-o, z uvaja-

Konec na 3. strani 



Pred dvorano Skenderija v Sarajevu, kjer je bil kongres 

2. kongres 
jugoslovanskih 

samoupravljalcev 
Ker so bila poročila o delu in sprejetih stališčih kongresa zelo 

izčrpna v dnevnem tisku in drugih sredstvih obveščanja, se bom 
v svojem sestavku zadržal le pri nekaterih bistvenih vtisih, ki jih 
prinašam iz Sarajeva. 

Glede na to, da je bil kongres v času, ko bije odločilno bitko za 
nadaljnji kvalitetnejši razvoj delavskega in družbenega samouprav
ljanja in za utrjevanje našega gospodastva, je bila njegova celotna 
vsebina usmerjena k iskanju novih možnosti, novih poti za dosledno 
praktično uveljavitev vseh naših hotenj. 

Gov·or tov. Tita, tako na za
četl\iu kongresa, predvsem pa nje
gov zaključni govor, sta bila pri 
delegatih sprejeta s polno podpo
ro; prav tako uvodna beseda, ki 
jo je podal tov. Kardelj ter vsi 
referati v·odij posameznih kon
gresnih komisij . 

Zaradi obsežnosti dela kong.re
sa, se je njegovo delo odvijaLo v 
šti·rih komisijah: 

l. Komisija za probleme na
daljnje gradnje, •razvoja in pospe
ševanje uči:nko·vitosti samouprav
ljanja in organizacijah združene
ga dela. 

2. Komisija za pr-obleme .razšir
jene :repvodukcije in integracije 
na samoupravnih temeljih. 

3. Komisija za probleme raz
voja samoupravne službe in živ
ljenskega standarda delovnih 
ljudi. 

4. Komisija za ·probleme kre
pitve vloge združenega proizva
jalca - osnove razvoja samo
upravnega družbeno političnega 
sistema. 

Rrazprave delegatov v ~omisi
jaih (sam sem sodeloval v tretji 
•komisiji) so bile predvsem v na
kazovanju perečih problemov, ki 
nastajajo v posameznih organiza
cijah, oziroma -panogah ,gospodar
stva, v zahtevah, da se vsi pvo
blemi in rtežave reš.ijo s lmrenito 
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spremembo sistemskih ukrepov, 
·ki so, kot je rečeno, sedaj zelo 
' kcrivični in nesprejemljivi za po
samezne panoge gospodarstva. 

Očitno pa je bilo, da smo v 
glavnem v svojih razpravah pre
malo nakazovali pvobleme, ki na
·stajajo zaTadi nas samih, zaradi 
naše neprilagodljivosti novim 
zahtevam in novim pogojem go
spodarjenje ter često zaradi pre
velikih loka}nih ambicij, slabe or
ganiziranosti itd. In je bilo tudi 
premalo predlogov - kaj mora
mo v prihodnje storiti v sv·ojih 
lastnih v.rstah za odpravo nave
denih problemov. V:si pa smo bili 
enotni, da so doseženi rezultati 
20-letnega obdobja samoupravlja
nja, kljub določenim pomanjklji
vostim in napakam, trdna 'Osnova 
za nadaljnji vsest·ranski razvoj. 
Dana je bila porna podpora 
ustavnim spremembam z zahte
vo, da .se te čimprej sprejmejo 
in da dobe praMičen izraz v 
uresničevanju samoupravnih 
družbenih odnosov. Kongres zah
teva neodložljivo, vsestransko ob
delano in dosledno izvajanje ti
stih ustavnih -sprememb, ki se 
nanašajo na neodtujljiva pravico 
delovnih ljrudi pri razpolaganju 
s pogoji, sredstev in rezultati de
la, ki vodijo v krepitev odločilne 
vloge in vpliva združenega dela 

na celotne tokove ekonomske in 
družbene reprodukcije, v uprav
no povezovanje in integracijo 
družbenih sredstev, dela in ust
varjanja ter v dosledno izvaja
nje načel delitve po delu in re
zultatih dela v vseh dejavnostih. 

Kongres močno žigosa vse ne
gativne pojave in se zavzema za 
dosledno obračunavanje z vsemi 
tistimi subjektivnimi dejavniki, 
ki si prisvajajo rezultate svojega 
dela. Toda to obračunavanje naj 
ne bo takšno kot doslej, da smo 
določene kršitelje samo premeš
čali na druga delovna mesta, ki 
pa so bila pogosto prav tako od
govorna in neredko tudi bolje 
plačana. S tem je jasno povedano, 
da se mora zaostriti osebna od
govornost na vseh ravneh, zlasti 
na vseh odgovornih, vodilnih de
lovnih mesUh. 

Napake, zagrešene zaradi oseb
nih interesov, naj se v prihodnje 
ne ma.skirajo pod pojmom sa
moupravljanje. 

V sprejetih kongresnih doku
mentih (27 resolucijah) so zelo 
jasno izrečene zahteve vseh naših 
delovnih ljudi za hit·ro in do
sledno ureditev odprtih in pere
či:h vprašanj. Predvsem bi po
udaril zaihteve, ki se nanašajo na 
delitev ustvarjenega dohodka 
znotraj vsake organi•zacije zdru
ženega dela, na večjo socialno 
varnost delovnih ljudi (s tem, da 
se povečajo najnižji osebni do
hodki, da se zagotove ugodnejši 
kreditni .pogoji za gradnjo stano
vanj delavcem nižjih kategorij, 
da se subvencioniraj.o stanari:ne, 
da se zagotovijo čim varnejši in 
zdravi pogoji dela, da se otroški 
dodatek viša vzporedno z naraš
čanjem življenjskih .stroskov, da 
naj delovne organizacije urejajo 
varstvo otrok zaposlenih staršev, 
da se s stimulativni.m regresira
njem in urejanjem počitniških 
domov omogoči rekreacija čim 
širšemu krogu delovnih ljudi itd), 
da se z dvužbenimi dogovori usk
ladijo osebni dohodki zaposlenih 
v enakimi kvalifikacijami in so
rodnimi delovnimi mesti (velike 
razlike OD v različnih panogah, 
glede na njihovo akumulativnost 
in trenutne ugodne ali neugodne 
tržne razmere, zaostrujejo med
sebojne odnose in ustvarjajo celo 
politične probleme, vemo pa, da 
s·o nekatere panoge nizko akumu
lativne, iker praktično še niso 

Na razstavnem prostoru z naslo
vom >>20 let samoupravljanja« je 

bil tudi pano našega podjetja 

dane nikakršne realne možnn~ti 
za izbolj-šanje obstoječega st \ 
so pa za družbo nujno potrebrfe), 
da se znotraj delovnih organiza
cij začne sistematično izobr 'r 
vanje delavcev, da se invest!·_ . .jo 
samo za tista področja, kjer se 
bodo vložena sredstva v najkraj
šem času povrnila in oplodila (do 
sedaj imamo vrsto investicij, 
predvsem takšn~h, ki jih je us
merjala federacija, za katere pa 
je znano, da so nerentabilne, za
radi •Česar vsa naša družba trpi 
ogromno materialno škodo), da 
se iz ustvarjene akumulacije in
vestira le tolikco, da ne bo pri
zadet standar.d delovnih ljudi, da 
se zagotove delovna mesta za 
nezaposlene in da se s stimula
tivnim nagrajevanjem prepreči 
odhajanje naših delavcev, (pred
vsem kvalificiranih) v tujino, da 
se s samoupravnim sporazumeva
njem in dogovarjanjem uvelja
vijo vsa ključna vprašanja druž
be itd. 
. P~leg -resoluc.ij je kongres sr - ,\ 
Jel se naslednJe sklepe: · 1 
- predlog za sestav·o kodeksa 

samoupravljacev, 
- da se 27. junij proglasi za dan 

samoupravljalcev Jugoslavije, 
Konec na 9. strani 
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Osebni dohodki 
42-urni teden • 

ID 
Nadaljevanje s l. strani 

njem novih strojev in naprav 
z enakim številom ljudi v kraj
šem času proizvesti toliko, kot 
.prej v 46 urah. K prehodu na 
krajši delovni teden so bila us
merjena skoraj vsa naša investi
cijska vlaganja v zadnjih dveh 
letih. Kljub temu, da smo v re
konstmkcij.o na . Vrhniki in v 
šmartnem vložili znatna sredstva, 
pa s tem še nismo storili dovolj, 
da bi nadoknadili proste sobote. 
Zaradi tega bo treba .razliko na
domestiti tudi z večjo marljivost
jo in delovno disciplino. Nikakor 
ne smemo dopustiti, da bodo naši 
stroji stali ob začetku ali na 
koncu delovne izmene ter več kot 
pol ure ob malici. Delavski svet 
je sprejel sklep, da je treba za
ostTiti kontrolo prihajanja na de
lo in zapuščanje delovnih mest 
in ·,;-'~enem zadolži ti organizatorje 
pL .vodnje, da zoper kršitelje 
uvedejo predpisani postopek pred 
disc.iplinsko komisijo oziroma, da 
d! lČe ukrepajo v okviru po
oblastil, ki jih imajo pri pred
laganju osebnih ocen delavcev. 

Za doseganje bolJših ·rezultatov 
dela je delavski svet načelno po
trdil predlog o ustrezni .zaostritvi 
norm v celem podjetju. Neka
terih bolj, drugih manj, tako da 
bi se z novo ikorekturo omogočilo 
vsem približno enlliko doseganje 
ali preseganje norm in s tem od
pravile sedanje nenormalne in 
,ponekod nerazumljive razlike, ki 
so nastajale s spremembami teh
noloških postopkov in niso bile 

' sproti popravljene. 
Z določitvijo novih ocen delov

ni:h mest, novih norm in ob upo
števanju boljše produktivnosti na 
vseh delovnih operacijah se v 
glavnem omogoča vsem delavcem 
doseganje enakih osebnih dohod
Jr zh kot so jih imeli pred skraj
s'- "em. Lahko, da bodo posa
mezniki delno tudi prizadeti, če 
so na primer delali na delovnem 
mestu, na katerem norma do
slej ni bila v skladu z normami 

na drugih delovnih mestih. S ko
rektur-o ocen so ostale tudi še 
razlike med ocenami delovnih 
mest v posameznih obratih, ven
dar so sedaj .razlike manjše kot 
so bile pred tem. 

Tudi finančni uspeh posamezne 
enote bo še vnaprej vplival na 
naše zaslužke. Sedaj je faktor sti
mulacije, ki izvira iz finančnega 
uspeha na Vrhniki, ugodnejši kot 
je v šmartnem, kar tudi ustvarja 
razliko med osebnimi dohodki de
lavcev v različnih obratih. 

Na podlagi potrjenih ocen in 
trenutnega faktorja stimulacije 
ter ob 100 Ofo izpolnitvi norme 
znašajo najnižji osebni dohodki 
na Vrhniki okrog 110.000 S din 
v šmartnem okrog 95.000 S din 
v LjublJani 
(galanerija in obutev) 
okrog 90.000 S din 

S tem smo si zagotovili tudi 
minimum, katerega si prizadeva 
uveljaviti sindikalna organizacija. 

V zvezi z nalogami, ki so pred 
nami .gllede nadaljnjega povečanja 
obsega poslovanja in zaradi po
manjkanja delovne sile, je de
lavski svet sprejel še dodatne 
sklepe. Na skrajšanje delovnega 
časa smo prešli za nas v najbolj 
neprimernem trenutku. Letos 
imamo namreč ogromne možnosti 
prodaje izdelkov obeh usnjarn, 
zagotovljeno imamo tudi potreb
no surovino, obenem pa nam pri
manjkujejo delavci. Možnosti, ki 
nam jih nudi tržišče, želimo kar 
najbolj 'izJkoristiti. Zaradi tega 
se je delavski svet odločil za na
daljnje povečanje proizvodnje, 
zlasti v obeh usnjarnah. 

S skrajšanjem delovnega časa 
pa naših programov ne bi mogLi 
realizirati. Zaradi tega vidimo iz
hod v sili v nadurnem delu, pred
vsem v obeh usnjarnah i:n v ti
sUh spremljajočih dejavnostih, ki 
služijo obema usnjarnama. 

Zato delavski svet priporoča 
vsem zaposlenim v usnjarnah, da 
se stoodstotno udeležujejo nad
urnega dela ob sobotah in po po
trebi tudi ob nedeljah. V določe-

Proizvodne potrebe . za lepljenje kož se čedalje bolj večajo 

Obrezovanje govej.ih kož v usnjarni Smartno 

nih primerih, ko je nadurno delo 
potrebno zaradi odprave premo
,ženjske •škode (kvarjenje suro
vine, odprave raznih zastojev itd) 
·se bodo uporabljale tudi določbe 
statuta o obvez;nem nadurnem 
delu. 

Delavski svet je spremenil tudi 
tarifo za nadurno delo tako, da 
se s pDehodom na skrajšan de
lovni čas plačuje za nadurno delo 
ob delavnikih 50 °/o dodatek, ob 
sobotah 70 Ofo dodatek in ob nede
ljah 100 Ofo dodatek. 

V ·zvezi s skrajšanjem je bilo 
treba rešiti še vprašanje eviden
tiranja dopustov ob prostih so
botah. Po zakonu se glede dopu
stov šteje sobota za delovni dan, 

·čeprav se takrat v delovni orga
nizaciji ne dela. Raznim proble
mom, ki nastajajo predvsem ob 
drobljenju dopustov, se najlažje 
iz;ognemo na ta način, da dopu
stov ob prosti'h sobotah ne evi-· 
dentiramo in ustrezno zmanjša
mo število dni dopusta, ki pri
·pada posamemilm. 

Delavcem, ki so po dosr .lanjih 
merilih imeli 14 do 17 dni dopu
sta, se ta skrajša za 1 dan, ti
stim, ki so imeli od 18 do 24 dni 
dopusta, se ta =anjša za 2 dne
va, ostalim, ki so imeli 25 ali več 
dni dopusta, pa za tri dni. 

S tem sklepom, ki ga je spre
jel DS, se določa le tehnika ob
računavanja dopustov in se de
jansko dopusti ne zmanjšujejo. 

S tabelami ocen delovnih mest, 
ki jih je sprejel delavski svet, 
še ni končano na·še delo na ·izpo
polnitvi sistema nagrajev·anja. 
Zadnji sklepi delavskega sveta so 
le začasna rešitev. Naš sistem na
grajevanja bomo morali prilago
diti družbenemru dogovoru in sa
samoupravnim sporazumom ter 
nas čaka še veliko dela. Kako se 
bomo spora·zumevali in dogovar
jali, pa je tema drugega članka 
našega glasila. 

G. V. 

Kako smo poslovali v aprilu 1971 
Proizvodnja po obratih 

Usnjarna Vrhnika 
Ščetinarn.oa Vrhnika 
Usnjarna šmartno 
Krznarna šmartno 

Poraba usnja in k rzna v konfekcijah 
Konfekcija krzna šmartno 
·K onfekcija usnja šmartno 
Konfekcija usnja Vrhnika 

Realizacija 
Usnjarna Vrhnika in ščetinarna 
Usnjarna šmartno, krznarna in konfekcija 
Rožnik Ljubljana 
Izvoz $ 446.547 

Poprečni OD 

177.953m2 
6.615 m2 

65.186 m2 

22.983m2 

1.178 m2 
4.294m2 
1.902 m2 

12.718.330,50 
6.106.362,55 

53.874,65 

18.878,567,55 

V aprilu je mašal poprečni osebni dohodek na enega 
·zaposlenega za 208 ur 1431,50 N din. 

Bolniški izostanki 
N~ enega zaposlenega smo imeli v podjetju v mesecu 
aprilu zaradi bolniških izostankov (vključno tudi porod
niški dopusti) 1,37 izgubljenih delovnih dni. 

Stevilo zaposlenih 
Na dan 30. 4. 1971 je štel naš kolektiv 1293 članov (brez 
vajencev) . V vrhniških obratih dela 791 ljudi, v šmart
nem 438 in v Rožniku v Ljubljani 64. 
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Družbeni sporazumi 
Zaradi čedalje večjega inflacijskega požara, ki se odraža kot posle

dica neurejenih razmerij na tržišču, oziroma zaradi vse večjega pov
praševanja po dobrinah vseh vrst, od investicijskih do splošnih, in 
dobrin za osebno porabo se je Zvezna skupščina odločila za vrsto 
ukrepov, s katerimi naj bi spravili gospodarske tokove v normalne 
okvire. V tej razpravi ne mislim načenjati razlogov, zaradi katerih 
lahko pridemo v takšen položaj v narodnem gospodarstvu, ker smo 
to že obdelali v naši ekonomski šoli. Dejstva so tu, ki dokazujejo, 
da razpoložljivi blagovni skladi ne krijejo vse večje kupne moči, 

ki je lahko rezultat napačne razdelitve razpoložljive mase denarja, 
ali pa lahko tudi kot rezultat nekontroliranega izdajanja (tiskanje 
novega denarja). V takšnih primerih so nujno potrebni administra
tivni ukrepi državnih zakonodajnih organov, ki so poklicani, da s 
svojo avtoriteto in strokovnimi odločitvami v čim krajšem času od
pravijo napake in pomanjkljivosti, ki so se pojavile v gospodarskem 
življenju. Seveda bi bili vsi državljani še bolj zadovoljni, če do 
takšnih posegov sploh ne bi prišlo in naj bi redni gospodarski pred
pisi skrbeli za normalno gospodarsko življenje ter zagotavljali ko
likor toliko trden položaj, ki si ga že zelo dolgo želimo. 

Seveda· bi biLo o tem veHko 
govoriti, •toda pustimo to raje v 
presojo naš±m poslancem, ki so 
ob sprejemanju predpisov dolžni 
skrbeti za objektivno in strokov
no oceno predlaganih ukrepov. 
Inflacijski požar je bil tudi in 
treba ga je čimprej pogasiti. Ga
silci pa bomo vsi porabniki inve
stic'ijslkih, splošnlih in osebnih do
brin, OZliroma prav vsi državljani, 
pa čeprav bo pri gašenju tega 
požara tudi marsikdo odnesel 
mokro ali opečeno ikofho. 

·v okviru administrativnih pose
gov so predwdeni tudi ukrepi, ki 
bodo urejevali vprašanja delitve 
dohodka, osebnega dohodka in ti
stega dela dohodka, ki je na
menjen za kritje potreb standar
da ~dotaeija 'Za topli obrok in re
gresi •za letovanja) in seveda tudi 
tisti del ±21datka, k:i j•ih gospodar
ska ·organizacija lah'ko krije v 
breme ma•terialnih stroškov (to 
so dnevnice, ločeno življenje in 
kilometrina). 

ZveZJna skupščina je sprejela 
priporoailo vsem republiskim 
·skupščinam, da v čim kraj•šem 
času sprejmejo •zakone o samo
upra'Vinem •sporazumevanju in 
družbenem dogovarjaju o meri
lih za usmerjanje delitve dohod
ka in osebnih dohodkov. Sloven
ska skupščima je bila v tej akciji 
pobudnik in idejni avtor o dogo
varjanju pri delitvi, zato je tudi 
prva ie sprejela tak zakon. 

Sedaj rpa poglejmo bistveno 
vsebino tega zakona: 

Delovni Ijudje v organizacijah 
združenega dela naj s samouprav
nimi sporazumi določajo in uskla
jujejo osnove in merila za delitev 
dohodka in osebnih dohodkov ta
ko, da čim dosledneje uresničijo 
načela delitve po delu, da v de
litv•i dohodka na ·sklade in sred
stva ·za oseb[}ji dohodek dosegajo 
doseženim rezultatom dela in po
s!ooVIIlim uspehom ustrezaj.oča raz
merja, pri osebnih dohodkih pa 
razmerja, kakršna ustrezajo o
prav!ojenemu delu delovne skup
nosti in posameznih njegovih 
članov. 

Merila morajo .zagotavljati 
zlasti: 

a) da se sredstva za zadovo
ljevanje osebnih •in skupnih po-
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treb delavcev g.rbajo v odvisnosti 
od doseženih TezuHa•tov dela in 
da se spodbuja interes delovnih 
ljudi •za dobro gospodarjenje, 

b) da so razlike med osebnimi 
dohodki delavcev istLh ali sorod
nih i:zJobrazbenih, kvalif.ikacijs!kih 
in poklicnih skupin, zaposlenih 
pri enakih ali sorodnih delih, 
predvsem odraz razlik v delovni 
storilnosti in budi v delovnih 
pogojih, da delovni ljudje v orga
nizacijah 21druženega dela lahko 
po enotnih in po usklajenih vi
diikih presojajo uspehe svojega 
dela in gospodarjenja, 

c) tolikšno izdvajanje sredstev 
iz doseženega dohodka za raz
širjanje materialne osnove Zldru
ženega dela, ·za 21nanstveno raz
iskovaLno de1o in za iZJobraževa
nje delavcev, da ·se krepi aikumu
lativnost in reprodu!ktivna spo
sobnost organizacij združenega 
dela, spodbuja splošen družbeni 
razvoj in vloga, ki jo imajo kot 
1poglavitni nosi1ci družbene re
produkcije. 

'Do so osnovna na.čela spora
·zumevanja, ki . so nakazana v 
prvem členu zakona. V nadalje
vanju pa •zakon ·še bolj podrobno 
nakazuje pos•topke in merila za 
sklepanje samoupraovnega in 
dru~benega dogovora ter pred
pisuje sankcije v ·obliki prispev
ika, ki ga je treba Vlpla.čati v re
publi<šlki ·Siklald skupnih rezerv, če 
·Se podpisnik sporazuma ne drži 
dogovorjenih meril, oziiroma če 
sporazuma sploh ne podpiše. Na
men •samoupravnega sporaw,me
vanja o delitvi dohodka in oseb
nega dohodka je namreč v tem, 
da se .odpravijo nepravilnosti, ki 
se danes v praksi še pojavljajo 
•±n, ko si nekateri kolektivi na de
mdkraUčen •način prisvajaj.o za 
•osebne dohodke več, kot pa bi 
si lahko namenili na osnovi re
zultatov dela. Te nepravi1nosti pa 
naj bi odpravili s sporazumi, v 
'katerih bo treba določiti najnižji 
~n najvišji osebni dohodek in po
goje, pod katerimi takšen osebni 
dohodek lahko obračunamo. 

Mislim, da je oprav, če najprej 
raz·čis-timo razliko med družbenim 
dogovorom in samoupravnim spo
razumom. Zakon sam ne nalaga 
obveznosti dosledno vsaki gospo-

darski organizam]l, da mora so
delovati ikot podpisnik samou
pravnega sporazuma. Gospodar
ske organizacije in tudi organi
zacije negospodarske dejavnosti 
sklepajo in podpisujejo samo
upraVIne sporazume. Za tiste or
gani•zactje, ki pa ne bi sklenile 
samoupravega sporazuma, pa ve
lja splošni družbeni dogovor, k1 
ga sklenejo republiški izv'l'sm 
svet, gospodarska zbornica SRS 
in repubHški svet ZSS. V bistvu 
sta si družbeni dogovor in samo
upravni sporazum zelo podobna, 
saj .oba obravnavata enako vse
bino. Tudi družbeni dogovor bo 
vseboval pogoje, pod katerimi je 
mofua delitev dohodka na osebne 
dohodke ·in višino vkalkuliranega 
osebnega dohodka po kvalifika
cijskih 1skupinah. Takšno vsebino 
naj bi imel tudi samoupravni 
sporazum, vendar je precej mož
nosti, da bo družbeni dogovor 
sprejet os precej •ostrejšimi merili, 
zato je že iz tega razloga vsaka 
gospodarska organizacija zainte
resirana, da tsodeluje pri samo
upravnem sporazumu. 

Gospodarske organizacije se 
lahko opredelij.o po teritorialnem 
načelu, oziroma po krajevnem 
območju ali pa po skupinah de
javnosti v republiki Sloveniji. 
Vsa dosedanja pri:zadevanja so 
usmerjena na opredelitev po de
javnosti, kalf je prav gotovo bolj 
sprejemljivo, saj se kot podpis
niki sporazuma srečajo organiza
cije, ki imajo v.saj podoben pred
met poslovanja in vsaj približno 
enake pogoje g·ospodarjenja. 

Naše podjetje je sprejelo pred
log, da nastopamo ~ot predlaga
telj samoupravnega sporazuma 
za usnjarsko panogo v Slovenij.i, 
V tej skupini so še naslednja 
podjetja kot podpisniki sporazu
ma: »Konus« Slov. Konjice, To
varna usnja Kamnik, Tovarna 
usnja Šoštanj, Slovenj Gradec in 

Dela pri rekonstrukciji kotl:>.,~e 
na Vrhniki 1 

Tovarna usnja >>Rudo« Tržič. De
lavski sveti vseh teh podjet' ))o 
že določili svoje predstavnikt:.,Jki 
kot člani k01Ill1sije sodelujejo pri 
delu ·komisije. Predstavnik naše
ga podjetja pa je predsednik ko· 
misije. Komisija se je že zelo res
no Iotila dela, saj nam je vsem 
jasno, da do potrditve oziroma 
verifikacije sporazuma za vse ve
lja zakon o zamrznitvi osebnih 
dohodkov na ravni leta 1970, po
večan za 11 ~/o. Ko bo ta skupna 
komisija usnjarske panoge izdela
la osnutek sporazuma, ga bo po
slala vsem us nj ar nam naše sku
pine, ki ga bodo vsaka zase ob
ravnavale po svoji običajni de
mokratični poti in ga na koncu 
sprejele na zasedanju delavskega 
sveta podjetja. 

Nadaljevanje s 5. strani 

Ni mi razumljivo, zakaj se ti ukvarjaš s takšnim delOm. 
- Ti si pa precej slabo obveščen, ker ne veš, da sem z 

novo organizacijo napredoval iz referenta v posilca 
poslov! · · 



Nadaljevanje s 4. strani 
Podpisan sporazum pa bo pred

ložen v verifikacijo oziroma v 
potrditev republiški komisiji, 1ki 
jo sestavljajo predstavniki ·pod
pi·sni:kov dru2lbenega dogovora 
(republiški izvršni svet, gospo
darska zbornica 1n republiški 
svet silndiikatov). Ta komisija pa 
bo presodila, če je samoupravni 
sporazum sestavljen na osnovi 
zakona o samoupravnem spora
:llumevanju. Za to presojo ji bo 
pa seveda služil sam zakon in 
splošni druž!beni dogovor. Ce bo 
imela komisija svoje pdpombe 
ali če bo ugotovHa, da sporazum 
ni napravljen v smislu zakona in 
drul!benega dogovora, ga bo vrni
la podpisnilkom samoupravnega 
sporazuma, ki ga bodo ali popra
vili ali pa zahtevali mnenje in 
odločitev stalnega petčlanskega 
arbitražnega sveta pd skupščini 
SR Slovenije. Odločitev te arbi
traže pa je dokončna in postane 
sestavni del samoupravnega spo
ra:lluma. 

Vsak sporazum bo vpisan v re
gister, ki ga vodi republiški se
kretariat za delo in, če je spora
zum v redu, bo dobil oznako, da 
jP že reg;istriran. Na tej osno·vi 
r" ) podpisniki sporazuma lahko 
p'n:čeli izvajati določbe sporazu
ma_, kontrolo nad izvajanjem pa 
1 opravljala služba družbenega 
!k-..1igovodstva. 

Sedaj pa se vmimo ·še malo k 
vsebini samoupravnega spo.ra
zuma. 

V prvem delu spolt"azuma bo 
vsekaJkor treba določiti tiste eko
nomske dejavnike, na osnov,i ka
teri:h bomo merili uspešnost go
spodarjenja in na osnovi katerih 
Ibi bilo zagotovljeno :načelo, po 
katerem naj bi imele ti-ste pod
pisnice sporazuma, ki dmajo večji 
dohodek na zaposlenega, pravilo
ma tudi akumulativnejše delitve
no razmerje in naj bi praviloma. 
vlagale več v materialno osnovo 
z;druženega dela. To bo seveda 
služilo tudi kot osnova za povi
šanje osebn1h dohodkov in ,za po
viša•nje slkupnih potreb delavcev 
podpisnice spora.2luma. 
r,Enosta•vno povedano, bomo v 

ctrem delu sporazuma določili 
r.eobdavčeni del vkalkuliranega 
osebnega dohodka po kvalifika
cijskih skupinah in ekonomska 
mer.ila, na osnovi 'katerih bomo 
lahko ta del vkalkuliranih oseb
nih dohodkov povišali. Po sedaj 
znani'h napotkih družbenega do
govora (ko bo ta članek objav
ljen, bo družbeni dogovor že pod
pisan) je predlagana razvrstitev 
zaposlenih v sedem kvalifikacij
skoih razredov 'in bi ·za teh sedem 
razredov določili tudi ·osnove v 
samoupravnem sporazumu. Te 
skupine so naslednje: 

l. delavci, •ki si niso pridobili 
nobene kva1iri1kaoije; 

2. delavci, ki s·o se po obveznem 
osnovnem šolanju priučili za do
ločena dela ali poklice; 

3. delavci, ki so končali po
Jklicno šolo po zakonu o sred
njem šolstvu; 

4. delavci, ki so končali splošne 
srednje š-ole, tehnikume, delovod
ske šole, tehniške šole, tehniške 
srednje šole, če je trajalo šo
lanje najmanj tri leta, delavci 
z izpitom za visokokvalificiranega 
delavca in delavci, koi so opravili 
z zakonom predpisani strokovni 

izpit za ·pridobitev srednje stro
kovne i,zobrazbe; 

5. v to ·Skupino vštevamo de
lavce, ki so končali višjo šolo, 
prvo .stopnjo fakultete oziroma 
opravili z zakonom predpisani 
izpit za pridobitev višje strokov
ne izobrazbe; 

6. delavci z diplomo v,isoke šole 
ali faJkultete in 

7. delavci, ki so po diplomi vi
soke šole ali fakultete opravili 
še javno pi•smeno specializaoijo 
(magistratJura, doktorat ipd.). 

Za vsako skupino bo določen 
vkalkulirani osebni dohodek. 
Družbeni dogovor bo .seveda na
kazal okvir, v katerem naj bi se 
gibaie številke, ki j,ih bodo pred
videli samoupravni sporazumi. 
Vsekakor pa bodo komisije pod
pisni-kov samoupravnega spora
zuma morale ·pred verifi'kacijsko 
komisijo dokazati, zakaj v spora
zumu določen vkalkuliran osebni 
dohodek bistveno odstopa od do
voljenega osebnega dohodka iz 

Konec na 7. strani 

Franc Gutnik je bil rojen 
20. maja 1914 v družini, v ka
teri je bilo 7 otrok. Oče je bil 
mizar s samostojno obrtjo, ki 
pa dejansko ni zadoščala za 
preživljanje vseh otrok. 

Franc je moral tako po kon
čanih petih razredih osnovne 
šole iti služit svoj kruh na 
kmete. 

Naš portret: 
Franc Gutnik 
- Kje ste si prvič služili last
ni kruh? 

šel sem služit za hlapca v 
Brezje pri Podovnici. ~met, 
pr.i katerem sem služ•i,l, je bH 
sicer imovit, vendar do slu
žinčadi precej skop. Tako se 
je zgodilo, da sem enostavno 
ušel od njega z mislijo, da 
sem lačen lahko tudi doma na 
zapečku. 

- Kdaj ste služili vojaški rGk? 
Tega sem služil 18 mesecev 

v letih od 1934 do 1935 v Nišu. 
- Po vrnitvi od vojakov ste 
pričeli redno delati. Kje vse 
ste bili zaposleni? 

Takoj po vrnitvi sem se za
Vrhniki, kjer sem bil do pri
četka vojne. Po začetku vojne 
pa sem se zaposlil v Ceglar
jevem kamnolomu, •ki so ga iz
po·slil na Tomšičevi žagi na 
koriščali Italijani. V tem kam-

Ročno brizganje - '.fPP Smartno 

no lomu sem·· delal do svoje 
aretacije 24. VIII. 1942, ko so 
me vklenjenega z lisicami od
peljali v zapore v Ljubljano. 
V šentpeterski vojašnici sem 
os1al le 5 dn'i 1in bil nato in
terniran na Ra'bu. 
- Koliko časa ste bili v in
temaciji? 

V internaciji sem osta-l do 
kapi.tulacije Italije, to je do 
9. IX. 1943. 
- Bi tudi o internaciji kaj 
povedali? 

Da, lah'ko rečem, da sem bil 
V•seskozi nesrečen. Vsak dan 
so .izbrali med 500 interniranci 
v moji skupini tretjino ljudi 
za delo v !kamnolomu, ostaH pa 
so bil:i prosti. Tako sem več
krat menjaval mesta in vedno 
prtistaJl tam, kjer smo bili od
brani za delo. Morda sem bil 
v vsem času le nekaj dni 
prost. 

Omeniti moram tudi slabo 
hrano, saj smo morali delati 
ob 5 di'kg kruha, nekaj črne 
kave 'in dobili opoldne malo 
juhe z ma:karoni, če smo imeli 
srečo. Zvečer zopet kakšno 
ma.Jenkost, ki bi ji težko dal 
ime jed. 
- Pa po internaciji - kje ste 
se zaposlil? 

PonoVJno sem se zaposlil na 
Tomš1čevi žagi, ki so jo po 
osvobodlitvi vzeli v okvir se
danjega Litostroja. Ta lesni 
obrat s·o s l. marcem 1952 
ukinitli. 
- Je to datum začetka va
šega dela v IUV? 

Da, s tem datumom je .zače
la v IUV večina delavcev z 
žage, vendar nas je zaradi ta
kratnih pogojev dela le malo 
ostalo. 
- Kje vse ste delali doslej? . 

Rrvih nekaj dni sem bil na 
ročnem goljenju, ker pa mi 
zra:k ni ugajal, sem bd·l pre
meščen na zunanji transport, 
kjer sem ostal skoraj polnih 
5 let. Po •tem času sem se pa 
ponovo ustalil v lužnici, pred
vsem na l.'očnem goljenju in 
drugih občasnih delih. V zad
njih letih pa sem dela·l pri 
cepHnem stroju. 

- Ker ste praktično pred upo
kojitvijo, saj imate 33 let de
lovne dobe, nas zanima, kako 
prenašate delovne pogoje? 

Čisto odkrito lahko povem, 
da vsak da:n ~prvih 6 ur kar 
dobro gre, naoo pa imam te
žave z nogami in ožiljem. 
- So se razmere in pogoji 
dela menjali? 

Spremembe na bolje v luž
nici ni tež"lm •viidetJi - so res 
velike. Danes ni več tistega 
težkega prevlačevanja, dviga
nja in mešanja kot nelooč. Na 
delovnem mestu, kti ga zase
dam, se pa ni spremenilo nič 
drugega ~kot 'Zlra!k, ki je sedaj 
'boljši. 
- Vas kaj posebno prizadene? 

Mislim, da bi morali osebam, 
ki so pred upokojitvijo, malo 
spregledati glede osebnih do
hodkov, ki so nato osnova za 
upo'koji:tev, ki jo prejemajo· 
na<to nekateri krajši, drugi pa 
daljši čas. 
- Pred določenim časom ste 
se vselili v svojo hišo; to je 
bil vesel dogodek? 

Seveda, samo zelo trdo pla
čan in ne nazadnje tudi z od
trgovanjem marsičesa. Saj sem 
hišo dokonča'! praktično z last
nimi sredstvJ in sem od za
prošenega 1,5 milijona dobil le 
800.000 SD kredita. 
- Berete časopisje? 

Berem •redno dnevnik in naš 
Usnjar. Treba je :nekaj brati, 
da si s časom in dogajanji 
na tekočem. 
- Kaj pa strokovni kader v 
delavnici? 

Med njimi ni bi·stvene raz
~ike. Oni se lahko me nj aj o, 
delo meni ostane praktično 
zaradi tega nespremenjeno. 

Nazadnje me je še vprašal, 
če sem poslušal vesti in poro
čila iz Sarajeva. Seveda, sem 
odgovoril pritrdilno. Franc pa 
nato: »Mnogo je bilo rečeno 
dobrega; nisem proti visokim 
osebnim dohodkom, sem pa 
zato, da se delavcem nizki do
hodki občutno popraviJO.<< 
Upam, da bo ta korak storjen. 

Razgovor vodil: 
Franc Kajdiž 
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Izvoljeni novi 
organi 

samoupravljanja 
V DELAVSKI SVET PODJETJA 

IUV SO BILI IZVOLJENI: 

Iz Usnjarne Vrhnika 
Ilija dnž. Stanko 
Nada šestan 
Branko Jereb 
Tomislav Pejic 
Mal<či Jurišič 
Andrej J erina 
F.ranc Rupa.ršek 
J.VIilka Karlič 
·KarelRous 
Nada Sterle 
Minka Umek 
Branko inž. Ster.gar 
J-ože Pahor 
Dra.gica štim 

Iz pomožnih dejavnosti Vrhnika 
Mrha Plestenjak 
Franc Hlebec 

Iz Ščetinarne 
Vinko G11bec 
Nada Slabe 

Iz Skupne uprave Vrhnika 
Valburga Garafolj 

Iz Skupne uprave Vrhnika 
Jože StanOIIlik 

Iz Ščetinarne 
Marija Gabrovšek 

Iz Konfekcije usnja 
Mardja Reven 

OZD šMARTNO 

Iz Usnjarne 
F·ranc Rihtar 
Janez Ml alkar 
Jože Urankar 
Jože . Gorilčan 
Jože To11ner 
Ma11tin Medved 

Iz Krznarne 
Franjo Melavc 
V•iktor inž. Koselj 
Jože TomažLč 

Iz Konfkecije krzna 
Jožefa Což 
Mija Perme 

Iz Konfekcije usnja 
Marija Bokal 
Martina Strman 

Iz Uprave in pomožnih dejav
nosti 
Franc Dobravec 

Na volišču v proizvodnji 

Alojz Resnik 

OZD LJUBLJANA 

Iz Biroja, delavnice Ljubljana 
in t rgovine 
Avre1ija Medic 
Nada Jaramaz 

štef.ka Osredkar · 
Metka škoda 

Iz Rožnika 
Janez Adamič 
Alojz Kupljenik 
J·ože Kotar 
Jože Kovačič 

Marija Mikelj 
Maorija Mali 
Andreja Ivanc 

OZD SKUPNE SLUZBE 

Saša Toplaik 
Marija Jurjevčič 
Rudolf Kočevar 
Peter inž. Petkovšek 
Majda Mole 
Marjeta Paternost 
Marjan:ka B'l:ence 
Milan Pala:tinus 
Magda Kocic 

J} 

_}' 

Alojz Parti · 

Iz Usnjarne šmartno 
Igor Erbežnik 
Anotn Savšek 
Jože inž. Mafl.i 

PRIPRAVE V ROŽNIKU 
Antonij a Jerin 

Iz Krznarne šmartno 
Peter Mandelj 
Franc inž. Mertik 

Iz Konfekcije krzna šmartno 
Mira Namestnik 
Marj ana K odre 

Iz Konfekcije usnja šmartno 
Maorjana Erbežnik 

Uprava in pomožna dejavnost 
šmartno 
Jože Kokalj 
Jože Brčon 

Iz Biroja, delavnice Ljubljana 
in trgovine 
Me1Jka inž. Vrhunc 

Iz Rožnika Ljubljana 
Rok Pečko 
Vladimir Kveder 

V DELAVSKE SVETE 

organizacij združenega dela: 

OZD VRHNIKA 

Iz Usnjarne 
Anton Osredkar 
Herman Ficko 
Janko Kogovšek 
Stane Demšar 
Franc Kjrašovec 
Franc Reven 
Slavko Orešnik 
Slavko Lajič 
Mirko GolLč 
Marka Pajsar 
Leopold Rapuš 

Iz pomožnih dejavnosti 
Jože šubic 
Pavel Velušček 
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Leta 1970 v mesecu okt<Ybru 
se je - :lwt smo že poročali -
obrtna čevljaska delavnica >>Rož
nik<< prupojila k IUV. Po nekaj
mesečnem rneuspešnem poslova
nju, kateremu je botrovala slaba 
strojna oprema in pomanjkanje 
kvalitetnih stvokovnih kadrov, se 
je vodstvo IUV odločilo za pre
usmeritev olbrata. V septembru 
preteklega leta sem se pogovar
ja:l ·z vodilnim osebjem IUV o 
organizatorju obrata usnjene ga
lanterije. Pri tem pa se je po
javilo vprašanje, kje naj bi pri
čeli s to dejaV1nostjo. Po večme
sečnem i•skarnju primernega pro
stora se je vodstvo IUV odločilo, 
glede na neprimerno manjšo in
ves.ticijo, da obrat Rožnik pre
usmeri v galanterij-sko dejavnost. 
Marca se je pričela preusmeritev 
obrata, ki <bo trajala šest do osem 
mesecev. Prvi del preusmeritve 
bo ·trajal okrog 60 dni. Obsegal 
bo preureditev prostorov .in pri
prave za preusmeritveni 1tečaj. 
Omenjeni tečaj bo trajal predvi
doma 60 dni. Tečaj bo vseboval 
teoretični in praktični de'l pouka. 
Da ga bo mogoče uspešno ·izvesti, 
je bi'lo potrebno glede teoretič
nega dela zaposliti profesovja in 
strokovnjaka v galanterijski stro
ki, tov. Miklavči:ča, prakti-čni del 
tečaj·a pa bosta vodila tov. Re
panšek in Kveder. V tečaj smo 
vključili devetintrideset čevljar
skih delavcev, med katerimi so 
KV, .PK dn NK. Glede na novo 
organizacijo dejavnosti bomo mo-

rali iz navedenih ljudi usposobiti 
šest KV vodij podskupin, ostale 
pa za .prve in druge pomočnike. 
števila manjkajočega strokovne
ga kadra s tem tečajem ne bomo 
v celoti dopolnili. Zato ga bomo 
morali nekaj pridobi<ti še od dru
god. V nadaljnjem razvoju gaJJ.an
terijskega obrata pa bomo stro
koV1ne ikadre dobili iz ustreznih 
galanterij.skih šol. Program ga
lanterijskega obrata obsega v prvi 
stopnji d:zdelavo treh skupin ar
tiklov, in sicer drobne galanterije, 
ženskih Jn mdških pasov ter tor
bic. V drugi stopnji razvoja pa 
bomo !Pričeli še z proi'zvodnjo 
manj1ših serij potovalnih artiklov. 
Boudarirti moram, da bo glavni 
ar.tikel ženska .torbica, ki jo bo
do izdelovali v največ tridesetih 
kosih po modelu. V primeru, če 
je model zelo iskan, pa bomo 
glede na dane razmere ponovili 
nekajkrat 30 kosov od modela in 
v r aznih barvah; to je osnova, 
iz katedh izhajamo glede na iz
jemnost in ceno modela. Osnov
na naloga galanterijskega obrata 
je, da prav;zame v rajl"rajšem 
času vodHno vlogo v posredova
nju mode i!n modnih novosti v 
Jugoslaviji. Za te modne artikle 
pa bomo dobili osnovno surovino 
v domačih usnjarnah. Iz več let
nih 1izkušenj vem, da išče ju
g-oslovanS'ki kupec modo doma, 
vendar je največkrat ne najde, 
zato jo kupuje v tujimi. Na sej
mih mode v Beogradu in Ljub
ljani se pogostokrat s.U·ši: »Da, 

kažete že modo, potem pa je ne 
uve·ljavi.te«. No, pa to ni ta:ko. 
Tovarna, ki iZJdeluje modne pro
izvode dn nima svojlih lastnih 
trgovin, ne more prodreti; to pa 
zato, ker l judje v trgovinah, ki 
prodajajo modne izdelke, nimajo 
pojma, kaj prodajajo in se mo-

- .. 
j 

de bra.ni1o. Zato pa bomo morali 
mi, ki bomo posredo:vali in pro
izvajali modne izdeLke v i!zjemnih 
serijah, dobro organizirati tudi 
lastno trgovsko mrežo. V tem pri
meru bomo lahko nudili kupcu 
tisto, 'kar bo ·iskal. 

Janez Repanšek 
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Družbeni 
• sporazumi 

Nadaljevanje s 5. strani 
d>ružbenega dogovora. Delavci 
vsake gospodarske organizacije 
bodo razvrščeni v eno izmed teh 
sedmih kvaHfikacij-skih skupin in 
na tej osnovi bo za gospodarsko 
organizacijo i•zračunana masa ne
obdavčenega dela osebnega do
hodllm. To maso osebnega dohod
ka bo možno povečati na osnovi 
ekonomskih meril za ugotavlja
nje uspešnosti po-slovanja gospo
darske o!'ganizacije. V neobdav
čeni del bomo še prištevali do
da•tke za nadurno in nočno delo, 
(ki bodo določeni v sporazumu) in 
del dohodka za kritje regresov za 
prehrano delavcev in za regresi
ranje dopustov. Tako ugotovljeno 
maso neobdavčenega oziroma do
voljenega dela dohodka za oseb
ne in druge potrebe bomo pri
i~> ........ jali z zneskom izpla•čanih 
.,_ .onih dohodkov in ostalih iz
datkov po •teh osnovah. V koli
f'<'r bodo merila pravilnika ob 

itvi dohodka in pravilnika o 
cielitvi osebnega dohodka gospo
darske orgaTIIizacij e dopuš·čala 
večja izplačiaa, bo treba od razlike 
oziroma od prekoračitve dovolje
ne mase plačati prispevek v re
publiške ·skupne rezerve. 

Prispevek se bo obračunaval 
po zelo pro:gresivni davčni lest
vici. Do prvih deset odstotkov 
prekoračitve bo treba odšteti 5 Ofo 
za vsak odstotek preseganja. 

Primer: če bi dovoljena masa 
osebnega dohodka po sporazumu 
znašala 1000 din, -i:ZJplačali pa bi 
1100 din oziroma 10 Ofo več kot je 
zgornja meja, bomo od Ustega 
dela, kii presega zgornjo mejo, 
to je od 100 din, plačali lO-krat 
po 5°/o kar je 50 Ofo od 100 din 
ali 50 din za davek. 

Pri prekoračitvi zgornje meje 
· za'!bnega dohodka za 50 Ofo pa bo 
. __ .oba za vsak več izplačani dinar 
odšteti 4,50 dinarjev kot da•velk, 
kar je zelo stroga in progresivna 
lestvica in se bo verjetno vsaka 
gospodarska organizacija Taje od
rekla takemu izplačilu. 

Po dosedaj :t'lnanih meriHh iz 
prvih osnutkov družbenega dogo
vora smo napra·vili izračun in 
ugotovili, da je masa izplačanega 
osebnega dohodka v našem pod
jetju za leto 1970 skoraj enaka 
masi, ki bi nam bila dovoljena kot 
zgornja dbdavčena meja. Upošte
vaje faktor stimulacije, ki naj bi 
nam v letu 1971 in v na1prej tudi 
še dovoljeval zvišanje zgornje 
meje mase, pa računamo, da bo
mo poprečni osebni dohodek v 
letu 1971 lahko povišali še za 
nekaj ·več kot 11 Ofo. Povišanja 
pa naj bi b:ili deležni predvsem 
delavci na sla·bših plačilnih de
lovnih mestih in bomo v prihod
nje težili k zmanjševanju raz
ponov v naših osebnih dohodkih. 

Sindikati se zavzemajo, naj bi 
najnižji osebni dohodek v gospo
darski ·organ~zaciji znašal vsaj 
800 din. Naš zadnji popravek pra
vilnika o delitvi osebnega dohod
ka je predvidel za obrate v 

šmartnem nekaj nad 900 din, 
za usnjarno na Vrhniki pa okrog 
1000 din. Ta znesek pa je mož
no po-višati še z morebitnim pre
koračevanjem norm ali akorda. 
Seveda se ti zneski nanašajo na 
skrajšani delovni čas, ki se sedaj 
šteje kot normalni delovni čas. 

V drugem delu sporazuma bo
mo navedli nekaj delovnih mest, 
·kii so značilna za usnjarsko de
javnost, in se bomo sporalllumeli, 
kolilkšen naj bo zaslužek delavca 
na takem delovnem mestu. Se
veda ne bomo navajali vseh de
lovnih mest .iz pravilnika·, kajti 
samoupravni sporazum ni pra
vilnik o deli<tv<i dohodka ali pra
vilnik o delitvi osebnega dohodka . 
S pravilnikom pa bomo vsekakor 
morali zagotov-iti, da se pri iz
plačilu -osebnega dohodka za zna

·Čilna delovna mesta ne bomo 
bistveno odmikali, kajti samo
upravni sporazum podpisujemo 
tudi zaradi tega, da bodo ljudje 
na pribli~no enakih delovnih me
stih in ob enakem delovnem re
zulta•tu tudi približno enako .pla
čani. Seveda bomo v tem delu 
tudi sporazumno do-ločili okvirne 
metode, po katerih bomo ugo
tav-ljali normalni delovni učinek, 
in merila, po katerih se dovolju
je prekoračitev dogovorjenega 
osebnega dohodka. Naš pravilnik 
o delitv·i osebnega dohodka bo 
tudi v prihodnje prav gotovo te
meljil na individua•lnem aH sku
pinskem ugotavljanju učinka de
la, tako kot imamo sedaj to ure
jeno. Poleg značilnih delovnih 
mest iz neposredne proizvodnje 
bomo našteli tudi značilna de
·lovna mesta riz ostalih skupnih 
·služb uprave in pomožne dejav
nosti, tudi z namenom, da bo 
za enako delovno mesto in enako 
delo približno enako vrednotenje 
dela. 

V tretjem delu sporazuma bo
mo pa sporazumno določili me
rila, po katerih bomo podpisniki 
sporazuma določali sredstva za 
skupne potrebe delavcev (sred
stva sklada S'kupne porabe) in 
merna za določanje takšnih ma
terialnih stroškov, kot so dnev
nice, kilometrina, terenski doda
tek, dodatki za ločeno življenje 
in podobne dajatve delavcem. 

Na koncu je treba v sporazu
mu še določiti način, kako bomo 
sklenjeni sporazum po potrebi 
dopolnjevali ali spreminjali ter 
določili organe, ki jih bomo po
oblastili za spremljanje in nad
zor delitve dohodka in osebnih 
dohodkov. ·Poleg sankcije, ki je 
-izra-žena s prispevk·om v repub
liški rezervni sklad, se podpisniki 
sporazuma lahko dogovorijo tudi 
za druge sankcije, v kolikor bi 
posamezni podpisnik odstopal od 
sprejetih načel. 

Tako sem vam v grobem ·opisal 
zelo aktualno temo o samouprav
nem sporazumevanju pri delitvi 
do-hodka in osebnega dohodka, -o 
kateri bomo prav gotovo še do-

Priprava govejih kož za mezdrenje 

sti slišali, saj jo bomo tudi v na
šem kolektivu obravnava-li na se
stankih obratnih delavskih sve
tov in centralnega delavskega 
sveta podjetja 
Priporočam vam, da v dnevnem 

časopisju zasleduj ete aktualne pri
spevke, saj se boste tako lahko 
aktivno vključili v razpravo ob 
sprejemanju sporazuma za našo 
panogo. 

Milan Palatinus 

ZAHTEVE ČEVLJARSKE 
INDUSTRIJE 

(nadaljevanje) 

Do sedaj smo se spoznali s 
posameznimi aparaturami dn me
todami, !ci jih po normah zahteva 
čevljarska industrija v prid bolj
še kvalitete •gobavega usnja. Ome
nil sem že, da sem se tudi sam 
seznami z delom ;inštitutov po 
EV'l'Opi, rz njihovimi metodami 
ugotavljanja lastnosti gotovega 
usnja in njihovim raziskovalnim 
de1om. 

'I1okrart rbi vam rad opisal delo 
inšti·tuta v Zahodni Nemčiji, ki 
se ukvarja izključno z vprašanJi 
izboljšave · usnja, obenem pa s 
svoj,imi novimi metodami pove
zuje in seznanja tudi ostale us
njarske •in čevljarske tovarne v 
Zahodni Nemčiji. Ta inštitut je 
v Reu1ilingenu, ki je oddaljen 
okrog 50 'km od Stuttgarta. 

Ta ustanova je sestav·ljena iz 
dveh oddelkov šole in inšHtuta. 
Gre za srednjo tehnično šolo us
njarske stroke, .ki traja 2 leti, 
v perspektivni pa bo traja1la 4 
leta - in po !končani šoli dobe 
dijaki naziv usnjarski tehnik. šo
la je lepo urejena in 20 Ofo dijakov 
je ·i-z inozemstva, praktično iz 
vseh kontinentov. Poleg teoretič
nega pouka, ki se sestoji iz ke
mije, analitične kemije, fizike, 
matematike, histologije, splošne 
ba:kteriologije, s.trojilnih sredstev, 
barve in. dodelave, mineralnega 
strojenja, gornjega usnja in pod
loge, usnja in umetnega us.nja, 
strojev v usnjarski industriji, 
mehanizacije in elektrotehnike, 
energetike dela, psihologije dela, 
higiene itd., posvečajo veliko po
zornost tudi praktičnemu uspo
saJbljanju dijako-v. V ta namen 
imajo zelo prostorne fizikalne, 

kemične iJn tehnološke laborato
rije ter posebne prostore za mi
kroskopiranje, projeciranje fiJma 
.in fotokopiranje. 

šola je selektivna, stroga, kljub 
temu rpa je uspeh zel-o dober, saj 
uspešno zaključi šolanje v letniku 
okrog 95 Ofo dijakov. Zelo strogi 
so sprejemni izpiti. 

Inštitut deluje v o-kvi-ru šole, 
finančno pa je od nj-e ločen in 
dobi podporo od drža·ve, mesta, 
komune in tovarn. 

Deli .se na več oddelkov za 
izboljševanje in študij problemov, 
kot so: 
brušenje, ra-stLinslko strojenje, 
krom strojenje, postrojenje, iz
bira in uporaba maščob in olj , 
sušenje usnja, barvanje usnja, 
mehanizacija, racionalizacija in 
avtomati!zacija, 1impregnacija us
nja, :fl1zikalne lastnosti usnja, ke
mijlske las·tnosti usnja in kemij
sko čiščenje usnja, študij materi
alov in zamenjava le-teh, fizikal
ne in kemične lastnosti materia
lov, kJi se uporabljajo v usnjarski 
industriji, hi:stologija kože, mikro
bio•logija, usnje za vojsko in po
lilcijo. 

Inštitut ima zveze in sodeluje 
z ostalimi usnjarskimi ustanova
mi, :kot so: 
Verband der Deutschen Leder
indusrbrie, Arbeitsgemeinschaft 
Lederfaserstoff, Fachverband 
Leime rmd Klebstoff, Reichsans
schuss fUr Lieferbedingungen, 
Arbeitsstagungen fiir Bekleid
ungsmedi,zin, Vereins fiir Ger
bereicheine und technik (VGCT) 
in z ostalimi ustanovami in inšti
tuti v inozemstvu, posebno pa še 

Konec na 8. strani 
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Usnjarna Smarfno 
pred velikimi 

nalogami . 
Za spremembo bo morda prispevek, v katerem ne bo izračunov 

in zelo malo številk, čeprav tudi brez teb ne bo šlo. Ne morem nam
reč govoriti o usnjarni šmartno, ne da bi omenili vsaj dve številki: 
to sta 800.000 in 1,000.000. 

Prva naj bi pomenila predvideno količinsko proizvodnjo v m2 v letu · 
1971 (po podatkih za prve štiri mesece tega leta smo skoraj »na 
liniji<<), druga pa lahko pomeni največjo in najboljšo možno proiz
vodnjo usnjarne v šmartnem, za bolj optimistične pa lahko tudi 
količinski program za leto 1972. 

Vsekakor spoštovanja vredne številke, še posebej, če se ozremo 
samo korak nazaj, ko je bila proizvodnja pred tremi leti praktično 
»na ničli«. 

V -tem prispevku ne mislim go
voriti o perečih in va-žnih proble
mih, kot so 1nvesticije, obratna 
sredstva, proizvodni program ali 
pa morda problem nakupa suro
vine ali ·prodaja gotov•ih izdelkov. 
Marsikdo se bo morda še vpra
šal - kaj pa je sploh še važno 
ra-zen navedenega. Se so stvari, 
lki igrajo zelo važno vlogo pri 
izpolnjevanju postavljenih nalog. 

šega dopolnilnega izobraževanja, 
ker tistih nekaj napotkov o var
stvu pri delu in splošnih zadevah 
(IDi jih sicer delavec dobi pred 
vstopom na delo) gotovo ne zado
stuje za uspešen učinek dela, 
predvsem pa ne za ugodno po
čutje delavca v novi sredini. Ta 
način uvrščanja delavca v kolek
tiv redno potegne za sabo še osta
le negativne strani, tako da se 
dostikrat od sodelavcev vsega na
uč-i prej, kot pa dobr-o delati. 
Roko na srce - ljudje smo in 
prej se navadimo na udobje in 
slabosti, kot pa na red, točno 
izpolnjevanje nalog in disciplino. 

Ravno okolica ali najbli-žji so
delavci so tisti, ki imajo največji 
vpliv na novega delavca, in to 
bi se morali bolj držati načela 
»posreduj svoje znanje mlajšim<<, 

Tudi v šmartnem še ni končana rekonstrukcija 
(urejanje nove strojilmice) 

kot pa stalno godrnjati, da bo 
čez 3 ali 4 mesece že ta novi
nec zaslužil enako kot starejši 
- seveda, če bo dobro in pridno 
delal. Praktično istočasno , ko de
la-vec postaja 'Pl'Oizvajalec, pa po
staja tudi samoupravljalec. To 
pa zadeve vsekakor ne poeno
stavlja. Trdim namreč, da se je 
laže hitreje naučiti proizvajati, 
kot pa upravljati, saj je za uprav
ljanje potrebno še mnogo več. 
Treba se je namreč naučiti tudi 
gospodariti, ker je danes delavec 
tudi gospodar. 

Obe ti dejstvi nam torej nare
•kujeta, da je treba organi:?iirano 
začeti, tako z uvajanjem novih 
ljudi kot tudi z izobraževanjem, 
ker nas k temu sHijo naloge in 
•programi, ki so pred nami. 

Seveda ne smemo ostati samo 
pri teh začetnih korakih. K !izo
braževanju in izpopolnjevanju je 
treba spodbujati tudi naprej, Iju-

di .zainteresirati, morda z dopol
nitVlijo pravilnika o nagr<:!jevanju 
itd. Nekaj obUk je sicer zelo pri
vlačnih (specializacija v tujini, 
ekskurzije), v -glavnem pa je tre
ba ogromno truda in osebnP<ta 
·odrekanja, bodisi pr·i raznih ' ·;, 
poldanskih šolah, tečajih ali pi"1-
učevanju tujih jezikov. _ 

Vsek<llkor je znanje najbr } 
naložen kapital. Gledano s str'<'.-ti 
posame2inika ali podjetja ni pod
vržen nobeni devalvaciji. 

Morda .za zaključek še napotek 
novoizvoljenim v organe uprav
ljanja: mobilizirajmo človeka -
proizvajalca - samoupravljalca, 
naredimo več za njegovo izobra
ževanje ter ugodno počutje v ko
lektivu, ker v tem ležijo še 
ogromne notranje rezerve, 'kate
re bomo še krepko rabili pri iz
polnjevanju velilkih nalog, pred 
katere smo postavljeni! 

Jože inž. Mali 

Med njimi je vsekakor važna, 
če ne celo najvažnejša vloga 
CLOVEKA - proizvajalca in sa
moupravlja-lea. Menda je vsem 
jasno, da je ·ob stroj ali napravo 
za proizvodnjo treba postaviti 
vedno človeka - da ga oživi ozi
roma da začne proizvajati. Ce pa 
hočemo, da ·bo ta kombinacija 

·človek - stroj delala uspešno, 
je treba •človeka nato priučiti in 
ga priprav,Hi na •i2ipolnjevanje 
postavljenih nalog, ker bo sicer 
uspeh •kaj ·boren. 

S tem problemom se vsekakor 
najbolj neposredno srečujejo lju
dje, ki so organizatorji proiz
vodnje - bodisi v okviru sku
pine, oddelka ali obrata. Na njih 
danes leži med ostalimi nalogami 
tudi ta, da ·človeka usposobijo v 
pr·oirzvajalca; če pa mislimo, da je 
•proizvajalec obenem tudi samo
upravljalec, sta pa vloga in po
men priučevanja ter izobraževa
nja še toliko večji. V okviru naše 
tovarne da-nes uporabljamo goto
vo najdražjo metodo priučevanja, 
ker priučujemo ljudi neposredno 
na samem delovnem mesu v pro
izvodnji ali servisni dejavnosti, 
kjer je delavec sicer že prvi dan 
»pl'oduktiven<<. Za marsikaterega 
morda brez večjih stroškov. Ce 
pogledamo zadevo z druge strani, 
so pa njegovi rizdeU~i zelo »dra
gi<< - bodisi, da se to odraža 
na kvaliteti ali pa na strojih ter 
napravah. Stroški torej so in to 
ogromni. Ne mislim obujati spo
mine na razne dolgotrajne šole 
za kvalifikacije in podobno, ker 
današnji čas in razvoj tega ne 
bi •prenesla, niti to za današnjo 
tehnologijo ne bi bilo toliko po
trebno. S strani strokovnih služb 
pa bo vsekakor treba posvetiti 
·priučevanju več pozornosti ter iz
delaVi programe. Morda v obliki 
uvajalnih seminarjev in kasnej-

Zahteve čevljarske. 
industrije J' 
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z inštitutom v Lyonu. V nekakšni 
kooperacij.i pa so z inštitutom za 
čevljarsko industriJo v Birmas
sensu in s predstavniki .tega in
štituta vsaj enkrat tedensko pre
gledajo delo in napredek posa
meZinih ustanov. 

lnštitut je bil ustanovljen leta 
1950 v Regensburgu, •leta 1954 pa 
se je preselil v Reutlingen. 

V inštitutu me je sprejel direk
tor dr. Hans Herfeld, ki je sve
tovno znan znanstvenik, d:n mi 
na kratiko razložil delovanje in
štituta in organizacijski sistem. 
Predstavil me je dr. G. Konig
fe1du, •ki je njegov namestnik in 
s katerim sva si tudi ogledala 
celotne prostore inštituta. V glav-

nem so me zanimaH laboratoriji, 
kjer kemijsko in fizikalno kon
trolirajo gotovo usnje. 

Laboratorij za fiiZikalne poi·zku
se kvaliitete gotovega usnja je 
aklimati21iran taiko, da je tempe
ratura •i:n vlaga v njem obstojna 
skozi vse leto. Poleg naporov, ki 
sem jih že opisal v prejšnji šte
vilki ·»USNJARJA«, je laboratorij 
opremljen z najnovejšimi apara
turami, s katerimi preizkušajo 
kvaliteto usnja. Naj~nteresantnej
ša naprava je bila Xenotester, s 
katerim določajo obstojnost la
kastega usnja in plastičnih vide
zov na sončno svetlobo, ultrav·io
letno svetl:obo -tn ~nfra rdečo svet
lobo. Sama ta a:paratura stane 
800 milijonov dina,rjev. Prikazali 

so mi tudi plinsko ·spektroskopijo, 
kromatografijo, fotometrijo itd. 
Resnično sem Vlidel veliko novega 
in se 'seznani:! z delom, -ki je si
cer možen le v dnštitutu, ker so 
apa:rature predrage, da bi jih na
bav.ljala ena sama ·tovarna. 

Po prija2lnem sprejemu in tro
dnevnem ogledu inštituta sem z 
nj•ihovimi predstavnilki ostal v 
stikih in že nekajkrat so mi z 
nasveti pomagali pri uvedbi no
vih metod v našem laboratoriju. 

Iz Reutlingena sem se odpravil v 
Lyon v Francijo, kjer je največji 
in najpopolnejši inšui:tut za us
njars·ko stroko v Evropi. Z delom 
tega ~nštituta pa se bomo sezna
nili p11ihodnjič. 

Urbanc inž. Bogdan 



Bolniški izostanki 
v letu 1971 

Odstotek za delo nezmoU1ih 
zaradi bolezni (porodnice niso 
vštete) v letu 1970 je bil nasled
nji: 
- v vrhniških obratih 4,12 
- v obratu šmartno 4,68 
- v vseh dejavnostih na 

področju KZSZ Ljublja-
na 4,43 

- v panogi 125 - industri-
ja usnja in obutve 4,70 

- v tovarni usnja Kamnik 6,4 
če vzamemo za primerjavo od

stotek izostankov v vseh dejav
nostih, ki je 4,43, vidimo, da je 

odstotek za delo nezmožnih v 
v·rhniških obratih nižji, v obratu 
šmartno pa višji. 

V primerjavi z letom 1969 je 
bolniški stalež v lahnem porastu 
(razvidno iz diagrama). 

Poškodbe pri delu v primerjavi 
z drugimi podjetji in panogami 
tudi niso pogoste. V Industriji 
usnja je pog.ostnost na 1000 za
poslenih 50, v vseh dejavnostih 
pa je 78. 

Za primer navajamo pogostnost 
v gumarski industriji, ki je 287, 
v proizvodnji in predelavi premo
ga 222, v gozdarstvu pa 221. 

V vseh dejavnostih na področju KZSZ Ljubljana 
V panogi 125 - industri1a usnja in obutve 

16.447 
145 

78 
50 

V Industriji usnja v~·hnika 36 50 
V obratu šmartno 22 51 
V Tovarni usnja Kamnik 30 74 

Zof ka Stare -p 

.1 __ J.-6.~----1 
1 1\ 

boh!J<,' stalež na podr'CJ'.ju KZS2 Ljut:Jjaro 
bolniški stolež v lU Vrlvli<o 
bolrifi<i stale} lU Vrl<liko -obrat Šrrartno 

Slovo Franca Okrajška 

FRANC OKRAJSEK .- ob upokojitvi so se predstavniki pod
jetja od njega nekoliko slovesneje poslovili. 

3. nacionalni 
kongres 

V času od 12. do 14. maja 
je potekal na Bledu III. na
cionaLni kongres usnjarjev, 
čevljarjev .in galanteristov pod 
pokroviteljstvom Gospodarske 
zbornice Slov·enije. 

Vsebina ·~ongresa je bila 
predvsem v izmenjavi strokov
nih i2lkušenj z nakazovanjem, 
oziroma predvi!devanjem •smeri 
nadaljnjega razvoja obravna
vanih poizvodnih področ~j. 

Na kongresu so bili podani 
števHni referati z različnih po
dročij našega proizvodno teh
nološkega dela. Poročevalci so 
bili naši domači strokovnjaki 
ter strokovnjaki .iz Zvezne re
publike Nemčije, Avstrije, švi
ce, Če'škoslovaške, Madžarske 
in Romunije. 

• • usnJarJev 
Kongres je tudi obravnaval 

splošen gospodarski položaj, v 
katerem je panoga 125 v se
danjem obdobju, ~i ni v raz
vidljivem •položaju. Na•kazani 
so bili nekateri ukrepi, ki bi 
jih morali izvesti v zvemem 
merilu (sprememba sistem
ski1h ukrepov) ·za .izboljšanje 
obstoječega stanja. Prav ta:ko 
so bi'li kritično obravnavani 
vsi negativni pojavi, ki izha
jajo iz naših lastnih vrst in 
ki se odražajo na rezultatih 
dela znotraj panoge 125. Le-te 
moramo prihodnje leto ·odpra
vUi, če hočemo izboljšati ob
stoječe .stanje. 

Peter Petkovšek 

2. kongres 
jugoslovanskih 

samoupravljalcev 
Nadaljevanje z 2. strani 

- izražajoč polno priznanje veli
kemu revolucionarju in borcu 
za socialistično samoupravlja
nje, se je II. kongres samo
upravljalcev pridružil zahtevi 
vseh delovnih ljudi, naših na
rodov in narodnosti, naj bo 
Josip • Broz - Tito . dosmrtni 
predsednik . SFRJ. 

II. kongres samoupravljalcev 
je za nami. Njegove zaključke 

bomo morali preveriti v praksi. 
Vprašajmo se, ali smo vsak na 
svojem delovnem mestu priprav-

ljeni storJti vse za njihovo do
sledno uresničitev? Marsičemu se 
bo treba odreči, če hočemo, da 
ne bomo obstali. Veliko zadev 
bomo morali razčistiti, marsiko
mu odkrito prikazati napa•ke in 
ga tudi odstraniti s položaja. 

S številnih besed moramo pre
iti na dejanja, ne glede na oseb
ne 1n l~Ykalne interese ter pri
zadetosti. Le v tem vidim ures
ničitev zgodovinske vloge II. kon
gresa samoupravljalcev Jugo
slavije. 

iil!Ž. F'eter Petkovšek 

9 



Razstava krzna 
v Frankfurtu 

Letos so tradicionalno PELZ 
MESSE prestavili na poznejši čas, 
a to ni motilo niti razstavljalcev 
niti kupcev, da bi se tudi letos 
ne zbrali v enakem številu kot 
navadno. 

Na razstavi smo si lahko ogle
dali res vse, kar >>krznena« indu
strija ponuja za 1eto 1971/72. 

Model Eurofur (Italija) - indi
shlamm z istobarvno lisičjo obrobo 

Skoraj vsaka večja firma je 
imela v programu ~razstave tudi 
večkrat dnevno modno revijo 
kr2lna in človek se je mora.! kar 
pošteno ·potrud~ti, če ni hotel ka
tere zamuditi ali spregledati. 

Aero Heinrich Henekamp je 
specializiran za cenejše materi
ale, kot so emlbrofix, nutriet, tos
canalamm in sicilialamm. Poseb
no uspeli so bili videti mladostni 
op11ijeti modeli iz Sici.lialamm 

Model Paul Knofel - caloyos 
s plavo lisico 
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krzna z visokimi razporkami na 
hrbtu. Pa tudi zahtevnejši ženski 
modeli v velikih konfekcijskih 
številkah so bili modni in ele-
gantni. , 

Firma Werner A~brecht KG se 
je predstavila s kolekcijo nerca 
in vidre. Plašči iz spuščene vidre 
so bili neikoliko klasično zastareli, 
prav tako vsi nerc plašči s preč
no ali vzdo~l~no položenim krznom. 

Alex Berg 1je poka,zal novost 
sicer ameriškega izvora, to je 
potiskan bel nerc z leopard, ja
guar ozelot ali gepard vzorcem. 

Bruno Berlrnski je imel 'bogato 
kolekcijo za starejše v nercu in 
perzianarju v vseh tonili. 

Hellmut Bogeova modna ko
lekdja je bHa pr~kazana v smis
lu na·šitkov iz dolgodlakega krzna, 
plaščev s kapucami, midi plaščev 
le v manjših številkah in srednje 
dolgih plaščev. Pozornost je pri
tegnil plašč iz zlatorjavega perzi
anerja v kombinaciji z rdečo li
sko. Poleg ostalih krzen, kot vi
dra, nerc, 1beitschwenz v raznih 
barvah in ozelot, so bili vidnejši 
še res lepi modeli iz srebrne, 
plave in rdeče lisice s kapucami, 
ki pa si jih bodo lahko privoščile 
le nekatere. 

Firma Keper je pokazala 55 
modelov iz sicer !klasičnega krzna, 
a nič kaj kla·sičnega videza. Mo
deli so bili visoko modni, sveži, 
a hkrati uporabni. Ni manjkalo 
hot pants modelov, jopičev, na
šitih žepov, kapuc, usnjenih de
tajlov, pasov, gumbov in vidnih 
šivov. 

Pri Eurofur - Tenzler je bila 
poleg ostalega krzna najvidnejša 
izredna paleta barv v breit
schwanz krznu. Videli smo plašč, 
izpopolnjen s hot pants v barvi 
španskega bezga, brezrokavnik s 
hlačami, večerni kostim z dolgim 
krHom in ustrezno bluzo. 

Firma Marco je imela spet svoj 
običajni v.isoki stil od plaščev 
iz svilenega poplina z nerc pod
logo do perzianarjev v vseh Mar
co barvah in športnih ter cenej
ših krzen. 

Mondial Pelzmodelle je speci
alist za Calayos krzno. Svoje mo
dele je pripravil za starejše s so
lidnEi ·kroji in podrobnostmi in 
za mlajše v izrazito modnem to
nu. Paleta barv je ·ze1o široka: 
bela, ·Vijoliča.sta, shanpange, stel
la, terra, geiša, aztek, siera, kongo, 
zulu, surire in črna. 

Letošnja posebnost Nidda -
Pelz - GmbH so 1bili moški plaš
či iz spitz nutrije. 

Heinz Nttsch to pot ni razstav
ljal na razstavišču. Njegova ko
lekcija je bila na razpolago v 
njegovi »Griinen Haus«. Večina 
kolekcije je bila v mladostnem 
stilu, vendar ni majkalo tudi 
ženskih vzorcev, ki so bili skoraj 
vedno oprijeti in modno prilago
jeni. Za moške je pokazal Nitsche 
dolge plašče in autoplašče iz li
sice, vidre, volka in nutr.ije. 

Rosenberg je letos nastopil s 
partner look modeli v nutriji, 
bobru, sealu in calbritu. Seveda ni 

Modela Rosenberg - material natur lakoda - plašč military look in 
hlačni komplet, oboje izrazito športno 

manj,kalo posebnosti, kot je hlač
ni komplet iz belega nerca. Bor
dure ali intarzije na ovratnikih, 
manšetaJh a1i na krilu so 1bile 
ncwosti. Perzianar kostimi z do 
pasu segajočimi jopiči in breit
schwanz Jwmpleti so sodili med 
najlepše modele Rosenbergove 
kolekcije. 

Firma Westfell je specializirana 
za žensko 1konfekcijo v vmesnih 
števHkah za problematične posta-

ve. Kolekcija je bila modno di
skretna. 

Na razstavi prevladujejo nem
ške :konfekcionarije, a kljub 
manjšini je francoska, italijanska 
in angleška moda vidnejša. Pri 
.teh kolekcijah je čutiti več fan- . 
tazije, čistega oblikovanja in iz j '' 
virnosti, nemška moda pa je so
Hdna in predvsem uporabna. 

Inž. M. Vrhunc 

Iz splo~ne službe 
Komi,sija za delovna razmerja in nagrajevanje na Vrhniki 

je sprejela na delo 24 delavcev. 
T'o so: Radoje Cvejič, Olga Cvetkovič, Franja F.ilipič, Da

nijela Furlan, Mojzija Gostiša, Cil111 Jerman, Vtda Jereb, Olga 
Jovanovič, Marija Križaj, Marija Kuzmič, Magdalena Lajic, 
Janez Langenva'lter, Antonija Masten, Slavka Merlak, Hazim 
Mustafagic, Suada Nakič, Ana Orel, Dragica Petkovšek, Cir.i:la 
Rudolf, Edvard Senjor, Brigita štirn, Marija Trček, Jože Tršar, 
ml. in Milena Vovk. 

Iz JLA ·sta se v·rnila obratni elektrikar Janez Mer,lalk in 
usnjarskii. tehnik Vlado Mlinar. 

V obratu šmartno je prejela komisija na delo v mesecu 
aprilu 7 delav,cev in sicer: Marijo Brvar, F-ranca Goršeta, 
Antona Groznika, Antona Poglajena, Silvestra Rozino, Marijo 
Vidic in Antona Zamana. 

Delati so prenehali: 
- na Vrhniki: Franc Bergles, Janez Gregorka, Mateja 

Istenič, Jože Kuzmič, Ivanka MartinčJ.č, Franci Mazi, Franc 
Oblak, J ·ože Pavunc, Danica Vene in Jože Zemljič. . . 

- v šmartnem: Valerija Brvar, Ana Doblekar, Gordana 
Marinšek, Jernej Pivec in Silva Pustmek. 

Na služenje vojaškega roka je odšel Emil Kogovšek, kate,.. 
remu želimo v JLA čim boljše počutje. J. Babic · 



Nogometaši Usnjarja 
pred koncem 
tekmovanja 

Ko to pišem, je imelo moštvo 
Usnjarja pred seboj še štiri tek
me. Doma je igralo še z Novo 
Gorico in zmagalo ter ima še tek
mo s Tržičem, gostuje pa v Hrast
niku in črnomlju. Stanje na le
stvici pa je naslednje: Koper je 
prvi in ga praktično ni moč ujeti, 
na drugem mestu je Zagorje s 
manj in dvema točkama več od 
našega Usnjarja, ki je trenutno 
tretji. Z drugo besedo, te~ko bo 
osvojiti drugo mesto. 

Vse tek:me b i morali dobiti, Za
gorje pa dve od petih izgubiti. V 
tem primeru bi bili drugi zaradi 
dobre razlike v golih. 

Kaj so pokazali naši tekmovalci 
,,; - ,pomladanskem delu? Z eno 
'~-- ~edo - več kot v jesenskem 
delu, toda včasih preveč z lahko
+~ rlamo točko ali pa tudi dve. Na 

plet so vplivale tudi poškodbe 
nekaterih igralcev, predvsem pa 
nekaj slabih tekem, med katere 
bi lahko šteli predvsem tekmo z 

Zagorjem. Vsi smo enotnih misli, 
da je bila to ena najpomembnej
ših tekem za drugo mesto in po 
dll"ugi strani tudi ena najslabših 
v spomladanskem delu. 

Težko je komentira.ti stanje in 
vzroke zanj, vendar smo si to
krat v oceni tega lahko zelo bli
zu. Možnosti, pa čeprav bi se slo
venska liga povečala za dva čla
na, za .uv-rstitev v višji razred 
tekmovanja v tej sezoni ni. Je 
pač tako. Lani •smo to zapravili 
na koncu tekmovanja, letos pa v 
jesenskem delu nismo imeli niti 
trohice sreče. Nasprotno - imeli 
so jo nasprotniki, kot so LTH in 
Piran. Zaradi •tega lahko računa
mo, da bomo ostali pri vrhu zah. 
conske lige še eno leto. Ni pa iz
ključeno, da v naslednji sezoni 
ne bi mogli postati prvi. Ovira bo 
v igralcih Nove Gorice, Zagorja 
in morda novinca Li-tije. 

Franc Kajdiž 

Kako gre 
košarkarjem v 
republiški ligi? 

1 

_ Novo sezono, ki se je pričela 17. 
za~ila, smo dočakali v nižjem 
• .,~movanju kot •lani - v repub
liški Iigi. Celo zimo smo trenirali, 
ker smo trdno odločeni, da se na
slednjo sezono vrnemo v družbo 
drugoligašev. Prek zime smo se 
tudi precej okrepili, saj smo pri
dQbili dva zelo ·dobra igralca. 

Prvo •kolo tekmovanja je pome
nilo tudi prvo ,gostovanje .ion je 
mini.lo v znamenju derbija bivših 
drugoli.galšev. Gostovali smo v 
Ilirski Bistrici ter po težki in 
nervo·zoni .igri premagali Lesonit, 
s tem pa najavili •kandidaturo za 
prvo mesto. 

V drugem 'kolu na domačem ig
rišču s sora·zmerno dobro oigro in 
precejšnjo la-hkoto premagali e
kipo Trnovega, ki je novinec v 
republiški ligi. 

Najtežje nam je bilo do sedaj v 
tretjem -k:olu na .gostovanju v 
Mar.iboru, kjer smo šele v dra
matičnih zadnjih minutah, pred
vsem po zaslugi odličnega Glo
bačnika, zmagali. Zal si je •ta ig
ralec teže pošk;odoval palec, tako 
da je v naslednji tekmi igral le s 
polovično močjo. 

V četrtem kolu smo se na do
mačem igrišču precej namučili s 
hitro in tehnično dobro pod:kova-

no ekipo Triglava iz Kranja. Ven
dar je bila razlika v kvaliteti le 
prevelika, tako da ni prišlo do 
presenečenja, saj smo zmagali z 
12 točkami prednosti. 

Tako smo po štirih kolih še ne
poraženi in eden najresnejših 
kandidatov za osvojitev prvega 
mesta. <Poleg nas sta neporažena 
še K·roj .iz škofje Loke in Ilirija 
iz Ljubljane. Ti dve moštvi bo
sta verjetno tudi naša najnevar
nejša konkurenta. Zal pa smo iz
gubili peto tekmo v Celju. 
če bi ocenjevali našo doseda

njo igro, bi lahko ugotovil, da 
smo z izjemo v Mariboru poka
.zali prej slalbo kot dobro igro. 
Vendar pa smo na vsaki tekmi 
igrali zelo borbeno, kar je pripo
moglo k dosedanjim zmagam. U
pajmo, da bomo v nasiednjih ·ko
li:h, ko mas čakajo težjt nasprot
niki, zaigrali bolje, :kajti le dobra 
igra nam zagotavlja 'k;ončni us
peh. 
Začetek je bil torej po rezul

tatih uspešen, po prika·zani igri 
pa ne preveč. Vendar, do konca 
tekmovanja je 'Še 18 kol, zato se 
bomo moraH še pošteno o:mojiti, 
da bi dosegli svoj cilj - vrnitev 
med drugoHgaše. 

Stane Kukec 

S »tekmo leta« so tekmovalci dokazali, da lahko selektorji 
Usnjarja in Olimpije z njimi resno računajo .. . 

NOGOMETAŠI PA TAKI! 
Ne se čuditi nas[ovu, ·res je tako. Nogometna tekma med moš

tvoma usnjarne in moštvom uprave podjetja je obila nadvse za
nimiva in predvsem borbena. Sam potek tekme je bil zelo dra
matičen. Kazalo je, da moštvo uprave me bo kos razigranim ig
ralcem usnjarne. A kmalu je ta videz docela zapečati·l izkušeni 
srednji napadalec uprave Lenart, ki je bil strelec dveh golov. 
še in še so se v·rstile nevarnosti pred golom usnjarne, toda žoga 
:kot začarana ni hotela med vratnice. Nekaj pri:ložnosti ·so imeli 
tudi igralci usnjarne, vendar je vratar uprave Trnavčevic to s 
svojo postavo vse prepre•čil, saj je »Za•sedal<< pol vrat. Po stanju 
2 : O za upravo v I. po·lčasu je usnjarna menjala ·vratarja v II. 
polčasu. Tudi to ni pokoolebalo ekipe uprave, ki je bila po od
moru še bolj odločena zmagati. Zmaga pa ji je bila olajšana 
tudi s tem, ker so igraki usnjarne moči uprave podcenjevali, 
kar se maščuje udi profesionalnim moštvom. Tako se je tekma 
odv.ijala kot v prvem polčasu, se pravi v premoči moštva upra
ve, ki je na koncu zmagalo s 4 : l. Rezultat je prepričljiv in mu 
ni oporekati. Po končani tekmi je billo mnogo komentarjev ob 
malici in še nekaj kasneje. Vsi so si bili edini, da .takih tekem 
manjka. Kot sestavni del rekreativnega udejstvovanja jih po
trebujemo še več. To naj bi bila s-talna oblika ne samo v no
gometu, pač pa tudi v drugih panogah. 

Po .zadnjih vesteh h<Yče eikipa usnjarne povratno tekmo, upra
va pa vztraja, da igra fina-lno tekmo s stransko dejavnostjo, 
ki je bila zma.go-valec v lanskem letu. Kako se bo spor končal, 
je odvisno P'redvsem od stališča finalistov. 

Levo krilo uprave: 
F. Kajdiž 

Brez »dogovarjanja« z nasprotnikom, kar smo slišali sami, 
tudi v nogometu ni uspeha ... 

lzžrf:'bani rt'ševalei prvomajske križanke: 
l. Kavčič Helena - skupna uprava 
2. Kogovšek Marjan - usnjarna Vrhnika 
3. Kržmanc Miran - usnjarna Vrhnika 
Vsem čestitamo. Nagrade dobijo v splošni službi. 

Il 



Po osn)aw-iadi 
na Vrhniki 

že v prejšnji številki Usnjarja 
smo na kratko omenili, da bo v 
okviru proslave 25-letnice obstoja 
tovarne tudi športno tekmvoanje 
v šestih panogah za prehodni po
tkal, katerega je lani na II. Usnja
.riadi osv.ojila sindikalna podruž
nica tovarne PEKO. 

Tekmovanja na Vrhniki se je 
udeležilo 45 ekip iz osmih podje
tij. Glede na tako veliko udelež
bo je bilo težko v naprej ugibati, 
rkdo bo letošnji zmagovalec. Lan
ska razlika med I. in II. mestom 
je bila 21 točk, medtem ko je le
tošnja razlika med I. in VI. me
stom le 8 točk. Z drugo besedo -
eki:pe so se za tekmovanje dobro 
·pripravile .tn so bile izenačene. 

Izvedba tekmovanja je bila 
dobro :pripravljena, posebno še, 
ker j·e del organizacije prevzelo 
TIJ.D Partizan Vrhnika. To velja 
predvsem za tekmovanje v na
miznem tenisu in šahu. Vsi ude
leženci so si bili enotni v ·OCeni 
glede dobre organizacije, spreje
ma ter ureditve vseh objektov in 
naprav za tekm·ovanje. 

Ce bi hoteli ocenjevati kva1ite
to posameznilh ekip, bi lahko rek
li, da j.e ·bila ekipa podjetja .PE
KO daleč najboljša; sledijo ji pre
senetlj.iv•o Slovenj Gradec in dru
gi. Za domače zastopstvo lahko 
razen ekipe, ki je kegljala, trdi
mo, da ni izkoristila možnosti, ki 
jih je imela. Upravičena je trdi
tev, da bi billi z malo več volje do 
zma.ge lahko prv.i. Po dobrem 
vodstvu v namiznem tenisu smo 
izgubili z ekipo PEKO 4 : 5. Kdor 
je opazoval dvoboj, je lahko pri
čakoval le zmago. Doživeli pa smo 
poraz. Pri šahu smo bili poraže
ni štirikrat z rezultatom O: 4, s 
čemer smo izgubili .precej točk v 
skupni uvrstitvi. V nogometu 
smo izgubili že prvo tekmo z e
kipo .Š·oštanja z rezultatom 1 :4. 
Kdo je botroval temu porazu -
vsi i•graki! V streljanju bi se rmo
.:rali dejansko ze1o poprav.iti ~naj
manj 40 krogov na posameznilka), 
da rbi lahko osvojili rkaj več točk. 
V balinanju bi bili tudi lahko 
bolj'ši. Povezano dru·g·o z drugim 
lahko ugotov.imo le, da smo se na 
tekmovanje slabo pripravili, da 
je •billo premalo skupnih priprav 
ter, da v prihodnje, če hočemo 
tekmovati (pa čeprav samo si 
d'tk.alno), ne moremo mimo red
nih treningov in vaj, ker bomo 
le taiko lahko zastopali naše pod
jetje dostojneje kot letos. Ker je 
letos osvojila ponovno pokal sin
dikalna organizadja PEKO Tržič, 
je jasno, da bo hotela tudi v na
slednjem letu. 

Posamezni rezultati so nasled
nji: 

Namizni tenis: 

l. Peko, Tržič 
2. TOKO, Domžale 
3. UTOK, Kamnik 
4. Tov. usnja Sl. Gradec 
5. IUV, Vrhnika 
6. Tov. usnja šoštanj 
7. PLANIKA, Kranj ni so

delovala 

12 

točke 
12 
10 
8 
6 
4 
2 

8. ALPINA, Žiri ni sodeio
vala 

Streljanje 

l. Slovenj gradec 
2. Peko, ~ržič 
3. UTOK, Kamnik 
4. TO'Varna usnja šoštanj 
5. Planika, Kranj 
6. IUV, Vrhnika 
7. TOKO, Domžale 
8. ArLPIN A, žiri 

Streljanje - ženske 
konkurence: 

l. IUV, Vrhnika 
2. PEKO, Tržič 

Mali nogomet: 

l. UTOK, Kamnik 
2. Tovarna usnja šoštanj 
3. PEKO, Tržič 

krogi 
818 
767 
754 
751 
715 
571 
557 
553 

izven 

krogi 
378 
312 

točke 
6 
4 
2 

4. Tovarna usnja Sl. Gradec o 
5. ·PLANIKA, Kranj o 
6. TOKO, Domžale o 
7. IUV, Vorhnika o 

Brzopotezni turnir v šahu: 

l. Tov. usnja Sl. Gradec 
2. PLANIKA, Kranj 
3. PEKO, Trži:č 
4. TOKO, Domžale 
5. UTOK, Kamnik 
6. IUV, Vrhni'ka 
7. Tovarna usnja šoštanj 
8. ALP])NA, Žiri 

Kegljanje: 

l. IUV, Vrhnika 
2. TOKO, Domžale 
3. Tov. usnja Sl. Gradec 
4. PLANIKA, Kranj 
5. PEK!O, Tržič 
6. ~ovarna usnja šoštanj 
7. UTOK, Kamni!k 
7. Alpina, žiri 

Balinanje: 

l. ALPINA, Žiri 
2. PLANIKA, Kranj 
3. IUV, V:rhnika 
4. TOKiO, Domžale 
5. Tovarna usnja šoštanj 
6. PEKO, Tržič 
7. UTOK, Kamnik 

Skupna uvrstitev: 

točke 
25,5 
22,5 
17 
15 
13,5 
11 

3 
2,5 

keglji 
170 
164 
161 
157 
151 
130 
116 
113 

točke 
6 
4 
2 
o 
o 
o 
o 

točke 
l. PEKO, Tržič 34 
2. Tov. usnja Sl. Gradec 32 
3. TOKO, Domžale 29 
4. UTOK, Kamnik 28 
5. PLANIKA, Kranj 27 
6. IUV, Vrhnilm 26 
7. Tovarna usnja šoštanj 24 
8. ALPINA, Žiri 11 

Po končanem tekmovanju je 
bila uradna razglasitev rezulta
tov v novem domu JLA. Tudi ob 
zaključku je bila dobra udeležba 
in vsesplošno zadovljstvo. Zmago
valci v posameznih panogah so 
dobili pokale v trajno last in tri
je prvi diplome. 

Po bežnem razgovoru je bilo 
moč ugotoviti, da bodo IV. šport
ne igre verjetno naslednje leto v 
Slovenskih Konjicah in leta 197' 
v Slovenjem Gradcu. 

Franci Kajdiž 

Naša edina zmagovalna ekipa~ s pokalom 

Najboljša strelka v altciji 

Pri razglasitvi rezultatov 

Stevilni tekmovalci in sodelavci iz IUV so zadovoljni tudi z enim 
samim osvojenim pokalom 


