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GLASILO DELOV'\f= SKUPNOSTI 11\DUSTRidE USNdA VRHNIKA IN USNdJ\RNE ŠMARTNO 

Na osnovi referenduma je bila l. januarja 
1969 izvedena popolna priključitev Usnjarsko 
krznarskega kombinata šmartno k IUV. Od 
tega dne dalje je torej v sklopu našega podjetja 
še usnjarna za predelavo govejih kož v šmart
nem in maloprodajna trgovska mreža ·s poslo
valnicami v Ljubljani, Zagrebu, Beogradu in 
Litiji. Pravilnost te naše odločitve ne more po
trditi le razprava in ugibanje, temveč podatki 
o doseženem rezultatu v tem obdobju in priča
kovani dosežki v bodoče. 

Najprej moramo ugotoviti, da usnjarno 
Vrhnika ta priključitev prav nič ne moti pri 
njenem razvoju. :že podatki o doseženi proiz
vodnji to trditev zgovorno potrdijo. Proizvodnja 
svinjskega usnja do konca meseca maja 1969 
je za 31,5 % višja od proizvodnje v istem ob
dobju v preteklem letu. Izdelanega je 677.000 m2 

usnja. Rasti proizvodnje so primerni tudi fi
nančni rezultati. V prvih petih mesecih letoš
njega leta je usnjarna na Vrhniki ustvarila pre
ko 450 milijonov starih dinarjev dobička. 

( Usnjarna Vrhnika pretežni del svoje proizvod
nj'e proda na inozemska tržišča - izključno na 
konvertibilna področja. 

V ščetinami situacija letos ni bistveno dru
gačna od lanskoletne. Proizvodnja je sicer za 
14 % nižja, vendar se je tržišče nekoliko odprlo 
in dosegamo tudi malo višje cene. Lansko po
slovno leto v ščetinarni smo zaključili z izgubo. 
Letos pa kaže, da se to ne bo ponovilo in pri
čakujemo pozitiven finančni rezultat. 

V šmartnem je trenutno najmočnejši obrat 
krznarna. Kapacitete za predelavo ovčjih kož 
prejšnja leta niso bile izkoriščene, saj je zna
šala letna proizvodnja od 30.000 do 50.000 m 2• 

Letos pa smo v petih mesecih izdelali preko 
85.000 m 2 metrskega krzna in pričakujemo do 
konca leta proizvodnjo cca 220.000 m 2

• To smo 
uspeli doseči le s · pravočasnim nakupom suro
vine in z delno spremembo organizacije in teh
nologije. Pri takšni proizvodnji v prvih petih 
mesecih smo ustvarili preko 100 milijonov sta
rih dinarjev dobička. 

Proizvodnja usnjene in krznene konfekcije je 
odvisna od mode v svetu. Trenutno je položaj 
dokaj konjunkturen, saj je povpraševanje po teh 

_izdelkih doma in v tujini še kar precejšnje. :žal 
pa moramo ugotoviti, da je naša produktivnost 

-v teh obratih še razmeroma nizka in se s ceno 
v izvoz skoraj ne moremo vključiti. Na doma
čem tržišču pa niso takšne potrebe, da bi lahko 
obratovali s polno kapaciteto. Finančni rezultat 
konfekcij je v teh mesecih tudi pozitiven, ven
dar tu ne pričakujemo posebnih dobičkov. 

O rezultatih dela v usnjarni šmartno je da
nes še prezgodaj dajati kakšno objektivno oce
no gospodarjenja. Na obstoječih napravah sku
šamo doseči čim več.io proizvodnjo in seveda 
tudi primerno kvaliteto. še pred priključitvijo 
šmartna smo ugotovili, da je usnjarna potreb
na temeljite rekonstrukcije. Rekonstrukcijska 
dela so v teku in želimo čim pre.i usposobiti 
obrat za normalno proizvodnjo. Sedaj namaka
mo po 6 ton surovih kož na dan, po rekon
strukciji pa računamo na 15 ali celo 20 tonski 
namok. Trenutni pogoji dela v usnjarn! se od
ražajo tudi v finančnem rezultatu. V prvih petih 

Kako poslujemo? 
mesecih smo zabeležili cca 50 milijonov starih 
dinarjev izgube, ki je zaenkrat pokrita s pozi
tivnim finančnim rezultatom ostalih obratov 
šmartna. 

Na splošno smo lahko z doseženimi rezultati 
zadovoljni. Obseg našega poslovanja se je krep
ko povečal in zahteva tudi precej večja vlaga
nja sredstev v zaloge in določeno toleranco do 
naših odjemalcev. Zaradi splošnega pomanjka
nja likvidnih sredstev imamo velike težave pri 
naših kupcih, ki zahtevajo čedalje ugodnejše 
plačilne pogoje. Seveda vsem njihovim željam 
ne moremo ustreči in se večkrat poslužujemo 
ostrejših kriterijev izterjave. Pri vseh bankah, 
s katerimi imamo poslovne stike, smo si ustva
rili z našim solidnim poslovanjem pogoje za 
dobre poslovne odnose in nam glede na njihove 

Smo v času, ko življenje samo zahteva od 
človeka dobro obveščenost. čimbolje mora 
biti seznanjen z vsemi dogajanji v okolju v 
katerem živi in dela. Pri tem je za vsakega 
zaposlenega zlasti pomembno, da čimbolje 
pozna dogajanja v svoji delovni organizaciji. 
Tu ustvarja kruh zase in za svojo družino. 
Se zlasti je temeljito poznavanje delovne or
ganiacije potrebno zato, da lahko vsakdo med 
nami po svoje prispeva k njenemu naperdo
vanju v okviru širokih možnosti dela in samo
upravljanja. Okrepitev teh spoznanj med na
mi in izboljšanje informacij in obveščenosti 
o našem delu in naši delovni skupnosti je 
cilj h kateremu naj bi po svojih močeh pri. 
p01?wglo tudi naše novo glasilo »USNJAR«. 

Našemu 
glasilu 
na pot 

Naš časopis ne more imeti in nima teženj, 
da bi glede informiranja med nami opravil 
vse naloge, lahko in mora pa nase prevzeti 
del teh nalog. 

Nekateri člani delovne skupnosti se še 
spominjajo, da je pred časom - že dolgo te
ga, bilo je še na začetku minulega desetletja 
- Industrija usnja Vrhnika že imela svoj ča
sopis, ki pa je sčasoma zamrl. Potem do zdaj 
razen nekaj poskusoy skromnega tovarniške
ga informatorja nismo imeli nobenega svoje
ga glasila. Sila nagel ' razvoj naše delovne or-

trenutne možnosti vedno priskočijo na pomoč 
s potrebnimi krediti. Naša težnja v bodoče bi 
morala biti, da se skušamo osamosvojiti z last
nim kapitalom, kar bo prav gotovo dosti ceneje, 
saj moramo za kratkoročne in tudi dolgoročne 
kredite odšteti lepe denarce na račun obresti. 

Za drugo polovico letošnjega leta lahko pri
čakujemo nekoliko počasnejši tempo pri ustvar
janju dobička, ker so cene za surove svinjske 
kože precej višje. Res smo nekoliko korigirali 
naše prodajne cene, vendar s tem prav gotovo 
ne bomo pokrili zvišanja nabavnih cen. Zago
tovilo za ugoden finančni rezultat pa vidimo 
v tem, da se z nezmanjšano prizadevnostjo 
uveljavljamo na tržišču in dobro izkoriščamo 
proizvodne zmogljivosti. 

Pala tin us. 

ganizacije v zadnjih letih in pridružitev to
varne v $martnem k naši usnjarni, s čemer 
se je delovni kolektiv številčno močno pove
čal, pa vsekakor terjata, da iščemo nove mož
nosti za boljše medsebojno poznavanje v ko. 
lektivu, za informiranje o našem življenju in 
delu in za uspešno medesbojno izmenjavo 
mnenj. Prva številka »USNJARJA«, ki jo ima
mo v rokah, je prvi korak na novem področ
ju prizadevanj, da vse to dosežemo. 

Kot kaže, bi za začetek kar ustrezalo, če bi 
naš »USNJAR« zagledal beli dan enkrat me
sečno. Morda se bomo lahko kasneje odločili 
za pogostejše izdaje. Za sedaj pa lahko rečemo, · 

da bo tudi ena sama številka na mesec dvom
ljiva ali pa vsaj ne bo dosegla svojega name
na, če ne bomo v našem glasilu vsi sodelo
vali. Nikogar ni med nami, ki ne bi vedel 
povedati kaj zanimivega o svojem delu na 
delovnem mestu, v organih upravljanja, v 
družbeno političnih organizacijah; ali da ne 
bi imeli svojega mnenja, predloga, pripombe 
o dogajanjih v naši delovni skupnosti. čim 
več naj jih bo med nami, ki bodo pridno so
delovali s svoji.m pisanjem v našem glasilu. 
Da bo za vse stvar priročnejša, bomo po to
varniških prostorih na Vrhniki in v $mart
nem pripravili več nabiralnikov, kjer bomo 
zbirali naše članke, predloge, mnenja, kriti
ke, vprašanja . .. želimo, da bi jih bilo čim 
več. Vendar - vsak med nami naj bo toliko 
pogumen, da se pod svoje pisanje tudi pod
piše. Odkrita in pošten beseda naj bo ena 
glavnih lastnosti »USNJARJA«. Le tako bo 
postal dejansko glasilo vseh, ki se trudijo 
za napredek naše delovne skupnosti, priljub
ljeno med celim delovnim kolektivom, ko
ristno za vsakega posameznika in za vso de
lovno organizacijo. Na vsak način pa je prav, 
da glasilo ponudite v branje tudi doma, svoji 
družini, svojcem, prijateljem in znancem. 

Uredniški odbor 



NAŠ INTERVJU: 

Odgovarja Anton Debevec 

Tovariš direktor, znano je, da v Slove
niji pripravljamo dolgoročni koncept raz
voja republike. Gospodarski razvoj naj bi 
po tej zamisli slonel na nekaj dominantnih 
nosilcih, kamor pa usnjarska industrija ne 
sodi - vsaj sodeč po dosedanjih preuče-

vanjih. Kaj pravite vi o tem dejstvu. 

Usnjarska industrija se že vrsto let nahaja v 
i,zredno težkem položaju, ki se je še zlasti po 
reformi močno zaostril. Znano je, da je usnjar
ska industrija ves ta čas na repu lestvice oseb
nih dohodkov. Prevladuje mišljenje, da ta panoga 
nima nobene perspektive in da nima smisla vla
gati večja sredstva. 

Precej resnice je v tem, da panoga kot taka 
nima perspektive. To ne velja samo pri nas, am
pak tudi zunaj v svetu, kjer je ta ugotovitev 
mogoče še bolj aktualna. Težaven položaj panoge 
je pogojen z znanimi objektivnimi težavami, ki 
spremljajo tudi ostalo naše gospodarstvo. Glavni 
vzrok težavam pa je predvsem subjektivnega ka
rakterja, zlasti pa ta, da ta panoga ni šla v ko
rak z razvojem tehnike in znanosti, niti se otresla 
obrtniške mentalitete, ki še prevladuje v vrsti 
podjetij te industrije. že z ozirom na to, da v 
slovenskem gospodarstvu usnjarska industrija 
pomeni po svojem obsegu zelo malo in da se 
večina gospodarskih organizacij nahaja v nič kaj 
zavidljivem položaju, že to govori, da nima po
sebne perspektive, zlasti pri dolgoročnem pro
gramiranju slovenskega gospodarstva. S tem še 
ni rečeno, da je treba to panogo popolnoma 
zanemariti in jo že v naprej odpisati, ker ima 
vsaj za določen čas gotovo določene prednosti 
pred nekaterimi drugimi vejami, ki jih imajo 
sicer za perspektivnejše. 

S tem hočem reči, da imamo nekaj gospodar
skih organizacij, ki imajo vse pogoje za uspešen 
razvoj in ki so z rezultati tudi že dokazale, da 
usnjarstvo v celoti le ne bo zamrlo. 

Vsa tista podjetja, ki skušajo iti v korak z 
dosežki v svetu na področjih, ki pogojujejo raz
voj te industrije, tam, kjer imajo jasen koncept 
svojega razvoja, kjer so se zavedli, da brez stro
kovnjakov in stalnega izpopolnjevanja ni uspe
hov kjer mislijo na modernizacijo na vseh 
pod~očjih dela, tam so gotovo vsi pogoji za ob
stoj in lepo perspektivo. 

Glede na dosedanji nagel razvoj Indu
strije usnja Vrhnika bi bilo mogoče pri-
merno, če ga na kratko oriše::dnj~a~et~~ 

Leta 1961 in 1962 se je znašlo naše podjetje 
v izredno težkem položaju. Praktično je bila 
Industrija usnja Vrhnika že takrat v enaki situa
ciji kot ob reformi celotno naše gospodarstvo. 
Spoznanje, da je edina rešitev kolektiva v usme
ritvi na lastne sile, vlaganju v kadre, razčiščeva
nju njenega nadaljnjega razvoja, poskusih inten
zivnejšega vključevanja v mednarodno delitev 
dela, odstranjevanje mojsterske metalitete, to 
so bili osnovni motivi, na katerih je bila zastav
ljena pot pri razreševanju za takratne razmere 
izrednih težav. Industrija usnja Vrhnika je ve
ljala takrat za enega. izmed najbolj nesolidnih, 
zavoženih podjetij te panoge v celi državi. Danes 
se pa lahko pohvalimo, da veljamo ne samo za 
finančno najboljšo organizacijo v usnjarstvu, 
ampak da smo dosegli renome zlasti glede po
slovnosti in da so takega mnenja o nas tudi tuji 
partnerji. 

Od leta 1962 do danes se je proizvodnja usnja 
na Vrhniki povečala za skoraj 100 %. Proizvodnja 
v letu 1962 je znašala 800.000 mz, v letošnjem letu 
pa bo narejenih preko 1,500.000 mz svinjskega 
usnja. V 7 letih se je izvoz povečal za · skoraj 
7 krat. Tako bomo v letošnjem letu dosegli 
okrog 3,500.000 dolarjev izvoza in to izključno na 
področja s konvertibilno valuto. Danes poznajo 
svinjsko usnje iz naše tovarne v vseh zapadno 
evropskih državah, Skandinaviji, Ameriki in celo 
v Avstraliji. Rečem lahko, da skoraj · ni države 
s konvertibilno valuto, kamor nismo prodrli z 
našim usnjem. 

Take rezultate smo dosegli le tako, da smo 
v okviru naših sposobnosti modernizirali tovarno, 
uvajali najnovejše stroje, dali strokovnjakom 
možnosti izpopolnjevanja oz. seznanjanja z do
sežki doma in v svetu, zlasti pa še s pravilno 
politiko nagrajevanja strokovnih in vodilnih 
ljudi. 

V kolektivu ima 28 ljudi visoko in višjo stro
kovno izobrazbo - inženirji kemije, ekonomisti, 
pravniki - in preko 70 srednjo strokovno 
izobrazbo. Stipendiranje in iskanje drugih oblik 
izpopolnjevanja zaposlenih je eden izmed sestav
nih delov tovarniške kadrovske politike. 

Leta 1962. so bili povprečni osebni dohodki 
nekaj nad 30.000 S din, leta 1968 pa je bil povpreč
ni osebni dohodek preko 109.000 S din in računa
mo da bo ob koncu letošnjega leta povprečje 
na 'vrhniki preko 110.000 in v šmartnem okrog 
90.000 SD. Po novem pravilniku o delitvi osebnih 
dohodkov, ki bo uveljavljen te dni, je v obratih 
na Vrhniki najnižja osnova 7.000 SD v šmartnem 
pa 60.000 SD, kar je z ozirom na položaj pred 
letom dni, ko so v šmartnem prejemali še mini
malne osebne dohodke, gotovo uspeh. 

Kaj po vaši oceni pomeni v rasti delov
nega kolektiva integracija z industrijo 

šmartno. 

Do integracije s kombinatom šmartno je bila 
vrhniška tovarna strogo specializirana za prede
lavo svinjskih kož. Poleg tega je na Vrhniki še 
manjši obrat za sortiranje svinjskih ščetin. Ker 
v sami proizvodnji svinjskega usnja nismo videli 
možnosti za širjenje podjetja, smo se po teme
ljitem preudarku in vsestranskih, tudi žolčnih 
diskusijah, odločili za priključitev tovarne v 
šmartnem k našemu podjetju. Menili smo, da 
ima zlasti proizvodnja govejega usnja, seveda ob 
upoštevanju vseh zahtev sodobne tehnologije in 
proizvodnje sploh, izredne možnosti za razvoj. 

Po rekonstrukciji v šmartnem, ki bo končana 
do pomladi naslednjega leta in v katero bo vlo
ženih več kot 800 milijonov SD, si upam smelo 
trditi, da bomo vodilna tovarna za proizvodnjo 
govejega usnja v Jugoslaviji. V letošnjem letu 
bo znašal celotni dohodek podjetja okrog 13 mi
lijard SD in približno 1/3 od tega bo ustvarjene
ga v šmartnem. 

Poslovni rezultati v letošnjem letu so gotovo 
med najugodnejšimi, odkar obstoja tovarna. Ob 
sorazmerno visokih osebnih dohodkih ostane za 
sklade še več kot 40 % dohodka. Zelo velik uspeh 

je tudi v tem, da obrat v šmartnem že rentabil
no posluje in da bo ob koncu leta ustvaril že 
nekaj sredstev za sklade. 

Zanima nas vaše mnenje o mestu in 
vlogi IUV v okviru jugoslovanskega 
usnjarstva in gospodarstva in kaj pomeni 
IUV v primerjavi z vodilnimi proizvajalci 

usnja v Evropi in v svetu. 

Usnjarna na Vrhniki je največja tovrstna to
varna v Jugoslaviji, saj zajemajo njene kapacitete 
70 % celotne proizvodnje svinjskega usnja. Po 
rekonstrukciji na Vrhniki in v Smartnem bomo 
imeli približno 60 ton dnevnega namoka in s tem 
bomo zanesljivo največji proizvajalec v državi 
s celotnim dohodkom okrog 20 milijard SD. V 
Evropi, razen na vzhodu, in tudi v svetu ni glede 
na naš asortiman svinjskega usnja večje usnjar
ne kot je naša. S kapaciteto 60 ton dnevnega 
namoka v obeh obratih pa se bomo na sploh 
uvrstili med največje proizvajalce usnja v Evro
pi in v svetu. 

Kot izvoznik smo med usnjarji v Jugosla
viji najuspešnejši, po izvozu na konvertibilno 
področje pa daleč pred vsemi. Prav tako pa tudi 
v celotni jugoslovanski panogi 125 kjer predstav
lja naš izvoz na področja s čvrsto valuto približ
no 1,110 izvoza celotne panoge. 

Kot je znano, ste se začeli ukvarjati 
tudi z zastopniškimi posli. Zanima nas, ali 
je to le slučaj, ali pa začetek politike eks

panzije podjetja v novo smer. 

že samo integracija s šmartnim pomeni v bi
stvu novo smer v naših prizadevanjih za varnejši 
jutrišnji dan. Poleg proizvodnje govejega usnja 
nameravamo razširiti tudi krznarno v Smartnem 
in oba obrata za konfekcija, ki ju nameravamo 
predvsem moderniznirati in usposobiti za kvali
tetnejšo proizvodnjo. S tem namenom že sodelu
jemo z nekaterimi tovrstnimi proizvajalci zunaj 
naših meja in nameravamo to obliko sodelovanja 
še razširiti na ostala področja. Poleg tega bomo .. 
razširili tudi trgovinsko mrežo, ki smo jo prevzeli 1 

od šmartna in jo mislimo istočasno usposobiti 
za to, da bo nudila potrošniku kvalitetno blago 
in najnovejše modele. V zadnjem času pa smo 
se začeli ukvarjati tudi z zastopniškimi posli. To 
dejavnost nameravamo še razširiti. Poleg tega 
imamo v načrtu poseči še na nekatera druga 
področja, o katerih pa je še preuranjeno kon
kretnejše govoriti. 

Ali menite, da je integracija z industri
jo šmartno za daljše obdobje končala 
integracijski proces na tem področju slo
venskega usnjarstva, kamor sodi IUV, ali 

pa možnosti še obstojajo. 

Eden izmed osnovnih vzrokov za težko stanje 
slovenske usnjarske industrije je tudi njena raz
drobljenost. Usnjarji se že več let samo dogo
varjamo za smotrno delitev dela, za trajnejše 
sodelovanje in povezovanje med podjetji, tako 
n . pr. glede nabave surovine, tehnologije in dru
god. Vendar so vsi ti razgovori več ali manj 
ostali samo na papirju in je od vrste pametnih 
idej in predlogov zelo malo uresničenega. Moje 
mnenje je, da je nadaljni uspešni razvoj sloven: 
skega usnjarstva med drugim pogojen tudi 
s čvrstejšo povezavo med podjetji, ki v Sloveniji 
danes obstojajo. Konkretno smatram, da bi bila
v Sloveniji največ dva, kvečjemu trije večji 
usnjarski centri in verjetno bi tako tudi v druž.
bi dobili večjo podporo za premagovanje vseh 
težav. Seveda pa so vse te zadeve zelo občutljive, 
ker položaj kaže, da do realizacije vsega navede
nega še ne bo kmalu prišlo. 

Kaj pa možnosti za ustrezne poslovne 
in integracijske povezave z najvidnejšimi 

· proizvajalci zunaj naših meja. 

V zadnjem času smo zlasti v zvezi z rekon
strukcijo v šmartnem in na Vrhniki navezali 
številne 'stike z različnimi tovrstnimi proizvajalci 
v inozemstvu. Dogovarjamo se za nekatere obli
ke sodelovanja, zlasti na področju tehnologije i~ 
računamo, da bomo v najkrajšem času stvan 
tudi uresničili. 



Skrbimo za varnost pri delu 
Zakonodaja s področja varstva pri delu nalaga delovnim organizacijam 
vrsto nalog in obveznosti. Mislim pa, da še tako zahtevna zakonodaja ne 
more biti zagotovilo uspehov, če Jo. vsakdo izmed nas ne· sprejme zavestno 
in uresničuje na svojem delovnem mestu. še zlasti je važno, kolikšno razu. 
mevanje do reševanja varnostne problematike v tovarni imajo člani orga· 
nov upravljanja ter vodilni in operativni tehnični kadri v proizvodnji. 

očala. Kaj bi moral delavec ukre
niti, če mu mojster ni preskrbel za
ščitnih očal? Ali mojster morda ni 
pozabil na svojo dolžnost in odgo
vornost? 

Pri pretakanju organskega topila 
si je poškodoval oko delavec, ker ni 
uporabljal zaščitnih očal. 

Cilj vseh prizadevanj in materialnih vlaganj pa je predvsem zagotoviti 
takšne delovne pogoje, da se delavci ne bodo poškodovali pri delu in da 
ne bo obolevanj v zvezi z delom. Rezultati se bodo odrazili v večji pro· 
duktivnosti dela, bolj ekonomičnem poslovanju podjetja in ne nazadnje 
v srečnejšem in zadovoljnejšem življenju posameznika in njegove družine. 

Na hidravlični stiskalnici je bilo 
že večkrat ugotovljeno, da delavke 
namenoma izključijo delovanje var
nostne naprave z utemeljitvijo, da 
hitreje izvajajo delo. V usnjarni in ščetinami na Vrhni

ki smo v preteklem letu opravili 
meritve delovnih pogojev in ugoto
vili, da so delavci in delavke na do
ločenih delovnih mestih izpostavlje
ni različnim škodljivostim, ki stalno 
vplivajo na njihovo počutje, storil
nost in na njihovo zdravstveno sta
nje. Te škodljivosti so v naši tovarni 
v naslednjem vrstnem redu: visoka 
relativna vlaga, prepih, visoke letne 
temperature, plini in pare, prah ani
linskih barv in ropot. 

Razumljivo je, da- so ti škodljivi 
vplivi samo na določenih delovnih 
mestih. 
Nemogoče je, da bi vse pomanj

kljivosti odpravili naenkrat in to 
predvsem zato, ker bi potrebovali 
veliko finančnih sredstev. Zaradi te
ga sem že v letnem poročilu stanja 
varstva pri delu organom upravlja
nja navedel, katerim problemom 
moramo dati prioriteto in za njiho
vo rešitev že v letošnjem letu zago
toviti potrebna finančna sredstva 
(preureditev centralne barvarne, 
prezračevanje dodelave, prezračeva
nje pralnice v ščetinarni, montaža 

1 varnostnih ograj pri sodih v strojil
nici in barvarni krom ter ureditev 
higiensko sanitarnih naprav). 

Pomanjkljivosti oziroma nepravil
nosti na drugih delovnih mestih pa 
bomo morali postopoma odpraviti 
v naslednjih letih. 

Za rekonstrukcijska dela v šmart
nem in na Vrhniki bomo še letos 
porabili velika finančna sredstva. 
Namen vseh teh rekonstrukcijskih 
posegov pa ni samo v tem, da se 
z novimi stroji in napravami ter no
vimi kemijsko tehnološkimi procesi 
zagotovi boljšo kvaliteto in kvanti
teto dela, pač pa da se istočasno iz
boljšajo delovni pogoji za delavce 
na tistih delovnih mestih, kjer ima
mo do sedaj največ poškodb, zdrav
stvenih okvar in obolenj v zvezi z 
delom. 

V Internem pravilniku za varstvo 
pri delu so napisane dolžnosti in od
govornosti za izvajanje varstva pri 
delu za organe upravljanja, strokov
ne službe, vodilne osebe, mojstre, 
obratovodje in ostale člane kolekti
va. V nekaterih primerih pravilnika 
niso dovolj konkretno nakazane dolž
nosti in odgovornosti posameznih 
oseb, kar je vsekakor potrebno ure
diti ob dopolnjevanju pravilnika za 
celotno podjetje. 

V sako dnevni primeri iz prakse do
kazujejo, da nekateri člani kolektiva 
premalo poznajo svoje obveznosti 
do varstva pri delu, odnosno, da se 
teh obveznosti pravzaprav niti ne 
zavedajo. Zaradi tega se dogaja, da 
z neodgovornimi in nepremišljenimi 
dejanji ogrožamo svojo lastno var
nost in večkrat tudi varnost svojih 
sodelavcev. 

Glede uporabe in vzdrževanja 
osebnih zaščitnih sredstev in izvaja
nja drugih varnostnih ukrepov pa 

nekateri naši delavci nimajo pravil
nega odnosa. Posledice tega so po
škodbe pri delu. Pogosti pa so tudi 
primeri, da delavci ne uporabljajo 
zaščitnih sredstev, ker jih neposred
no nadrejena oseba ni poučila o 
nevarnostih, o najprimernejšem na· 
činu dela in o preventivnih ukrepih. 
Pa tudi mojstri in ostale nadrejene 
osebe premalo kontrolirajo, ali de
lavci tudi dejansko upoštevajo dana 
navodila za varno delo. 

Poglejmo nekaj primerov: 
Delavec pri pretakanju in dozira

nju solne kisline (nevtralizacija in 
čimžanje) že več let (njegova izja
va) ne uporablja predpisanih oseb
nih zaščitnih sredstev za tovrstna 
dela, ker smatra, da to ni potrebno. 

Kdo bi bil neposredno odgovoren, 
če bi se delavec pri tem delu poško
doval? Kaj bi morala ukreniti nepo
sredno nadrejena oseba? Ali pa: De
lavcu (že več primerov) je brizgi:J.ila 
v oko gašeno apno pri izmetu use
denega apna iz lužilnih jam. Pri tem 
delu bi moral uporabljati zaščitna 

V tem primeru je očitno, da se de
lavka ne zaveda nevarnosti in posle
dic v primeru poškodbe, tako zase 
kot tudi za neposredno nadrejeno 
osebo. 

In dalje: Pri varjenju delavci ne 
uporabljajo vseh predpisanih oseb
nih zaščitnih sredstev. Največkrat 
pa se dogaja, da pomočnik pri var
jenju sploh ne uporablja zaščitnih 
sredstev. Uporabljati pa bi jih mo
ral v enakem obsegu kot varilec. 
Poleg tega pred varjenjem ne zava
rujejo drugih delavcev, ki delajo v 
neposredni bližini (premični zaslon), 
pri varjenju v obratu pa premalo. 
pazijo na nevarnost požara ali eks
plozije. 

Z izgovorom, da bo delo hitreje 
opravljeno, posamezniki pri bruše
nju kovinskih predmetov ne upo
rabljajo zaščitnih očal ali obrazne
ga zaščitnika, pri vrtanju kovinskih 
predmetov na vrtalnih strojih ne 
upnejo predmeta z napravo, ki je 
izdelana v ta namen (primož). Za-

Novo montirana varnostna ograja 
pri rotacijskih sodih za muljenje. 
Novost je v varnem in enostavnem 
posluževanju, ker šele spuščena 
()graja omogoča pogon soda. 

radi tega obstaja velika nevarnost, 
da zaradi prevelikega pritiska odleti 
predmet, ki ga obdelujejo in po
škoduje neposrednega izvajalca dela 
ali sodelavca, ki se nahaja v nepo
sredni bližini. 
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e dost je preživel v zelo skromnih in težkih razmerah kot še mnogo • • • e drugih v tistem času. Dolga leta si je služil skopo odmerjeni kruh e 
: pri kmetih in čeprav večkrat bos in strgan, si je vseeno skoval trden : 
: značaj. Po končani vojni in odsluženem vojaškem roku se je 7. no- : 
: vembra 1947. leta zaposlil v Industriji usnja Vrhnika, kjer dela še : 
e danes . in velja za enega najbolj marljivih, discipliniranih, pa vendar • • • o tihih in skromnih delavcev. e • • O Je ,pa tudi natančno ~n zahteva vali. Prav zato pa bi morali mla- & 
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: Delo je zelo naporno, saj dnev- vsega tega nismo imeli, pa tudi Razgovor je vodil : 
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Pokojninsko zavaro
vanje danes in jutri 

Zaradi raznih pomanjkljivosti se
daj veljavnega sistema pokojninske
ga zavarovanja so bile po republi
kah in pri zvezni skupščini imeno
vane komisije z nalogo, da pripra
vijo predloge za dopolnitev zakono
daje s tega področja. Komisije so 
pripravile teze novega sistema in jih 
dale v javno razpravo, ki še vedno 
poteka. Namen tega sestavka je pri
kaz bistvenih značilnosti, na katerih 
naj sloni.novi sistem pokojninskega 
zavarovanja. 

Pokojninsko zavarovanje je kot 
sistem pravic in obveznosti zavaro
vancev instrument socialne politike 
družbe, čigar obseg je odvisen od 
ekonomske razvitosti in odnosov v 
sami družbi. S stališča zavarovanja 
je pokojnina ekonomska kategorija, 
ker so pravice iz pokojninskega za
varovanja odvisne večinoma od tra
janja vplačevanja prispevkov, vse
buje pa tudi elemente socialne var
nosti. Pomembno pa je, da je pokoj
nina tisti družbeni ukrep, ki naj za
gotovi občanu na starost ali ob in
validnosti, ob smrti pa prizadetim: 
ustrezno preživljanje. Zaradi tega 111 
mogoče dovoliti, da bi bila pokoj
nina izključno ekonomska kategori
ja, odvisna le od višine in dolžine 
vplačevanja prispevkov. Tukaj mora 
priti do izraza solidarnost zavaro
vancev na ta način, da tudi tisti, ki 
so v času zaposlitve zaradi manjših 
osebnih dohodkov manj prispevali 
v sklad pokojninskega zavarovanja, 
prejmejo pokojnino, ki naj jim ·za
gotovi primerno eksistenco. 

Pokojnina naj bi bila tudi v bo
doče ekonomska kategorija s poseb
nim varstvenim značajem. Vzajem
nost in solidarnost naj ostaneta 
podlaga pokojninskega sistema, ven
dar se v njunem interesu v bodoče 
ne smejo reševati socialna vprašanja 
in financirati nesistemske rešitve, 
ki ne sodijo v pokojninsko zavaro
vanje. Tako se bo pokojninsko za
varovanje postavilo na zavarovalno 
ekonomske temelje, vendar bo za 
razliko od individualnega ostalo še 
socialno zavarovanje. 

Najpomembnejši elementi v siste-
wu pokojninskega zavarovanja so: 

- financiranje zavarovanja; 
- pogoji za pridobitev pokojnine; 
- raven pokojnin; 
- usklajevanje pokojnin z eko-

nomskimi gibanji in 
- uživanje pokojnine. 
V sedanjem sistemu financiranja 

so glavni vir dohodkov prispevki za
varovancev. V novem sistemu naj bi 
financiranje pokojninskega zavaro
vanja zagotovili iz naslednjih virov: 

- iz proporcionalno odmerjenega 
prispevka od osebnega dohod
ka zavarovanca (osnovni prispe
vek); 

- iz sredstev delovne organizacije 
(dodatni prispevek); 

- iz dohodkov minulega dela, ki 
bi pokrivali vsa usklajevanja 
pokojnin, ter 

- iz sredstev družbeno-političnih 
skupnostih (za večje pravice, 
kot jih določajo splošni pogoji). 

Osnovni pogoj za pridobitev po
kojnine bi naj bila v novem sistemu 

vstopna starost. Ta naj bi znašala 
za moške 60 let, za ženske pa 55 let 
kot doslej. Vendar ima v sedanjem 
sistemu za pridobitev pokojnine 
važno vlogo tudi zavarovalna doba. 
Sicer bo tudi v novem sistemu pred
pisan minimum zavarovalne dobe, 
ki jo mora imeti posameznik, če se 
hoče upokojiti, ne bo pa zavarovalna 
doba več tako pomembna kot seda
nji samostojni pogoj za pridobitev 
pokojnine. Sedaj veljavni zakon do
pušča, da lahko posameznik pridobi 
pravico do pokojnine, če ima 40 let 
zavarovalne dobe ne glede na sta
rost. Nov sistem verjetno tega ne bo 
več poznal in zavarovanec s 40 leti 
zavarovalne dobe še ne bo pridobil 
pravice do pokojnine, če še ni do
polnil starosti 60 let (moški) oziro
ma 55 let (ženska). Razumljivo je, 
da se bo v tem primeru odstotek po
kojnine povečal tudi za zavarovalno 
dobo preko 40 let. 

Proti temu osnovnemu pogoju za 
pridobitev pokojnine - vstopni sta
rosti, je precej ugovorov. Znana so 
stališča in zahteve zadnjega kongre
sa Zveze sindikatov Jugoslavije. Ven
dar sindikati ne v;ztrajajo več na ta
kratnih zahtevah, ker je popolnoma 
razumljivo, da se z nižjo mejo 
vstopne starosti močno poveča šte
vilo upokojencev, kar ima za posle
dico višje prispevke gospodarstva 
(aktivnih zavarovancev) v pokojnin
ske sklade ali pa znižanje ravni po
kojnin. 

Tudi nov sitem bo dopuščal pred
časno upokojevanje, to je odstopa
nje od osnovnega pogoja za prido
bitev pokojnine - vstopne starosti. 
Konkretni zavarovalno tehnični izra
čuni kažejo, da bi morali biti od
stotki znižanja pokojnin pri pred
časnih upokojitvah zelo visoki (pri
bližno S % odtegljaja za vsako leto 
predčasne upokojitve). 

Teze zastopajo stališče, da je 
predčasno upokojevanje ekonomsko 
in socialno opravičljivo le, če je za
snovano na čistih ekonomsko-zava
rovalnih računih. 
če pa bi bili pogoji predčasnega 

upokojevanja ugodnejši, kot jih do
voljuje zavarovalni račun, bi to po
menilo večje pravice za tiste, ki bi 
to možnost lahko izkoristili, vendar 
na škodo tistih, ki je ne bi izkori
stili. 

Zavarovancem se v bodoče pred
časno upokojevanje, pred dopolnje
nimi 60 oz. 55 leti starosti ne bo 
splačalo, ker bo pomenilo občutno 
znižanje pokojnine. Tisti, ki zaradi 
zdravstvenega stanja ne bodo več 
zmožni opravljati svojega dela, bodo 
lahko invalidsko upokojeni. Nov si
stem torej nalaga delovnim skupno
stim, da ustvarijo take delovne po
goje, da bodo delavci lahko delali do 
60. oz. delavke do 55. leta starosti. 

Raven pokojnin je odvisna od po
kojninske osnove in drugih dogovor
jenih faktorjev (n.pr. zavarovalni 
razredi v preteklosti) na eni strani 
in od lestvice za odmero pokojnine 
na drugi strani. 

Slovenski predlog zastopa stališče, 
da naj bo tudi v bodoče pokojnin-

ska osnova osebni dohodek zavaro
vanca. V zadnjem času pa se pojav
ljajo tudi zahteve, naj bo pokojnin
ska osnova v bodoče kombinacija 
osebnega dohodka in zavarovalnih 
razredov (kategorija delovnega me
sta), da bi se ublažile razlike, do ka
terih prihaja zaradi zelo različnih 
osebnih dohodkov v raznih panogah 
dejavnosti. 

Predlagajo tudi, da naj se časov
no obdobje petih let, ki služi sedaj 
za pokojninsko osnovo, podaljšalo 
na 10 let, da bi onemogočili razna 
izigravanja s povečanjem osebnih 
dohodkov zavarovancev tik pred 
upokojitvijo. 

Druga pomembna komponenta, na 
osnovi katere se v primerjavi z 
osebnim dohodkov določa raven po
kojnin, je lestvica, po kateri se gle
de na leta zavarovanja odmerja po
kojnina od pokojninske osnove. V 
našem sedanjem sistemu se gibljejo 
pokojnine od najnižjih 35 % do naj
višjih 85 % pokojninske osnove. Za 
vsako leto zavarovalne dobe nad do
ločenim minimumom (20 let moški 
oz. 15 let ženske) pridobi zavarova
nec po 2% glede na pokojninsko 
osnovo. 

Slovenski predlog se zavzema za 
degresivno lestvico; to pomeni, da 
v bodoče pokojnine ne bi enakomer
no naraščale •z večanj em zavarovalne 
dobe, temveč bi pri zavarovancih z 
višjimi pokojninskimi osnovami po
časneje naraščale, pri zavarovancih 
z nižjimi pokojninskimi osnovami 
(osebni dohodki) pa hitreje. Degre
sija naj bi bila blaga, ker bi pre
ostra pomenila zanikanje ali vsaj 
občutno omejitev načela delitve po 
delu. 

Zelo pomembno je tudi usklajeva
nje pokojnin z ekonomskimi gibanji. 
Sedaj usklajujemo pokojnine le z 
gibanjem življenjskih stroškov. Za
radi tega prihaja do »Staranja po
kojnin«, ker je velika razlika med 
rastjo osebnih dohodkov in narašča
njem življenjskih stroškov. Sedaj 
predlagajo, da naj se pokojnine 
usklajujejo z osebnimi dohodki. 

Zadnje bistveno vprašanje je uži
vanje pokojnine oziroma izplačeva
nje pokojnine, če se upokojenec po 
upokojitvi ponovno zaposli. Sloven
sta skupina zastopa stališče, da že 
po ustavnih določbah nikomur, pa 
tudi upokojencem, ne moremo pre
prečevati dopolnilnega dela. Ven
dar pa dopolnilno delo upokojencev 
ne bi smelo ostati brez vpliva na iz
plačevanje pokojnine. Ureditev tega 
vprašanja ne sme biti taka, da bi 
popolnoma odvračala upokojenca od 
dopolnilnega dela. 

To so glavna načela slovenskega 
predloga ureditve sistema pokojnin
skega zavarovanja. Tudi zvezne teze 
so zelo blizu slovenskim stališčem. 
Lahko pričakujemo še določene do
datne predloge, kot je na primer 
predlog, da naj se prizna v zavaro
valno dobo tudi služenje vojaškega 
roka in podobno, vendar pa lahko 
realno pričakujemo, da bo nov po
kojninski sistem zelo blizu sedanjim 
predlogom. 

Vlado Gotvajn 

številni med nami se še 
spominjamO> Janeza Obida, ki 
nas je zapustil leta 1958. po 
6 leHh de.la med nami. Takrat 
.ie odšel v ]pokoj. Pred krat
kim pa ga je pred,sed'nik re
publike Josi•p Broz Tito odli
koval za njegovo 30-letno delo 
v ZK z Redlom zaslug za na
rod s srebnl·imi žarki. 

Odliko
Vitnje 

Ja1nezu 
OltJida 

Zdaj 62-letni Janez Obid se 
1e vključil v ilegalno delo 
že leta 1934., ko je bil organi
IZiran v Sploilni strokovni zve
zi sindikat01i v Ljubljani, ki 
je bila pod vplivom partije. 
Takrat je delal v Polakovi 
usnjarni v :Ljubljani. Potem 
je postal le1ta 1938. kandidat 
za člana Komunistične parti
je, februarja 1941, torej rav
no pred nemškim napadom 
na Jugoslavijo, pa je bil spre
jet v Partijo. čez leto dni so 
ga okupatorji aretirali in ob
sodili na 12 let zapora. Ka
zen je prestajal v italijanskih 
rzaporih, vendar je jeseni leta 
19'13. pobegnil in st: pridružil 
najprej italiijanskim partiza
nom, leta 1'~44. pa je preko 
Rima, Napolija, Barija in Vi
sa prišel v vrste 26. divizije v 
Dalmaciji. lPo udejstovanju 
v NOB na naših otokili ter v 
Bosni in Hercegovini je doča
kal osvobodiitev v našem se
vernem Primorju. Ko je bil 
'jeseni leta 1945. demobilizi
ran, se je kot izučen usnjar 
takoj vrnil na delo v usnjar
ski industriji in ostal tam 
vse do upoll:ojitve, ki jo je 
dočakal v našem kolektivu. 

K odlikovanju predsednika 
Tita mu je na občinski kon
ferenci ZK Vrhnika prisrčno 
čestital sekretar občinskega 

komiteja tov. Anton Debevec 
in.vsi navzoč:i, odlikovanje pa 
mu je izročil predsednik 
občinske :Skupščine tov. 
Franc širok. 
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številni med !llami se še 
spominjamo Janeza Obida, kj 
nas je zapustil leta 1958. po 
6 leHh dela med nami. Takrat 
.ie odšel v pokoj. Pred krat
kim pa ga je predsed'nik re
publike Josip Broz Tito odli
koval za njegovo 30-Ietno de·lo 
v ZK z Redom zaslug za na
rod s srebrnimi žarki. 

Odliko
vanje 

Janezu 
Obi da 

Zdaj 62-letni Janez Obid se 
je vključil v ilegalno delo 
že leta 1934., ko je bil organi
ziran v Splošni strokovni zve
zi sindikatov v Ljubljani, ki 
je bila pod vplivom partije. 
Takrat je delal v Polakovi 
usnjami v Ljubljani. Potem 
je postal leta 1938. kandidat 
za člana Komunistične parti
je, februarja 1941, torej rav
no pred nemškim napadom 
ha Jugoslavijo, pa je bil spre
jet v Partijo. čez leto dni so 
ga okupatorji aretirali in ob
sodili na 12 let zapora. Ka
zen je prestajal v italijanskih 
:zaporih, vendar je jeseni leta 
19'13. pobegnil in sto pridružil 
najprej italijanskim partiza
nom, leta 1944. pa je preko 
Rima, Napolija, Barija in Vi
sa prišel v vrste 26. divizije v 
Dalmaciji. Po udejstovanju 
v NOB na naših otokih ter v 
Bosni in Hercegovini je doča
kal osvoboditev v našem se
vemem Primorju. Ko je bil 
jeseni leta 1945. demobilizi
ran, se je kot izučen usnjar 
takoj vrnil na delo v usnjar
ski industriji in ostal tam 
vse do upokojitve, ki jo je 
dočakal v našem kolektivu. 

K odlikovanju predsednika 
Tita mu je na občinski kon
ferenci ZK Vrhnika prisrčno 
čestital sekretar občinskega 
komiteja tov. Anton Debevec 
invsi navzoči, odlikovanje pa 
mu je izročil predsednik 
občinske skupščine tov. 
Franc širok. 

Delo samoupravnih 
organov 

Novo izvoljeni upravni odbor je pod vodstvom predsednika 
Kržmanc ing. Alojza na sejah v maju in juniju p11egledal in oce
nil rezuHate poslOtVanja podjetja. 

. Ugotovil je, da so bili v prvih mesecih doseženi ugodni fi
nančni 1n količinski rezultati. Poslovanje v vseh obratih poteka 
normalno, razen v usnjarni šmar.tno, kar smo zaradi rekon
stmkcije tudi pričakovali. 

Na zadnji seji pa je ·upravni odbor obdelal ,predlog .;pravil
nika o ugotavljanju in delitvi dohodka v IUV in predlog pravil
nika o delitv:i osebnih dohodkov, ki ju je pripravila .komisija za 
nagrajevanje. Prediog obeh pravilnikov je bi;l predhodno posre
dovan v obravnavo vsem članom •kolektiva. Prav tako pa so 
biH člani lmlektiva seznanjeni s poprav,ki predloga, ·ki jih je 
izvršila komisija po obravnavi pritožb na prvotni pred1og. 

Predlog obeh rp.ravi.lni.kOIV je na seji 23. junija obravnaval 
delavski svet i1n ju sprejel z nekaterimi poprav.ki, ki jih je pred
lagal upravni odbor. Prečiščeno besedilo prav:ilni!kov bo v na
slednjih dneh na ·v:;pogled vsem članom :kolektiva. 

Ker morajo st:mkovne službe nove točkovne osnove pre
računati še na akordne postav·ke, bodo osebni dohodki po novem 
pravilniku obračunani šele pri izplačilu osebnih dohodkov za 
julij. Pri •tem izplačilu bodo obračunane tudi rpozi•ti'Vne razlike 
za prvo polletje. Upravni odbor pa mora še določiti sistem, po 
katerem bodo obračunane te razHke. 

Po novem prav·illnilku bodo osebni dohodki, rki bodo izraču
nani na osnovi ocen delovnih mest in doseganja norme, p01Večani 
še z delom dobička, Id ga bodo ustvarili posamezni obrati. De
lavski svet je sklenil, da obrati lahko porabijo 10 % ustvarjenega 
dobička za povečanje osebnih .dohodkov. Ta sredstva pa bodo 
v okviru obratOIV razdeljena na posamezna delovna mesta oz. 
dela;vcem po faktorjih, iki so v pra'Vilniku določeni za vsa-ko 
delovno mesto. 

Na tej sej.i je delavS!ki svet razdelil tudi ohog 42 milijonov 
- SD kreditov za indi•vidualno stanovanjsko gradnjo in 10 stano
vanj. Kredite za stanovanjsko gradnjo in stanovanja je razdelil 
tako kot sta predlagali komisiji za družbeni standard. S prvot
nim predlogom razdelitve in z naknadnimi poprav,ki so bili se
znanjeni vsi člani :kolektiva. 

Komisija za družbeni standard .iz šmartna se sama ni mo
gla odločiti, kako naj razdeli nekatera prosta stanovanja in je to 
prepustila v odloči1tev delavskemu svetu. Ta se je odločil za na
slednjo razdelitev: Del stanovanja, ki ga bo izselil tov. Pintar 
Branko, je dodelil stanovalki Ani Derenčič. Stanovanje, ki ga 
je izpraznila družina Killer je dodelil Koci Ivanu in Primc Pavlu. 
Odobril je tudi 500.000 S din za preureditev teh dveh stanovanj. 
Ostala pros•ta stanovanja pa j·e podeHI tiS!tim prosilcem, ·ki jih je 
predlagala komisija. 

Na predlog upravnega odbora je delavs·ki svet zadolžil stro
kovne službe, naj proučijo možnost, da bi v prostore pomožne 
dejavnosti na Vrhni,ki prenesli vrhniški obrat usnjene konfek
cije, sedanje prostore •konfekcije pa bi preuredili v stanovanja. 

l. K. 

Sprejem vajencev 
Industrija usnja Vrhnika sprejme v svoje obrate na Vrhniki in 

v šmartnem vajence za izučitev v naslednjih poklicih: 

- obratni električar 
- obratni ključavničar 
- železostrugar 

Pogoj je uspešno dokončana osnovna šola ter zdravstvena in 
psihofizična sposobnost. Prednost pri sprejemanju bodo imeli otroci 
članov kolektiva. 

Kandidati naj oddajo prošnje in spričevala o dokončani osnovni 
šoli najkasneje do 20. julija 1969 v splošni službi podjetja. 

SPLOšNA SLUžBA 

Na levi strani je Usnjarna šmartno, na sredi so v pritličju in prvem nad
stropju skladišča gotovih izdelkov, v drugo nadstropje se bo vselila kon
fekcija usnja, na desni pa se vidi del strojnice 

t••··············~···········~··················~ • • • • :Novi sodelavci : • • • • e V času od l. maja smo na Vrhniki sprejeli na delo 12 delavcev, e 
• od tega 7 za določen čas. • 
: Za nedoločen čas so bili sprejeti: : 
• - ing. Viktor Koselj iz Ljubljane v razvojno službo • 
: - Matilda Malavašič iz Podlipe v skladišče sur. kož : 
• - Franc Marolt z Lesnega brda na izpiranje kož e 
: - Rudolf Slana z Bl. Brezovice v pomožno dejavnost : 
e - Peter špeh, ki se je vrnil iz JLA, v usnjarno. e 
: V istem obdobju je komisija za delovna razmerja v šmartnem : 
e sprejela na delo 6 delavcev. 8 

• • o • 
~ ...............................................• 

Kako je letos 
z letov anji? 

Letos imamo Počitniški dom v 
Strunjanu dobro zaseden. Proste so 
ostale le še kapacitete v začetku 
septembra. Upamo, da bomo za ta 
čas prejeli še nekaj prijav, saj je 
tudi v septembru lepo na tem kra
ju slovenske obale, cene pa so vsa
komur dostopne, saj se regres v tem 
obdobju poveča še za 500 S din dnev
no, tako da velja člana kolektiva ali 
njegove nezaposlene ožje družinske 
člane desetdnevno letovanje samo 
6.000 S din. V času glavne sezone pa 
so cene naslednje: 

za odrasle 2.500 S din dnevno, za 
otroke od 3-15 let 1.500 S din, za 
otroke do 3. leta 500 S din. . 
člani kolektiva in njihovi nezapo

sleni ožji družinski člani prejmejo 
za letovanje regres in sicer: 

odrasli 1.400 S din dnevno, otroci 
od 3.- 15. leta pa SOO S din. 

Za tiste, ki še niso bili v Strunja
nu, naj navedemo nekaj podatkov o 
našem domu. Imamo devet sob in 
šotor. V vsaki sobi so tri postelje 
in še pomožno ležišče, stranišče, 
kopalnica in balkon. 

Ob domu je balinišče in otroško 
igrišče, ki smo ga letos uredili. 
Naši gostje se kopljejo na plaži Do
ma Strunjan. 

Letos skrbijo za dobro počutje go
stov Korošec Ivan - upravnik, Pe
skar Jelka - kuharica in Korošec 
Mara ter Sajevic Dragica, ki sta za
posleni v kuhinji. Letos imamo v 
Strunjanu tudi kombi in šoferja Je
reb Slavka. S kombijem gostje de
lajo krajše izlete ob morju. 

Kako pa je z letovanjem drugje? 
Od posameznikov je prišla pobuda, 
da bi organizirali tudi letovanje v 
planinah. Uspelo nam je najti sobo 
na Krvavcu v planšarski koči, ven
dar potem ni bilo interesentov za to 
letovanje. Gostje bi si morali na Kr
vavcu sami kuhati, lahko pa bi se 
hranili tudi v hotelu, ki je oddaljen 
od koče 15 minut. 

Do hotela je dostop z žičnico in 
do Cerkelj z avtobusom. Na planša
riji se dobi mleko in sir, pa tudi 
z drvmi je dobro založena. če se 
kljub temu, da smo že sredi počit
niške sezone, kdo zanima za letova
nje v gorah, naj o tem obvesti sploš
no službo. 

Sindikalna organizacija v šmart
nem predlaga, da bi na primernem 
kraju v planinah sami zgradili n. pr. 
brunarico, k.ier bi lahko posamezni
ki ali skupine pre7.ivele svoj dopust. 

Vsem dopustnikom želimo lepo 
vreme in dobro počutje. 

V. G. 
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·NK USNJAR 
PRVAK LNP 
V nogometni sezoni 1968/69 je postalo naše moštvo prvak v Ljubljanski pod
zvezni ligi in s tem pridobilo pravico kot prvo uvrščena ekipa tekmovati 
v conski slovenski ligi. V ligi smo morali odigrati 24 prvenstvenih tekem. 
Iz podatkov se vidi, da so bili uspehi v jesenskem delu manjši in da se je 
moštvo bistveno popravilo v spomladanskem delu, ko ga je prevzel novi 
trener tov. čanovic. N. K. USNJAR je 19 tekem dobil, 4 igral neodločeno ·n 
1 izgubil (v jesenskem delu proti Domžalam). V spomladanskem delu je Moštvo Usnjarja pred zadnjo spomladansko prvenstveno tekmo v Medvodah 
moštvo zmagalo 12-krat in le z Elanom v Novem mestu igralo neodločeno. 
Pripomniti moramo, da je to moštvo - Elan - edino v ligi nekako enako· 
vredno Usnjarju. V kakšni formi so bili igralci v spomladanskem delu 
prvenstva govori tudi razmerje v golih: dali so 59, prejeli pa le 7 golov. 
Najboljši strelci v moštvu so bili Sarac, Nikolic, Kostic in Verbič. V spo
mladanskem delu prvenstva so nastopali za Usnjar naslednji igralci: 
Margon Miro, Dobrovoljc Jože, Ogrin Tine, Vujoševic Mihailo, Videnovic 
Ratomir, Cicmil Obrad, Nikolic čedomir, Verbič Drago, Juric Josip, Sarac 
Mustafa, Kostic Radomir, Grbec Miha, Stržinar Jože, Margon Roman, 
Maric Andrija, Bajič Srdan in Tatic Dragan. Vse tekme pa so spomladi 
odigrali Margon, Ogrin, Nikolic, Sarac in Kostic. 

Razumljivo je vprašanje navijačev 
moštva: >>Kako je N. K. >>USNJAR<< 
zmogel doseči v spomladnskem delu 
take uspehe?<< Na to vprašanje je 
odgovoril trener moštva tov. čano
vic takole: »Razlogov je več, nave
del bi le najvažnejše. Iz izkušnje 
vem, da moštvo doseže lahko •. dobre 
uspehe, če vladajo v njem tovariški 
odnosi. Ker sem poznal položaj v 
N. K. USNJAR-ju sem temu posvetil 
največjo pozornost, čeprav so igralci 
raznih narodnosti, je tovarištvo v 
klubu izredno. Uprava kluba ter 
sam smo z igralci v tem popolnoma 
uspeli in lahko trdimo, da smo zdaj 
homogena celota. 

K uspehu je pripomogel tudi ugo
den materialni položaj v klubu. 
Lahko trdimo, da ni manjkalo šport
ne opreme, oblačilnica je urejena, 
omogočeno je umivanje, prevozi so 
bili dobro organizirani in podobno. 
Vsi igralci in uprava kluba smo pre
pričani, da je to zasluga vseh čla

nov kolektiva Industrije usnja Vrh
nika, kolektiva, katerega ime tudi 
nosimo. 

Z resnostjo pri treningih v spo
mladanskem delu, pa čeprav so bile 
priprave -zelo kratke, smo uspeli 
igralce kondicijsko dobro pripraviti; 
ekipa je bila uigrana in borbenost 
igralcev skozi vso sezono velika. Gle
de kvalitete igralcev ni pripomb, ker 
so zadovoljili, to pa ne moremo 
trditi za njihovo število. 

Vseskozi smo imeli na ra.zpolago 
le 12-13 igralcev in smo se pred 
tekmo neredko znašli v zagati. V bo
doče bo morala uprava poskrbeti, 
da se moštvo številčno in kvalitetno 
še okrepi. V jeseni se nam obetajo 
težke prvenstvene tekme za obsta
.nek v slovenski ligi. 

Gledalcem, ki so nas bodrili na 
prvenstvenih tekmah doma se za
hvaljujemo in želimo, da bi jih bilo 
še več in bi s tem postalo igrišče ti
sto mesto, kjer se posameznik spro
sti po napornem tedenskem delu. 
želimo, da bi bilo navijanje za naše 
moštvo pošteno in brez nedostojno
sti, sicer lahko le škodujemo klubu. 
želimo, da bi tudi v prihodnje s te
kem odhajali zadovoljni nad uspehi 
in prikazano igro. 

čano vic-Kajdiž 

Prizor z enega številnih srečanj RK Usnjar šmartno 

Nagel napred~k 
rokometašev Smartna 

21. november 1965. 
Klubska soba TVD PARTIZAN 

šmartno, ustanovni občni zbor ro
kometnega kluba v šmartnem. V 
sobi sedi kakih 25 mladincev, za mi
zo pa Lojze Erjavec in Tine Brilej, 
ki vodita občni zbor. To je kratek 
zapis rojstva rokometnega kluba v 
šmartnem. 

Na občnem zboru smo izvolili 
upravni odbor, njegov prvi predsed
nik je postal Lojze Erjavec. Namen 
ustanovitve rokometnega kluba je 
bil predvsem v tem, da je bilo tedaj 
v šmartnem športno življenje po
polnoma na tleh, mladine - prepu
ščene same sebi - pa veliko. Glavni 
namen kluba naj bi bil v začetku 
aktivirati mladino, z njo organizira
no delati in jo odvračati od slabih 
vpl>ivov ceste. 
Začetne težave so bile dokaj hude. 

Od množice različnih administrativ
nih del pa do organizacije aktivne 
ekipe. že na občnem zboru smo 
sklenili, d·a bomo za začetek imeli 
samo moško člansko ekipo, pionirji 
pa bi delali v okviru osnovne šole 
šmartno. Prvi trener ekipe je postal 
Tine Brilej, ki je za to delo imel ~u
di predpisano kvalifikacijo. Trenm
cri so bili v začetku obiskovani tako 
Številno, da je bilo delo že skoraj 
otežkočeno, saj je prve treninge obi
skovalo tudi po 30 članov. Postopna 
zaostritev treningov je pustila svoje 
sledove. Slaba polovica igralcev je 
odnehala, ostali so samo najvztraj
nejši. Treba je bilo misliti tudi na 
merjenje moči z nasprotniki. Pričeli 
smo pripravljati prvo rokometno 
tekmo v šmartnem - z UKK Dom
žale. Tekma je bila v šmartnem. 
Trema pred prvim nastopom, neiz
kušenost in neuigranost so storili 
svoje. Tekmo srno izgubili s 13:11. 
Toda led je bil prebit in kljub po
razu smo nadaljevali z delom. 

Pomladi 1966 smo igrali samo pri
jateljske tekme, v jeseni 1966 pa 
smo se vključili v Zasavsko rokomet
no ligo. Na koncu prvenstva smo za
sedli četrto mesto. 

V začetku leta 1967 smo ustanovili 
tudi žensko ekipo. Trenerske posle 
je prevzel Tine Brilej. Spomladi 
smo samo trenirali in igrali medse
bojne tekme, saj so bile igralke po
polne začetnice. V jeseni 1967 smo 
žensko ekipo vključili v Ljubljansko 
consko ligo, v kateri so dekleta pri
čela igrati z velikim uspehom. 
Istočasno je trenerske posle pri 

moški ekipi prevzel Dušan žagar. 
Na koncu ;1rvenstva je moška ekipa 
v Zasavski ·ligi zavzela drugo mesto, 

ženska ekipa pa v Ljubljanski con
ski ligi prvo mesto. Ker so bila de
kleta še premlada, jih nismo vklju
čili v višje tekmovanje, to je v re
publiško ligo. 

Redni letni občni zbor junija 1968 
je izvolil novega predsednika kluba. 
Vodstvo kluba je prevzel Franci 
Gradišek, uslužbenec Industrije 
usnja Vrhnika, obrat šmartno, ki še 
danes uspešno vodi klub. 

V tekmovalno sezono 1968/69 smo 
stopili s ciljem osvojiti prvo mesto 
v moški in ženski konkurenci. Za
htevno nalogo smo v celoti izpolnili, 
saj je moška ekipa osvojila l. mesto 
v Zasavski ligi, ženska pa l. mesto 
v Ljubljanski conski ligi. S tem sta 
si obe ekipi pridobili pravico nasto
pa v Ljubljanski conski ligi (moški) 
in v republiški ligi (ženske). 

Moram omeniti, da ima veliko za
slug za osvojitev prvega mesta v 
moški konkurenci tudi Miro škri
njar, ki je prevzel treninge ekipe v 
marcu 1969. Za uspeh ženske ekipe 
so zaslužne prav vse igralke, saj so 
res redno in resno izpolnjevale svo
je naloge. 

O obeh članskih ekipah pa smo 
v klubu neprenehoma skrbeli tudi za 
naraščaj, predvsem v tesnem sode
lovanju z osnovno šolo šmartno. 
Naj navedem samo nekaj doseda
njih uspehov pionirjev in pionirk: 
poleg rednih osvajanj občinskih 
prvenstev v konkurenci pionirjev in 
pionirk so pionirke leta 1968 osvoji
le prvenstvo Zasavja in nato drugo 
mesto v SRS. Tudi pionirji so letos 
prvaki Zgornjega Zasavja, prav tako 
pionirke, ki so obenem osvojile še 
prvo mesto na Tekmovanju šol Za
voda za prosvetno pedagoško službo 
Ljubljana. 

Rokomet je postal v šmartnem .. 
priljubljen in je dosegel že velik 
razmah. Na tekmah je vedno več -
gledalcev, v naše vrste pa se vključu
je vedno več mladine. Danes lahko 
ugotovimo, da so uspehi, ki jih je 
dosegel klub v svojem delu, zavida
nja vredni, še posebno velik uspeh 
pa je uvrstitev moške in ženske eki
pe v višje tekmovanje. 

Poudariti moramo tudi to, da je 
vodstvo kluba skoraj v celoti sestav
ljeno iz uslužbencev IUV - obrat 
šmartno, pa tudi večina mladine 
ima posredno ali neposredno pove
zavo z IUV, saj so sami člani tega 
kolektiva ali pa njihovi starši. Sode
lovanje med klubom in IUV je bilo 
do sedaj uspešno; upam da bo tudi 
v bodoče. 

T.B. 

GLASILO DELOVN 

Vloga 
• raZVOJ 

zwmw v času naglih sprememb na v 
dročjih človekovega udejstvovanja. Ta z 
gibani čas zahteva, da na vseh področjih 
spremljamo dogajanja, ki se hitro vrste. 

Posebej velja to za področje znanosti 
nike. Posebno v zadnjem desetletju sm 
njunega nenavadno naglega razvoja. Kar 
desetimi leti izgledalo še kot utopistična 
Julesa Verna je danes že popolnoma 
stvarnost. Nagel razvoj znanosti je omoJl 
se tudi tehnika razvija z zavidljivo nagl1 
razvoj znanosti in s tem povezani razvoj 
in tehnologije je tako nagel in napreduj, 
hitreje zato, ker je človeštvo spoznalo 
ki ga v današnjem svetu ima znanost . .L 
samezne države dajejo velikanske vsote 
nost, s čimer omogočajo razvoj tehnike 
pomeni, da napreduje tudi celotno nat 
gospodarstvo. To je torej ključ prosperi 
kega naroda oz. države. · 

V vsesplošnem napredku, ki je zt 
področja znanosti, tehnologije .žn tehnike 
usnjarska industrija doživela velike, lah 
mo revolucionarne -spr•<m.embe. Vse t; 

glavnem en sam cilj - doseči čim večje 
mičnost pri proizvodnji ob istočasnem 
nju kvalitete in povečanju uporabnost 
Kako velik je napred'ek, ki ga je zt 
usnjarska tehnologija (industrija) nam 
dejstvo, da je še pred dobrimi desetimi 
izvodni proces kromovega gornjega u. 
znatno daljši od današnjega ter da j 
mogoče narediti dobro vegetabilno 
usnje 3-4 krat v krajšem času kot tak 
dernizacija tehnoloških procesov pro 
usnja, ki so rezultat velikega napredka ' 
omogoča med drugim tudi boljše izkc 
surovin, kar gotovo ugodno vpliva na 
nost poslovanja usnjarske industrije. 

Istočasno, ko ima usnjarska industrij 
od splošnega razvoja znanosti in teh 
pa nastopajo tudi težave, ki jih pred 
poznala. Z razvojem kemije in kemijsk 
logije so se na tržišču pojavili tud·i n 
ki so skušali izpodriniti usnje. V prvem 
so konkurentni materiali, dokler človek 
znal vseh njegovih slabih strani in d, 
usnjarska industrija odgovorila na t 
ogrožali usnjarsko industrijo. Dvob, 
usnjem in nadomestki usnja je spočetka 
v prid nadomestkom usnja, kasneje pa 
zopet počasi začelo pridobivati izgublje 
cije in je danes trdnejše kot pred ten 
dom. Posledica tega dvoboja je prav got 
cela vrsta izboljšav v tehnologiji in 
usnja, do katerih morda brez omenjem 
rence ne bi prišlo ali pa vsaj ne še takt 

Tudi v bodoče lahko računamo, da bo 
usnje in s tem vsa usnjarska industr 
stavljena raznim »napadom« s strani 


