
GLASILO DELOVNE 

Občinski sindikalni svet v Litiji je pred 
kratkim poslal komisiji za samoupravljan je 
pri Republiškem svetu Zveze sindikatov Slo
venije pismo, v katerem je med drugim re
čeno, da bo treba samoupravljanje v kolekti
vu našega obrata v Smartnem prilagoditi 
možnostim, ki jih nudi XV. ustavni amand
ma. Mimo tega je v pismu čutiti tudi bojazen, 
da so samoupravne pravice v našem obratu 
v Smartnem okrnjene. Novinar časopisa De
lo, ki je za to zvedel na sindikat·ih v Ljublja
ni, je povsem razumljivo slwšal zadevo 
preveriti. Na Vrhniki in v Smartnem v raz
govoru s samouprav.Zjalci, vodilnimi ltSluž
benci, člani vodstev družbeno-političnih orga
nizacij in delavci ni izvedel nobene druge 
resnice kot dejstvo, da se v Smartnem ne 
čutijo ogroženi . glede ra:z,voja samoupravlja
nja. S tem, ko je vse svoje ugotovitve obja
vil v Delu, je novinar svojo dolžnost častno 
opravil in člani našega kolektiva, k·i so se
stavek brali, mu tega ne morejo oporekati. 

Skrb za 
samoup_rav

ljanje 

Vendar pa ostane za nas še vedno odprto 
vprašanje - komu koristi tak prijem v 

· »Skrb.i« za samoupravljanje, kot ga je ltpora
bil občinski sindikalni svet v Litiji. Nihče 

si ne domišlja, da je samoupravljanje v IUV 
vzorno urejeno. In dvomimo, da ob dinamič
nem razvoju v naši družbeni ureditvi sploh 
imamo v državi katerokol-i podjetje, ki bi se 
lahko pohvalila s tako trditvijo. Zato .smo 
hvaležni za vsako dobronamerno pripombo, 
sugestijo in mnenje - kako okrepiti samo
upravljanje. Vendar pa želimo o tem vedllo 
spregovoriti iz oči v oči - z odkrito besedo. 
P-isma na vodilne republiške organe - ne 
da bi poprej izkoristili vse možnosti za Ile
posredno izmenjavo mnenj - prav gotovo 
ne sodijo med demokratične metode. Se 
najbolj v tem primeru, ko gre za samouprav
ljanje. 

Tone Krašovec 

• 
Glasilo ureja uredniški odbor: Tone 
Krašovec (odgovorni urednik), Vlado 
Gotvajn, Franc Kajdiž, ing. Jože Mali, 
ing. Peter Petkovšek, dipl. ing. Bogdan 
Urbanc in dipl. ing. Meta Vrhunc. 
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SKUPNOSTI INDUSTRIJE USNJA VRHNIKA 

Coctail -aktualnost·i, 
novitet, razmišljanj 

in ... dilem 
Pisati o aktualnos·ti iz . usnjarstva in področij, 

ki nas z ozirom na našo ostalo proizvodno de
javnost še interesirajo, poročati o izredno skoka
vitem, lahko bi rekli revolucionarnem vsestran
skem napredku v svetovni usnjarski proizvodnji, 
primerjati tuje dosežke in· koncepte z našimi ju
goslovanskimi in - kar je za nas še najbolj 
življenjsko - vrhniško-šmarskimi, je sila neza
hvalno in v določenem smislu v celoti neizvedlji
vo. Ne gre pri tem le za vprašanje, da je v p<tr 
člankih težko obelodaniti ta atomski hitri in ni
kdar zaustavljeni razvoj, pač pa tudi za dejstvo, 
da v zadnjem času ne uspevamo v svetovni lite
raturi niti slediti prav vseh za nas interesantnih 
dosežkov, kaj šele, da bi jih uspeli vedno tudi po
gledati uresničene v nekaterih gigantskih evrop
skih in ameriških usnjarnah. Zato se že naprej 
opravičujem, če bom v svojih člankih z ozirom 
na nivo bralcev za ene preveč, za druge pa morda 
odločno premalo. Upoštevati je treba še eno dej
stvo, da je z ozirom na interese podjetja nemo
goče odkrivati sleherni detajl, ker naše glasilo 
pač prebirajo številni bralci tudi i-zven našega 
kolektiva. Kljub vsemu pa obljubljam, da bom 
bodisi sam ali pa bodo ostali sodelavci odgovar
jali na vsa vprašanja, ki jih boste v zvezi z gra
divom teh člankov postavljali. Ob tej priliki pa 
vabim vse sodelavce iz tehničnega sektorja, raz
vojne službe . in ostale sodelavce, da se vključijo 
s svojimi prispevki na tem za to področje rezer
viranem pi-ostoru. 

Moderno gospodarstv-o s stabilnim in stalnim 
porastom proizvodnje in produktivnosti je mož
no graditi le z uvedbo s-odobne tehnologije in 
tehnike, pri čemer v zapadnem svetu ter bolj in 
bolj tudi pri nas veljajo neizprosni zakoni eko
nomike. Res racionalne, kvalitetne in rentabilne 
proizvodnje pa nikakor ni možno doseči brez 
ekspanzije oz. povezovanja s tujimi tržišči in tu
jo proizvodnjo odnosno brez - kot se temu ne
. koliko drugače reče - vključevanje v mednarod
no delitev dela. Mi Jugoslovani smo do takih 
reformnih spoznanj že pred leti prišli, poskušali 
smo in še bolj intenzivno poskušamo ob relativ
no konjunkturni rasti našega gospodarstva le to 
tudi stabilizirati in zavreti vse inflacijske tenden
ce, poskušamo uravnoteži·ti devizno bilanco ali 
zaenkrat vsaj zmanjšati negativno razliko. Skuša
mo zavreti pretirano in preekstenzivno investi
ranje, iščemo pota za odklanjanje nelikvidnosti 
oz. prezadolženosti. Trudimo se, da bi hitreje 
uvedli sodobne znanstvene dosežke v našo tehno
logijo in proizvodn.i proces. Iščemo načine in 

formule, kako i.zboljšati materialno plat naših 
gospodarskih kolektivov in upravljanje v njih, 
pri čemer ne pozabljamo poudarjati potrebe po 
koncentriranju proizvodnih kapacitet, združeva
nju umskih zmogljivosti in !kapitala. Beseda inte
gracija je v našem okolju vsak dan pričujoča na 
vseh· mogočih mestih in nivojih, v praksi pa 
predstavlja hudobno mačeha, katere se njeni 
pastorki in pastorke kar preveč boje. Marsikaj 
nam v našem sproščenem in prepogosto menjajo
čem se sistemu že deloma uspeva, za marsikaj pa 
nam še vedno manjka poleg čudežnega zdravila 
še potreba po reformiranju naš~ zavesti in pa 
zlasti več doslednosti. 

Prav tak boj, ki ga bijemo v zadnjem času pri 
nas, so bili in ga še bijejo od našega precej moč
nejša nacionalna gospodarstva na zapadu. Verjet
no se še spominjate, da smo precej pretrpeli ob 
različnih devalvacijah, ki pa jim žal ni konca. 
Prav takrat,ko so ·trepetali Angleži zaradi svojega 
funta in z njimi na njih močno naslonjene za. 
padne države, smo trepetali tudi mi, ki smo s 
težko muko osvojili zahtevno angleško tržišče oz. 
tržišča, kjer je takrat do devalvacije prišlo. Prav 
čisto nič nam niso pomagali slavospevi, da smo v 
naši panogi v Jugoslaviji pri '}zvozu na zapad na 
prvem mestu, pa tudi dejstvo, da smo prišli v 
celi Sloveniji med izvozniki na res častno 19. me
sto in se približali meji 3 milj. izvoza - izključ
no na zapad. Mimogrede povedano, še vedno upa
mo, da nam bo končno spet nov zunanjetrgovin
ski in devizni režim končno le poklonil kaj več 
za naša rekonstrukcijska in drugačna prizadeva
nja. 

V svetovnem gospodarskem prostoru usnjarsko 
predelovalna industrija že dolgo bije svoj boj za 
obstoj in vedno znova za svojo afirmacija. Kljub 
temu, da večji del usnjarske finalne predelave 
predstavljajo čevlji, ki so artikel široke potroš
nje, je ta adut v borbi s plastičnimi nadomestni
mi materiali in gumo često premajhen. Ob upo
števanju slabe akumulativnosti te industrije v 
svetu in neugodnem formiranju svetovnih cen za 
surovine in finalne i-zdelke in dejostvu, da zapadni 
potr-ošnik ne sega vedno enako močno po usnje
nih izdelkih, manevrska sposobnost v tem boju 
še bolj hromi. Zato v tem konkurenčnem boju 
proizvajalci usnja stalno iščej-o novih poti za zni
žanje stroškov proizvodnje, dvig kvalitete, prila
gajanje modnim muham potrošnikov in vsemu 
ostalemu, kar bi nasploh okrepilo konkurenčno 
sposobnost usnjarske in usnjarsko predelovalne 
industrije. 

(Nadaljevanje na str. 3) 



NAŠ INTERVJU: 

Izvoz je za slovensko gospodarstvo vse 
pomembnejši pospeševalec razvoja. Prav 
delovne organizacije, ki se najuspešneje 
uveljavljajo na tujih tržiščih, kažejo naj
večjo poslovno prodornost. Zato vas pro
simo, da 10cenite pomen ·izvoza za IUV. 

Za IUV je bilo nujno, da poveča proizvodnjo 
z ozirom na razpoložljive proizvodne zmoglji
vosti, ki so pravzaprav v neposredni zvezi z vi
sokimi režijs'kiani stroški, Vlkailkuliranimi v ceni 
!Zla 1m2 li!zldeilanega UISnja rv Pil'e~eklhlih llletiih neugod
na/. ~orvečanje 'pJJoi.z;v;oldn!je !ie bii1o Ziaradi tega 
za usnjarno na Vrhniki ekonomski imperativ, 
ker se s tem stalni proizvodnji stroški porazde
lijo na večjo :maso proizvodnje. Na ta način je 
mogoče doseči nižjo lastno ceno za 1 mz USI!lja 
pri enakih prodajnih cenah. Razumljivo je, da 
nam taka pro1zvodnja zagotovi večji 6sti_ doho
dek na enoto proizvoda oz. večjo maso čistega 
dohodka. 

Pri povečanju proirzvodnje nam je bilo popol
noma jaSI!lo, da je moŽIIlost prodaje na domačem 
trgu omejena; preidv..sem velja to za boljše vrste 
usnja kot so to velurji in vegetaibillni anilinski 
izdelk>i. Izhod1šče za povečanje pJ.asmana je torej 
svetovno tržilšče. Komerciailna slUIŽ!ba in uprava 
podjetja zaradi tega že vrsto let nazaj posvečata 
·veil.ilko IPOiZlOirll.Ost porvečanju liizMoza, rz dosedaJj id.>o
'6ežell!i!IIIIi U!Sipebii rv 1tej ~mevi iPa smo bhlko (kar 
zadovoljni. Po'leg povečanja izvoza na t:ržišča ne. 
katerih evrOtPskih držav, kamor IUV izvaža svoje 
i·ZJdelke že več let, smo v preteklem letu in letos 
UJSpeli na novo osvoji'ti tr'ž1šča .zapadne Nemčije, 
ZIDA in Kanade. Lahko 'tiidim, da je 1zvoz za 
na!še podjetje življenjsko važen, ker količin 

usnja, ki jih proizvajamo v tem letu, v nobenem 
primeru ni mogoče pvodati na jugoslovanskem 
tr.gu. Poleg :tega moram cše omeniti, da so cene, 
ki jih dosegama pri ~z:voru ugodne. Zato boano 
morali tudi v prihodnje posvetiti obdelavi zu
nanjega trga največjo pozornost. 

Ali lahko o pišete izvozne dosežke delov- · 
nega kolektiva v letošnjem .Zetu, kakšni 
so ti v primerjav.i z zastavljenim izvomim 
načrtom. 

Odgovarja 
Rudolf 
Kočevar 

Glede na vlogo izvoza v gospodar
stvu našega podjetja smo zaprosili 
vodjo komercialne službe Rudolfa 
Kočevarja za nekaj pojasnil o tem 
področju našega udejstvovanja. 

.J;zvozni dosežki kolektiva IUV ·so v prvli. polo. 
vid letošnjega leta zelo ugodni, saj smo v tem 
obdobju izvozili na zapadna trž]šča dobro polo
vico vrednosti prodanega 5vinjskega usnja. če to 
povem v števi!(kah, je bilo na domačem .trgu pro
danega za 2 mill.ijar.dti i'n 95 milijonov S din svilllj
s'kega usnja, v tujini pa za 2 mi].ijardi in 98 
miJijonov S din oz. za 1,678.000 dolarjev, kar je 
nad pJ.anskimi predvidevanji. 

Razmerje izvoza glede na celotno prodajo pa 

se s,premeni, če upoštevamo prodajo :i:zldelkov 

obrata šmartno, kjer je izvoz zelo nizek. To pa 

je razumljivo, saj je usnjal1na cše v rekonstruk

ciji. Rač1.l!llamo, da boano v letu 1970 tudi iz tega 

obrata izvozili večjo količino govejega uSI!lja. 

Na katerih tržiščih pa IUV proda najvei· 
svojih izdelkov. 

Največ naših izdelkov prodamo v zahodno 
Nemčijo, sledijo pa po vrstnem redu Alnglija, 
Italija, Fl'ancija in ZDA, potem !Pa ostale zapadno 
evrOtPske države. 

Ali lahko razložite, kako imate organizi. 
rano prodajo na tuj.ih tržiščih, kjer nasto
pale sami in s katerimi zunanjetrgov-inski
mi podjetji sodelujete. 

Naše iZidel:ke prodajamo na tuja tržišča naj

več preko ,tujih za..stopnikov v ;posame;znfu drža. 

\\(ah O<Z. e(ksJkJu!Ziiivnian :klurpcem. IIZlVažamo [pa na 

nekatera področja direktno ali pa posredno pre

ko jugoslovanskih izvoznikov in sicer usnje 

preko firme Koteks-Tobus {Ljub'ljana) ter Cen

trotextila, (Beograd), tehnično mast preko firme 

Jadran (Sežana), ščetine pa !Preko Koteks-Tobusa 
liJn Doome-.Kortelk,s, (Zag!'eb). S rte:mi iiZlv10ZD!ilkili tdo

ikaj tesno sodelujemo ne samo pri izvoZJu izdel
kov, ampa!k tudi pl1i nakurpu surovih kož. Pri

[pomrJii,ti moram, da z 'll!s1ugClliillli, ·kii. nam j:ih na 

teh .področjih nudijo omenjene firme nismo po

vsem zadovoljni in želimo. da bi se popravila 

kvaliteta nj~hovega dela . . 

Tudi IUV začenja s prvimi poskus.i pri 
delu konjunkturne službe v podjetju. Raz
lažite prosim bralcem nekaj več o nje
nem pomenu in vlogi. 

Res u{t!, dJai fionmiQlamo IV poclijetju (ko njunktur
no službo, ki nam bo morala <V bodoče dajati po
datke :i!!__illlformacije o cenah ,usnja, možnostih 
plasmana, novih vrstah usnja, cenah surovine, 
o modi, novih tehnoloških dosežkih itd. Podatki 

te službe bodo osnova po eni strani za delo ko. 
meroialne ,s.Ju1Jbe na področju nalbave in prodaje 
doma ter v svetu, na drugi strani pa za usmer
janje dela <razvojne službe in proizvodnje. 

Ali smatrate, da sedanja kadrovska zased
ba v komecialni službi ustreza vse zahtev
nejšim nalogam pri uveljavljanju na tujih 
tržiščih oz. ali imate v načrtu še ustrezne 
zboljšave. 

Mnenja sem, da ·kadrovska zaJSedba v komer
ciaLni ,siJIUŽbi pri tako povečanem obsegu dela ni 
niti številčno niti strokovno zadovoljiva in _ne 
more uspešno opravljati vseh nal.og. Zato bomo 
morali poislkati še nove sposobne sodelavce za 
to področje dela . 

Ker IUV izvaža le na trž·išča, kjer plaču
jejo kupci blago s konvertibilno valuto, 
nas zanima vaše mnenje o tem, če naš 
devizni in zunanje trgovinski režim do
volj vzpodbuja izvoznike na konvertibilna 
področja oz. kakšne zboljšave bi bile v 
sistemu potrebne. 

Eno od reformnih načel jugoslovanskega go. 
spodars'tva je tudi vkJjučevanje jugoslovanske 
industrije ,v mednarodno delitev dela in poveča
nje izvoza blaga na konverti1bil.na področja. Mi
slli<m, da sedanji devizni in ~unanje trgovinski 
režim ni dovolj WJpodbuden za izvoznike na po. 
dračja s čv.rsto valuto, predv..sem ne za nekatere 
gospodarske veje, ki s svojimi proizvodnimi 
moŽIIlostmi niso v enakem položaju s proizvajal
ci oz. ponudniki izven naših meja. Zaradi tega 
se ne morejo vlcljučiti v mednarodno konkuren
co. .Si'stem irzvozmih olaj,šav in premij pa teh 
\r<llZlll~k ne upoMeva taJko :kot 1e zažeil.jeno. Zato 
bodo v bodoče vsekakor potrelbne določene spre
membe na tem področju. 

Ceprav je do konca leta še daleč, bi ven
darJe radi zvedeli če lahko karkoli poveste 
o predvidevanjih podjetja g'lede, izvozn·ih 
nalog za leto 1970. Pri tem bi bilo zanimi
vo zvedeti ne le številke oz. oceno o vred
nostnem ali količinskem povečanju pro
daje na tujih tržiščih, ampak tudi, če pri
čakujete razš·iritev izvoza na kako novo 
področje oz. v državo, kjer še niste znani 
ali pa ste šele poskušali prodajati izdelke. 

V1se'kakor ,predvidevamo povečanje izvoza v 
letu 1970. R<aounaJIIl/0\ !P['edivsem na, rviMjuilltev 'giO

vejega usnja iz .šmratna v izvo;z. Glede novili 
trži'šč je težko dajati predvli.devanja vnaprej, ven
dar želimo, da se vključimo tudi na tržišča 

vzhodne EvrOtPe, v kolikor bodo ekonomski ;in
strumenti teh dežel to dopuščali. Iščemo tudi 
možnosti prodaje našega usnja deželam ;v raz 
voju, vendar se pojavlja tu "'Pra!šanje plačil in 
ra;zmeroma precej1šen rizilko. 



Coctail aktualno
sti, novitet, 
razmišljanj 
in .... dilem 

(Nadaljevanje s str. 1) 
žal v .svetu ni:majo V•Si enakega 

oopeha :na tem področju bovbe za 
obstanek. Usnjarne so širom in tu
di izven Evrope propada:le. Res je, 
da so v poodinih evropskih državah 
propadale v .večjem številu majhne 
usnjarske delavnice i!ll usnjarnice, 
vendar so prenehale obratovati tudi 
nekatere usnjarne srednjega kali
bra, d:očim so ·se nekateri giga!llti 
rešilli propadanja s povezovanjem 
med ·seboj. Tako SimO pred leti ime
li priliko prebrati v :raznih evrop
skih bilte.qih in revij-ah, da je npr. 
v Nemč1jf po vojni propadilo 600 ta
kili obrtnih delavnic i!ll usnjarn, v 
španiji preko 100, na Portugalski 
preko 60, v Belgiji preko 50, pa tudi 
pri naših lbližnih ·sosedih Italiji in 
Avstriji oz. ostalih evr.opskih drža
vah ta kosa ni prizanašaila. Res je, 
da je v povojnem obdobju in zlasti 
v obdobju od .1J950 pa do par let na. 
zaj največ bankrotov doletelo kila
sično vegetabiJno usmerjeno usnjar
sko grupacijo., vendar so poleg to
V'atr:n podplatne~a uSil1j.a pr01pada'Le 
na veli:ko tudi .tovarne gornjega 
usnja iri ostali predelovalci usnja. 
Seveda so veliko število tovarn 
?>prevzeli« večji adi •Sposobnejši od 
propadlih, nekateri zavoženi pa so 
se ob naslonitv·i na močnejše tik 
pred dvanajsto rešiJi prop•ada. Kot 
drobno zanimivost naj navedem 
informacijo, da smo pred par leti 
v ibJi!Ž:nji ViJOetruzJe ,posl1alli st:r<Oilrovno 
ekiJpo iz našega podjetja, ki je eno 
tako propadlo usnjarno pregledova
la z namenom, Ida ibi postavili v Ita
liji db pomoči tujega kaphab obrat 
za predelavo oz. dodelavo svinjsJke
ga polpredelanega usnja. žal nam 
ta načrt ni u51pel, Iker smo več kot 
2 Jeti v našem polit-ek0111omske:rn 
naprezanj111 študirali i!ll obclodanja
li razne variante za tak način med
narodnega k!ooperiranja preden smo 
našli proporc 51:49. Ta, nam Jugo
sil'ovanom tipična ,počasnost je seve
da zavrua mnoge v kolektivu rojene 
~deje in predMildene pov;erz;al\'le. SiJOer 
pa je za nas že simptomatiČ!Ilo,' da 
leta dolgo študiozno pr1pravJjamo 
vse mogoče novitete, ki pa potem 
često veljajo precej krajši čas, kot 
pa so ga porabili njihovi avtorji za 
pripravo. Prav ta nes•talnost našega 
ekonomskega s•istema pa prepreču
je našim gospodarskim kolelk:tivOtm, 
da bi hitreje :našli mesto v okviru 
svoje panoge oz. v jugoslovanskem 
prostoru in da bi se uspešneje lah
ko povezova:li s pos1lovnimi partner
ji izven meja naše domovine. 

Da bi lahko podmbneje pogledali 
dosežke in orientacijo usnjarskega 
tujega sveta i!ll primerjali to ;z ju
goslovansbm in vrhni.škim stanjem, 
bom !POskušal rnani'zati nekaj osnov
nil! podatkov o naši usnjarski in 
usnjarsko predelovalni industriji, 
njeni količinski proizvodnji, namo
ku, vrednosti te proizvodnje, izvozu 
in 'LlJV'OtZlU []Jaš p:ano,g1e, š.tew•i11u ~Gap.o
slenilh, ;produlkiti'VIllostil, vehnolo~Skiem 
in stroj•no tehnološkem konceptu 
ter o .poslovni orientaciji nasploh. 
Poskušal horn tudi ovrednotiti delež 
na!šega podje'tja v okviru panoge. O 
v;sern tem prihodnjič . 

(Nadaljevanje sledi) 
inž. Franc Mihelič 

Komisija na Vrhniki (kakor tudi 
v šmartnem) si je skupaj z vodjo 
splošne službe ogledala vse nedokon
lčane gradnje prosikev za kredit, 
kakor tudi .stanovanja Hstih članov 
kolektiva, ki so prosili rz:a s.tanova
mje. 

Pri tem se je prapričaila, da veči
na pmsilcev, ra:zen nekaj izjem, ki 
po našem pravilniku o financiranju 
stanovanjske gradnje ne izpolnjujejo 
pogojev za dodelitev kredita ta de
mar res potrebuje. V izredno slabih 
s'tanovanj•skih :razmerah pa živi tu!di 
!večina prosilcev za s•tanovanje. 

Vrsta hiš naših delavcev ob Idrijski cesti, ki jih gradijo s pomočjo kredita 

Ugotovili SimO že, da se zadnja le
!l:a s kreditiranjem podpira v glaov
iJ1e:rn individuaiJ,na gradnja, kar je 
po eni strani na mestlll, saj se na 
talk mačin z razmeroma majhnimi 
:scredstvi (nekaj milijoni starih din) 
lže lahko reši stanovanjski problem 
jprizadevnega mana lwleikti:va. Na 
!drugi strani pa je spet res, da vsak
do h~šo me more .grad~ti. Takemu je 
potrebno poma>gati z naklll[lom sta
novanja, ki pa je danes drago. Pri 
tem opažamo, da. so dmga podjetja 
:na Vrhniki (razen redkih izjem), 
!Pri katerih 1s0 zaposleni zakonci na
ših prosilcev za stanovanje, dokaj 
:neprilzadeta za. sikuprno reševanje 
stanovanjskili problemov. 

Gradnja stanovanj 
s sredstvi podjetja 

Primerno stanovanje je eno izmed 
osnomiih življe!I1jlskiJh potreh v.saJk.ega 
človeka, vsake družine. Nekateri se 

leto posojilo ND 

1962 9.053,40 
1963 26.972,59 
1964 35.764,61 
1965 98.241,82 
1966 326.792,21 
1967 374.498,15 
1968 351.402,49 

1,222.725,27 

do te potrebe lažje dokopljejo, za 
druge pa je pot do stanovanja tež
ka in dolga, Kot večillla delovnih 
organizacij si tudi naša že doilga 
leta prilzadeva čimoveč pomagati svo
jim članom pri reševanju stano
vanjskih problemov. Pri tem se za
veda, da lahlro od delavcev, ki ima
jo urejeno stanovanje, na de'lovnih 
mestili .pričakuj·e in zahteva precej 
več kot od onih, lk:i živijo v težkih 
stanovam.jrskiJh r<!2lme!l1aih. Stanov,anj
•skih ·problemov pa je ·v našem pod
jetju še kljub temu veHko. Predno 
se pobliže ·seznanimo s sedanjo si
tlllacijo na tem področju, poglejmo, 
koliko sredstev v obliki posojiJ gra
diteljern oz. rz:a nakup stanovanj je 
na!še podjetje vložilo v preteklih ~e. 
tili. o 

Iz prJiklazanega sledi, da Silllo dz ILeta 
rv lieto ,v;s•e •Vleč srecLSirev 'V1la<ga1i v ob
l tiki ;posoj.hl za md1v;iJd'uaJ!Jno ;graJd!njo 
in vse ll1lamj• 2la 111:aikJurp IStal!lo!Vanj .. 

Za leto 1969 sta komisiji za druž
·beni standar {na Vrhn1ki in v 
·šmartnem), ki se 'kot organ delav
slkega sveta ukvrajata s stanovanj
sko problematiko, že razdelili sred
stva, ki sta jih imeli na roo;polago. 
Teh je bilo 41,850.000 SD. Prav tako 
so že dodeljena prosilcem stanova
nja {na Vrhniki 10, v šmartnem 4) , 
ki bodo na razpolago v leto•šnjem 
oz. bodo !i:zpraz.njena v prihodnjem 
[etu. 

Koliklšne so .pa potrebe po poso
jJrlih oz. stanoVJanjiih v•ildiJmo irz: diej.st
va, da j•e 61 <Čla'll!OIV ,k:Jo[e,kitiva VJ1o•žilo 
prošnje za 121,150.000 SD posojil in 

da j•e lbi.Lo s·arno na VmiJJiJki vlože
nih .preko 30, v šmartnem pa preko 
20 prošenj za starnovanje. 

nakup stanovanj ND Skupaj 

9.053,40 
178.040,04 205.012,63 
267.596,80 303.361,41 
75.853,72 174.095,54 
31.497,80 358.290,01 

374.498,15 
351.402,49 

552.988,36 1,775.713,63 

Iz vsega navedenega sledi, da ima
mo v podjetju še preoej.šnje število 
:perečih in nerešenih stanovanjskih 
proi!Yle:rnoV'. :Oa se mam ne bodo še 
naprej &opičili, bomo morali za 
mjihovo reševanje nameniti še več 
sredstev kot &nO' jih dosdle:j. oz. po
i•skati cenej.še in učink!ovitej.ŠEf',rešit
ve. Sodelovanje s podjetji, ikjer. so 
zaposleni zakonci naših rpros1lcev 1n 
stanovanjslw reševarnje v banki ll!h
ko veliko pomagata. 

Kržmanc ing. Aloj.z 

Možnosti za- izobraževanje 
v .podjetju 

Spoznanje, da ·se ne .učimo samo v šoli, ampak v življenju, je 
že zelo staro. To gotovo velja za strokovno znanje. Tega si pridobi
vamo tudi z delom na delovnem mestu. 

Vsak delavec, ki se zaposli v podjetju, pa naj bo to njegova prva 
zaposlitev ali pa je prej delal v drugi panogi, se znajde v novem 
okolju, ki se mu mora prilagoditi in ga spoznati. čimprej bo novinec 
spoznal podjetje in zahteve svojega delovnega mesta, prej bo dejal 
od sebe tisto, kar od njega kolektiv pričakuje. 1 

Strokovno izobraževanje je zahteva do vsakega člana kolektiva. 
Razen strokovnega izobraževanja pa je pomembno še družbeno eko
nomsko izobraževanje. Pred organe delavskega samoupravljanja in 
pred slehernega posameznika se postavljajo v našem družbeno eko
nomskem sistemu pomembne odločitve. Zato je družbeno ekonom
sko izobraževanje prav tako pomembno kot strokovno izobraževanje. 

V poletnih mesecih, ko je čas dopustov, izobraževanje navadno 
ni najbolj uspešno. Sedaj pa je to obdobje že za nami in namera
vamo kmalu pričeti z nekaterimi izobraževalnimi akcijami. 

Prav gotovo bo koristno nadaljevati s tečaji tujih jezikov. Teh 
tečajev se naj udeleže tisti, ki na svojem delovnem mestu rabijo 
znanje tujega jezika. Nujno pa je, da prekinemo s prakso iz prejš
njih let, ko se je na začetku tečaja prijavilo toliko kandidatov, da 
smo morali posameznike odklanjati, pozneje pa jih je redno hodilo 
na predavanja le nekaj. 

V programu imamo tudi tečaj za pridobitev polkvalifikacije 
v usnjarski stroki. To bo praktično in teoretično izobraževanje za
poslenih v usnjarni na Vrhniki in v šmartnem ter v krznarni. Pro
gram obsega približno 200 ur predavanj in praktičnega dela. 

Nekako v mesecu novembru nameravamo začeti tudi z družbe
no ekonomskim izobraževanjem na Vrhniki za strokovni kader in 
samoupravljalce. Predaval bo profesor iz Ekonomske fakultete v Lju-
bljani o ekonomiki podjetij. · 

Vsi interesenti za posamezne izobraževalne akcije naj se prija
vijo v splošni službi podjet ja. 

Vlado Gotvajn 



Delo 
Zveze 

organizacije 
komunistov 

podjetju v 'V' nas em 
če govorimo o delu družbeno-političnih organizacij v podjetju, mislimo pri 
tem na sindikat, ZK in mladinsko organizacijo. Sem član sindikata, član 
ZK in član komiteja občinske konference ZK. Mislim, da moram povedati 
svoje mnenje predvsem o delu komunistov v našem kolektivu. Glede sin· 
dikata in mladine pa naj se uredništvo časopisa porazgovori z vodstvi teh 
dveh organizacij v IUV. 
Moja ocena je, čeprav se bo zdela morda komu nekoliko neskromna, da je 
ZK le najbolj delovna družbeno-politična organizacija v podjetju. Seveda 
s tem ne mislim, da smo svoje naloge vedno uspešno opravljali in da ne 
bi mogli še prizadevneje delovati. Menim pa, da smo komunisti o naj
aktualnejših zadevah v glavnem le vedno pravočasno zavzeli svoje stališče. 
S tem seveda ne trdim, da je bilo to tudi najučinkovitejše ali najustrez
nejše. 

če govorimo o našem delu v zad
njem obdobji, sodim, da lahko šte
jemo med naše najpomembnejše 
uspehe pomladitev naših V["St. V 
iladnjem času 5mo iiJ.ami"eč brez po. 
sebne kampanje in rv številnih pri
merih na lastno željo sprejeli ,iV or
ganizacijo 25 novih članov. To so 
mladi ljudje, ki svoje delovne 
naloge v podjetju uspešno oprav
ljajo. V tem le vidim nekaj zaupa
nja mladine v našo organizacijo. 
Moramo pa nove člane čim korist
neje vključiti v delo. 

Pri zadnjih volitvah v samouprav
ne ovgane je bilo [prav tako dooti 
govora o uveljavljanju mladine v 
.teh ovganih. Vendar pa bi jaz .raje 
zamenja:! besedo mladillla il besedo 
mladi. ·Pri tem mislim ljudi tja do 
tridesetih let. (:e ne pravih mladin
cev, teh pa je v naših samoupraVillih 
organih•precej. 

Ko že pi,šem o delu organizacije 
ZK, je treba prav gotO\fO spregovo
riti tudi o oblikah dela. Občinska 
konferenca je zaw:ela stališče, da 
naj .bi proučili, če je potrebno, v 
:večjih de1ovnih kolektivih znova 
ustanoviti organizacijo ZK name
sto sedanjih aktivov. Moje osebno 
mnenje je, da je vseeno, kako se to 
imenuje.' Važno je le eno: poživiti 
dello 1komunistov, jih 'bolje or-ganizi
rati, okrepiti odgovomost in učin
kovitost. V bistvu ima vsak aktiv 
v·se pravice osnovne organizacije -
če ne po statutu, v prakti•čnem živ-

. ljenju prav gotovo. Osebno· ne vi
dim razloga, ;zakaj naj bi se spet 
lotevali ·nekakšne reorganizacije. Se
veda to je moje osel:J:no s.tališče. Ko 
pa smo o tem govorili ;v aktivu ko
munistov v IUV, je večina menila, 
da bi .ponovno ustanovitev osnovne 
011gani:zacije ZK !POŽivila naše delo
vanje. Temu ne · nasprotujem, če
prav je, kot sem že dejal, llame važ_ 
no delo in ne naziv naše organiza
cije. Važmo je, da se komrmisti do
govorimo z odlcr-ito booedo in pravo_ 
časno o :vsakem važnem vprašanju, 
ki zadeva naše delovanje. 

Vedeti pa moramo, da smo '!komu. 
ni•sti v ,goSIPodarskih organiilacijah 
dolžni :tudi na sp(lošno skrbeti za 
gospodarski napredek v občini. Za
to mislim, da ibi ibila ustanovitev 
aktiva gospodarstvenikov - ~komuni
stov zelo koristna za razvoj komu
ne. Vemo, da imamo na področju 
.g10spodarstva kljuib dokajšnjemu 
napredku še zmerom prešibke mož· 
nosti za ,razši.rjeno reprodukcijo, 
posebej kar me moti na Vrhniki pa 

je dejstvo, da se po moji oceni v 
razvoju še !Preveč r;:apiramo v lolka1-
ne meje. MoDda bi .ravno r;: ustrer;:
nim dogovarjanjem v alktivu komu
nistov gospodarstvenikov to zapr
tost razbili in naJVezail.i koristne sti
ke povsod . tam, kjer nam bo to v 
prid. S ·tem bi prav gotovo lahko 

Naš 
portret 

Katerih težavnih nalog se v ča
su dela v usnjarstvu najbolj 
spomP~jate? 

Mislim, da bi jih lahko razdelH 
v dve obdobji: prvič ko smo gra
di/li usnjamo, smo mnogo delaJi, 
ne samo v rednem delovnem 
·času - tudi udarniško. Talkrat 
;smo kar tekmovali koliko udar
niških ur bo kdo naredil; pa v 
!Zadnjih letih ·ko 1smo lezli v irzgu
lbo toliko časa, da je prišlo . do 
;prisilne uprave, poravnave in do 
dok<>none imtegradje z Industri
jo usnja V:l'hnika. Ta drugi pri
mer je bil še posebno občuten 
- saj se pri denarju :za delavca 
vse neha. 

Katera dela ste pretemo oprav
ljali? 

V teh letih •sem največ ročno 
mezdril, obrezoval, gladil in stru
ži:!. Napravil sem tudi teoretični 
in praktični iZ!Pi t za kvalificira
nega usrrjarja. Sedaj delam kot 
mar;:alec strojev in naprarv. To 

o~repiJi tudi integracijske p rocooe 
v komuni in v odnosu s partnerji 
zunaj nje. Vendar pa moram po
jasniti da pod pojmom akt-iv komu
nistov - gospodarstvenikov mislim 
tako sestavo tega telesa, ki bi zajele 
.tuidi vodilne ljudi v družbenih služ. 
bah in predstavnike samoupravnih 
organov. 

Ce hočemo !POŽiviti delo političnih 
organizacij v podjetjih, pa se mora
mo r·azen nekaterih že naš.tetih 
ukrepov lotiti predvsem ideološlkega 
itZobraževanja <proi•zvajalcev v samo
Upravn'ih organih in v družibenopoli
tičnih vodstvih v občillli. Tu mora 
biti zajet širok krog komunistov 
drugih družbeno,politirčn.ih delav
cev in predvsem mll.adine. Ker na 
Vrhnilki nimamo delavslke univerze, 

Dimiter Boženič na delovnem mestu 

bi za to morala bolj ski1beti Soci
alistična zveza, ideološka kom~sija 
oibč . konference ZK im sirndikat. 
Sposobnih ljudi, ki bi lahko pri 
tem sodelovali, v občini ne manjka, 
moramo jih le pametno organizirati. 
Seveda pa so na razpolago za po
moč pri ideološkem irlobraževanju 
tudi ustrezni strokovnjaki in druž
beno-.politični delavci ir;: Ljublj-ane. 

Dimiter BOŽenič 

Vinko Mlakar je bil rojen 13. julija 1913. leta v Konjiški ·vasi pri 
Slovenskih Konjicah. V družini je bilo 6 otrok, zato se je že v rani 
mladosti seznanil s težavami revnih slojev. Po končani osnovni šoli 
se je izučil za vrtnarja - zelenjadarja. Po izučitvi je bil zaposlen 
pri grofih Windischgretz-ih v Slovenskih Konjicah in po njihovi pre
selitvi na Slatno nad Smartnim se je preselil tudi · sam. Po poroki 
leta 1940. se je prvič zaposlil v usnjarni Lavrič v Konjicah, kjer je 
ostal do leta 1942. Nato je odšel v šmartno v usnjamo Pavleta 
Knafliča, kjer je ostal do mobilizacije leta 1944. Bil je v sestavu 
Cankarjeve brigade. Nekaj časa je bil zaprt v Begunjah in tik pred 
osvoboditvijo izpuščen ter se je nato priključil rednim enotam, ki so 
šle na Koroško. Po mobilizaciji se je takoj zaposlil v Smartnem, kjer 
dela stalno od 1. l. 1947. leta. Ker je eden redkih, ki so zaposleni 
tako dolgo v podjetju, smo ga izbrali za »Naš portret<<. 

delo terja mnogo vestnosti in 
natančnosti; ni tako lah!ko kot 
sem si ga v začetlm predstavljal. 

Ali so razlike v organizacijskih 
prijemib, ko je bilo šmartno še 
samostojno in današnjo organi
zacijsko obliko? 

Ne .gre toliiko za obliko, g·re za 
·odnos .vodstva do prob1e;mov, ki 
se pojavljajo. človek bi dejal, da 
zaposleni kadri izpeljejo vse 
,zastaviljeno delo od ;proirzvodnje, 
investicij in remontov do kraja 
kot je bilo 'predvideno - nič ni 
slučajnega. Delavci so .po mojem 
mnenju hitro dojeli spremembo 
in spremenili odnos do dela. 
'Take .samodi,sdpline nismo bili 
.vajeni. J>.rimerov vinjenosti, ne
upravičen1h .izostanlkov in drugih 
pre~rš'kov praktično ni. Tudi 
1bolniški izostanki so že bolj red
ki i·n !pOsebna ;premija bo ugod
no vplivala na ·padec bolni•ških 
:izos.tankov. 

Koliko let morate še delati do 
upokojitve? 

Ce bo šlo vse kot predvidevam, 
lbi se upo'kojil leta 1973; takrat 
bom imel polno dobo .in star 
1bom 60. 1et. Ce me bo zsdravje 
ubogalo ta'ko !kot dos'lej , bo ta 
čas še prelkmalu prišel. To je 
!Prehod, ki se ga človek (Ile ve-
seli. · 

Kaj bi si želeli, če bi bili še 
enkrat mladi? 

Take .po.goje kot jih ima mla
dina danes, to se pravi možnost 
šolanja, izuči:tve poklica in po
manjkanja pri teh pogojih tudi 
ne bi več ti1Pel. Moji trije otroci 
so tudi vsi vključeni v delo. Sta
rejša dva sta tu pri nas, mlajš·a 
hčertka pa se uči r;:a prodajalko 
v šmartnem. Materialno so dosti 
bolje ·preskvbljeni kot sem bil 
jaz v njihovih letih. 

S čim se ukvarjale po konča
nem delu? 

·Vedno kaj pride. iPrj,prava drv, 
ozimnica, dela oikrog hiše, manj
.ša .popravila, !Pa tudi ·kak sosed 
me kdaj povabi, če je .več de!la. 

Kaj pa prosti čas in letni do
pust? 

Nekajktrat sem bil že na mor
ju z družino. Nekaj dopusta· po. 
rabim :za večja dela doma ali če 
se slabo počutim. 

Zaupal mi je, da v nedeljah 
rad vrže karte s prijatelji, s ka
terimi je ·skupaj delal ali se da1j 
časa pozna; !Pri tem spijejo tudi 
polič vina, ki je pri:delan v bliž
nji okolici. Nekateri mu pravijo 
tudi »žvižgač«. Na ta način si 
kraj.šajo čas in preženejo skrbi. 
Kadar pa je sarm doma v krogu 
družine in ga ohiščeš pa stopi 
po njega v domačo klet in od[)re 
pipo v sodčlk:u. 

Rar;:govor :vodili 
Franci Kajdiž 
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Novi samoupravni akti Ceprav PRA VILNI K O DELITVI 
OSEBNIH DOHODKOV IN NADO
MESTIL V IUV ne vsebuje toliko 
novosti kot pl1Vi pravilnilk, Jahko 
opozorimo na naslednje rešitve: 

Delavski svet podjetja je sredi le
tošnjega leta sprejel dva nova sploš
na akta: PRAVILNIK O UGOTAV
LJANJU IN DELITVI DOHODKA 
ter PRAVILNIKA O DELITVI 
OSEBNIH DOHODKOV IN NADO
MESTIL V IUV. 

To sta zelo pomembna splošna ak
ta, s katerima mora biti seznanjen 
vsak član kolektiva. 

Pravilnik o ugotavljanju in delitvi 
dohodka v svojem prvem delu do
loča obračunske enote podjetja, ki 
jih imenuje tudi ORGANIZACIJE 
ZDRUžENEGA DELA. Ker je pojem 
organizacija združenega dela nov je 
prav, da damo o njem kratko po
jasnilo. Ta pojem so prinesli ustav
ni amandmani, ki jih je ob koncu 
lanskega leta sprejela zvezna skup
ščina in pomeni notranjo organiza
cijsko enoto samouprave v delov
nih organizacijah. Prej so bile to 
delovne enote, še · pred tem pa eko
nomske enote. Vendar ne gre samo 
za spremembo naziva decentralizi
ranih samoupravnih enot v delovnih 
organizacijah temveč tudi za kvali
tetne spremembe, ki jih na splošno 
opredeljuje ustava, natančneje pa 
spremenjeni temeljni zakon o pod
jet jih. Naši novi predpisi poznajo 
tri vrste organizacij združenega de
la (v nadaljnjem besedilu OZD) in 
sicer: 
l. samostojne OZD, ki so pravne 
osebe, 
2. samostojne OZD, ki nimajo last
nosti pravne osebe, 
3. OZD z drugačnim, s statutom ali 
pogodbo določenim obsegom samo
upravnih pravic. 

O ·karakteristikah posamerzne :vr
ste OZD bo govora v drugem se
stavku in v razpravah ~ri izdelavi 
statuta podjetja. 

Skupno za vse tri vrste OZD pa je 
to, da so to samoupraV'!le enote 
podjetja, v katerih se ;ugotavlja in 
deli dohodek. ki ga. te enote ustvari. 
jo. ·Prav zaradi tega se v našem pra
vilni>~u OZD ujemajo z obračunski
mi enotam-i. razen ~ri trgovinah, 
kjer je VJS.aika ~e olbmčtl!IlSka enota 
in vse skupaj organizacija združene
ga dela. 

Pravilnik o ugotavljanju in delitvi 
dohodka je ra;z;delil ~odjetje na na
slednje obračunske enote: 
l. usnjarna Vrhnika 
2. ščetinama 
3. usnjarna šmartno 
3. lkirznama in lkorufekcije {v>kilju6no 
s korufekcijo usnja Vrhnilka in de
lavnico v Ljubljani) 
S. s~upne ·SIUŽJbe obratov v šmart
nem 
6. skupna uprava 

MI BRALCEM
BRALCI NAM 
Pred dnevi smo sprejeli 

predlog nekega našega bral
ca, ki nam predlaga, da bi 
v našem -listu odprli ugan
karski kotiček - morda s 
križankami, različnimi na
gradnimi natečaji, rebusi, 
ugankami itd. Predlog se 
nam zdi primeren in mu bo
m o skuša/z' ustreči v en i od 
p rihodnjih številk Usnjarja . 

Uredniški odbor 

7. trgovine (ki so vsaka posebej ob
računska enota). 

Celotni dohodek in dohodek ugo
tavljamo v proizvodnih in trgovskih 
OZD (1, 2, 3, 4 jn 7). V neproirLVod
nih OZD (S in 6) pa ugotavljamo le 
stroŠike in z njimi IPO posebnem 
ključu obremenjujemo OZD, v ka
terih ugotavljamo dohodek. 

KOLIKO SREDSTEV SMO 
NAMENILI ZA OSEBNE 

DOHODKE 
Na to vprašanje dajeta odgovor 

oba praviln~ka. PraviLnik o ugotav
ljanju in delitvi dohodlka določa, da 
moramo od celotnega dohodka pro
izvodnje OZD odš·teti vse material
ne stroške, amortizacijo, pogodbene 
in zakonske obveznosti ter VKAL
KULIRANE OSEBNE DOHODKE, 
praviJnik o delitvi osebn_ih dohod
kiov .pa z ocenami delovnih mest od
reja višino vkalkiuliranih osebnih 
dohodkov. . 

v .ka1kulirani osebni dohodek po.
samennega člana delovne ·skupnosti 
tile oclffila nj~govegaJ oo:,ovn~ga >meS>ta, 
pomnožena s številom opravljenih 
ur v obračunskem obdobju enega 
meseca, če gre za režijsko delovno 
mesto, oziroma delo ovrednoteno z 
ailwrdnim cenikom, vključno z do
datki za nadumo in nočno delo, če 
gre za akordirano delovno mesto. 

Vkalkulirani osebni dohodki pred
S>tavJjajo v mašem siS>liemu swošeik, 
ki ga odštevamo od celotnega do
hOid!k:a, d:a ugotmnimo fill!ančni r e
zultat oziroma dobiček OZD. 

Pravilni;k doLoča,; rda tudi del do
bička uporabimo za osebne dohod
ke - povečanje Vikalkuliranih oseb
nih dohodkov. Delavski svet pdjet
ja je slk:leniJ, da sme v·saka OZD 
uporabiti 10 % ustvarjenega dobič
ka za povečanje vkalkuliranih oseb
nih dohodkov. Koliko znaša to po
večanje pri osebnem dohodku posa
meznika ugotovimo tako, da izraču
namo odstotek, ki ga predstavlja 
teh 10 % dobička na maso vkaliku
liranih osebniih dohodkov posamez
ne OZD. 

PRIMER: 
OZD je v mesecu j,uJ.i>ju uslaori!la 

na primer 20 milijonov · dobička. Od 
tega mesika se ·10 %, to je 2 mi-lijo
na uppralbi za povečanje vkalkulira
nih osebnih dohodkov zaposlenih v 
OZD. 

Ce znaša masa vkalkuliranih oseb
nih dohodkov 40 milijonov izraču
namo odstotek povečanja Vlkalkuli
ranega osebnega dohodka posamez
nika za mesec avgust s procentnim 
računom: 

2,000.000 x 100 
40,000.000 = s % 
Vka1kuJirani osebni dohodek de

lavca na d~loVInem mestu s falktor
jem 1,0 se bo v tem primeru pove
čal za S%. 1Pri ,fja1k!rorju 2,0 Sle oseJbni 
dohodek poveča za 10 % -in pri fak
torju 1,S za 7,S 0/o-

Na ta način izračumwamo osebne 
dohodke zaposlenih v proizvodnih 
OZD. 

Osebni dohodki delavcev v režij
slki!h OZD so po n ašem pravi1nillm 
odvi·sni od dobička in mase V:kalku
lil·anih osebnih dohodlkov vseh pro
izvodnih OZD za katere delajo. 
Sk.upne sloobe obratov rv šmar.t
nerri služijo obema proi!Z:Vodnima 
OZD rv šmart!llem, skt~rma Ulprava 
pa vsem OZD v podjetju. Zaradi te-

ga je osebni dohodek delavcev v 
skupnih službah šmartna odvisen 
od finančnih re!llultatov usnjarne 
šmartno ter lkrnn:amllle .~n lkOIIIIDei~cij, 
osebni dohodek zaposlenih v skup
ni upravi pa od finančnega rezulta
ta in mase vkalkuliranih osebnih 
dohodkov vseh proizvodnih OZD. 

Gl•avna IZruači,!moS>t •teg·a >s~S>tema je 
ta , da naj bodo osebni dohodki za
poslenih v P'QISamezJil!i OZD v odrv.is
nosti od! ifilllanč.ni!h rezultatov .sv.oje 
eno>te, oziroma ZaJ dclavoe iz ~upne 
u.prav.e iln skuptll.>i:h lSiloob ·Š>maptDJaJ v 
od'V1isnos:ti od fin·aJI11Čll!ih reruLtatov 
vseh ostalih OZD ali OZD za katere 
delajo. 

NAčELO SOLIDARNOSTI 
Ce posamezna OZD poslujejo z 

irLgiUJbo, .se sredstva- .za i:zJpilačiJ.o 
\~kallmliranih osebnih dohodkov za
gotovijo iz skladov podjetja. Seve
da ima tudi solidarnost nekje svo
je meje. Ce ne bi bilo i!lgledov, da 
bi finančno negativna enota v per
spektivi lahko iz-boljšala svoje po
s,]ovam_je, je ib0>1je taiko en(]t·o IUik:lllJi
t i, lkot !pa .v medogled IP'Oknivart:i nJe
no izgubo s sredstvi, ki jih ustvar
jajo ostale OZD. 

Novi stroj za ščetinarno 

l. Ce se na delo'VInem mestu spre
melllJi>jo detlovni pogoj.i ali •tehnoo()
gija, je treba določiti novo normo. 
Od dneva spremembe tehnologije 
oziroma delovnih pogoje do sprejet
ja novih norm, se osebni dohod:ki 
delavcev na takih delovnih mestih 
obračunavajo le ~o času {11. čl.) 

2. Do povečanja osebnega dohod
ka iz dobička so upravičeni le tisti, 
ki so ·ZC~~posleni v podjetju najmanj 
tri mesece (14. čl.) 

3. O zvišanju oziroma zni~anju 
ocene delovnega mesta v okviru 
20 % odloča sedaj na predlog komi
sije UtPravni odbor {21. čl.). 

4. Nadomestila za !prvih 30 dni za
drža'llosti dela znašajo IPO novem 
prillvilniku več kot prej - približ
no za 10% (3S. čl.) . 

S. Borcem NOB, katerih osebni 
·dohodek ne presega l.SOO N din me
sečno se prima posebni dodatek 
(62. čl.). Borci NOB so upravičeni 
tudi do 100 °/o-nega nadomestila za 
prvih 30 dni zadržanosti z dela. 

V tem sestavku so omenjene le ne
katere značilnosti obeh novih pra
vilnikov. Ko bosta natisnjena, ju 
bo prejel vsak član kolektiva. 

VLADO GOTVANJ 

Novi stroji 
v ščetinarni 

V prizadevanju, da bi racionalizi
rali postopek sortiranja svinjskih 
šOetilll v IDiaiŠem obi'aJtu •šOetinarrna, 
zvi•šali produktivnost in s tem zniža_ 
li proi;z;vodne stroške oz. lastno ce
no končnim izdelkom, sta se naši 
strokovni službi - razvoj'!la služba 
jn tehni6ni sektor zavzeli za nakup 
nekaterih novih stmjev. To so: 

- :stroj za :kontinuirno sortiranje 
ščetin ~o doLžinah ISkUJpaj 1s swojem 
za zbijanje (štosanje) ščetin, 

- stroj za avtomatsko doziranje 
ščetin, 

- turbinska naprava za nalklada
nje oz. nametarvanje ščetin >in 

- •naprava, ki povezuje stroj za 
usmerjanje s •Strojem za !1'lbijanje 
ščetin. · 

·Prvi · od teh strojev že normalno 
obratuje, medtem >ko OSltali .tJr~je. še 
ne oz. ne v twk·šni ·kombinaciji, kot 
si jo zami'šljamo. ;Pričakujemo, da 

bodo začele tudi te naprave normal
no dbratovati, 'ko ibomo začeli na 
njih sortirati kvalitetnejšo ščetino, 
ki bo - dobljena z movo :tehnologi
jo V'. UJSOj!anU - I)Jirihaja OiZ. ee pri
haJja v ščetinamo. 

Celotna inrvesticija maša okrog 14 
milijonov SD. 1Pričakovali smo, da 
bomo z vključitvijo teh strojev pri
hranili 8 delovnih mest, zdaj pa vi
dimo, da smo to dosegli že z vklju
či!tvi,jo prvega sitr-oja, lki no,nmailTI!o 
obratuje. To odvečno deloV'Ilo siLo 
bomo zaposlili v usnjarni ali pa 
uvedli v ~četinarni spet tretjo izme
no. 

Ker maša letni brutto osebni do
hodek eme delavke približno 1,500 OO() 
SD, znaša le-ta za 8 delavk 12 mili
jonov so·. Jasno je, da je bila na
bava navedenih strojev ekonomsko 
utemeljena. 

ing. Lojze Kržmanc 
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Kaj sem videl v ZDA 
Na povabilo firme Highlander, ki je naš kupec 

iz Združenih držav Amerike, sem dne 16. maja 
letos odpotoval iz Ljubljane v ZDA. Potoval sem 
z letalom v dveh etapah: prvo iz Ljubljane do 
Lo.rud01!1a i,n nas!!Jednj i dan iz LonlcLona rv New Y 0!1k. 
Potovanje iz Ljubljane do Londona, kamor sem 
!pOI!mnal .z leitaJlom .»Oar.aJVella« J~U~gJos1ovanSikega 
aero transporta (JAT), je trajalo dobro uro. Le
talo je odletelo iz letališča Ljubljana (Brnik) ob 
8. uri zvečer in je pristalo v Londonu po 9. uri. 
Vožnja je bila mirna, saj je bilo vreme lepo. V 
lJjn..Fblojoani je lbulo •ba .dian rz;elo rvnoče ·(30o C), zato 
sem lb.ill [p.Deoej rpneseneC\en, rko rsem rptl'isrpeJo •V Lon
don. Tam je bilo samo 12° C. !Prenočil sem v 
letalirŠikem th!obeLu, ki j.e rti& ob letaliošou. N.asilednj·i 
dan, v soboto 17. maja, sem nadaljeval potovanje • 
v ZDA. Potoval sem z letalom Boeing 707, letalske 
družbe BOAC. To je največje potniško reakcijsko 
letalo v rednem prometu. Opremljeno je s 4 reak
cijskimi motorji, sprejme pa okoli 1SO potnikov. 
Leti v višinah med 9.000 in 11.000 m s hitrostjo 
900 km/h. Polet med Londonom in New Yorkom 
traja približno 7 ur, odvisno od vremenskih pri
lik, hitrosti in smeri vetra itd. Letalo je poletelo 
po .12. ruri rz rletJailrilš'Ča ·London: iJll ue rpr.ilsVal1o rv New 
Yorku ob 14. uri. Zaradi močnega vetra v višini 
10.SOO m, kjer je letelo, je imelo manjšo potovalna 
hitrost. Zato je tudi nastala manjša zamuda. Nor
malno rtr11a[j1a potovanje z •ervnopskilh 11eba!Liš·č { •Lom
don, Paris, Brussel, Frankfurt) z letali Boeing 707 
le 7 ur. Izglt:ida čudno, da poleti letalo ob 12. uri 
in prispe v New York ob 14. uri. Vendar je ča
sovna razlika med Evropo in v,zhodno Ameriko 
6 ur. Ko je pri nas ura 12. je v Ameriki 6. zjutraj. 
Zato navidezno izgleda, da traja potovanje iz 
Londona v New York samo 1 do 2 uri, v resnici 
pa .traja 7 100 8 illlr. ILebaJ!o ieti rze1o mimo, ker je 
nm01g;o rvečjre ,aid Car<Wehle .. V New Y1011ku smo pri
stali na letališču Kennedy (mednarodno letališče), 
ki je največje letališče na svetu. Pri vstopu v 
ZDA je zelo stroga policijska in carinska kontro
la. V New York sem se nato peljal z avtobusom. 
New York, največje mesto na svetu, šteje 10 mi
lijonov prebivalcev in se razteza v krogu, katere
ga premer je približno SO km. Središče mesta je 
Manhattan, ki je pravzaprav otok. Na vzhodni 
strani ga obdaja East River, na zahodni Hudson 
River, na južni strani pa Atlantik. Največje me
sto na svetu ima tudi najvišjo stavbo na svetu -
Ernpire State Building, ki ima 112 nadstropij in 
je 430 m visoka. 

V tem delu New Yorka je tudi palača Združe
nih narodov. !užna polovica Manhattana, ki je 
obenem poslovni center svetovnega pomena, je 
pozidana s samimi nebotičniki. Tukaj so samo 
poslovne stavbe in hoteli. Stanovanja se prično 
šele na severni polovici Manhattana. Tam je tudi 
slikovita črnska četrt - Harlem. življenje v New 
Yorku ni prijetno zaradi zdo neugodnih klimat
skih razmer. New York leži geografsko v pri
bližno taki širini kot v Evropi Neapel. To pa po-

Pogled na Manhattan z morja 

meni, da so poletja ,zelo vroča, zime pa blage. 
Značilno za klimo v New Yorku je zelo vlažno in 
vroče podnebje. Relativna vlaga se giblje nor
maLno med 70 iJn 100 .Oj0 • V poiletnilh mesecih osta
ne relativna vlaga daljše obdobje blizu 100 %. 

Moja pot se je potem nadaljevala v Newark 
k firmi Highlander. Ogledal sem si proizvodnjo 
konlieJkcilje itz n'ašoegtal in UTOK-onega 'VileuTja ter 
pmirz;vodmijo ob1aiČiilJilz ovčjega vellur>jra. •Pri tem sem 
bil posebej opozorjen na težave, ki jih ugotavlja
jo pri krojenju oblačil iz svinjskega velurja. Fir
ma ima resne pr1pombe na naše in UTUK-ovo 
UJSinj•e ,glre:de ega1nosti ibarrv. ifui rtem rpouda:rjrajo, 
dJa ISO rte rtežaJVe V wetOŠIJUeill Jetru mll!OgO -vrečje 
kot so bile lani. Videl sem tudi narejene plašče, 
ki jih smatrajo kot izmeček, ker so posamezni 
deli plašča drugače obarvani. fi.rma želi, da te 
pomanjkljivosti odpravimo. Ne vztrajajo striktno 
na popolnoma egalni barvi, ker vedo, da to ni 
popolnoma izvedljivo, vendar naj bi nianse na 
našem velurju spravili v takšen >>interval«, ki je 
Zra rkrojerujre še ~]Jil1ej •emlj.ilv . Sivoje izde'l!ke proda
jajo v boljše trgovine, zato morajo biti tudi bolj 
kvalitetni. Za primerjavo naj povem, da stane 
plašč iz ovčje nape v trgovini cca 80 do 100 do
larjev, plašč iz svinjskega velurja pa 140 do 1SO 
dolarjev. 

Firma Highlander je organizirala zame dva 
obiska, in sicer v >>A. C. Lawrence Leather Co.«, 
iPeaibody •ter >>Wrolv.erine«, R!odkfmid, Miahi,gJalll.. 

Firma A. C. Lawrence v Peabodyju je del kon
cerna Swift, ki je ;predvsem predelovalec me
sa, s svojimi klavnicami in 4 tovarnami usnja 
(goveje, ovčje, telečje, pocLplatno) ter lastnimi 
tovarnami čevljev. V novejšem času pa je to pod
jetje svoje delovanje razširilo tudi na področje 
ik:e:rnič.ne mc1ustJrije. Jimel rse:rn IIIlrOŽlnOISit, rda ISrei!TI osi 
ogledal proizvodnjo ovčjega usnja iz novozeland
ski ~n domačih piklanih ovčjih kož ter bolj na 
hitro in bežno tudi predelavo govejih kož. To
varna za predelavo ovčjih kož predeluje domače 
in novozelandske piklane kože. Program tovarne 
obsega vse vrste ovčjega usnja - velur, ševret, 
podloge itd. Kot že rečeno je bil ogled tovarne 
govejega usnja le bežen in si posameznih faz ni
sem mogel ogledati. Dnevno delajo 3.000 govejih 
poiovic. 

V sklop koncerna Swift spadata še dve tovar
ni usnja, od katerih je tovarna telečjega usnja 
tudi v Peabodyju, tovarna podplatov pa v sred
njem delu ZDA. V tovarni za predelavo drobnice 
imajo zelo dobro opremljen raziskovalno-razvojni 
la~bomtorij, ki je 'lJudi rpo l()lbsegu rvelik. Opre:rn
:lije~IT 1j1e rz; lll!aj-Illorvejršii!Tii aparaturami rza rana1ize, 
in fizikalno kontrolo, itd. Ukvarjajo se s 
!]J'l'Oib~emorm reoeu>tinamja rs compruterjrem, ven
dia!D pravijo, rda še [Liso dorvol(j narpredovaJ.L Ve
liko delajo statističnih kontrol. Ta laboratorij 
dela za vse tovarne usnja in tudi tovarne čevljev, 
ki spadajo v koncern Swift. Laboratorij namera
vajo opremiti še z nekaterimi sodobnimi apara
turami. 

Empire State Building 

Wolverine V'orldwide Co, Rockford je tovarna, 
ki je pred 7 leti proizvajala še konjsko usnje. 
Ker pa je v ZDA čedalje manj konj in s tem tudi 
otežkočena nabava konjskih kož, je podjetje pri
čelo iskati novo surovinsko osnovo. Tako so pri
čeli pripravljati proizvodnjo svinjskega usnja. 
Izbrali so izviren način pridobivanja surovine in 
nato tudi povsem originalen artikel iz te surovi
ne. Podjetje je razvilo posebne stroje za odiranje 
svinjskih kož, ki je dotlej v ZDA niso poznali. 
Te stroje je nato dala klavnicam s pogojem, da 
klavnice vse tako pridobljene svinjske kože pro
ldaJj,o jjzjklljučno fioorni Woiliverilne. S ~= so si za
gotovili surovino iz domačih virov. V svojem se
stavu ima ta firma tudi nekaj tovarn čevljev, ki 
jih oskrbuje z usnjem lastna usnjarna v Rockfor
du. Izdelek te tovarne je svetovno znano svinjsko 
usnje, ki je zaščiteno z zaščitnim znakom in ime
nom »hush pupies«. Z veliko reklame, ki jo je in 
jo še uporablja za usnje in izdelke iz tega usnja, 
je podjetju uspelo zagotoviti takšno prodajo svo
jih izdelkov, da sedaj ne more izdelati dovolj 
usnja. Tovarna v Rockfordu lahko izdela pri ne
prekinjenem 24-urnem obratovanju maksimalno 
cca 300.000 m' usnja mesečno. Polovico te proiz
vodnje predelajo v lastnih tovarnah čevljev, osta
lo pa izvozijo v glavnem na evropsko tržišče. Tre
nutno je povpraševanje tako veliko, da delajo s 
polno .zmogljivostjo, istočasno pa gradijo še novo 
usnjarno, okoli SOO milj oddaljeno od Rockforda, 
kjer bodo tudi izdelovali svinjsko usnje. 

Tovarna v Rockfordu zaposluje ca. 2SO ljudi. 
Celotni proizvodni postopek v tovarni karakteri
zira izredno hiter potek proizvodnje, saj je celot
ni proizvodni proces izveden v S delovnih dneh, 
pri tem je upoštevan tudi čas, potreben za odle
žavanje kož ~o strojenju, sortiranju in podobno. 
Poleg tega je značilno tudi, da je postopek .zelo 
enostaven in hiter. Tovarna ima skladišče suro
vine, ki je sposobno !Sprejeti skoraj 2-mesečno za
logo. Skladišče je opremljeno s hladilno napravo, 
ki lahko ohladi skladišče na - 2°C. Tako ni·zko 
temperaturo v skladišču potrebujejo, ker dobi
vajo surovino včasih tudi v zmrznjenem stanju 
po železnici ali pa s kamioni-hladilniki. Takoj po 
prihodu surovine del le-te odmastijo in ugotovijo 
procent masti. Tolerirajo 7 % masti, če je masti 
več, penalizirajo. če jo je manj pa prernirajo do
bavitelja. Zahtevajo tudi, da 70% vseh kož pre
delajo v usnje, uporabno kot nubuk za čevlje. 

(Nadaljevanje prihodnjič) 



Zdravstvena služba 
v industriji usnja 

Industrija usnja Vrhnika spada 
med podjetja, ki morajo imeti gle
de na število zaposlenih in glede 
na naravo dela organizirano tudi 
zdravstveno službo. Uveljavljeno je 
načelo, da mora nekdo skrbeti za 
zdravje delavcev, kajti človek je 
najvažnejši člen v proizvodnem pro
cesu. Dobro zdravstveno stanje de
lavcev pripomore k večji produk
tivnosti. 

Z rednim delom na področju 
zdravstvenega varstva smo pričeli 
leta 1963, ko je bilo uvedeno stalno 
delovno mesto medicinske sestre. 
K sodelovanju smo pritegnili zdrav
nika zdravstvenega doma. Ta je 
opravljal sistematske preglede za
poslenih. Ko se je leta 1968 z zdru-

Višja medicinska sestra Zofka Stare 
pri nudenju prve pomoči v ambu
lanti usnjarne na Vrhniki 

žitvijo zdravstvenih domov na No
tranjskem osnoval dispanzer za me
dicino dela na Vrhniki, je bila skrb 
za zdravstveno varstvo v usnjarni 
poverjena zdravniku specialistu za 
medicino dela, tako da je zdaj delo 
res strokovno. 

Zdravstvena služba v usnjarni je 
zasnovana tako, da opravlja preven
tivni del zdravstvenega varstva, za 
zdravljenje pa so splošne ambulan
te. 

Preventivni del zdravstvenega var
stva obsega v glavnem naslednje 
dejavnosti: 

- Razporeditev delavcev na de
lovna mesta, primerna njihovim 
zdravstvenim sposobnostim. Vsak 
novi delavec mora biti najprej 
zdravniško pregledan. Zdravnik da 
svoje mišljenje, da je delavec spo
soben za delo v podjetju in za kak
šna dela. Pravilna izbira delovnega 
mesta odločilno vpliva na poznejšo 
zdravstveno sposobnost zaposlene
ga. 

Primer: Delavec s kroničnim obo
lenjem dihal ne sme biti zaposlen 
pri delih s topili ali v prašnih pro
storih. Pri takem delu bi se mu 
zdravstveno stanje kaj kmalu po
poslabšalo. Ali pa: Delavec, ki bo
Juje za padavico, ne sme biti zapo
slen pri nevarnih strojih, na višini, 
kjer bi se ob morebitnem padcu 
poškodoval. 

- Izvajanje občasnih pregledov 
delavcev na delovnih mestih, kjer 
je nevarnost za poklicne okvare 
zdravja. Te preglede redno izvajamo 
od leta 1963 dalje. Vsako leto pre
gledamo približno 50 delavcev. V 
sporazumu :Z vodilnim tehničnim 
kadrom se po nasvetu zdravnika 
začasno ali stalno premesti delavce, 

Novi sodelavci 
V času od 19. junija do 11. avgusta 1969 smo na Vrhniki sprejeli 

na delo 15 delavcev, od tega 8 delavcev za določen čas. 
Za nedoločen čas so bili sprejeti: 

1. Bevc Sonja, iz Celja, ekon. tehnik, za komerc. službo; 
2. Jereb Franc, s Podlipe, usnj. tehnik, za usnjarno; 
3. štirn Dragica, z Vrhnike, kem. tehnik, za anal. Iaborat.; 
4. časl Jože, iz Mozirja, usnj. tehnik, za usnjarno; 
5. Kržmanc Miran, z Dren. Griča, kem. tehnik. za razv. službo; 
6. Jerina Andrej, iz Sin. Gorice, klepar, za usnjarno; 
'l. Pavlin Milan, z BI. Brezovice, elektroinštalater, za pomožno de-
javnost. f 

Na delo so bili sprejeti še: 
1. Kostanjevec Milan, z Vrhnike, kovinostrugar, za pom. dejav.; 
2. Filipič Peter, s Podlipe, str. ključav., za ščet.; 
3. Petkovšek Franc, s St. Vrhnike, str. ključav., za pom. dejav.; 
4. Sterle Branko, z Vrhnike, klepar, za pom. dejav., 
ki so v mesecu juniju opravili strokovne izpite za navedene poklice, 
po 3-Ietnem učnem razmerju v IUV, tako da znaša število na novo 
sprejetih delavcev na Vrh,niki 19. 

V istem obdobju je komisija za delovna razmerja v šmartnem 
sprejela na delo 5 delavcev za nedoločen čas: 
1. Pregelj Anton, v pom. dejavnost; 
2. Tomažič Francka, v menzo; 
3. Hauptman Jože, v pom. dejavnost; 
4. Doblekar Stanislav, v usnjarno; 
5. Rozina Jože, v pom. dejavnost. 

Upokojitve 
S l. avgustom 1969 je bil upokojen delavec žAGAR JO:žE z Vrh

nike, rojen dne 14. 3. 1910, nekvalificiran delavec. Upokojen je bil 
s 35 leti pokojninske dobe, v podjetju pa je bil zaposlen neprekinje-
no od 4. 12. 1952 dalje. · 

Ob slovesu mu želimo nmogo zdravja in osebne sreče. 

pri katerih je to potrebno. Resnej
ših okvar v zvezi z delom do zdaj 
ni bilo. 

- Izvajanje sistematskih pregle
dov zaposlenih. Namen teh pregle
dov je, da se dovolj zgodaj odkri
je bolezni in po potrebi omogoči 
čimprejšnje zdravljenje. S temi pre
gledi smo pričeli leta 1966 in je bilo 
do sedaj pregledanih približno 2/3 
zaposlenih. Ko bodo pregledani vsi 
v usnjarni, pride na vrsto spet šče
tinarna in zaposleni v obratu kro
jaštvo . . 

Pri pregledih smo opazili, da ima 
precej žena ploske noge in krčne 
žile. Ker je na delovnih mestih sko
raj povsod treba delo opravljati 
stoje marsikje nosijo ortopedske 
čevlje. Pri ženah smo odkrili že 
več . primerov slabokrvnosti. Pred
pisali smo ustrezno zdravljenje in 
ga tudi kontroliramo. Hkrati s te
mi pregledi ženam v individualnem 
razgovoru svetujemo uporabo so
dobnih kontracepcijskih sredstev z 
namenom, da se zmanjša število 
splavov in nezaželjenih nosečnosti. 

Skrbimo tudi, da zaposleni uve
ljavljajo pravice, ki jih imajo iz in-

validskega zavarovanja. Nekateri 
delavci namreč niso dobivali denar
nega nadomestila ' za telesno ok~a
ro, do katere so imeli pravico. Za 
tiste delavce, ki so zaradi bolezni 
trajno _ premeščeni na lažja in po 
navadi manj plačana delovna mesta, 
poskrbimo, da dobijo odločbe za in
valide III. kategorije in imajo po
tem pravico do razlike v osebnem 
dohodku. 

- Nudenje prve pomoči poškodo
vanim in nenadno obolelim. 

Vsak mesec se v tovarniški am. 
bulanti zglasi 350--400 oseb. 

- Preprečevanje poklicnih in 
ostalih bolezni izvajamo v sodelo
vanju z varnostnim inženirjem in 
drugimi tehničnimi kadri. Potrebno 
je poznati tehnološki proces, vede
ti za uvajanje novih surovin in ke
mikalij, nadzorovati sanitarne na
prave v podjetju, zaposlitev mladi
ne, nosečih žena itd. Sem spada tudi 
izvajanje preventivnih cepljenj, ana
liza obolenj in drugo. 

Ta program v glavnem uspešno 
izvajamo, ker imamo podporo vod
stvenih kadrov, ostali zaposleni pa 
so z načinom dela zadovoljni. .. 

················~··················~-·············· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Jubilej gasilcev v Šmartnem 

V letošnjem letu posvečajo gasil
ska društva sv;ojo rpozomost pro
slavi 100-letnice .ustanovitve prosto
stovoljne gasilske or1ganizacije na 
Slovenskem. Gasilci v šmartnem, ki 
so v večini člani našega kolektiva, 
pa ob tem praznujemo še 85-letnico 
ustanovitve prostovoljnega gasilske
Iga ldn:uštwa, IV 1tem lkir.a:ju. 

Da bi dostojno !Proslavili ta po
membn~ jubilej, •so ga,silci 'V šmart
nem rpričeli z intenrzivnimi pri/prava
mi že v začetku letošnjega leta. Pri 
~= de!Ju P·~ roo oo >sreoaJVaJ!i >S. ka
drovSkimi in predvsem finančnimi 
problemi. Kljub temu so s požrtvo
va1nim iJll zglednim delom dosegli 
lep napredek, lki je bil v1den 'V ne
deljo, 10. avgtlSita na zaključnem na. 
stopu ob njihovem praznovanju. 

Nastopajoče gasilske enote 
(šmartno - naš obrat, Litija, Predil
nica- Litija) so pokazale veliko zna. 
nja in veščine. 1Prve enota je izve
dla reševa,nje irz oddelka konfekci
je, dluga~ [],ap'ad na llllpii'avno IIJOSlO(IJ
je, t·retjla 1P3 napad na me:iwo 01bra:ta 
šmartno. 

Gasilska desetina obrata šmartno 

Po •k,ončanem noa,stopul je ibi'la še !Pa
rada nastopajočih gasilcev in doma
činov v narodnih nošah skozi šmart. 
no do :veseličnega prostora. 

Pohvalo .zaslužijo vsa nastopajoči. 
Na tem mestu je omeniti požrtoval
nost tov. Stoparja - poveljnika ga
s-ilske enote šmartno in obrata 
šmartno, ki je klju>b težki bolezni 
pripravljal gasilce in jih zelo uspeš
no voidil na 12lalkJjuČineil11' ~nast01pu. 

Mislim, da na tem mestu ni po
trebno IŠe posebej rporudwjati vlloge 
in pomena gasilskih enot od usta
novitve pa ves do danes. š-tevilni 
primeri v zadnjih Ietih po Jugosla
vi(ii 1diokazujejo, Ida >Smo do !Po
žarno varnostne preventi'Ve in do 
materialne krepitve naših gasilskih 
enot imeli ;premalo .razumevanja oz. 
da se naši vodilni od federacije pa 
do najmanjših podjetij niso dovolj 
zavedali svoje odgovornosti, ki jo 
imajo po temeljnem zakonu o var
st'Vu p!'ed požari. Za ilustracijo sa
mo 1 podatek: v Jugoslaviji smo 
meli v zadnjih 10 letih toliko mate-

(Nadaljevanje na str. 8) 



ŠPORT 

Lik športnika 
Stane Kukec 

Začetke vrhniške košarke zasledimo v letih 1952-1953. Takrat so se mladi 
fantje prvič pogovarjali in snovali načrte o ustanovitvi kluba, ki bi regu
lamo nastopal v tekmovalnih ligah in tako aktivno pričel propagirati nov 
šport - košarko. Ta je danes postala po vsem svetu zelo priljubljena •in 
za njeno kvaliteto je tudi Jugoslavija prispevala velik delež. 
V prvih letih po ustanovitvi kluba zasledimo v vrstah pionirjev tudi na
šega sedanjega komercialnega referenta Staneta Kukca, ki je kot igralec 
edini od takratne generacije - poleg nekaterih funkcionarjev - ostal še 
aktiven in zvest svojemu klubu. V razgovoru nam je dal nekatere podatke 
o uspehih pa tudi o razočaranjih, ki jih je skupno delil s svojimi tovariši. 

.Prva leta, lwt pionirji, še niso tek
movali v tekmovalnih ligah, saj so 
ibili fantje sami ;začetniki. Manjkalo 
ji'm je ve!Jiko tehničnega znanja in 
iiZlkušemj. 

Igrali so le prijateljske tekme. 
Tov. Kukec se še spomni rprve teik
me, ki so jo igrali z Zagorjem, ka
tero so sicer izgLrbili (tudi rezultat 
je l;>il nizek - pod 20 košev), dala 
pa ji.m je -večji polet za nadaljno ne_ 
umorno vadbo. Tudi kot mladinci 
še niso nastopali na regularnih teik
movanjih.· T:ov. Kukec Stane se je 
pri svojih 14 letih že vključil v član_ 
sko vrsto, ·ki je takrat biJa vključe
na v drugi republiški ligi) Ta liga 
je bila takrat enotna, danes rpa se 
deli na vzhodno, zahodno in central 
no ligo. -

V ttej ligi so tekmovali nekaj Jet 
in dosegli ;glede na svoje ll!možnosti 
dokaj lepe uspehe, saj so bili en
krat celo tretji. 

Uga .se je pozneje razd'ormirala, 
ker so ustanovili hwatsko-slovem
sko in I. ter II. repUJbliško ligo. Se
veda so ostali :klubi tekmovali v 
podzve.znih ligah. ·Prav to preformi
ranje .pa je zeJ.o prizadelo :v,rhniške 
k,o53'Pkaše, saj jim je le eno mesto 
manj1kalo za uvrstitev v višji razred 
Z 'Vztrajnim delom so se na kvaliJfi~ 
kcaij ah leta 1964 kvalifkkali lV II. 
r<=!pubJi.ško ligo, v kateri ·so bili vsa
ko leto razporejeni od 2.- 3. mesta. 

Leta 1968 .se je tudi ta liga razfor
roirala in najboljša s1ovemska mo
štva, kot so Maribor 66, Lesonit, Ili-

rija in Domžale, so odŠila v II. zvez
no ligo, medtem ko so se · vrhiniš'ki 
k,ošarkaši vključili v ·I. reiPubliško 
ligo, kjer sedaj tekmujejo že drugo 
leto. V tej ligi so prav lansiko leto 
dosegli :s četrtim mestom :svoj naj
večji uspe'h, saj so za prvouvršče
nim moštvom zaostali le za dve toč.. 
ki. Tudi v letošnjem spomladan
skem tekmovanju so s četrtim me. 
stom zadovoljni, čeprav z vestno 
vadbo stremijo nudi na· višje mesto. 

Stane Kukec se vsega tega ra;zvoja 
k,ošarke na Vrhniki rad SlpOminja. 
[gral je že na V1Seh mestih V moŠ.tVU 
tako kot center !V napadu, krilo iri 
obrambni igralec. V lanSikem Jetu 
je dobil pokal za najboljšega strel
ca in tako veliko rprispeval za dobro 
uvrsti,tev moš•tva. 

Tudi v bodoče miJsli aktivno sode. 
lovati v 'klubu, saj mu je največje 
veselje prija:teljstlvo in zdrav killek
tiv, kar je precejšnja zasluga tre
nerja ing. štularja. 

Pod njegovim strokovnim vod
·stvom trenirajo člani skupno z mla
dinci trikrat tedenSiko. V k1UJbu pa 
je včlanjenih tudi cca 30 IPiomirjev 
in mladin:k. Tudi mlada moštva so 
že zabeležila lepe u!>pehe, saj so bi
li :pionirji dmgi na republiškem tek_ 
movanju, v·sa· moštva pa tekmujejo 
v :podz.veznih ligah. 

V nadaljnjem raz.goV<orou nam je 
tov. Kukec pojasnrl, da je bil denar 
.vedno pereč problem za klub, saj 
znaša .celotna dotacija :pri ob6ns:ki 
zvezi le 2,S milijona S din in tako 
odpade za košark,o od tega 11neska 

Delavske športne 
igre v Litiji 

Občinski sindikalni svet v Litiji je v letošnjem letu razpisal I. športne 
igre sindikalnih podružnic na svojem področju. Razpis je veljal za mali 
nogomet. tenis in •šah. Namen tekmovanja je predvsem množičnost šport
nega udejstvovanja in kasneje razširitev obsega tekmovanja skozi vse leto. 

Doslej je zaklj učeno tekmovanje v malem nogometu. Tekmovalo je 
6 ekip vsaka z vsako. Ekipa sinclikalne podružnice našega obrata šmartno 
je dosegla drugo mesto z zaostankom ene točke. 
Dokončna lestvica je naslednja: 

l. Predilnica 
2. TUš 
3. Prosveta 
4. Gradbinec I. 
S. LIL 
6. Gradbinec II. 

s 4 o 1 
s 3 1 1 
s 3 o 2 
s 2 o 2 
s 2 1 3 

· s o o s 

17:4 
12:6 
11:10 
7:9 
8:9 
1:18 

8 
7 
6 
s 
4 
o 

Za našo ekipo so nastopali: Savkovič Vojislav, Boštjančič Jože, Cmi
ljanic Miha, Janekovič · Imbro, Janekovic Vjekoslav, Janj oš Nedeljko in 
Zavrl Tone. Za tekmovanje v tenisu se podružnica ni javila, pač pa bo 
tekmovala v šahu. 

Pri teh tekmovanjih se pokaže, da bi moralo na tem področju priti do 
večje povezanosti in sodelovanja med sindikalnimi organizacijami. Eno ta
kih tekmovanj bo 14. septembra 1969, v Kamniku: v malem nogometu, šahu, 
namiznem tenisu in streljanju z zračno puško. če se bomo tega tekmova
nja udeležili v vseh panogah, lahko računamo na sam vrh. 

Franc Kajdiž 

Stane Kukec ml. med prostim me
tom na koš 

m1nima:lna vsota. Veliko razumeva
nja kaže do tega športa Industrija 
usnja Vrhnika, ki skoraj v celoti 
finančno podpka klub, neikaj pa 
prifspevaj.o tudi druga :podjetja. 

Tov. Kukec in njegovi ldubski to
Yariši so pravi amaterji, saj za sv~ 
dobgoletni trud j:n usrpehe košai1ke 
ne ddbijo n1kakr.šne nagrade. Tako 
so lahko za rv7Jgled ostalim športni
kom, kako se z dolgoletno priza
devnostjo, vztrajnostjo in lkolegi
aLnostjo, lahko .doseže vidne •reZlul
tat-e, ki jih uvrščajo prav v vrh 
slovenske košarke. 

Urbanc ing. Bogdan 

Jubilej 
gasilcev 

v šmartnem 
(Nadaljevanje s str. 7) 

riaLne škode zaradi .požarO!V, da bi 
s temi sredstvi lah~o zgradili kom
pletno mesto za 120.000 prebivalcev. 
In ne nazadnje še to, da· se tudi 
ostali državljani nismo in se še ved
no ne zavedamo dovolj svojih dolž
nosti do v.aJnstv:a pved !POžari, mi!Sileč, 
da je to samo stvar gasilcev. 

Qr,gani samourpravljanja v našem 
podjetju imajo razumevanje do po
žarno varnostne preventive. Zato so 
brez :pomislekov oddbrili sredstva za 
opremo ga!Sils:kih enot v vseh naših 
obratih. člani gas1lskih enot pa mo. 
rajo še · naprej redno vaditi, tako 
kot je to že ustaljena praksa v le
tošnjem letu. Več pozornosti kot do 
sedaj pa moramo posvetiti tudi teo. 
retičnemu 'izobraževanju naših ga
sitlcev, kar je zelo :pomembno zaradi 
vedno večjih zahtev pri. preventiv
nem delu in gašenju :požarov. 

V sem našim gasilcem čestitamo 
ob njihovem jubileju v prepričanju, 
da· bodo ·še v map rej os tali zgled ne
sebičnosti in .požrtvovalnosti, kar na 
žalost zelo pogrešamo v drugih orga_ 
ni!Zacija:h. 

Za zaključek naj citiram še bese. 
de tov. Barleta - .prvega staroste 
Jugoslovanske ,gasilske zveze, ki jih 
je izrekel ob priliki :prvega občnega 
ZJbom 1919. Jeta v Ljubljani, ko je 
.poz~val slovenske .gasilce k slogi in 
enotnosti: · 

»Gasilca ·ne dela blesteči kroj, 
temveč čut i!n 'ljubezen do č1ovestva 
čut ljubezni do naroda in do njego: 
ve domovine.<< Peter Petkovšek 

Temeljite pripr~ve. 
Moštvo N. K. »USNJAR<<, ki se je 

uvrstillo v Zapadno consko sloven
sko nogometlno ligo, slkoraj ni ime1o 
odmora po končanem us:pešnem 
!Spomladanskem tek,movnaju. Op 
srede junija ,pa do 20. julija 
so tJrenirali igralci sami brez 
:strokovnega vodstlva, od tega 
časa dalje pa pod vodstvom trener~ 
ja čanovica trikrat tedensko. Pri
prave so bile zelo ill1tenzivne, saj so 
letošnji rprvens1veni dvob!)ji zelo 

·.težJki. Pred začetkom .. prvenstva je 
moštvo .odigralo mikaj ttreni:ng te
kem s ·katerimi S\DO rbili pretežno 
zadovoljni. Velri:k poudarek je vod
B<tvo posvetillo tudi disciplini v mo
štv;u. 

Da bi ljubitelji nogometa lahko 
sledili tekmam Usnjarja, objavlja
mo spored tek,movanja za naše mo
štvo, ki je na!Slednji: 

Odličen Verbičev strel na gol 

I. kolo 
II. kolo 

III. kolo 
IV. ·kolo 
V. kolo 

VI. kolo 
· VII. kolo 
VIII. kolo 

IX. kolo 
X. kolo 

XI. kolo 

31. 8. ·USNJAR : LESCE · 
7. 9. SAVA: USNJAR 

14. 9. USNJAR : TABOR 
2L 9. USNJAR : TRIGAV 
28. 9. HRASTNIK : USNJAR 
5. 10. USNJAR : PRIMORJE 

12. 10. ADRIJA : USNJAR 
26. 10. USNJAR : TOLMIN' 
2. 11. KOPER: USNJAR 
9. 11. USNJAR : LTH 

16. 11. ZAGORJE: USNJAR 

Tekme se .igmjo na igrišču prvo
imenovanega moštva. Ljubitelje ob
veščamo,. da .bomo uvedil.i. sta1no 
obveščanje · o rezu1tatih in mestu, 
ki ga bo moštvo trenutno zasedlo. 
Prve novice pa boste l!lašli :vedno :v 
ponedeljkovi številki DELA. 

Vodstvo prosi vse simpatizerje 
kluba, da se na tekmah vedejo 
športno in dostojno in ne povzroča
jo upravi kluba nepotrelbne s'krbi. 

Franc Kajdiž 


