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GLASILO DELOVNE SKUP ·NOSTI INDUSTRidE 'USNdA VRHNIIi .t\ 

Bolniški stalež 
v Iildustriji usnja 

Podatke o bolniškem staležu zbiramo redno 
od leta 1964 dalje; iz njih je razvidno, da je 
vsako leto izgu bl jenih največ delovnih dni za
radi naslednjih obolenj: 

poškodb izven dela 
bolezni dihal 
bolezni kosti in gibal (reume, obolenja hrbte

nice ·in drugo} . 
če se primerja bolniške izostanke po delov

nih enotah, so večji v mokrih oddelkih, pomožni 
dejavnosti in v ščetinami, manjši pa v dode
lavah usnjarne in v upravi. 

Zanimiva je primerjava odstotka bolniškega 
staleža (bre z porodnic) zaposlenih v Industriji 
usnja Vrhnika z bolniškim staležem drugih za
varovancev na območju Komunalnega zavoda za 
socialno zavarovanje Ljubljana. 

je to res potrebno. To se vidi tudi na odstotku 
bolniških izostanlwv, ki se je v letu 1968 malo 
dvignil, je pa še zmeraj skoraj za 1 % nižji kot 
pri ostalih zavarovancih. 

Iz statističnih podatkov Komunalnega zavoda 
za socialno zavarovanje Ljubljana smo vzeli še 
naslednje podatke za leto 1968: 

Odstotek za delo nezmožnih zavarovancev za
radi bolezni: 

- v vseh panogah 
- v panogi 125 - industrija usnja 

4,08% 

4,66% 
3,14 °o 
8,65% 
6,78% 

in obutve 
- v Industriji usnja Vrhnika 
- v Tovarni usnja Kamnik 
- v Tovarni usnja šmartno 
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Za nazornejši prikaz smo številke vnesli na 
diagram, iz katerega je razvidno naslednje: 

Bolniški stalež se jo po letu 1965 zmanjševal 
(reforma). Bolniški stalež v Industriji usnja je 
bil tudi pred letom 1965 malo niŽji kot pri osta
lih zavarovancih. Po uvedbi premije za zmanj
šanje bolniških izostankov pa se je občutno 
znižal - v nekaterih mesecih leta 1965 tudi pod 
2 °/o, kar sploh ni bil resničen odraz obolevnosti 
članov našega kolektiva. 

Iz de la org anov 
s amoupravljanj.a 

Bolniški stalež se je znižal predvsem pri sle
dečih skupinah bolezni: bolezni dihal, poškodbe 
pri delu, poškodbe izven dela, nega in spremstvo 
družinskega člana. 

Takrat se je dogajalo, da so nekateri bolni 
delali, ali pa koristili redni letni dopust, da ni 
bilo treba iti v bolniški stalež. Dogodila se je 
tudi, da je nezdravljena angina imela za .Posle
dico obolenje ledvic z dolgotrajnim zdravljenjem 
v bolnici. Zato smo tudi pohiteli pri izvajanju 
sistematskih pregledov, da se odkrijejo obolenja 
dovolj zgodaj in potrebnim posreduje zdravlje
nje. 

Ko so samoupravni organi sprejemali sklep 
o uvedbi premije, so imeli namen, da se zmanj
šajo kratkotrajni bolniški izostanki, n. pr.: dode
litev primernega delovnega mesta v prime·ru 
lažjih poškodb, opravljanje zdravniških pregle
dov in spremstva družinskih članov izven delov
nega časa in slično. 

S tem ni bilo · mišljena, da ne bi koristili 
bolniškega dopusta tisti, ki so ga potrebni. Ra
zen tega je zagotovljen osebni dohodek najmanj 
60.000 din, čeprav je delavec na bolniškem dopu
stu. Bolnike obiskujemo tudi v bolnicah. Ne
opazno je bil sprejet tudi sklep, da podjetje za 
15 dni podaljša porodniški dopust. Koliko je to 
vredno, zna dobro ceniti zaposlena mati, saj se 
lahko dalj časa posveti svojemu otroku. 

Nepravilnih stvari, ki so se dogajale •nekaj 
časa po sprejetju premije sedaj ni več tolika. 
Vsak sam lahko presodi, da 15.000 din ne m ore 
biti ovim za pravočasno zdravljenje .takrat, ko · 

Delavski svet podjetja je na seji minuli mesec 
pregledal dosedanje rezultate podjetja in poslov
no problematiko. 

Znano je, da je slovenska usnjarska industrija 
v razmeroma težkem položaju, večina podjetij 
posluje z zelo nizko stopnjo rentabilnosti ali pa 
z izgubo. Iz poHetnih podatkov slovenskega go
spodarstva j'e razvidno, da je ostalo usnjarnam 
zelo malo dobička in da je naše podjetje po tem 
pokazatelju gospodarjenja na prvem mestu. Z 
762 milijoni S din dobička v 6 mesecih se uvršča
mo v seznamu približno tisoč gospodarskih orga
nizacij v Sloveniji na zelo visoko mesto. Le 42 
gospodarskih organi:Zacij je ustvarilo v tem času 
več dobička kot IUV, približno 20 toliko kot mi, 
vsa ostala podjetja pa so za nami. Po sedanji 
oceni bomo s tako rentabilnostjo poslovali do 
konca leta in prihranili za sklade čez 1 milijardo 
S din. Skupno z amortizacijo se nam bo zbralo 
ob koncu leta okrog 1,5 miJ.ijarde din, s katerimi 
bomo vsaj delno pokrivali naše potrebe na pod
ročju investiranja in ostale želje. 

Vrhniška usnjarna je izdelala v 9 mesecih 
preko 1,200.000 m2 usnja. Do konca leta bomo pre
koračili številko 1,500.000 m2 oz. izdelali približno 
250.000 m 2 svinjskega usnja več kot lani. 

Glede obsega proizvodnje v ščet-inami smo 
se lani dogovorili, da ga zmanjšamo in smo zni
žali število zaposlenih: Kljub temu je proizvod
nja le malenkostno manjša od lanske in je torej 
·tudi .ta obrat dosegel napredek. 

Za obrate š mar tno je težko delati primerjave 
.s Preteklimi Jetj. Ugotovimo lahko samo, da je 

proizvodnja v vseh obratih veCJa kot kdajkoli 
doslej . Usnjarna je izdelala v 9 mesecih 150.000 m' 
govejega usnja, krznarna pa poleg divjačine 
140.000 m2 krznarske in čevljarske podloge oz. je 
za približno 6 do 7-krat povečala proizvodnjo. 
Tudi kapacitete k1~znene in u snjene konfekcije 
so popolnoma zasedene in z našo proizvodnjo 
ne dohajamo naročil. 

V tem obdobju smo izvozili za okrog 2,500.000 
dolarjev usnja - pravzaprav le svinjskega. Pro
izvodi ostalih obratov se šele postopoma vklju
čujejo v izvoz. Do konca leta bomo izvozili za 
okrog 3,200.000 do 3,300.000 dolarjev. V celotnem 
izvozu jugoslovanske usnjarsko predelovalne in
dustrije (ki ima preko 45.000 zaposlenih) na za
hodno področje predstavlja naš izvoz v 7 mese
cih približno eno desetino. Komercialna služba 
ocenjuje, da bo povpraševanje po svinjskem 
usnju na inozemskem trgu tako tudi naslednje 
leto, čeprav se spreminja interes za posamezne 
vrste usnja. 

Z ozir-om na to, da so strojne zmogljivosti v 
vseh naših obratih polno izkoriščene, da želimo 
obrate modernizirati in proizvodnjo povečati ter 
tako znižati režijo na enoto izdelka in povečati 
dobiček, je delavski svet razpravljal o možnostih 
za investiranje. čeprav bo v tem 'letu ustvarjenih 
razmeroma precej sredstev za sklape, vseh želja 
tudi z najem<~njem kreditov naenkrat ne bomo 
mogli realizirati. 

Nag;i!Jevanje na S·tr. 4 



NAŠ INTERVJU: 

GOSPODARSTVO 
LITIJSKE 
OBČINE 

odgovarja Stane Vovk, predsednil~ 
Skupščine občine Litija. 

(Da bi nas1m bralcem prikazali, 
kako teče gospodarjenje v občinah, 
kjer deluje naše podjetje, smo to 
pot zaprosili za nekaj odgovorov 
predsednika litijske občine. V eni 
prihodnjih številk pa bomo objavili 
podoben razgovor o vrhniškem go
spodarstvu). 

Tovariš predsednik, ali lahko podate kra
tek oris letošnjega gospodarskega razvoja 
v občini Litija? 

Gospodacrska rast v proizvodnih organizacijaih 
na .območj u občine je ugodna klub slabša,nju 
materialne baze zaradi zakasnitve izvajanja inve
sticij sk·ih del. 

lndustrij.ske gospodarske organizacije, ki 
us-tvarjajo pretežni del celotnega dohodka v ob
čini, po~i.šujejo proizvodnjo in presegajo postav
ljene plane . Tako je Predilnica v •prvih 6 mese
cih dosegla za 33 'tOill v,išjo proizvodnjo kot v 
enakem obdobju lani. Pravočasno je tudi prila
godila aso11timent proizvodnje potrebam tržišča. 
Industrija apna v Kresnicah postaja čedalje 
močnejši gospoda·rski partner gradbenim pod
Jetjem, saj ~Se v letošnjem letu združuje z apne
nico Dobrepolje. O tem je b il že izveden 
referendum v obeh podjetjih. Tudi Lesna mdu
strija povečuje svojo proizvodnjo, srečuje pa se 
s pre::ej zmanjšano stopnjo likv-idnosti, delno 
zaradi sezol'\skega značaja nabave surovin, delno 
zaradi dolgih plačilnih rokov pri pmdaji stavb
nega pohištva. Tu di ob e kmetijski zadrugi porve
čujeta svojo dejavnost - zlasti s trgovino. 
Dokaj 'l'isok porast dejavnosti v letošnjem letu 
beležijo obrtne delovne organizacije; naj omenim 
le Kovino, ki je s trdno kooperacija uspela že 
v prvem polletju podrvojiti proizvodnjo. 

Podjetja so spoznala, da bodo s •tako zasta
relim strojnim parkom, kakršnega rnmajo sedaj, 
težko kos čedalje močnejši konkurenoi na !l:rgu, 
in so znatno povečala amortizacijsko stopnjo -
od 7,8% v letu 1968. na 13,1 '% letos. S tako po
spešenim zbh·anjem amortizacijskih sreds.tev 
bodo l&hko pospešila zamenjavo dotrajanega 
strojnega parka. 

Leta 1966. so bili obrati šmar1mo udeleženi v 
celotnem dohodku gospodarstva litijske občine 
z 24% in v ustvarjenem netto produktu s 16 %. 
V letu 1967 ~Se je udeleŽlba Tovarne usnja šmar,t
no zmanjšala .pri celotnem dohodku :na 22 %, pri 
nebto produktu pa celo na 3 '%. V letu 1968, ko 
je delno že poslovala pod vodstvom Industrije 
usnja Vrhnika, se je njena udeležba v netto 
produk.tu ponovno povečala na 11 '%. 

štev.ilo zaposlenih se od leta 1966, ko je bi'lo 
največj e, zmanjšuje. Leta 1966. je bilo zaposlenih 
SOO oseb, leta 1967 449 (.to je 10% manj), in leta 
1968 372 ald 26 '% macnj. kot leta 1966. Osebni do
hodki v 1tej delovni organizaciji ves čacs zaosta
jajo za os~bnimi dohodki v gospodarstvu občine 
in še bo~j za osebnimi dohodki v sami indu
striji. Leta 1966 so bili za 20 '% nižji kakor v 
goS,podarstvu .in za 23 % nižj.i kakor v industriji. 
Leta 1967 so osebni dohodki zacostajali za gospo
dars•tvom za 33 % in za industrijo 3S '%. V letu 
1968 je bil zaostanek osebnih dohodkov za go
spodarstvom v Litiji 31% ter za industrijo 33 %. 
Glede oseibnih dohodkov se je stanje v letošnjem 
letu b istveno .spremenilo. 

že iz :teh pokazateljev dill. vzpodbudnih rezul
tatov gospodarjenja po polletnih obračunih 
letošnjega leta vidimo, da so se šmars•ka usnjar
na, krznarna in konfekdja v sklopu Industrije 
us-nja Vrhnika iz skoraj nepremagljivih težav že 
izvlekle. Na podlagi lepillh rezultatov v tem letu 
je pričakovati, da se ibodo tudi osebni dohodki 
kmalu izenačili •s povprečnimi dohodki v Olbčini. 

Upam, da bo ta koleMiv, ki je na svoj.ih ple
čilh občutil posledice ~Slabega gospoda:rjenja, znal 
ceniti ,pDizadevanja Industrije usnja Vrhnika in 
celotne družbe. 

Kako ocenjujete možnosti za uresničitev 
gospodarskega načrta komune do konca 
letošnjega leta? 

Ce upoštevamo sedanje rezultate poslorvanja 
gospodarskih organizacij, potem lahko r~čuna
mo, da bo gospodarski načrt do konca leta v 

Morda vas bo 
zanimalo 

Povprečni osebni dohodek v Jugoslaviji 
je v polletju znašal 935.- N din. Gledano 
po posameznih gospodarskih panogah so 
na prvem mestu projektantske organiza
cije z 1.818.- N din, slede zbornice 
( 1.592.-), zračni promet ( 1.478.-) in po
slovna združenja (1.471.-). Najnižje po· 
vprečne OD pa imajo v tekstilni (720.-), 
in lesni industriji (740.-) in gozdarstvu 
(738.-). 

Velika Britanija bo do 15. februarja 1971 
leta spremenila dosedanji denarni sistem, 
na decimalnega. Predvidevajo, da bo ta 
sprememba stala cca 100 milj. funtov šter
lingov (3 mlrd N din). Do leta 1975 pa 
namerava preiti na decimalni odnosno 
metrični sistem pri vseh merah. 

Zahodnoevropske države vključno z ZDA, 
Kanado in Japonsko so v letu 1967 proiz
vedle 1.284 milijonov parov čevljev iz 
usnja. Med njimi so na prvem mestu ZDA 
s 497 milijoni parov letne proizvodnje, 
sledi pa ji Italija z 227 milijoni parov. 
Računajo, da je največji proizvajalec 
obutve na svetu Sovjetska zveza, ki pro
izvede cca 600 milijonov parov letno. 

Sprejet je predlog o izdaji zakona o mi
nimalnih osebnih dohodkih delavcev. Za
konski predlog predvideva, da bi bila 
glede na gibanje osebnih dohodkov v Slo
veniji ob upoštevanju minimalnih OD v 
ostalih republikah višina minimalnih 
osebnih dohodkov v Sloveniji 450.- N din 
namesto dosedanjih 150.- N din na zapo
slenega. 

glawnem reaLiziran. Večina •gospoda.rskih organi
za:oilj svoje pcr:oi!ZVodne plane celo presega. Nerea
liziran bo ostal le del, kli se nanaša na investi
cije, posebno investicije na področju trgovine. 
S tem pa seveda ni ·rečeno, da .ta del programa 
ne bo realiz:iran pr,ihodnje leto. 

Katere najaktualnejše težave terjajo naj
večjo pozornost · in kaj priporočate delov
nim organizacijam pri urejanju teh pro
blemov? 

Trenutno je največ pozornosti namenJjeno 
Gradbenemu podjetju, ki je v splošnem pojavu 
nelikv~dnosti najibolj pdzadeto. Postarvlja se tudi 
vprašanje nadaljrrj.ega razvoja tega podjetja, ki 
je premaljhno za konl~urenoo in bo nujno mora
lo misliti na preusmeritev svoje dejavnos,ti. _ 

Vsem delovnim organizacijam na področju 
občine pniporočam, da •takoj pristopijo izdelavi 
dolgoročnih programov razvoja delovnih ocgani
zacij, kjer naj se da povdarek hitrejši moderni
zacij,i, mo~nosti hitrejšega vključevanja naših 
delovnil1 organizadj v mednarodno delitev dela 
in odpiranju norvih delovnih mest, poseibno tam, 
kjer se z mode1'nizacijo proizvodnje š.tevilo de
lovnih mest zmanjšuje. Nadalje moramo iskati 
možnosti za zaposlo-vanje mlajših strokovnih 
kadrov in ne nezadnje kJ:'epi.ti 1ter pDilagajati de
lavsko samoupravljanje Tazmeram v posamemih 
delovnih organizacijah. 

Za nas zelo ugoden pokazatelj je povečanje 
števila zaposlenih za S %. ·Naraščajo •tudi osebni 
dohodki, kli so v letošnjem letu prvič presegli 
znesek 1.000 N din neto mesečnega osebnega 
dohodka na 1 zaposlenega. Vendar pa ti p·rejem
ki še vedno zacostajajo za republiškim povpcr:eč
jem za 4,6 %. RAZPIS ŠTIPENDIJ 

Seveda nas pri ocenjevanju letošnjega 
gospodarjenja še posebno zanima mesto 
in vloga našega obrata šmartno v litij
skem gospodarstvu? 

Za našo občino ima šmarska usnjarna in 
krznarna velik gospodarski pomen. To je ·drugi 
največji delovni kolektiv v občini. Likvidacija 
tega obrata bi pomenila za naše gospodarstvo 
i:n zaposlene velik udarec. Ne gre samo za to, 
da bi ostalo 3SO delavcev brez zaposlitve in nad 
tisoč naših občanov brez klruha, ampak bi se 
močno zmanjšala ekonomska moč občine in 
imeli bi še več težav. Naj navedem nekaj poka
zateljev, ki nam kažejo mesto in vlogo šmacrske
ga kolektiva v občini. 

Delavski svet podjetja je na zadnji seji na predlog komisije za izobraževanje sprejel 
sklep, da se razpišejo naslednje šTIPENDIJE 

l. za potrebe obratov v šmartnem: 
- 2 štipendiji na Ekonomski fakulteti 
- 2 štipendi.ii na FNT - oddelek za kemijsko tehnologijo 
- 2 štipendiji na Ekonomski srednji šoli 
- 5 štipendij na TSUGš, Domžale - usnjarski oddelek 
- 1 štipendija na TSš - oddelek za kemijo 

2. za potrebe obratov na Vrhniki: 
- 1 štipendija na Ekonomski srednji šoli 

Prednost pri podelitvi štipendij L·ta.io kandidati iz domačih občin. 
Razen tega je delavski svet že podelil tri štipendije in sicer: eno za študij na Ekonom

ski fakulteti, eno na Pravni fakulteti in eno na Ekonomski srednji šoli. 



Uporaba aplikativne psihologije 
in testiranja za ocenjevanje 

se z njimi ugo1lavljajo širše lastno
sti, ki so odvisne od dispozicij člo
veka in njegove splošne aktivnosti 
in izkušenj in niso rezultat specifič
nega treninga na nekem področju; 
vendar pa morajo biti tudi ti testi 
izbrani glede na zahteve delovnega 
mesta. Tako kot zdravniški pregle
di, bo v bodoče tudi testiranje v na
šem podjetju stalna praksa. M. Plut 

Psihologija kot znanost,- ki danes s svo)nm izsledki posega na razna 
področja človekovega udejstvovanja, je pri nas še premalo znana širši 
javnosti. Se zmeraj najdemo v praksi posameznike, ki mislijo, da je psiho
logija bolj spekulativna veda kot pa eksaktna znanost. V zadnjih sto letih, 
zlasti pa v našem stoletju, je psihologija naredila velik razvoj s tem, da 
je izdelala eksaktne metode za raziskovalno delo. Le tako je lahko pro
drla na razna področja današnjega njenega udejstvovanja v industriji, v 
poklicne, vzgojne in mentalno-higienske svetovalnice, v nekatere medi
cinske, pravne in vojne ustanove ter v šolsko prakso. Zlasti v času, ko je 
treba s produktivnostjo povečati naše gospodarske dosežke, je delovanje 
psihološke službe v podjetju nujno potrebno. 

Prioritetne naloge industrijskih psihologov določajo na sedanji stopnji 
razvoja naše industrije nekatere pomanjkljivosti v organizaciji dela, psi
hosocialni problemi pri adaptaciji delavcev, ki prihajajo s podeželja, novi 
delovni pogoji v industriji ter splošna težnja, naj v naši proizvodnji posta
neta človek in njegovo zadovoljstvo prvenstvena in temeljna vrednota. 

Delavci, ki se na novo zaposlijo, kih fiksnih kvantitativnih rezulta-
se v začetku prebijajo skozi hude 
težave, da bi se prilagodili novim 
pogojem. Temeljne težave so pove
zane z nujnostjo tehnične, socialne 
in psihološke adaptacije novim raz
meram. Podeželan, ki je postal 
industrijski delavec, se mora priva
diti delu na stroju, delu v določe
nem tempu 1n določenem času, mo
ra se privaditi delitvi dela, pogosto 
takega dela, ki samo po sebi ni za
nimivo. Tak delavec prehaja v do
slej slabo mu znane odnose tekmo
vanja in sodelovanja, ravnati se 
mora po navodilih nadrejenih. 
Končno se mora navaditi na precej 
bolj zapleteno in bolj pisano življe. 
nje večjih skupin ljudi ter si posto
poma prisvojiti nove vrednote in 
razvijati nove potrebe. Na psiholo
ških osnovah organizirana služba 
sprejemanja in uvajanja lahko po
membno pospeši in olajša tak pro
ces prilagoditve in vključitve v 
delovni kolektiv, s tem pa tudi 
odpravi ali vsaj omili različne 
objektivne in subjektivne negativne 
reakcije, ki so v zvezi s tem proce
som adaptacije. 

Na osnovi predhodnih analiz de
lovnih mest in delavcev lahko indu
strijski psiholog s primerno izbra
nimi testi znanja, testi sposobnosti 
in opazovanji ugotovi vzroke, zakaj 
neki delavec ne uspeva na določe
nem delovnem mestu ali pa je na 
tem delovnem mestu nezadovoljen. 
Takemu delavcu lahko znotraj pod
jetja najde tako delovno mesto, ki 
ga bo bolj zadovoljevalo in kjer bo 
uspešneje delal. Razen tega lahko 
opravlja na osnovi objektivnih me
tod selekcijo v samem podjetju. 
Taka razvrstitev delavcev znotraj 
podjet ja po strokovni kvalifikaciji, 
sposobnosti in nagnjenjih oziroma 
selekcija, kjer je upravičena, je ko
ristna tako za delavca, kot tudi za 
podjetje kot celoto v psihološkem 
in ekonomskem smislu. 

Prilagoditev človeka določenemu 
delu je prvenstveno odvisna od te
ga, kaj ta človek zna, kaj zmore in 
k čemu teži. Z ozirom na to se v 
praktične namene uporabljajo testi, 
s katerimi lahko ugotovimo znanje, 
pridobljena izkustva in različne 
sposobnosti človeka: od čutilnih 
preko psihomotornih do intelektual
nih sposobnosti ter različne sestav
ljene lastnosti osebnosti. Glede na 
to se tudi testi delijo na teste zna
nja, teste sposobnosti in teste oseb
nosti v ožjem pomenu besede. 

Vendar podatki, dobljeni . samo .na 
osnovi testov, ne predstavljajo ne-

tov. Na podoben način kot različni 
laboratorijski eksperimenti v medi
cini še ne dajo diagnoze o zdmv
stvenem stanju pacienta, ampak 
samo indikacijo, ki ob množici dru
gih podatkov omogoča postavljanje 
diagnoze, tako se mora tudi testne 
rezultate dopolniti z drugimi podat
ki. To je še posebno važno takrat, 
kadar se želi testiranje uporabiti za 
prognoziranje, ker v takem primeru 
ni dovolj, če je znano le obstoječe 
stanje, ampak mora psiholog tudi 
vedeti, kako je do tega stanja pri
šlo. 

Glede na zgoraj navedena dejstva, 
se je tudi v našem podjetju začela 

Naš 
portret 

Zgodaj ste izgubili očeta. Bi 
morda na kratko orisali posle
dice, ki jih je trpela družina? 

življenje v rani mladosti je 
bilo res trdo. Le s težavo nas je 
mati vse spravila h kruhu. Več
krat je bil grenak, še večkrat 
pa ga otroci nismo okusili. Pred 
2. svetovno vojno pa smo bili še 
izgnani iz hiše, ker smo stanova
li na področju· »Kočevarjev<<. Vsi 
otroci pa smo se izučili . in se 
naleteli na težave, ki zahtevajo 
izpopolnjevanje? ' · 

že kot vajenec se nisem stro
go opredelil le na osnovni po
klic. Uvidel sem, da je za široko 
sorazmerno dobro zaposlili in 
uspeli v življenju. 

Pri vašem poklicu ste gotovo 
znanje potrebno izpopolnjevanje 

uvajati metoda testiranja, zlasti pri 
sprejemanju in pri premestitvah de
lavcev. V teh primerih se v glavnem 
uporabljajo testi sposobnosti, ker 

V 1 S O K OB 1 S K 

Med nedavno proslavo 50. letnice KPJ, SKOJ in sindikatov na Vrhniki 
so bile številne prireditve, ki so se jih udeležili tudi predsednik CK ZKS 
Franc Popit, član Sveta federacije Miha Marinko in številni še živi udele
ženci okrožne Partijske konference iz leta 1938 v Borovnici. Obiskali so 
tudi naše podjetje in si ogledali proizvodne obrate. Na sliki: Miha Marinko 
med starimi revolucionarji med ogledom usnjarne na Vrhniki. 

Franc Okrajšek je bil rojen l. 10. 1911. leta v Essenu. Ko mu je 
oče padel v l. svetovni vojni, se je mama s petimi otroki preselila 
v Slovenijo. V Krmelju je končal 5 razredov osnovne šole in v Mo
kronogu meščansko šolo. Po končanem šolanju se je izučil za stroj
nega ključavničarja in avtomehanika. Leta 1927 se je zaposlil 
.v rudniku v št. Janžu, kasneje pa v Industriji usnja v Mokronogu, 
kjer je bil do leta 1943. Po kapitulaciji Italije je prevzel mehanično 
delavnico v Ljubljani, že leta 1944 pa je večkrat obiskoval Industrijo 
usnja Vrhnika, kjer .ie sodeloval pri obnovi tovarne. Leta 1945 se · 
je preselil na Vrhniko, kjer je bil do leta 1952 vodja pomožne de
javnosti, od takrat naprej pa obratovodja v ščetinarni, kjer je 
zaposlen še danes. 

tudi v drugih strokah. Zato sem 
se vpisal v tečaje za varjenje, 
šoferske tečaje za vse kategori
je, bil na praksi v CSSR in 
končno naredil tudi izpit za moj
stra. 

Kot obratovodja ščetinarne go
tovo veliko veste o razvoju tega 
obrata? 

Prvotni načrti so ščetinama 
predv1devali na našem dvorišču 
ob današnji garaži, kjer bi se 
ščetine iz lužilnice zajemale . in 
prale. Do uresničitve tega načrta 
pa ni prišlo, ker so leta 1952 do
ločili mesto današnjega obrata 
ščetinarne. Takrat sem tudi sam 
prevzel obrat. V začetku smo de-' 

' !ali popolnoma ročno, sčasoma 
pa smo se razvili. Mnogo litera
ture sem sam prebral in tudi 
mnogo drugih · obratov sem vi
del, kar mi je bilo v pomoč pri 
rekonstrukciji. 

Se vam zdi ščetinama per
spektiven obrat? 
ščetinama je bila do nedavne

ga perspektivna, v zadnjem času 
pa smo ugotovili, da ne moremo 
obratovati rentabilne>, če ščetine 
kupujemo. Tako smo prešli iz 
treh na dve izmeni. Kljub temu 

pa smo proces skrajšali iz prvot
nih 48 ur za 1 kg ščetin do da
našnjih 1,5 ure. Dobili smo tudi 
nekaj novih strojev, ki nam 
omogočajo to proizvodnjo. · 

Kakšen odnos se je tekom let 
izoblikoval med ščetinarno in 
matično tovarno? 
ščetinarna ni centralni obrat, 

temveč predelujemo le stranski 
produkt, zato so se često poraja
le težave glede odnosov in skrbi 
za obrat, ker je usnjarna le per
spektivnejša. Zdaj so se odflosi 
normalizirali, npr. glede delovne 
sile in usposobljenosti delavcev, 
čeprav tudi tu včasih naletimo 
na določene težave. 

Kaj mislite o vključevanju 
mladih delavcev v obratu? 

Lahko trdim, da mlade vse 
preje priučimo na novejših in 
modernejših napravah. Z njimi 
zato res nimamo nobenih težav, 
temveč si želim, da tudi v naš 
obrat zaposHmo čimveč mladine, 
saj so poslušnejši, ne povzro
čajo večjih nasprotij in so do
vzetnejši za novosti. 

Razgovor vodil: 
inž. BOGDAN URBANC 



IZ DELA ORGANOV 
SAMOUPRAVLJANJA 

Nadaljevanje s str . 1 
Ker je vrhniška usnjarna najbolj 

rentabilen obrat, v katerem pri se
danji opremljenosti ne moremo več 
proizvajati kot sedaj, smo začeli že 
v začetku leta z rekonstrukcijo lu
žilnice in nabavo nekaterih strojev 
za druge oddelke. Delavski svet je 
v začetku leta odobril v ta namen 
340 milj . S din. Ta znesek sicer za
došča za samo rekonstrukcijo lu
žilnice. Ker pa želimo namok pove
čati iz 18 na 25 ton odmaščene teže 

. dnevno, je delavski svet na tej seji 
odobril še 150 milijonov za nakup 
dodatnih strojev, brez katerih pro
izvodnje ne moremo povečati. 

Zaradi povečane proizvodnje 
svinjskega usnja bo treba v nasled
njem letu urediti tudi energetski 
obrat na Vrhniki. Kotli v tem obra
tu so stari preko 70 let in že 2-krat 
odpisani oz. tako dotrajani, da se 
lahko vsak čas ustavijo. Inšpekto
rat parnih kotlov nam je dovolil 
obratovati s temi kotli le do l. okto
bra 1970 leta. DS je odobril za ure
ditev strojno energetskih naprav 
cca 600 milijonov SD. 

kož dnevno. 12 ton bo možno pre
delati v poletnih mesecih, v zimskih 
pa le 8 zaradi večje porabe energije 
v vseh obratih šmartna. Prehod na 
večji namok v usnjarni je torej po
gojen ne le z dodatno opremo, am
pak tudi z ureditvijo energetskega 
obrata, kar pa zelo občutno podraži 
investicijo. DS je zato sklenil, da 
v usnjarni šmartno nadaljujemo z 
rekonstrukcijo v okviru 84() milij. 
in jo usposobimo za 8 do 12 tonski 
namok. Do konca oktobra pa mo
rajo strokovne službe pripraviti 
nov investicijski program za kapa
citeto 15 do 20 ton namoka dnevno 
vključno r.;; ureditvijo energetskega 
obrata. 

Ob priključitvi obratov šmartna 
smo menili, da so stroji v krznarni 
najbolje vzdrževani in da je ta 
obrat od vseh najb.olje opremljen. 
V tem času se je pokazalo, da je 
bila to le navidezna slika in da pre
nekateri stroji niso sposobni za 
proizvodnjo 2-- sedemkrat večjo od 
prejšnje. Nekateri stroji so fizično 
dotrajani, drugi zastareli in zapo
slujejo preveč delovne sile, drugod 
pa so ozka grla za sedanjo kapaci
teto. Za modernizacijo krznarne in 
povečaje proizvodnje - da bo obrat 
še bolj rentabilen - bi potrebovali 
naslednje leto okrog 200 milij. SD. 

Brez investicijskih želja tudi ni 

Na seji delavskega sveta 

obrat vrhniške konfekcije. Zaradi 
povečanja in modernizacije proiz
vodnje se je DS že na eni prejšnjih 
sej odločil, da v bližnji prihodnosti 
ta obrat preselimo v prostore po
možne dejavnosti na Vrhniki. Z rea
lizacijo tega sklepa odlašamo med 
drugim tudi zato, ker želimo pred
hodno videti, kako imajo podobne 
obrate urejene v tujini. V začetku 
prihodnjega leta si bodo tovariši iz 
odgovornih služb ogledali nov, naj
sodobneje organiziran obrat usnje
ne konfekcije v Nemčiji. Potem bi 

se odločili, kaj in kako lahko ure
dimo konfekcijo pri nas. 

Iz dosedaj naštetega je razvidno, 
da so investicijske potrebe v vseh 
naših obratih zelo velike in da jih 
naenkrat ne moremo finansirati. 
DS je zato zadolžil strokovne služ
be, da i·zdelajo ustrezen program. 
Ko bo točno ugotovljeno, koliko 
sredstev rabimo, bo izdelana še ren
tabilnostna analiza, kje se .bodo vla
ganja najprej vrnila. Na tej podlagi 
pa bo potem izdelan vrstni red vla-
ganj v posamezne obrate. I. K. 

..., 

Na tej seji je delavski svet raz
pravljal tudi o ureditvi obrata za 
proizvodnjo lak usnja. V zadnjem 
času je na inozemskem trgu zelo 
iskano svinjsko lak usnje. če naj 
se pravočasno vključimo v to po
vpraševanje, moramo pohiteti z vse
mi pripravami za tako proizvodnjo 
in se je zato UO podjetja že pred 
časom odločil za ureditev zasilnega 
obrata, v katerem bo možno izde
lati na . mesec cca 10.000 m' lak usnja. 
Ureditev provizorične lakirnice bo 
stala okrog 20 milj. S din. Lakirnica 
pa mora biti urejena v kratkem 
času, da bi v novembru že izvozili 
prve količine svinjskega laka. 

DELO SEKCIJE DUCTG 

Zaradi razširitve obsega poslova
nja na predelavo govejih kož, ki se 
predelane v .lak usnje prodajajo v 
določenih količinah tudi v nekon
Junkturnih obdobjih in ker bo po
vpraševanje po svinjskem laku tra• 
.lalo najmanj še naslednjo sezono, 
kapaciteta provizoričnega obrata ne 
bo zadoščala . že v začetku nasled
njega leta bo treba postaviti norma
len obrat s kapaciteto 20 do 
.30.000 m'· lak usnja mesečno. Polo
vica kapacitet naj bi bila zasedena 
z govejim lakom, polovica s svinj
skim. Po oceni strokovnih služb bo 
stal nov obrat lakirnice z vsemi po
trebnimi napravami od 150 do 200 
milj . SD. DS je zadolžil strokovne 
službe, da čimprej pripravijo pro
jekt lakirnice, ker je proizvodnja 
lak usnja visoko rentabilna in se 
nam bo ta investicija hitro povrnila. 

Po pityotnih izračunih bi stala 
rekonstrukcija usnjarne šmartno 
840 milj. SD. Delavski svet je ta 
sredstva odobril že v začetku leta 
in so zagotovljena delno iz Sklada 
skupnih rezerv - 400 milj . SD, 
200 milijonov je deviznih posojil, 
240 milijonov pa znaša lastni delež 
za osnovna sredstva. Poleg tega pri
štejmo še 300 milij. SD lastnega de
Ježa za obratna sredstva. Pred krat
kim so strokovne službe ponovno 
izračunale celotno vrednost investi
cije za IS do 20 tonski dnevni namok 
v usnjarni šmaJ:tno. Izkazalo se je, 
cta bo stala rekonstrukcija zaradi 
nodražitve opreme, !"radhenih del 
in ostalega preko 1.200.000 sb. s 
prvotno vsoto 840 milii. SD za inve
sti.ciie bo možno rekonstruirati 
usnjarno za predelavo 8 do 12 ton 

Upravni in nadzorni odbor sekcije 
društva usnjarjev, čevljarjev, tanin
cev in galanteristov SRS v Indu
striji usnja Vrhnika sta lani posta
vila vprašanje o upravič<'Onosti 
nadaljnjega ·. obstoja slovenskega 
društva. Po temeljiti razpravi o do
tedanjem slaJbem delovanju sta oba 
odbora prišla do zaključka, da na 
naslednji skupščini predlagata raz
pustitev društva. 

O tej svoji nameri sta . odbora 
obvestila v svojem zapisniku vse pri
stojne organe. Poleg tega sta po 
večkratnih urgencah poslala končni 
apel za poživljeno delovanje vsem 
podjetjem in povabila poverjenike 
podjetij ha letno skui?ščino. 

Ta skupščina pa je letos v Dom
žalah sprejela enoten sklep, da dru
štvo še ostane in predlagaLa več 
novih obHk delovanja. Bistvena na
loga društva naj bi bila strokovno 

izobraževanje članov. Za predsedni
ka je bil izvoljen tov. Prezelj iz 
podjetja Koteks-Tobus, Ljuhljana. 
Sklenjeno je bilo, da bo sedež 
društva še vedno v Domžalah, se
stanki pa bodo zaradi ugodnejših 
prometnih zvez v Ljubljani na Go
spodarski zbornici. 

Bistvena sprememba v delovanju 
društva je nastala po predlogu no
vega upravnega odbora. Poverjeniki 
po tovarnah naj bodo osnovni no
silci dejavnosti društva. Osnujejo 
naj svoje sekcije, delujejo iniciativ
no in praktično ter samostojno z 
ozirom na specifične zahteve svoje
ga podjetja. 

Društvo je dosedaj organiziralo 
razne uspešne seminarje in posveto
vanje o varstvu pri delu v usnjarski 
in usnjarsko predelovalni industriji 
SFRJ v Slovenj Gradcu. Združenje 
usnjarjev Hrvatske je zadolžilo slo-

Rekonstrukcija mokrih oddelkov usnjarne šmartno 

vensko društvo za organizacijo 
usnjarskega kongresa, ki bo nekje v 
Sloveniji 1970. leta. 

Kako naj bi delovala sekcija IUV 
v okviru slovenskega društva? 

Na pobudo tehničnega kadra smo 
že sestavili okvirni program za 
uspešno delovanje naše sekcije. V 
tem programu so zajete predvsem 
sledeče oblike delovanja: strokovna 
predavanja, strokovne ekskurzije 
po domovini in tujini , sodelovanje 
s sekcijami v drugih podjetjih in 
društvi v inozemstvu, praktične de
monstracije ob uvedbi novih stro
jev in naprav, udeležba na sejmih 
- .seminarjih, teoretična obdelava 
strokovne literature, v okviru mož
nosti oz. poslovnih interesov in so
delovanja med posameznimi tovar
nami naj bi se razvila stalna oblika 
izpopolnjevanja v domačih in tujih 
tovarnah. 

Od naštetih oblik dela sekcije 
smo do sedaj organizirali stro,kovr:w 
ekskurzijo v čSSR, navez.aH stike 
s tovarno čevljev PEKO (v planu· je 
strokovna ekskurzija) in navezali 
stike s sekcijo TSUGš v Domžalah. 
Na Vrhniki bomo organizirali eno
dnevni seminar oz. predavanje, 
:lldruženo s sinhroniziranim filmom 
s pohetovanjem o vtisih z letošnje
ga pariškega sejma. Nekateri tova
riši so obiskali sejem v Diiseldorfu. 

Sestavili smo predlog o strokov
nem izobraževanju, ki bo v izpopol
njeni obliki nakazal kolektivno pa 
tudi individualno izobraževanje teh· 
ničnega kadra. 

Vodstvo naše tovarne je z ra
zumevanjem sprejelo priporočilo 
DUčTG in nam bo v bodoče omo
gočilo bolj intenzivno strokovno 
izobraževanje. 

Poverjenik sekcije 
Ivan žagar 



Coctail aktualnosti, novitet, 
razmiš janj in ... dilem 

Zadnje nadaljevanje sem zaklju
čil s podatki o izvozu naše panoge 
z ločenim prikazom deleža na kon
vertibilno področje in vzhodna trži~ 
šča ter ga primerjal z udeležbo na
šega podjetja. Naj k vsemu temu 
dodam še ugotovitev, da so za našo 
panogo izvozni rezultati še vedno 
nezadovoljivi, kajti panoga., zlasti 
pa še predelovalci surovih kož, so 
zaradi deficitarnosti na področju 
nabave surovin izredno močni kon
zumenti konvertibilne valute. Tudi 
vnaprej situacija pri nabavi surovih 
kož ne bo bistveno ugodnejša od že 
ugotovljenih razmerij med potroše
no domačo in uvoženo surovino, ki 
se je gibala približno v razmerjih 
"fifty - fifty<< . Ta odnos med uvo
zom in izvozom je pri čevljarjih si
cer diametralno nasproten usnjar
skim rezultatom, vendar kljub dej. 
stvu, da predstavlja izvoz v letu 
1968 v naši panogi že .38'% od skup
nega bruto produkta, prav zahva
ljujoč čevljarjem, ne moremo mi
mo ugotovitve, da so si čevljarji 
kovali svoje izvozne in finančne re
zultate prvenstveno na vzhodnih tr
žiščih in da je bil izvoz čevljarske 
grupacije na zapad bolj ali manj 
nujno zlo in da so si na njegovi 
osnovi čevljarji potem sporazumno · 
razdeljevali interesantno vzhodno 
regijo, zlasti pa še izvoz v Rusij'?. 
Od tega izvoza pa je zavisela v veh
ki meri tudi usmeritev usnjarjev, 
zlasti glede brušenega govejega gor
njega usnja t. j. plastik.~ ~n P~ 
ustreznih podlog, med n]1m1 tudi 
ovčje krznene podloge. čevljarji in 
i njimi vred usnjarji so oz. izgleda 
še bodo trepetali vedno v trenutkih, 
ko se zaključujejo blagovne liste 
menjave v okviru bilateralnih spo
razumov Jugoslavije z vzhodnimi 
državami zlasti pa še z največjim 
konzume~tom čevljev - Rusijo. Bil 
bi pa neobjektiven, če ne bi ugoto
vil da od 38% vsega ·izvoza, ki v 
pa~ogi 125 odpade na finalne izdel
ke oz. izdelke višje stopnje prede
lave daleč največji del predstavlja 
izvo~ čevljev (91 % vse te količine) 
in da čevljarji regionalno usmeritev 
izvoza na konvertibilna področja vse 
bolj krepijo. Na žalost pa so rezulta
ti tako v pogledu absolutnih količin 
izvožene obutve kot v pogledu raz
merja izvoza na konvertibilna P?~
ročja napram osta'l.emu podroCJU 
tudi za čevljarje še vedno zelo skro
mni. Novo zgrajene kapacitete ter 
njihova še vedno premajhna izkori
ščenost pa bo prisilila čevljarje na še 
večji izvoz, in se bo kljub pora~~u 
našega standarda ter konzumaCIJe 
obutve doma udeležba domačega 
trga procentualno manjšala. Izvoz 
bo moral seveda imperativno pre
bijati bolj in bolj tudi zapadne b~
riere in konkurenco . Prav to zadnJe 
pa tudi nam usnjarskim predelo
valcem nalaga najtežjo obveznost 
- izboljšati kvaliteto usnja, da bo 
le-to možno vzgrajevati v finalne 
proizvode za zahtevni za~adni tr~: 
Proizvajati namreč plastik govey 
boks za vzhodne konzumente se 
zdaleč. ni isto kot zadovoljiti naše 
čevljarje oz. zapadna tržišča s pe
strejšim in kvalitetnejšim ter mod
nim zahtevam prilagojenim asorti
manom usnja. To slednje velja se
veda prav tako za izvoz finalnih 
i:tdelkov konfekcijskega in· galante
rijskega značaja, da ne govorim o 
tem, da morajo kljub carinskim ba-

rieram tudi usnjarji sami še vedno 
računati v perspektivi na izvoz do
ločenih količin usnja kot takega . 
Tudi za ta izvoz velja ugotovitev, 
da brez napredka v kvalitetnem 
smislu in ostalih elementov konku
renčnosti na zui1anja tržišča ne bo 
možno prodreti. Zaenkrat v·si usnjar
ji skupaj z ostalimi, ki ne izvažajo 
fina·lnih izdelkov, spravijo skupaj 
le ~7% vsega iz;voza naše panoge, 
pa se tu kar se zapadnega trga tiče 
praktično vse breme pade na prede
lovalce svinjskih kož. 

V predvidevanjih za razvoj v letih 
1971- 1975 je interesantna ugotovi
tev, da domači potrošnik ne bo 
trošil bistveno več, pač pa bo segal 
po kvalitetnejših usnjenih i:z;delkih 
- to je obutvi, galanterijskih in 
konfekcijskih izdelkih. To je dodat
~i imperativ, da usnjarji .. čevljar
Jem nudijo ne le za izvoz, temveč 
tudi za domačega potrošnika vedno 
boljši, pestrejši in moderni asorti
man usnja. Zatorej se naša usnjar
ska konkurenčnost ne bo večala le 
s povečevanjem količinske proizvod
nje, produktivnosti, znižanjem stro
škov itd., pač pa še zlasti s kvali
tetnejšim rusortimanom ob vedno 
novih vrstah in inačicah usp.ja, pri
lagojenih modnemu okusu potroš
nika, ki pa je žal zaenkrat še 
preslabo vzgojen. 'Potrošniki često 
še vedno dajejo npr. prednost mo
clelu čevlja, v katerem je, kar se 
usnja tiče, vloženega več blišča oz. 
prevarantske estetike, pa čeprav gre 
pri tem često za manjvrednost iz-

delka. Prav zato se danes usnjar ji 
špekulativne prilagajamo bolj in 
bolj tem modnim zahtevam in pri
pravljamo usnja brušenega tipa z 
vse večjim sijajem in z raznimi 
efe~ti na USJ,1ju. Pri tem pa čakamo, 
kdaJ se bodo čevljarji sami in za 
njimi mi potrošniki prevzgojili k 
porabi naravnejših vrst usnja z li
cem v prešanih desenih ali v glad
kih izvedbah. Pa čeprav v tem zad
njem primeru z več vgrajenimi 
surovinskimi napakami, ki pa so ne 
le nujno zlo, pač pa usnju dajejo 
svojstven pečat naravnosti te dra
gocene substance. Dokler pa ne bo
mo v Jugoslaviji uspeli s skupnimi 
močmi končno le usmeriti potroš
nika k »usnju<<, bomo pač reševali 
naše komercialno-tehnološke naloge 
v taki težnji, ki naj bi potrošnika 
momentalno zadovoljila, tako kot 
sem prej omenil. 

V zasnovah kratkoročnega razvo
ja panoge 125 v SFRJ je med dru
gim tudi nakazana, da naj bi bil v 
letih 1971-1975 poprečni letni po
rast proizvodnje okrog 6 %, pri 
čemer naj bi pa domača potrošnja 
rastla počasneje ob pogoju, da bi 
se izvoz poprečno letno zvišal kar 
za 15 %. Pri vseh teh planiranih šte
vilkah pa se pojavlja velika dilema 
in sicer - ali z rekonstrukcijami 
in modernizacijo naglo vključevati 
v te naloge in to smer le najsposob
nejše in najperspektivnejše ali pa 
po starem načelu .pustiti živeti vse. 
če bi namreč zakoni ekonomike in 
logike v reformi res delovali, bi ta 
dilema sama po sebi odpadla. če pa 
bomo za vsako ceno še naprej sani
rali vse po vrsti, bo naša racional
nost pri poslovnih rezultatih pano
ge tudi v bodoče podobna sedanji. 

v 

Pri tem pa do sedaj ni bistvene 
razlike med Slovenijo in ostalimi 

· republikami in jo verjetno tudi v 
bodoče ne bo. 

Interesanten je podatek, ki so ga 
pripravili za komisijo, ki naj prine
se na papir deklarativno smer raz
voja panoge 125, da bi blio potreb
no v naslednjih petih letih poprečno 
po 11 milijard S din za rekonstruk
cijske posege letno oz. skupno 55 mi
lijard. Pri tem naj bi odpadlo okoli 
40% ali 22 milijard na usnjarne, 
pri čemer naj bi se potreba po na
pravah pokrivala zlasti z domačo 
opremo. 

V letih nazaj je bilo letno popreč
no vlaganje po S milijard letno, pri 
čemer je odpadlo skoraj gotovo več 
na čevljarske kot usnjarske tovar
ne. Interesai:J.tno je tudi dejstvo, da 
je udeležba gospodarskih organiza
cij bila kar 70 odstotna, dočim je 
na poslovne banke odpadlo le 20 0/o 
in na ostala sredstva cca 10 %. Od 
vseh teh zneskov je v preteklih le
tih odpadlo na uvoženo opremo le 
17- 19 ·%, kar zgovorno priča ne le 
o slabših možnostih za res učinko
vito modernizacijo, ampak ob po
datku, da je na gradbena dela 
odpadlo kar 28-34 '% teh sredstev, 
daje tudi pečat tem »modernizaci
jam<<. Torej šlo ni le za intenzivira
nje obstoječega, pač pa tudi za no
vogradnje. Torej - za še večje pro
bleme koriščenja kapacitet in za še 
večjo deficitarnost surovin oz. za 
večje zahteve po uvozu in to zlasti 
iz konvertibilnega področja ob isto
časni premajhni skrbi za izvoz na 
ta področja. 

Inž. Franc Mihelič 
( nadalj. prihodnjič) 

Se o preureje-
ni trgovini 
v Ljubljani 

Kot je :z;nano, smo v Ljubljani pred kratkim 
odprli na novo preurejeno trgovino SMART. 
Obisk je do zdaj zelo zanimiv. Računali smo 
na tradicionalno ljubljansko radovednost, ven
qar dnevni izkupiček pove, da gre za kaj več. 

Adaptacija trgovine je bila res potrebna. Vo
dila nas je misel, da mora lepo blago na lepo 
mesto, če pričakujemo ugled, zaupanje in uspeh. 
Posveti med projektantom in sodelavci iz biroja 
z ene strani in pa ogled podobnih dejavnosti po 
vsej Evropi z druge strani so nam omogočili, da 
smo odpr.!i trgovino krzna, krznenih in usnjenih 
izdelkov, ki jo je vredno pogledati, saj tudi v 
svetovnem merilu v ničemer ne zaostaja. Estet
ska in praktična ureditev nam že sama po sebi 
oplemenjuje krzno in usnjene izdelke v taki 
meri, da kupec z veseljem sega po blagu. 

Odločilen premik v asortimentu krznenih in 
usnjenih izdelkov nam omogoča, da okusno za

. lagamo trgovino, pripravljamo vedno novo izbiro 
in s tem zadostimo najbolj zahtevnemu kupcu. 

Vse priznanje smo dobili tudi od Mestnega 
sveta Ljubljane. Prav zaradi izredno uspele 
adaptacije so nam ponudili novo l0kacij0 v stm
gem centru Ljubljane, kar je zelo laskavo in v 
poslovnem smislu privlačno. 

Razumljivo je, da nas čaka v bodoče mnogo 
truda, da bomo doseženo tudi obdržali odnosno 
še izboljšali. Te naloge se .z vso odgovornostjo 
zavedamo vsi . tisti, ki smo za vodenje te trgovine 
odgovorni, ker vemo, da je mnogo težje nekaj 
ohraniti kot pridobiti. 

Boris Pirnat 



Kakšna naj bo organizacija 
samoupravljanja v podjetju 

izpolnjujejo pogojev za to, da bi 
bila njihova samouprava urej:ena 
v smislu samostojnih organizacij 
združenega dela. 

Ti obrati ne izpolnjujejo pred
vsem ekonomskih pogojev (pomanj
kanje obratnih sredstev in drugo), 
da bi lahko imeli razvitejšo obliko 
samouprave. 

ZačaJSno organizacijo samouprave 
v podjetju po pripojitvi »šmartna« 
in Splošnega krojaštva in šiviljstva 
Vrhnika je delavski svet določil na 
svoji prvi seji. Z začasnim sklepom 
je povečal število članov upravnega 
odbora in imenoval posamezne ka
misije ter na nje prenesel določene 
pristojnosti. 

Naslednjo etapo v razvoju novega 
samoupravnega sistema v podjetju 
pomeni pravilnik o ugotavljanju in 
delitvi dohodka. Ta pravilnik je 
uvedel obračunske enote oz. orga
nizacije združenega dela, ki naj bi 
bile ožje samoupravne enote v smi
slu določil temeljnega zakona o 
podjetjih. Vendar v pravilniku o 
ugotavljanju in delitvi dohodka sa
moupravna organizacija še ni do
sledno prilagojena novim zakon
skim predpisom. Zaradi tega je 
delavski svet podjetja na zadnji seji 
razpravljal o obliki nove samo
upravne organizacije. 

Delavski svet je zavzel stališče, 
da naj imajo v bodoče ožje samo
upravne enote - organizacije zdru
ženega dela - svoj samoupravni 
organ - svet organizacije združene
ga dela. V posameznih OZD, ki ima 
več enot (krznarna in . konfekciji) 
naj bi imele tudi te ožje enote svoj 
samoupravni organ - svet enote. 

Z ustanovitvijo svetov organizacij 
združenega dela oz. svetov enot 
odpade potreba po nekaterih komi
sijah, ki obstojajo sedaj. Sveti bo
do poleg drugih, s statutom dolo
čenih pristojnosti, prevzeli tudi vse 
naloge sedanjih lmmisij za delovna 
razmerja in nagrajevanje in disci
plinskih komisij. Tako bo vsaka sa
moupravna enota sama odločala o 
delovnih razmerjih, disciplinskih 
kršitvah, o subjektivnih ocenah po
sameznih svojih članov itd. 

Razprava na delavskem svetu je 
bila najživahnejša o tem, kakšne 
oblike organizacij združenega dela 
naj uzakonimo v statutu. Gre za tri 
znane oblike, ki jih predvideva te
meljni zakon o podjetjih in od ka
terih je odvisen tudi obseg samo
upravnih pravic posamezne organi
zacije združenega dela. To so: 
- samostojna organizacija združe
nega dela, ki je pravna oseba · 
- samostojna organizacija združe
nega dela, ki ni pravna oseba in 
- organizacija združenega dela z 
drugačnim, v statutu ali s pogodbo 
določenim obsegom samoupravnih 
pravic. 

Za razlikovanje posameznih vrst 
teh OZD je potrebno, da s~ sc;zna
nimo z njihovimi karakteristikami: 

1. Značilnosti samostojnih organi
zacij združenega dela, ki so pravne 
osebe, so naslednje: 

samostojno pridobivajo in delijo 
dohodek, na tržišču samostojno na
stopajo, za vse svoje obveznosti 
odgovarjajo praviloma same (druge 
OZD niso dolžne kriti njihovih 
izgub), sprejemajo svoje splošne 
akte, lahko preidejo v stečaj, če za 
njihove obveznosti ni subsidiarne 
odgovomosti podjetja. . 

2. Samostojna OZD, ki ni pravna 
oseba 

sprejema svoje splošne akte, sa
mostojno ugotavlja in deli dohodek, 
v razmerju do drugih oseb nastopa 
v imenu in za račun podjetja, če 
posluje z 1zgubo ji podjetje, v se-

Razgovor 
in v 

Franc Krašovec, kontrolor v teh
nični kontroli in sekretar občinske 
konference ZMS Vrhnika je odgo
voril na nekaj zastavljenih vpra
šanj. 

Kako je osnovana organizacija 
ZMS Vrhnika? 

Na Vrhniki je bila v okviru obči
ne osnovana občinska konferenca 
ZMS- Vrhnika, ki ima v delovnih 
organizacijah, šolah in krajih svoje 
mladinske aktive. Tudi v republiški 
konferenci ZMS imamo enega pred
stavnika iz Vrhnike. V celoti je v 
vrhniški občini včlanjenih okrog 
1500 mladink in mladincev in sicer 
jih obiskuje šolo na Vrhniki okrog 
320, v LjU!bljani 420, zaposlenih mla
dincev je na Vrhniki 350, ostali pa 
so (Zaposleni v drugih krajih. Pri
bližno polovica mladine je včlanje
ne v raznih organizacijah kot so 
športne, planinsko društvo, tabor
niki itd. 

Ima mladina na Vrhniki dovolj 
prostorov, primernih za njihovo de
lovanje? 

Mladina na Vrhniki ima sedaj na 
razpolago 3 prostore in sicer telo
vadnico .Partizan, klub IUV in sobo 
planinske zveze v starem domu 
JLA, ki pa ie majhna in obenem 
služi še kot pisarna. Največje pro
bleme imamo s sestavo urnika v 
telovadnici. v kateri delujejo tudi 
razne druge sekcije kot košarkarji, 
telovadci in učenci osnovne šole. 
Vsaka sekcija se tako lahko zadržu-

Povprečni OD za 9 mesecev 

usnjarna Vrhnika 
ščetinarna 
usnjarna šmartno 
krznarna 
konfekcija krzna 
konfekcija usnja šmartno 
kofekcija usnja Vrhnika 
delavnica - Ljubljana 
trgovine 
skupaj pC)djetje 

september 
SD 

105.654 
92.243 
82.653 
91.250 
99.173 
97.110 

102.391 
108.684 
115.136 
111.686 

januar-september 69 
SD 

108.749 
94.770 
78.831 
85.111 
81.250 
85.013 

100.906 
97.242 

118.229 
111.720 

stavu katerega je, ni dolžno poma
gati s kritjem izgube. Vendar pa 
ureditev kritja izgube ne vpliva na 
razmerja do upnikov. 

3. Organizacijo združenega dela z 
drugačnim obsegom samoupravnih 
pravic temeljni zakon ne obravnava 
v podrobnostih. Zakon prepušča ko
lektivom, da sami določijo njihove 
pravice, dolžnosti in vlogo, ki jo 
imajo v delitvi dohodka in samo
upravnem urejanju medsebojnih 
razmerij . 

Delavski svet je zavzel stališče, da 
našim potrebam najbolj ustreza 
tretji t1p organizacij združenega de
la - to so OZD, katerih pravice 
borno sami določili s statutom. Ugo
tovljeno je bilo, da posamezne eno
te, predvsem obrati v šmartnem, ne 

Razen tega je bilo na seji delav
skega sveta slišati še naslednjo mi
sel: zakaj bi morali med kolektiva
ma, ki sta se letos na podlagi re
zultatov referenduma združila, se
daj postavljati mejnike oz. pregra
de, ko je potrebno zbliževanje kveč
jemu pospeševati. 

V smislu gornjih navedb bomo 
začeli prii>ravljati osnutek statuta 
podjetj?.. Clani delovne skupnosti 
naj o tej bodoči samoupravni orga
nizaciji dajejo svoja mnenja, pri
pombe in predloge v nabiralnike 
našega Usnjarja. 

Vlado Gotvaji1 

o mladini na Vrhniki 
Industriji usnja 
je v telovadnici le 3-5 ur na teden. 
Obljubljeno imamo rekonstruirano 
dvorano v starem domu JLA, ki bi 
služila tudi ostalim družbeno-poli
tičn~m organizacijam. Preurejena 
naj bi bila tudi v telovadnico, v ka
teri bi delovale nekatere sekcije, 
obenem pa bi pridobili tudi prosto
re za čitalnico in sobo mladinskega 
kluba, kjer bi se shajala mladina 
med tednom. V ta namen sta se 
dva mladinca udeležila enotedenske
ga seminarja v Kopru - za vodje 
mladinskih klubov. Prav s to dvora
no in ostalimi prostori bi lahko 
močno poživili delovanje mladine 
naše občine. 

Kakšno delo si je zadala mladin
ska konferenca Vrhnika za to leto 
in v bodoče? 

Program delovanja mladine na 
Vrhniki je sorazmerno zelo obširen. 
Organizirali borno razgovore z re
publiškim poslancem in nekaterimi 
strokovnja!ki o problemih kmetij
stva, o političnih in ekonomskih 
problemih občine in zveze, o doga
janju v družbi in delovnih organiza
cijah. V Borovnici imamo tekmova
nje med aktivi vrhniške občine, 200 
mladincev pa je. bilo na proslavi 
100-letnice »Tabora« v Vižmarjih. 
Obnoviti mislimo tudi iodajo mla
dinskega lista, ki je nekaj časa že 
izhajal v Borovnici. 

Veliko kritike .ie bilo izrečene na 
delo mladine na Vrhniki. Zato nas 
zanima vaše delo v zadnjem času? 

Meseca marca je bilo osnovano 
novo občinsko predsedstvo ZMS, ki 
ki si za vsaka 2 meseca izdela pro
gram dela. V tem letu srno pred 
splošnimi volitvami organizirali se
stanek z novimi volilnimi upravi
čenci, katere smo poučili o po
membnosti i:rt namenu volitev. Raz
govora se je udeležil tudi ;rtaš re
publiški poslanec. Organizirali srno 
»mesec mladosti« in ga proslavili s 
športnimi tekmovanji (streljanje, 
rokomet, košarka). Najbolj množič
na udeležba · pa je bila pri »teku 
mladosti« na predvečer praznika, 
katerega se je udeležilo okrog 100 
mladincev. Imeli srno tudi predava
nja o CSSR, odprli smo za nekaj 
časa »disco club« in organizirali 
izlet v Kozje, kjer je bila osrednja 
proslava 50-letnice ustanovitve Sko-

ja, katere se je udeležilo SO vrhni
ških mladincev. 

Morda res nismo naredili toliko 
kot bi morali, toda v bodoče upam, 
da borno delovanje mladine na 
Vrhniki poživili. 

Kaj mislite o aktivu mladine v 
IUV? 

V našem podjetju je včlanjenih 
186 mladink in mladincev. Novem
bra 1968 je bilo sestavljeno novo 
vodstvo v naši delovni organizaciji. 
Ti mladinci so sodelovali pri orga
nizaciji »teka republike«, pri orga
nizaciji srečanja s slovenskimi 
»olimpijci« in prirejali mladinske 
plese. Mislim, da je glede na obši
ren program, katerega smo si začr
tali, delovanje le premajhno. V pla
nu srno imeli idejno-vzgojno izo
braževanje s predavanji, seminarji 
in ekskurzijami, izobraževanje na 
družbeno-ekonomskem področju, se
stanke pred volitvami v samouprav
ne organe podjetja itd. Tudi anketi
ranja mladincev v samem podjetju 
nismo izvedli. PraN v tej anketi pa 
bi mladina izrazila svoje želje in 
predloge o popolnejšem delovanju 
aktiva. 

:želim, da bi se mladina naše de
lovne organizacije bolj povezala in 
s svojim delom dokazala večjo pri
zadevnost. 



Gasilska enota našega kolektiva pred pričetkom tekmovanja v Kranju 

Tekmovanje gasilcev 
v Kranju 

V okviru praznovanja 100-letnice gasilstva na Slovenskem je bilo 
v Kranju tekmovanje gasilskih enot kemične, gumarske, usnjarske in pre
hrambene industrije SRS v organizaciji Občinske gasilske zveze, Kranj. 

Tega tekmovanja se je udeležila tudi enota našega podjetja iz obrata 
šmartno. 

Prvo mesto v skupni oc~ni (trodelni napad, reševanje, polaganje cevo
voda, testiranje) je osvojila ekipa tovarne COLOR, Medvode. Naša enota 
je osvojila šesto mesto. 

Ne glede na uvrstitev naše enote je to smatrati za uspeh upoštevaje, da 
je bila ta enota šele pred kratkim formirana in je praktično trenirala le 
zadnji teden pred tekmovanjem. 

Ekipe so bile med seboj zelo izenačene razen ekipe zmagovalca, ki 
ima pravzaprav poklicno gasilsko enoto. Peter Petkovšek 

V' 

IZ SPLOSNE 
V' 

SLUZ BE 
- V času od 16. septembra do 6. oktobra je komisija za delovna raz

merja in nagrajevanje na Vrhniki sprejela v delovo razmerje za nedoločen 
čas 8 delavcev. 

To so nekvalificirani delavci, kvalificirana kuharica, ekonomski tehnik 
in kemijski tehnik: 

Marjan Cafuta, Marija Krajnc, Vinko Kuzmič, Marjeta Paternost, Karol 
Pišek, Milan Vovk, Anton ženko in Božidar žnidaršič. 

Komisija je sprejela v delovno razmerje tudi Janeza Merlaka, ki je 
dne 2. oktobra, po 3-letni vajeniški dobi v IUV, opravil strokovni izpit za 
kvalificiranega elektroinštalaterja. 

Ob tej priliki tovarišu Janezu Merlaku iskreno čestitamo, pri nadalj
nem delu pa želimo veliko uspeha. 

- Komisija za delovna razmerja in nagrajevanje v šmartnem je spre
jela na delo 7 delavcev. To so: Alojz Bregar, Teofila Geršak, Ciril Haupt
man, šarlota - Klakočar, Marjan Namestnik, Anton Nečemer in Jože Potisek • 

..:.... V zgoraj navedenem obdobju so na Vrhniki prenehali delati: Ramiz 
Horozovič, Jože Horvat ml., Josip Jurič, Ladislav Kaplja, Filip Rome in 
Roman železnik; 

v obratu šmartno pa: Jože Boštjančič, Jože Hauptman, Marija Hauptman, 
željko Klarič, Stanislava Knez, Franc Okrogar, Djordje Prvulovič, štefka 
Potočnik in Franc Vidic. · 

- S 3. oktobrom je bil starostno upokojen z 32 leti pokojninske dobe 
BOH FRANC z Drenovega griča, rojen dne 26. 9. 1909, polkvalificiran 
usnjar, zaposlen v usnjarni Vrhnika od 22. 7. 1947. 

Ob slovesu mu želimo mnogo zdravja in osebne sreče. 

Opravičilo bralcem 
V zadnji številki našega glasila nam jo je kar precej zagodel tiskarski 

škrat in naredil precej napak. Povedati moramo, da je do njih prišlo zaradi 
selitve tiskarne v Kranju, ki je sedaj v novem poslopju. Zaradi njih se 
opravičujemq našim bralcem z upanjem, da do česa takega v prihodnje 
ne bo več prišlo. · Uredništvo 

Zanimiva križanka 

Rešitve oddajte do 25. t. m. v nabiralnika Usnjarja. Dve pravilni rešitvi 
bosta izžrebani za nagrado. 

Med številnimi prispelimi pravilnimi rešitvami nagradne križanke iz 
prejšnje številke Usnjarja smo izžrebali dva nagrajenca. To pot je bila 
sreča naklonjena ženskam. Marta Markovič iz vrhniške Usnjarne in Veroni
ka Hlebec iz Skupne uprave podjetja lahko dvigneta nagradi v tajništvu. 

Vodoravno: l. trgovska ponudba, grebu, 12. ljubljanska tovarna em
seznam blaga, 9. usnjarski izraz za balaže, 13. palica boga Bakha, 18. 
cepljenec, 14. časopisni ali radijski živali pred kmečkim vozom, 21. mej
poročevalec, 15. okončnine na roki, no gorstvo med Evropo in Azijo, 
16. sredozemska rast1ina, stilizira- 24. ostanki pri skobljanju lesa, 27. 
na na glavah korintskih stebrov, 17. ena italijansko, 25. tkanina iz bom
livarski izdelek, 19. lahko hlapljiva baža, 30. bikoborec, 31. delavec v 
tekočina, 20. nasad pri hiši, 21. se- industriji za predelavo kož, 32. me
dež, 22. avtomobilska oznaka Turči- sto na Gorenjskem, 33. naš največji 
je, 23. Drago Ulaga, 24. ameriška polotok, 35. stisnjeni prsti, 36. južna 
pevka zabavne glasbe, 26. ovčje ko- rastlina z mesnatimi listi, 37. piškot, 
že, 27. arabski žrebec, 28. majhen 38. napor, 41. okrasna ptica, 42. ime 
most, 29. glavni števnik, 30. tukaj, prve slovenske fi'1mske igralke Ri-
32. klic, vzklik, 33. moško ime, 34. ne, 44. začetnici izumitelja dinamita, 
središče vrtenja, 35. astronomski po- 46. španski spolnik. 
jem, 38. bodičast izrastek nekaterih 
rastlin, 39. polet, zanos, 40. sorod
nrk, 41. atensko pristanišče, 43. žen
sko ime, 45. živ •stvor, prikazen, 47. 
skrivnosten, prikit, 48. republika v 
Srednji Ameriki. 

Navpično: l. največji moskovski 
časopis, 2. vojaški novinec, 3. pred
stojnik samostana, 4. pritok Gange
se v Indiji, S. namizno pregrinjalo, 
6.latinski vezni·k, 7. ameriški film
ski igralec in plesalec (Gene}, 8. to
varna čevljev 'V Tržiču, zdaj pripo
jena k PEKO, 9. avtomobilska ozna
ka štipa, 10. slovenski filmski reži
ser (Igor), 11. tovarna čevljev v Za-

Sami ste krivi! Zakaj pa niste 
izvajali varstvo pri delu! 

Zakaj sam ne uporabljaš zaščitnih rokavic, če si predpisal, da jih 
moramo uporabljati v kolektivu? 

- ---~--== - ----- -



ŠPORT: USPEHI NK 
USNJAR 

Razgovor s predsednikom NK »USNJAR« Alojzom Partlom 

nogometnem igrišču obilo zdravega 
razvedrila. Na tem področju bo 
moral UO NK »Usnjar« še v naprej 
vlagati vse napore, da bi čimveč 
mladine pritegnil na športna igri
šča. Potem tudi tekmovalni uspehi 
ne bodo izostali. 

še dve vprašanji nas zanimata: 
Najprej, kako ste zadovoljni s fi

nančno pomočjo kolektiva I,UV no
gometnemu klubu in ali je ta po
moč po vaši presoji najumestneje 
uporabljena? 

In drugič: 'kako ocenjujete delo 
vaših sodelavcev v upravnem odbo
ru in delo trenerskega kadra? 

Razumljivo je, da je pot do kva
litetnega nogometa trda in poveza
na s finančnimi sredstvi. Znano je, 

da klub dobiva finančno pomoč v 
glavnem od našega podjetja oz. ko
lektiva. Ne vem, če je to prav, da 
ostali kolektivi na Vrhniki za tako 
pomoč skoraj nimajo posluha. S 
finančno pomočjo sino zadovoljni 
in upamo, da se bomo našemu ko
lektivu oddolžili s kvalitetnimi igra
m i in tekmovalnirn,i uspehi. 

Pomoč, ki jo klub dobiva, upo
rabljamo za nabavo potrebnih tek
movalnih rekvizitov, za vzdrževanje 
nogometnega igrišča, za stroške 
tekmovanj in honorarje trenerjev 
ter sodnikov. V conski ligi pa so 
stroški večji. kot doslej. Naras'li 
bodo tudi zaradi tega, ker bomo 
morali za pionirje in mladince pre
skrbeti potrebne rekvizite. 

Prepričan sem, da so sredstva, 
ki jih klub dobiva, uporabljena 
smotrno in da so vložena v razve
drilo vseh nas. Vesel sem, ko vidim, 
da od tekme do tekme število gle
dalcev narašča in si upam trditi, 
da je v za~njen; č::s.u število _gledal
cev na nasem ilgnscu preseglo vsa 

Kakšna je vaša 
nastopanj moštva 
jesenskem delu 
SCNL? 

ocena letošnjih 
NK »Usnjar« v 
tekmovanja v 

Strojne novitete 
na Pariškem 

če bi ocenjevali rezultate, ki jih 
je »Usnjar« dosegel do ;zdaj v 
SCNL - zahod, bi lahko rekel, da 
so zelo dobri. Takih uspehov niti 
največji optimisti niso pričakovali. 
Mnenja sem, da je vse to re;zultat 
izredne prizadevnosti igralcev na 
treningih, pa tudi zasluga trenerja 
tov. čanovica, ki je iz do nedavna 
neorganiziranega moštva ;znal ustva
riti homogeno celoto. 

Kaj pa glede na že dosežene re
zultate realno pričakujete od mo
štva ob kocu prvenstva spomladi 
197\t 

Z ozirom na že dosežene rezultate 
pričakujem, da bodo igralci še na
prej pridno trenirali in se na 
tekmah srčno borili. Prepričan sem, 
da potem tudi uspeh ne bo izostal. 
Po mojem mnenju bi bilo realno 
pričakovati - ob navedenih pred
pogojih - da se bo moštvo ob 
koncu prvenstvene sezone uvrstilo 
v prvo polovico lestvice. 

Na Vrhniki pri nogometu vrsto 
let nismo poznali pionirskih in 
mladinskih moštev. Kaj lahko po
veste o sedanjih prizadevanjih NK 
»Usnjar« za vzgojo mladih nogo
metašev? 

Upravni odbor NK >>Usnjar« si je 
že več let nazaj pri!ladeval in želel 
pritegniti mlado generacijo v svojo 
sredino. žal pa so bili vsi poizkusi 
več ali manj brez večjega 'uspeha. 
Končno smo tudi to uredili. Danes 
lahko na našem igrišču poleg I. 
moštva vidite pionirje in mladince, 
ki redno trenirajo in igrajo in 
imamo skupri.o nad 100 članov. Za 
to gre .zasluga tudi odgovornim to
varišem za telesno vzgojo na osnov
nih šolah na Vrhniki, ki so mladino 
za nogomet zainteresirali in prevzeli 
treninge. Tako pionirje trenirata 
tovadša Mohar in Jaklič, mladince 
pa ·tovariš Petrič. Poleg ljubiteljev 
nogometa so tega veseli predvsem 
starši, katerih otroci najdejo na 

• seJmu 
Na pariškem sejmu usnja raz

stavijajo poleg usnjarjev, čevljar

jev in galanteristov tudi proizvajalci 
strojev in opreme za usnjarstvo. 
Prav to me je ob obisku sejma naj
bolj zanimalo. 

že v limskem letu uporabljena 
novost pri cepilnem stroju firme 
Turner je v letošnjem letu ponovno 
razstavljena, vendar na stroju za 
cepljenje golice. Bistvo novosti je 
zamenjava gumi-valja s pnevmatski
mi elementi, s katerimi je možno 
regulirati pritisk. S to možnostjo se 
po dolžini stroja, odvisno od razlik 
v debelini kože, nastavijo različni 
pritiski, kar omogoča enakomernej
še cepljenje. Omenjeni princip se 
v praksi že močno uveljavlja, po
sebno še zato, ker je možna adapta
cija na nekatere starejše tipe cepil
nih strojev znamke Turner. 

Glede lužilni.h in strojnih sodov 
in naprav je nastalo pravo zatišje 
pri uporabi plastičnih mas. Firma 
Vallero pa še vedno tri.umfira s sva
jimi sodi, grajenimi iz afriškega 
lesa. Le firma BMD še nadalje raz
vija v lanskem letu rojeni cuiro
mat. Ta naprava je v bistvu stabil
no ležeč boben, sestavljen iz poljub
nega števila sekcij, tako da je 
mogoče napravo podaljšati. Gibanje 
odnosno premikanje kož opravlja s 
pomočjo rotirajočih obročev, na 
katere so pritrjeni klini in lopatice. 
Za polnjenje oz. praznjenje se ko
risti odpirajoče se dno in na obro
čih montirane lopatice. Naprava je 
opremljena tudi z avtomatiko za 
reguliranje ·vrtenja in doziranja 
kemikalij. 

Ožemanje kož predstavlja za pro
izvajalce strojev še precej neobde
lane področje. Zato je bilo v letoš
njem letu razstavljenih več novih 
idej, vendar še ne dokončno obde-

!anih. S pomočjo čeških konstruk
torj ev je firma Turner razvila 
kontirmirani ožemalni stroj, ki de
luje na podobnem principu kot mo
lisa. Ta sistt.:m ima še določene po
manjkljivosti. Za ožemanje govejih 
polovic je firma Schlageter razvila 
stroj, ki izredno dobro ožema in 
pri tem ne povzroča za usnje tako 
nezaželjenih gub. žal je stroj upo
raben le za goveje polovice. 

Firma Rizzi je razst<wila že v lan
skem letu izdealni, vendar še do
polnjeni kontinuirani stroj za ože
manje. Osnovni princip tega stroja 
je povezava dveh klasičnih ožemal
nih strojev s transportnim trakom. 
Prvi stroj ožme polovico kože, ki 
jo transportni trakovi prenesejo na 
drugi stroj, kjer se ožme še druga 
polovica. Novost je v tem, da se v 
slučaju okvar. lahko uporablja po
samezni stroj v klasični obliki. To 
pa je tudi velika prednost. 

Zahtevi usnjarjev po struženju 
večjih celih govejih kož skušajo 
proizvajalci strojev ustreči na dva 
načina: firma Aletti s poznanim 
principom odprtega donosnega va
lja (to pot je ubrala tudi firma 
Rizzi), tvJ:Cdka BMD pa ta problem 
rešuje z večanjem delovne širine. 
Tako je razvila strugalni stroj de
lovne širine 2800 mm. 

Da bi ust.regli zahtevi po postop
nem dviganju debeline struženja v 
vratnem delu kože, je firma Rizzi 
še naprej razvila napravo za po
stopno zvišanje debeline. Novost je 
možna regulacija dolžine prehoda 
ter možno .aktiviranje naprave v 
željenem trenut·ku. 

Uporll!ba visoke frekvence v sušil
ni tehniki. že dalj časa išče pra:Mič
no uporabnost. Glavno oviro je 
predstavljala ekonomika, kajti elek
trika je še vedno dražja od drugih 

pričakovanja. želim si, da bi se no
gomet na Vrhniki še naprej uspeš
no razvijal in upam, da bo kolektiv 
IUV s svojim razumevanjem in fi
nančno pomočjo to tudi omogočil. 

Zadnje čase je upravni odbor 
NK »Usnjar« zašel v težjo situacijo 
pri upravljanju. To pa zaradi tega, 
ker so nekateri člani postali nede
Javni in je vsa skrb v glavnem le
žala na ramenih treh ali ' štirih 
ljudi. Ker je bilo to nevzdržno, smo 
na zadnji seji UO kooptirali. nekaj 
novih članov. Razdelili smo si med 
seboj posamezne zadolžitve in smo 
prepri·čani, da bo delo UO s tem 
kvalitetnejše, kar bo 'pripomoglo k 
še večjim uspehom kluba. 

V bodoče bi morala biti povezava 
med člani UO ter igralci in trenerji 
še boljša kot doslej. S tem bo UO 
lažje spremljal problematiko v mo
štvih in jo hitreje in učinkoviteje 
reševal. 

S trenerji sem zaenkrat zadovo
ljen, saj so pokazali veliko volje do 
dela, s tem pa tudi rezultati niso 
izostali. 

Eiffelov stolp v Parizu, zgrajen 
leta 1889 

virov energije, ki se upombljajo za 
sušenje. V zadnjem času je firmi 
Cartigliano uspelo razviti sušilnik, 
pri katerem je poraba električne 
energije znatno zmanjšana. Poleg 
t~ga pa se ta sistem ne uporablja 
za popolno sušenje, temveč le za 
dosuševan,je odnosno izenačenje 
vlage v posameznem delu kože le 
1-2 %. Ta dejstva pa že dajejo to
vrstnemu sušenju praktično upo
rabnost. To dokazuje dejstvo, da se 
s tovrstnimi sušilniki opremljajo 
zelo znane usnjarne. 

Tržišče zahteva od usnjarjev 
čimkrajše dobavne roke. Zato po
treba po napravi in tehnologiji, ki 
bi iz sldadišočnega polizdelka v 
naj•krajšem času lahko izdela.Ja go
tovo usnje v željeni 'barvi. Tem 
zahtevam skuša ugoditi firma TTH 
v sodelovanju s firmo Bayer, pri 
kateri je že montiran stroj za in
dustrijsko proizvodnjo. 

Ob primerjavi dosežkov na pod
ročju izpolnjevanja strojne tehno
logije ter naše opremljenosti ugo
tovimo, da bo potrebno veliko 
sredstev za nabavo strojev in opre
me, če želimo iti ·v korak z l'll!(:VO

jem usnjarske industrije. 

Stane šventner 


