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GLASILO DELOVI'E SKUPNOSTI INDUSTRidE USNdA VRHNIKA 

42-urni delovni teden 
Temeljni zakon o uvedbi 42-urnega delovnega tednika je določil rok in pogoje, 

pod katerimi smejo in tudi morajo delovne organizacije preiti na 42-urni tednik. Zakon 
je izšel 7. aprila 1965. z veljavnostjo prvi dan po objavi in je tako zavezal vse obvez
nike, da do 8. aprila 1~70. preidejo na novi tednik. Le izjemoma lahko republika delov
nim organizacijam, ki ne morejo preiti na to skrajšanje, dovoli podaljšanje roka, 
vendar največ za eno leto. 

Stojimo torej pred dejstvom, da tudi pri nas 
v IUV razgrnemo v najkrajšem času svoj 
program za to skrajšanje in tudi predvidimo 
pogoje in način prehoda. Kljub temu, da je bilo 
na raznih ravneh veliko govora o tem, da bo rok 
morda le podaljšan, nas najpridnejši in manj 
pridni, ki so na polno skrajšanje že prišli, silijo 
na ta korak. Razen tega pa bo upoštevajoč v 
zakonu navedene pogoje prehoda, le-te iz leta 
v leto težje izpolnjevati. Gospodarske organiza
cije moraj-o namreč po tem prehodu dosegati 
najmanj enake poslovne uspehe kot preje, z _ 
najmanj enakim obsegom proizvodnje, enakim 
neto produktom in enakim ~ealnim osebnim 

dohodkom ob ustrezno povečani produktivnosti 
in rentabilnosti svojega poslovanja. 

Ali so najpridnejši vse to res tudi dosegli? 
Nekateri so, še več pa jih je, ki tega dosegli 
niso. Zakon nakazuje v slučaju neprehoda celo 
uvedbo prisilne uprave, medtem ko za tiste, ki 
·s prehodom niso zadržali· enakih rezultatov, teh 
sankcij ne predvideva. Pač seveda iz razloga, ker 
naj bi že samo neizpolnjevanje pogojev prepre
čilo prehod na- dokončno skrajšan tednik. Po 
drugi strani pa so predlagalci zakona in Zvezna 
skupščina smatrali, da je S let · le dovolj, da 
bodo le redki nesposobneži med delovnimi orga
nizacijami kot izjema potrjevali pravilo, da je 

Naša rekonstrukcija in skrajšanje delovnega časa močno zavisita tudi od novih energetskih obrat~v 
na Vrhniki in v šmartnem. Na sliki vidimo dva parna kotla znamke »Standard Kess.el« iz Duisbur· 
!fa, kakršna bomo montirali v rekonstruiranem obratu na Vrhniki. 

temeljni zakon v redu in da je planirani druž
benoekonomski -progres v S letih garancija za 
realizacijo določil tega zakona. 

Naši organi upravljanja so zavzeli stališče 
opreznega in postopnega skrajševanja urnika, 
kajti iz leta v leto povečujemo obseg poslovanja 
in krepimo ob dobrih poslovnih rezultatih tudi 
pogoje za dokončno skrajšanje . . žal je rekon- ' 
strukcija naših obratov tako na Vrhniki kot v 
šmartnem šele na začet/ku in nam je tudi mate
rialno-tehnična baza in strojna opremljenost 
onemogočala, da pridemo kaj dlje kot do i 
46-urnega tednika. Sicer pa ni zlagana trditev, ~ 
da smo delali v zadnjih letih zelo pogosto celo 
na >>gospodov« dan ali pa celo na državne praz
nike, če smo hoteli ob ozkih grlih v proizvodnji : 
zadovoljiti zahteven zapadni trg. Naše usnje se 

1 
je prevažalo do konzumentov celo z letali, zato 1 

ni čudno, da smo dogovorjene pogodbene- roke 1 

lahko držali ob tako forsiranem delu v proiz
vodnji. Smelo si upam trditi, da bi naši rezultati 
in s tem v zvezi osebni dohodki ne bili niti pri- j 
bližno taki, če se ne bi sprijaznili s tem tempom. 
Ni odveč tudi ugotovitev, da racionalnost kori- . 
ščenja delovnega časa ne v SFRJ in ne v IUV ni 
niti približno podobna tisti v zapadnem svetu. 
Naši sosedje, npr. Avstrija, so s skrajševanjem 
rokovno celo za nami (v Avstriji 42-urni tednik 1 

do konca 1972.). No, ne glede na našo produk
tivnost in ostale pogoje pa bodo tudi zadnji 
Mohikanci v kratkem morali svoj urnik prilago
diti določbam temeljnega zakona, pa čeprav za 
ceno svojega bankrota, če bo le-ta v našem ' 
reformnem obdobju kdaj le prišel do veljave. 

Ni moj namen, da bi danes analitsko razglab
ljal in programiral prehod in način prehoda na 
42-urni tedniik. Organe upravljanja in· svoje so
delavce do zadnjega ·člana kolektiva želim opozo- 1 
riti le na par podatkov in problemov, ki se 
vsiljujejo v to res kompleksno problematiko. 

V koledarskem letu imamo namreč 365 dni, 
pri čemer odpade v letu 1970 na državne praz
nike 10 dni, na nedelje 52 dni in na proste sobote 
od 8. aprila dalje 27 dni (v 197l.letu· seveda še 
12 do 13 dni več). Ce računamo, da v tem rekon
strukcijskem letu v slučaju 14-dnevnega kori
šče)1ja kolektivnega dopusta zmanjšamo število 
delovnih dni še za 12 dni, potem je jasno, da 
namesto 303 ali 304 delovnih dni kot dosedaj, 
ostane delovnih dni le še okrog 265 (upošteval 
sem to, da so pri povprečnem dopustu na zapo- ' 
slenega vsebovane približno 3 sobote). Torej, če : 
bi se polenili pri skrajšanju urnika z ostajanjem i 
doma ob sobotah, bi naš delovni mesec imel i 
največ 23 in najmanj 21 delovnih dni (novem
ber). Sedaj pa delamo 24, 25 in 26 dni v posamez
nih mesecih in ob sobotah do 12. ure. Naj me ne 
smatra kdo kot nasprotnika prostih sobot, pač · 
pa naj si izračuna, koliko je potrebno dvigniti 
namok oz. dnevno proizvodnjo ter ostale poslov
ne storitve ob takem načinu prehoda. Bistveno 
lažja tudi ni varianta 7-urnega dnevnega časa, 
čeprav v nekaterih pogledih ne le racionalnejša, 
pač pa tudi lažje dosegljiva. Za dosego rezultatov 
v proizvodnji in za racionalno izrabo oz. vklju
čitev strojev v de1ovni proces je slej ko prej 
najinteresantnejša varianta stalno obratovanje 
proizvod~i~ ·obratov, ki pa seveda mora zagoto-

{Nadaljevanje na 3. strani) 



NJ\Š INTERVJU: 

Odgovarja 
Vlado 
Got\rajn 

Tokrat smo zaprosili za ne
kaj odgovorov vodjo splošne 
službe IUV in mu zastavili 
nelmj vprašanj o družbe
nem standardu v našem ko
lektivu doslej in o načrtih za 
prihodnje 
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Za kakšne namene so bila v preteklem 
letu uporabljena sredstva sklada skupne 
porabe? 

Odgovor na to vprašanje nam pove za kaj je 
po naših veljavnih predpisih sploh možno upora
biti ta sredstva. Temeljno načelo zakona je, da se 
sredstva sklada skupne porabe ne smejo upora
biti za povečanje osebnih dohodkov zaposlenih, 
pač pa za druge namene kot so stanovanjska iz
gradnja, izobraževanje, za investicije v objekte 
družbenega standarda (menze, počitniški in 
samski domovi), za nadomestila za počitniške 
prevoze (K-1S), za dopustniške regrese in po
dobno. 

V našem podjetju smo v preteklem letu ve
čino sredstev sklada skupne porabe namenili za 
financiranje gradnje in nakup stanovanj. Na 
tem področju imamo zaenkrat še največje po
trebe, kljub temu, da smo v preteklem letu za 
stanovanjske potrebe članov kolektiva uporabili 
znatna sredstva. Za nakup stanovanj in za pla-

1 čilo stanovanjskih kreditov smo uporabili okrog 
: 60 milijonov S din, graditeljem stanovanjskih hiš 
· pa je bilo odobreno za 40 milij. S din posojil. 
· Skupno smo torej uporabili za te namene približ

no 100 milij. S din. To je občutno več kot prejš
: nja leta, saj smo od 1960. do 1969. leta za stana
. vanjsko izgradnjo potrošili le okrog 200 milij. S 

dinarjev. 

sveta, ko bo z zaključnim računom razporejal 
ostanek dohodka, ustvarjenega v preteklem hitu, 
na sklade. Kljub temu, da smo v preteklem letu 
za stanovanjsko izgradnjo namenili znatna sred
stva, letos potrebe na tem področju niso nič 
manjše, mogoče je celo trditi, da so znatno večje. 
Pojavili so se novi prosilci za stanovanja in novi 
graditelji individualnih hiš. Samo na Vrhniki 
presega znesek, ki ga prosijo graditelji, 100 mili
jonov S din, prosilcev za stanovanja pa imamo 
26. Potrebe v šmartnem, predvsem po stanova
njih, so tudi izredno velike. Zato bi moral to 
delavski svet prav gotovo upoštevati pri delitvi 
sredstev. Na sejah delavskega sveta je bilo o 
tem že dosti govora in se je izoblikovala sta
lišče, da bo treba nekaj sredstev namensko ve
zati pri banki, da bomo po določenem času veza
ve lahko najeli kredite za stanovanjsko gradnjo. 
Nekaj več sredstev kot preteklo leto bo treba na
meniti še za izobraževanje in štipendiranje ter za 
preureditev Počitniškega doma. 

že lansko leto je bil izdelan načrt za prese
litev kuhinje in nabavo nove opreme v vrednosti 
7 milijonov S din. 

Ostala poraba sredstev sklada skupne porabe 
se verjetno bistveno ne bo spremenila. 

Kdaj bomo začeli z gradnjo novega 
samskega doma na Vrhniki? 

O gradnji novega samskega doma na Vrhniki 
je delavski svet razpravljal že pred dvema leto
ma. Sprejel je že tudi ustrezni sklep (da se iz
delajo načrti, vendar ta zamisel še ni uresni
čena). Ugotovili smo, da bi bilo treba zgraditi 
objekt, ki bi imel poleg samskih stanovanj še 
druge prosvore, kot npr. čitalnico, razne igral
nice, sejno dv-orano, mogoče pa celo kegljišče 
in eventualno bazen s toplo vodo. Te prostore in 
naprave bi lahko uporabljali vsi člani kolektiva, 
za ustrezno odškodnino pa tudi ostali občani. 

Gradnja takega objekta seveda zahteva znatna 
sredstva in prav to je vzrok, da do gradnje še 
ni prišlo. Vsekakor bi takšen objekt bil zelo 
koristen. Pri razporejanju sredstev oziroma do
končnem sklepu o gradnji takega objekta pa mo
ramo nujno upoštevati tudi naše druge potrebe 
po sredstvih, predvsem rekonstrukcijo in moder
nizacijo naših obratov in ne nazadnje tudi ostale 
porabnike sredstev sklada skupne porabe. 

Iz navedenega je razvidno, da ima ko
misija za družbeni standard izredno težko 
delo. Kakšne težave se pojavljajo pri delu 
komisije? 

Komisija za družbeni standard ima prav go
tovo zelo težko delo. Največji problem je v tem, 
da imamo vedno manj sredstev kot si jih prosilci 
želijo. Zaradi tega ni možno vsem ugoditi in to 
povzroča razne pritiske in celo grožnje posa
meznim članom komisije, negodovanje med tisti
mi prosilci, ki niso prišli na vrsto in drugo. 
K!omisija se pri svojem delu srečuje z raznimi 
pmblemi; najtežji je ta, da mnogi graditelji niso 
sposobni oceniti svojih zmožnosti in se pogosto 
odločijo za gradnjo, čeprav nimajo dovolj finanč
nih sredstev. Tak graditelj s težavo začne gradnjo 
in celo nabavlja material in naroča usluge, ki 
naj bi jih poplačal s posojilom podjetja, čeprav 
o tem posojilu še noben samoupravni organ ni 
sklepal. Nato postavi tak graditelj komisijo pred 
izvršena dejstvo, češ toliko in toliko sem dolžan 
in zato mi dajte posojilo. Komisija takih pri
tiskov ne bo več upoštevala in podobne zahteve 
zavračala. 

Na drugi strani se dogaja, da nekdo zaprosi 
najprej za 2 milij. posojila, ko ima to že odobre
no, poviša prošnjo npr. spet za 2 milij. Drugi pa 
npr. zaprosi večjo vsoto kot bi jo potreboval in 
pri tem računa, da bo vsaj del zaprošene vsote 
dobil. Nekdo se spet odloči za montažno gradnjo, 
samoupravni organi mu posojilo odobrijo, ker 
ocenijo, da je sposoben z lastnimi in dodeljenimi 
sredstvi zgraditi montažno hišo, pozneje pa na
mesbo montažne gradi zidano hišo in zaprosi za 
povišanje posojila. Takega početja posameznikov 
komisija v bodoče ne bo mogla več dopuščati in 
bo morala drugače ukrepati kot doslej. 

Za nadomestilo za počitniške prevoze je bilo 
izplačanih 33 milij. S din, za dopustniške regrese 
pa 6 milijonov. 

Za izobraževanje strokovnih kadrov in štipen
diranje smo porabili približno 20 milij. S din 
sredstev. 

Iz splošne službe 
Kot vsako leto smo 'tudi letos obdarili naše 

delavce, ki praznujejo 10, 1S ali 20 let dela v pod
jetju in upokojence ter vojake, štipendiste in 
va jence. 

Prvič pa so prejeli nagrade najprizadevp.ejši 
delavci iz neposredne proizvodnje. Za te namene 
in obdaritev naših otrok smo porabili približno 

! 20 milijonov S dinarjev. Nekaj sredstev smo po
. rabili še za nakup opreme in dmbnega inven
! tarja za okrepčevalnico, samski dom ter Počit
' niški dom v Strunjanu, poleg tega pa še za do
i tacije raznim društvom {športna društva), za po
: moč Banja Luki in drugo. 

Grobi račun kaže, da smo v letu 1969 za druž
i beni standard porabili okrog 200 milijonov S din. 

Kateri izdatki so predvideni v letošnjem 
letu za družbeni standard? 

Na to vprašanje zaenkrat še ni možno točno 
odgovoriti. Delitev sredstev opravi z zaključnim 
računom delavski svet in od njegove odločitve je 
odvisno, s kakšnimi sredstvi bomo razpolagali 
letos. Zaenkrat lahko nakažem le potrebe posa
meznih področij družbenega standarda, kar na 
koncu koncev tudi vpliva na sklep delavskega 

GIBANJE šTEVILA ZAPOSLENIH PO MESECIH V LETU 1969 

VRHNIKA šMARTNO stanje 

prišli odšli · prišli odšli ob koncu 
meseca 

Januar 3S 9 3 977 
Februar 24 6 7 4 998 
Marec 7 6 10 s 1004 
Ap ri 1 3 4 10 4 1009 
Maj 7 s s 101S 
Junij 4 6 1014 
Ju 1 ij 16 4 s 3 1028 
Avgust 7 17 17 6 lo29 
September 12 11 7 9 1028 
Oktober 20 8 8 2 1046 
November 11 s 7 s 10S4 
December 14 2 1069 

Skupaj: 160 74 28 42 

K 
samo1 

Po razpravah v naših predst; 
zacijah se je razčistilo vpra 
amandma oziroma, kakšen n 
sistema, v katerega so• razn; 
mana vnesla precej zmede. 2 
in dopolnitvah našega statut 
odbora v decembru smo to 
sprejeta nekatera stališča < 
v podjetju. 

Najprej je upravni odbor 
vil, da začasna ureditev san 
ve, ki smo jo sprejeli ob p 
vah »Šmartna<< in vrlmiškeg 
jaštva ne ustreza vsem našim 
bam. Zato bi jo bi'io treba s 
niti, čeprav XV. amandmam 
ščina ne bi sprejela. Pretek 
nam je tako v poslovnem ke 
moupravnem delu dalo doloi 
hodišča, da se lahko lotimo 
njega izpopolnjevanja same 
v podjetju. Pokazalo se je, 
delavski •svet - tak kot ga 
sedaj - ustrezen in v novE 
tutu .glede tega organa ne pr 
varno bistvenih sprememb, 
le prenos nekaterih njegov 
stojnosti na druge organe UJ 
nja, predvsem na svete org< 
združenega dela. 

Najmanj je še jasna opn 
funkcij upravnega oz. posl 
odbora. Ta je po sprejetju u 
ga amandmana sprožil tudi 
diskusij, kritike in napad 
amandmanu je to odslej i 
in ne več upravni organ. Na 
bilo sprejeto stališče, da taJ, 
s takim ali drugačnim imen 
trebujemo; da naj ga tako 1 
slej vodi delavski svet; da jt 
v<Sak voljen v vsak organ UJ 
nja v delovni skupnosti in 
obdrži v bistvu enake funkc 
jih je imel doslej upravni 
To se pravi - odločanje o p 
politiki podjetja, <Seveda na 
načel in smernic, ki jih spre. 
lavski svet, nadalje spremlj: 
nančnih rezultatov in s tem 
sklepanje o vsakomesečni 

ustvarjenih sredstev na sk 

Kako smo 1 
PROIZVODNJA 

- usnjarna Vrhnika 
- ščetinarna 
- usnjarna šmartno 
- krznarna šmartno 

- konfekcija krzna (por: 
- konfekcija usnja šmar 

(poraba m') · 
- konfekcija usnja Vrhni 

(poraba m') 
IZVOZ 

REALIZACIJA 
- usnjarna + ščetinarna · 
- usnjarna šmartno+ ke 

in krznarna 
skupaj 
POVPREčNI OD 
BOLNišKI IZOSTANI< 

- izgubljeni del. dnevi na 
šTEVILO ZAPOSLENI 

- 31. 12. 1969 je štel na~ 
V vrhniških obratih ' 
371 delavcev. 



Kakšna bo naša 
samoupravna ureditev? 

Po razpravah v naših predstavniških organih in družbenopolitičnih organi
zacijah se je razčistilo vprašanje, kako v praksi uveljaviti XV. ustavni 
amandma oziroma, kakšen naj bo nadaljnji razvoj našega samoupravnega 
sistema, v katerega so• razna protislovna tolmačenja ' navedenega arnaud
mana vnesla precej zmede. Zaradi te zmede smo razpravo o spremembah 
in dopolnitvah našega statuta nekoliko odložili. Na zadnji seji upravnega 
odbora v decembru smo to temo ponovno obravnavali. Na seji so bila 
sprejeta nekatera stališča o našem bodočem sistemu samoupravljanja 
v podjetju. 

osebne dohodke na osnovi splošnih 
aktov, ki jih sprejme delavski svet. 
Največ sprememb predvidevamo 

v samoupravni organizaciji posa
meznih delov podjetja. Sedaj ima
jo posamezni obrati 'le komisije, ki 
so pravzaprav ponovna telesa de
lavskega sveta, obenem pa tudi or- . 
gani prve .stopnje pri reševanju do
ločenih zadev. V novem statutu bo, 
do imele posamezne organizacije 
združenega dela svoje svete, sveti pa 

tudi komisije za določena področja 
samoupravnega odločanja. Na UO 
je bilo sprejeto stališče, da naj bi 
imeli le naslednje tri samoupravne 
enote, in sicer: 

l. usnjarna in ščetinarna Vrhnika 
2. obrati v šmartnem s trgovina

mi in vrhniš·ko konfekcija 
3. skupna uprava. 

To naj bi bile organizacije združe
nega dela s ·Svojimi samoupravnimi 
or"''l.ni. - S'~eti. Bile pa naj bi še 
vnaprej posamezne organizacije 
za,u~enega deJa razdeljene na obra
čunske enote kot doslej. Posamezne 
lokacijsko ločene enote teh organi
zacii :z:dru7enega dela naj bi imele 
svoje 'komisije (za medsebojne od
nose), ki bi na prvi stopnji odloča
le o vseh važnejših vprašanjih, take 

enote (npr. vrhniška konfekcija naj 
bi imera svojo komisijo za uH;u,,c-1• 

bojne odnose, enako tudi delavnica 
in Biro v Ljubljani). Sprejeto je bi- 1! 
lr. tudi stališče, naj se na svete 
OZD prenese odločanje o vseh vpra- ' 
šanJ;il druzbenega standarda! 
(vključno stanovanjska izgmdnja), 'l 
o vseh vprašanjih iz delovnega raz
merja, kakor tudi izobraževanje in 
podobno. 

S tem bo dano več pristojnosti 
enotam, kar je v skladu t<rko s XV. 
amandmajem kot z drugo zakono
dajo in smernicami političnih orga
nizacij. Seveda tudi nova, četudi bi 
bila najidealnejša samoupravna 
uredi·tev, zaživi z delom in pobuda
mi članov samoupravnih organov. 

Od njih bo odvisno, kakšno sa- ! 
moupravljanje bomo imeli, ker je · 
v samoupravi najvažnejši element 
ustvarjalno delo, ideje, stališča in 1 

predlogi delavca, proizvajalca, člana 
delovne skupnosti. 

Zato ni nič manj važno kot sama ' 
samoupravna ureditev to, kakšni 
ljudje bodo izvoljeni v samouprav-
ne organe. G. V. 

Najprej je upravni odbor ugoto
vil, da iZačasna ureditev samoupra
ve, ki smo jo sprejeli ob pripojit
vah »Šmartna« in vrhniškega Kro
jaštva ne ustreza vsem našim potre
bam. Zato bi jo bi'lo treba spreme
niti, čeprav XV. amandmana skup
ščina ne bi sprejela. Preteklo leto 
nam je tako v poslovnem kot v sa
moupravnem delu dalo določena iz
hodišča, da se lah'ko lotimo nadalj
njega izpopolnjevanja . samouprave 
v .podjetju. Poka;zalo se je, da je 
delavski svet - tak kot ga imamo 
sedaj - ustrezen in v novem sta
tutu .glede tega organa ne predvide
vamo bistvenih sprememb, temveč 
le prenos nekaterih njegovih pri
stojnosti na druge organe upravlja
nja, predvsem na svete organizacij 
združenega dela. 

42-urni delovni teden 
Najmanj je še jasna opredelitev 

funkcij upravnega oz. poslovnega 
odbora. Ta je po sprejetju ustavne
ga amandmana sprožil tudi največ 
diskusij, kritike in napadov. Po 
amandmanu je to odslej izvršilni 
in ne več upravni organ. Na seji je 
bilo sprejeto stališče, da tak organ 
s takim ali drugačnim imenom po
trebujemo; da naj ga tako kot do
slej vodi delavski svet; da je lah'ko 
v-sak voljen v vsak organ upravlja
nja v delovni skupnosti in da naj 
obdrži v bistvu enake funkcije, kot 
jih je imel doslej UIPravni odbor. 
To se pravi - odločanje o poslovni 
politiki podjetja, •seveda na podlagi 
načel in smernic, ki jih sprejme de
lavski svet, nadalje spremljanje fi
nančnih rezultatov in s tem v zvezi 
sklepanje o vsakomesečni delitvi 
ustvarjenih sredstev na sklade in 

(Nadaljevanje s l. strani) 
viti 42-urno tedensko prebitje na de
lovnem mestu. Seveda - ob večji 
produktivnosti, ker zakon nadure, 
zlasti pa še za prehod na skrajšani 
urnik, prepoveduje. Prav tako za isti 
obseg poslovanja ne bi smeli zapo
slovati novih ljudi. 

Kje leži potem rešitev? Ne le v 
bolj oznojenih srajcah, pač pa zlasti 
v racionalizaciji proizvodnega pro
cesa nasploh, v nakupu produktiv
nejših strojev in modernizaciji na
sploh. Ali pa tudi imamo za vse to 
denar? žal ne dovolj in tudi še vse 
premalo, če se odločimo za proste 
sobote, kajti za to varianto rabimo 
več strojev oz. se nam pojavlja več 
ozkih grl, pa tudi racionalnost pro
izvajanja energije je v tem slučaju 
manjša. Ali smo sposobni rekon
strukcijo zaključiti v letošnjem le
tu? Prepričan sem, da je to iluzorno, 
tako zaradi finančnih kot rokovnih 
in ostalih problemov in težav. Ali 
naj bolje opremlejni obrat dela ob 

Kako smo poslovali v letu 1969 
PROIZVODNJA 

- usnjarna Vrhnika 
december 

124.371 
9.859 

28.443 
19.180 
1.953 
3.095 

januar-december 1969 

- ščetinarna 
- usnjarna šmartno 
- krznarna šmartno 

- konfekcija krzna (poraba m 2) 

- konfekcija usnja šmartno 
(poraba m 2) 

- konfekcija usnja Vrhnika 
(poraba m2) 

IZVOZ 

REALIZACIJA 
- usnjarna + ščetinarna Vrhnika 
- usnjarna šmartno + konfekcija 

1.937 

1.480 
341.538 

7,573.876,40 

in krznarna 4,494.341,80 
skupaj 12,068.218,20 
POVPRECNI OD 1.662,20 
BOLNišKI IZOSTANKI 

- izgubljeni del. dnevi na 1 zaposlenega 2,19 
šTEVILO ZAPOSLENIH 

- 31. 12. 1969 je štel naš kolektiv 1069 članov. 

1.568.628 m' 
102.573 kg 
274.546 m' 
203.337 m2 

72.824 kom. 
24.520m2 

29.300 m' 

31.650 m' 
3,433.089 dolarjev 

78,709.821,35 N din 

45,171.604,05 N din 
123,881.425,40 N din 

1.171,46 N din 

19,41 

V vrhniških obratih dela 698 delavcev, v obratih 
371 delavcev. 

šmartna pa 

prostih sobotah, drugi obrat pa v 
štirih izmenah? Ali ni to morda di
skriminatorsko, čeprav je izvedlji
vo? Ali na istem dvorišču in ob 
istem energetskem napajanju to 
predstavlja res racionalno proizvod
njo energije? Ali je zimski čas ena
čiti s poletnim obdobjem? Ali izkuš
nje naših predhodnikov - od tistih, 
ki so bankrotirali, do tistih, ki pro
sperirajo - kaj povedo in ali jih 
poznamo dovolj? 

Ta vprašanja in probleme ne 
nani:zam z namenom, da dam nanje 
tudi zadovoljiv odgovor, pač pa da 
vzpodbudim vse člane kolektiva, 
zlasti pa še sodelavce iz tehničnega 
sektorja in ostalih služb, da se 
vključijo s svojimi pogledi in tudi 
argumenti v bistrenje teh proble
mov in konstruktivno sodelovanje. 
Naj nabiralne kasete in uredniški 
odbor dobi čimveč prispevkov, ki 
bodo pomagali ne le pri izdelavi 
»papirnatega« programa, pač pa pri 
boljšanju pogojev za čimprejšnje 
skrajšanje delovnega urnika ob 
pogoju, da bodo naši plani doseženi 

in kuverte vsaj enako debele kot [ 
doslej. Naj _za konec priznam, da. na 
vrsto vprasanJ ne vem v zvezt z 
obravnavano problematiko pravilnih 
odgovorov in da se tega ne sramu
jem. Zelo maolo pouka pa sem 
dosedaj dobil za to področje od 
sodelavcev in obljubljam, da bom 
celo jaz ostajal ob sobotah doma, 
če bomo uspeli dokazati, da je ta 
način za podjetje najracionalnejši 
in da smo ga v stanju že v drugi 
polovici leta 1970 izvesti. Mislim pa, 
da bo za nas velik uspeh že to, če 
dosežemo brez velikih pretresov 
tudi kak drug način skrajšanja -
lahko tudi kombinirano skrajšanje. 
Da pa ne bi te problematike kdo 
podcenjeval, naj povem, da bomo v 
usnjarni na Vrhniki morali proiz
vesti 100.000 m' usnja več kot lani 
(1971. leta pa naj bi se približali 
2 milijonom m'), da bo dvig za 
usnjarno šmartno razumljivo moral 
biti še večji, podobno pa velja za 
vse ostale obrate. Torej s predlogi 
in argumenti le korajžno na dan. 

ing. Franc Mihelič 
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Naša izvozna karta. Kot vidimo, prodajamo izdelke v t6 držav. 

Predvidevanja 
o izvozu IUV 
za leto 1970 

Predvideni obseg proizvodnje v 
IUV za leto 1970 nalaga komercialni · 
službi odgovorne naloge. Obstoječe 
proizvodne možnosti vseh obratov 
podjetja namreč zahtevajo količin
sko povečanje proizvodnje. To pa 
. predstavlja več usnja in gotovih 
izdelkov, ki jih je treba prodati. 

Vsem nam je j·asno, da naše doma
če tržišče ni dovolj veliko za 
plasman vseh količin, torej nam 
ostaja le druga možnost - to je 
izvoz. 

Dosedanje izkušnje in izvozni re
zultati so za nas dovolj vzpodbudni, 
saj srno v letu 1969 izvozili na 

zapadna tržišča za ca. 3,500.000 do
larjev naših izdelkov. To je pred
vsem izvoz izdelkov usnjarne in 
ščetinarne Vrhnika. Razumljivo je, 
da bomo tudi letos izvažali na že 
osvojena tržišča - po možnosti v 
še večjem obsegu, če bo kvaliteta 
izdelkov ustrezala zahtevam kupcev 
na svetovnem trgu. 
Prepričan sem, da bo tudi v teko

čem letu ZR Nemčija na prvem 
mestu v našem izvozu (v letu 1969 
srno izvozili v ZRN za ca. 1,300.000 do
larjev). Nadalje, da borno povečali 
izvoz v Anglijo in ZDA ter Kanado, 
ki so že v preteklem letu predstav
ljale za nas zelo pomembno tržišče. 

Od ostalih evropskih dežel bodo 
za nas važne še Italija in Francija, 
če pa borno uspeli obdržati dina
miko izvoza zadnjih mesecev pre
teklega leta v Holandija, Belgijo, 
Dansko in švedsko ter ostale nor
dijske države, bodo rezultati izvoza 
v te dežele v letu 1970 dosti boljši 
od lanskoletnih. Tudi Avstrija in 
švica sta naše stalno tržišče in 
prepričan sem, da bo tako tudi v 
tekočem letu. 

Konec lanskega leta srno začeli 
izvažati tudi pomembne količine 
oblačilnega velurja v Izrael in če 
borno ta izvoz nadaljevali, borno 
tudi tu dosegli zadovoljiv plasman. 

Izvoz v Avstralijo je trenutno na 
mrtvi točki, pošiljamo pa tja nove 
vzorčne pošiljke in računam, da 
bomo ta izvoz ponovno oživili. Išče
mo tudi nove možnosti za izvoz na 

tržišča, kamor dosedaj nismo izva
žali, vendar le na osnovi realnih 
tržnih odnosov in varnih plačilnih 
pogojev. 

Vsekakor moramo začeti z izvo
zom govejega usnja iz šrnartna, za 
kar že imamo pozitivne odgovore z 
zastopnikom na tržišču ZR Nemčije. 
Osnovna naloga za nas je le kvali
teta vzorcev in vzorčnih količin, ki 
so že naročene. Ce bo poslano usnje 
kakovostno ustrezalo, ne bodo iz
ostala naročila za večje količine 
govejega usnja. Tu nas torej čaka 
veliko odgovornega dela. Na eni 
strani v proizvodnji v šmartnem, 
na drugi strani pa pri pravilnih in 
uspešnih razgovorih s kupci v ZR 
Nemčiji. 

Lahko povem še, da imamo v pri
pravi obsežne posle za izv-oz usnjene 
konfekcije. Seveda za izvoz ni od
ločilna samo kvaliteta izdelka, 
ampak tudi cena. Na žalost je 
konkurenca zelo močna, cene pa so 
razmeroma nizke. To oviro bo 
možno premagovati z modernizacijo 
pmizvodnje in povečanjem produk
tivnosti v obratih konfekcije. 

Ce borno pri izvoznih poslih 
upoštevali dosedanje izkušnje, iz
boljšali kvaliteto naših izdelkov, 
odprernljali naročene količine v 
dogovorjenih rokih in odpravljali 
napake, ki ~mo jih delali dosedaj, 
sem prepričan, da uspehi ne bodo 
i2lostali in da bo izvoz v letu 1970 
dosegel vrednost 4,000.000 dolarjev . 

Rudi Kočevar 
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Od vzhodnjakov so pri velm 
za obutvene namene i1ajprej U SJ 

vzhodni Nemci, ki so svoje 
pregnirane velurje in kasneje nu 
ke kljub dobri kvaliteti proda 
vedno ceneje kot mi. Pred let 
dni so bili še tudi vodeči v krur: 
skern nubuku za oblačilne nam( 
Proizvodnja v Vzhodni Nemčiji si 
količinsko gledano ni velika, 
vseh pet tovarn skupaj, ki so ze 
žene v posebno asociacija, ne 1 
dela več kot je proizvodnja pri 
na Vrhniki, pa še tu gre za o 
kupen tako vegetabilni 
kromov asortiman. To grupacijo 
zunaj komercialno zastopa »Te) 
kornerz« - Berlin. Vanjo pa spa 
jo naslednje (razwščene po kva] 
ti) tovarne: VEB Lederwerke, » 
gust Apfelibaurn« iz Neustadta-1 
veja, VEB Lederwer.ke »Einheit<· 
Possnecka, VEB Lederfabrik »l 
nichen<< iz Heinichena, VEB »F 
taler Lededabrik« iz Freitala in 
ena tovarna. Odkup kruponske 
rovine v NDR maša 9.000 ton, \ 
dar precej kož odprodajo na za] 
in nam. 

V oblačilnern velurju so od vzh 
njakov prišli najdlje - sedaj 
pred vzhodne Nemce - madžm 
predelovalci, ki so bili preje pozn 
po slabem vegetabilno strojer 
galanterijskem usnju in po rok 

Za novo projektirane lakirnico l 
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Od vzhodnjakov so pri velurjih 
za obutvene namene i1ajprej u speli 
vzhodni Nemci, ki so svoje im
pregnirane velurje in kasneje nubu
ke klj ub dobri kvaliteti prodajali 
vedno ceneje kot mi. Pred letom 
dni so bili še tudi vodeči v krupon
skem nubuku za oblačilne namene. 
Proizvodnja v Vzhodni Nemčiji sicer 
količinsko gledano ni velika, saj 
vseh pet tovarn skupaj, ki so zdru
žene v posebno asociacija, ne pre
dela več kot je proizvodnja pri nas 
na Vrhniki, pa še tu gre za celo
kupen tako vegetabilni kot 
kromov asortiman. To grupacije na 
zunaj komercialno zastopa »Textil
komerz<< - Berlin. Vanjo pa spada
jo naslednje (razV'rščene po kvalite
ti) tovarne: VEB Lederwerke, »Av
gust Apfellbaum« iz Neustadta-Cle
veja, VEB Lederwerke >>Einheit« iz 
Possnecka, VEB Lederfabrik »Hai
nichen« iz Heinichena, VEB »Frei
taler Lederfabrik<< iz Freitala in še 
ena tovarna. Odkup kruponske su
rovine v NDR :maša 9.000 ton, ven
dar precej kož odprodajo na .zapad 
in nam. 

V oblačilnem velurju so od vzhod
njakov prišli najdlje - sedaj že 
pred vzhodne Nemce - madžarski 
predelovalci, ki so bili preje poznani 
po slabem vegetabilno strojenem 
galanterijskem usnju in po rokavi-

čarskih okrajcih. Sedaj pa so preko 
noc1 naši največji konkurenti v 
oblačilnem velurju. Njihovi največji 
tovarni sta v Pesci in pa v Ujpestu 
(predmestje Budimpešte). Namaka
jo po oceni 21 ton celih kož dnevno 
in sicer v Pesci, dočim delajo v 
Ujpestu in še v eni tovarni okrajce 
za rokavice in cele kože v vegetabil
nem asortimanu. Morda da v obeh 
tovarnah skupno namočijo okrog 
30 ton dnevno. Z ozirom na tako 
majhen namok elel surovin izvažajo 
na zapacl ali v Ju~oslavijo. 

Količinsko in asortimansko so 
močni Poljaki. Oblačilnega velurja 
sicer niso uspeli izdelati v večjih 
količinah in normalni kvaliteti . Zato 
pa so imeli več uspeha pri izdelavi 
obutvenih nubukov v kruponih, 
zlasti v polfabrikatu, saj so cloiga 
leta zalagali tovarne v ZDA. Na 
zapadnem trgu so delali enako kot 
Madžari zgago z izvozom izdelkov 
iz galanterijske svinjine ob clum
ping cenah tako, da so praktično 
onemogočili izvoz TOKO-ja, ki je 
manj in manj izvažal, vendar tudi 
pod ceno. 
Največjo tovarno imajo Poljaki 

v Gnjezdenu, kjer namakajo ca 
SO ton dnevno, manjšo - pod 10 ton 
dnevno - pa imajo v Tureku. No, 
pa tudi če ocenjujemo, da namakajo 
dnevno le 60 ton, jim ob letnem 

Za novo projektirano Iakirnico smo naročili stroj za nanašanje laka 

Pisec prispevkov »Cock
tail .. ,<< ing. Franc Mihe
lič 

odkupu ca 27.000 ton ostane za 
prodajo še ca 9.000 ton. Naj pri
pomnim, da se odkupuje, namaka 
in prodaja le kruponska sunovina. 

V SSSR je baje največja tovarna 
za predelavo svinjskih kož »Mar
xist<< - Leningrad, ki od 50-tonske
ga dnevnega namaka predela tudi 
25 ton svinjine in to v glavnem 
v plastik · prešane izdelke za razno
razne namene. Kolekcija le-teh v 
clvobarvnih efektih, ki jo je prinesel 
iz te tovarne tov. Parti, kaže, ela so 
pri krom asortimanu dokaj uspeli, 
pri čemer videz usnja za »vzhodne<< 
potrebe odgovarja, vendar je po 
oprijemu trdo, zlasti še zato, ker 
ga ne trošijo le za galanterij s ke 
namene. Precej plastik artiklov do
deljujejo na mesno stran. Baje, da 
je v Rusiji 157 usnjarn, od katerih 
nekatere predelujejo poleg ostalih 
kož tudi svinjske. Tov. Velkavrh 
je videl tovarni v Moskvi, Kišinjevu 
in Samarkandu, kjer namakajo med 
drugim 2 odnosno 3 tone dnevno. 
Po podatkih, ki jih je dobil, odku
pijo v SSSR ca 56.000 ton stan
dardne in nestandardne robe, cločim 
je tov. Parti dobil z druge strani 
manj verjetno oceno odkupa in 
sicer okrog 120.000 ton letno. Kakor
koli že, ostaneta dve dejstvi oz. 
vprašanji: koliko predelajo Rusi ko~ 
sami in koliko jih bodo predelali 
takrat, ko se jih bodo naučili pre
delovati. Zaenkrat smo videli le že 
omenjen krom asortiman izdelkov 
in dobili njihovo priznanje, da je 
oblačilni velur za njih zaenkrat 
oddaljenejši od poleta mi Luno. 
Sumimo pa lahko, ela se del kož 
predeluje tudi kot vegetabilno stro
jeno usnje za galanterijske in knji
goveške namene. Ceprav ne vemo, 
kam vse so doslej Rusi izvažali 
kože, pa lahko avtoritativno trdim, 
da so jih dobavljali dolga leta 
največ v CSSR in sicer za potrebe 
rokavičarskega usnja. Dejstvo je, da 
so ruske kože določene provenience 
točno klasirane po te7i in ostalih 
karakteristikah strukturno najpri
mernejše za izdelavo rokavičarskega 
us~ja ·v celih lvožah. Cehi so dobi
vali v Litomerice od 3.000 do celo 
5.000 ton take res izbrane surovine. 
Morda na tihem lahko upamo, da 
bi apetit Rusov po kvalitetnem 
svinjskem usnju v toliko porastei, 
ela bi nam bili voljni enkrat vezati 
nabave pri njih na pogoj, da jim 
uvedemo velurje. Seveda pa je taka 
domneva na majavih tleh, kajti na 
vzhodu zaradi stališč napram Jugo
slaviji zelo težko in počasi uvajajo 
take načine, pri čemer imajo zelo 
slabe izkušnje dosedaj ljudje iz 
ostalih industrijskih panog, kjer so 
v obdobju izboljšanja odnosov med 

Jugoslavijo in Rusijo poskušali 
vzpostavljati tovrstne stike oz. iz
menjavo tehnologije v okviru pro
grama meddržavnega sporazuma. 

Cehi prav tako spadajo med iz
redno močne proizvajalce svinjskega 
usnja. Uspelo jim je celo izdelati 
oblačilni velur, ne sicer v najboljši 
kvaliteti, vendar ga celo izvažajo in 
to 10 % ceneje od naših cen. Njihov 
glavni odjemalec je Francija in 
sicer usnjarna »Mercier<<. Od vseh 
vzhodnih držav so nam češke raz
mere na področju predelave svinj
skih kož najbolj poznane, kajti 
upanje, da se bo Ceška s svoj_o 
liberalnejšo politiko uspela močneJe 
osvoboditi togega centralističnega 
sistema dirigiranja, nas je sililo, da 
poskušamo z raznimi načini koope
riranja. Smatrali smo namreč, ela 
bi lahko dobili od njih poleg ščetin 
tudi svinjsko polstrojeno usnje za 
velurske namene, pri čemer bi jim 
lahko za protiuslugo pomagali vpe
ljavati ščetinarsko in usnjarsko 
tehnologijo. Pa tudi plasman naših 
ščetin, usnja in gotovih izdelkov se 
nam je zdel v takratnih razmerah 
ne le interesanten, pač pa tudi 
možen. Naši kontakti so potekali 
zadovoljivo in smo uspeli dobiti 
nekaj za nas interesantnih tehno
Joških in strojno tehnoloških podat
kov v okviru izmenjave obiskov oz. 
ogledov tovarn. Nabavili smo tudi 
- kot prvi med jugoslovanskimi 
usnjarji- nekaj modernih in funk
cionalnih strojev (raztegovalni, meh
čalni, golilni) in aplicirali tudi del 
tehnologije odščetinjenja na naše 
razmere in potrebe. žal je ruska 
invazija ustavila naše nadaljnje kon
takte in načrte. 

Na Ceškem in Slovaškem se na
maka dnevno med 70-80 ton svinj
skih kož oz. letno med 20-25 tisoč 
ton. Kombinat »ZAZ<< (Zavody Anto
nina Zapotockega) iz Jaromera ima 
poleg usnjarske in ostale dejavnosti 
(sintani, plastika, pikerija idr.) v 
svojem sklopu tudi dva specializi
rana obrata, pri čemer obrat v 
Litomericah predeluje cele kože v 
rokavičarsko usnje in z njim zalaga 
rokavičarski kombinat »Rukavičkar
ske zavocly<< - Dobriš. Tega zad
njega omenjam zato, ker znaša 
njegova letna proizvodnja rokavic 
24 milijonov parov, od tega polo
vico izvažajo in to veliko tudi na 
zapad, saj njihovo glace rokavičar
sko usnje lahko tekmuje glede kva
litete s španskim in francoskim. To 
pa je tudi edina vrsta usnja, ki je 
kvalitetno na najvišji zapaclno ev
ropski ravni, dočim je ostalo usnje, 
vključno svinjsko, celo močno pod 
jug.os1ovanskim povprečjem. V Lita
mericah so se močno trudili, da 
bi izdelali tudi oblačilne velurje, 
vendar so pri tem le delno uspeli. 
ZAZ-ov obrat v Trebechovicah pa 
je usposobljen za obutvene velurje 
in galanterijska usnja. Cel ZAZ 
lvombinat namaka približno 40 ton 
svinjskih kož dnevno (25 ton od
pade na Litomerice, 15 ton pa na 
obrata v Trebechovicah). Slovaki pa 
imajo v sklopu kombinata »Kože
Južne· Bošany<<, ki že sedaj namaka 
preko 100 ton k.ož, preko 20-tonsko 
predelavo svinjskih kruponskih kož 
in to v glavnem v anilin podlogo. 
Ceški standardi namreč tako ščitijo 
potrošnika, da izdelavo plastik pod
loge iz zdravstveno-higienskih raz
logov prepovedujejo. Tako gre izra
zito velurska surovina v tem obratu 
za kvalitetno podloga. Produktiv
nost v tem obratu je zaradi dobre 
opremljenosti mokrih oddelkov in 

(Nadaljevanje na 6. str.) 
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urejenega transporta ter serijske 
izdelave podlog iz enovrstnega kru
panskega vira surovine dvakrat 
večja od naše. Seveda ne gre pri 
tem primerjati podloga z velurji, 
vendar imajo na češkem res visoko 
produktivnost, tehnologija pa za
radi vzhodne zaprtosti in prepovedi 
uvoza večine repromateriala še ni 
dosegla niti jugoslovanske, kaj šele 
evropske ravni. 

neka iz Prage me je ta informiral, 
da so tehnologijo predelave Albanci 
dobili od čehov. 

Na češkem svinjino predelujejo 
še v okviru kombinata »SVIT« -
Otrokovice v kraju Veliki Meziriči 
in sicer v količini 10- 12 ton, pri 
čemer delajo nubuke in velurje. 
Nubuki so še kar kvalitetni, dočim 
je oblačilni velur še slabši od lita
merškega. Namakajo pa v zadnjem 
času celo kitajske kože. 

Bolgari se že leta trudijo pri 
predelavi svinjskih kož, vendar brez
uspešno. že pred več kot 10 leti 
so preko mednarodne izmenjave 
poslali na Vrhniko svojega strokov
njaka. Podatkov o količinski proiz
vodnji in odkupu kož v Bolgariji 
nimamo. Baje jih predelujejo v 
okolici Varne. Poznamo le kvaliteto 
njihovih kož, ki smo jih že prede
lovali, dobili pa smo tudi vzorčne 
količine nekvalitetnega krom in 
vegetabil polfabrikata. 

Romuni prav tako kljub izredno 
dobri stwovini niso uspeli na po
dročju predelave svinjskih kož. Po
datkov o woličinski proizvodnji in 
odkupu nimamo, predelali pa smo 
že večje količine njihove surovine, 
ki pa jo sedaj menda vso predelajo 
sami doma, saj usnjarski industriji 
in predelavi v zadnjih letih posve
čajo izredno pozornost. Največjo 
tovarno v Cluju za goveje kože so 
jim projektirali Italijani. Naj ome
nim še to, da so leta nazaj prav vsi 
vzhodnjaki, zlasti pa še Nemci, 
Poljaki, Bolgari in Madžari posku
šali preko našega Zavoda za med
narodno tehnično sodelovanje priti 
na specializacijo na Vrhniko, kar 
smo vsem po vrsti odklanjali z 
izjemo nekaj posameznih obiskov 
in izmenjave s čehi, kar pa smo 
delali v lastno korist. Ni odveč 
ugotovitev, da je v nekaterih vzhod
nih državah (NDR, Rusija, čeha
slovaška) tehnologija odščetinjenja 
identična odnosno da so si vzhodne 
države dokumentacijo često izme
njavale. 

K vsem tem podatkom o prede
lavi svinjine dajem za kompletiranje 
podatek, da se tudi v Kanadi ukvar
jajo s predelavo svinjine in to malih 
kruponov ali celo »hush puppies« 
hrbtišč v nubuku, impregniranem s 
sootchgardom. Ta artikel prihaja na 
trg pod imenom >>piggibuk<< v raznih 
debelinah. 

Malo verjetno je, da je še v kaki 
drugi državi od dosedaj neomenje
nih v zadnjem času uvedena ali da 
že od preje obstaja predelava 
svinjine, čeprav ne izključujem 
možnosti, da vseh proizvajalcev 
svinjskega usnja niti izdaleka ne 
poznamo, zlasti še, ker nekateri od 
njih predelujejo svinjske kože le v 
konjunkturnejših obdobjih, nekateri 
pa se kljub stalni predelavi ne po
javljajo na evropskem trgu. Zanimi
vo je, da celo mala Albanija v 
zadnjih letih pomišlja na uvedbo 
predelave svinjskih domačih kož. 
Ob priliki zadnjega obiska ing. Va-

Tudi nimamo podatkov o tem, 
kdo predela največ južno-ameriških 
močvirskih svinj (>>Hydrocoreus ca
pibara<<), ki jih poznamo kot pravo 
>>Pecary<< usnje, katerega smo že 
odnosno ga izdelujemo tudi sedaj 
mi na Vrhniki, tako za rokavičar
ske wot obutvene namene. Verjetno 
bo konjunkturna služba z ostalimi 
morala kompletirati listo naših kon
kurentov, njihovih izdelkov s po
datki o njihovih kapacitetah in 
sposobnosti •nastopanja na trgu ter 
pregledati tudi svetovne surovinske 
vire, saj nas nuja za naš obstoj sili, 
da še nadalje večamo našo količin
sko proizvodnjo oz. konkurenčno 
sposobnost. 

Ko že pišem o predelavi svinj s kih 
kož na vzhodu ne morem mimo 
tega, da ne omenim ne le željo 
vzhodnjakov po obiskih v naši to
varni, pač pa tudi dejstvo, da jih 
vse pogosteje vidimo, kako v naši 
tovarni občudujejo naš asortiman 
in poskušajo vleči iz nas razne 
tehnično-tehnološke in poslovne 
skrivnosti. ZatoO ob tej priliki opo
zarjam vse zaposlene, zlasti pa še 
vodilne osebe, na veliko opreznost 
pri teh obiskih. Sicer pa praktici
ramo tako, da običajno vodi po 

Kontinuirni likalni stroj, ki je začel v januarju obratovati v dodelavi 
usnjarne Vrhnika 

tovarni goste le eden ali kvečjemu 
dva spremljevalca, ki vesta kaj 
smeta in moreta obrazložiti in kaj 
ne. ZatoO se včasih tudi dogodi -
kot npr. ob obisku ruskega mini
stra za usnjarskO-p·redelovalno in
dustrijo in ruskih inženirjev - da 
bi nam poedini zaposleni radi kaj 
pomagali, ko včasih kažemo črno 
za belo in obratno. Kljub temu, da 
ne govorimo v domačem jeziku, 
včasih delavec ali delavka ali kdo 

od vodilnega kadra iz proizvodnje 
ne razume, zakaj npr. skrivamo 
partijske kartone in npr. velurski 
polfabrikat kažeino kot podlago ali 
na podobne načine zapletamo pro
izvodni proces, da pač ne bi odkrili 
pri teh kratkih obiskih vzhodnja
kom oz. konkurentom kaj preveč. 
Včasih si, če je to le mogoče zakriti, 
tehnologijo in materiale malo manj 
kot izmišljamo. 

ing. Franc Mihelič 
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IGNAC GRADišEK - Za njegovo dolgoletno prizadevno in uspešno 
delo ga je predsednik Republike Josip Broz Tito odlikoval z REDOM 
DELA S SREBRNIM VENCEM. Odlikovanje je prejel 21. decembra 
1969, na dan občinskega praznika Litija. Odlikovancu prisrčno če
stitamo in mu želimo še veliko delovnih uspehov: 

ti zaposlitve, sem vse do leta slabšati po letu 19S6. Začeli smo 
1940 delal pri raznih mojstrih, veli.ko investirati v druge obrate 
ki so mi seveda po svoji presoji z nejasno perspektivo. In tu je 

=~===== ~~4~e~~~i ~~u~~p~sl~~il~ ~~~:; ~~~~l g~a;~~n:z~~:~v~~ ~~j~o~~~~~~=== -==-
tarni Trbovlje. Zaradi svojih na- pred Zldružitvijo z Industrijo 
prednih idej sem moral že leta usnja Vrhnika - je bila nekoliko 
1942 presedeti S mesecev v zapo- skeptična. Toda priznati moram, 
rih v Trbovljah in Kidričevem. da s.em z uspehi, ki j ih dosega
Med okupacijo sem bil aktivist mo že v prvem letu skupnega 
- terenec na območju šmartna. delovanja, več kot zadovoljen . 
Zavedam se, da vsega, kar sem Takšnega mišljenja je tudi veči
storil v tem času, ne bi mogel na naših delavcev. Prav gotovo 
storiti, če ne bi bili .z mano po- so za te uspehe zaslužni pri:za
šteni domačini. Pr~•Fii:an sem, devni .in sposobni vodstveni in 

Naš 
portret 

da sem jo prav zaradi naveden strokovni kadri, ki so se spopri-
ga tudi srečno »zvozil<<. jeli s težkim stanjem s polno me-

In vaše delo po osvoboditvi ro delovnega elana in odgovor-
domovine? nosti. . 
Najprej sem bil sindikalni In vaše funkcije v samouprav-

funkcionar na litijskem okraju. ~~~organih in sindikatu tovar-

Po ukinitvi okraia sem bil vse 
Najprej nekaj vaših osebnih do 'leta 19s4 odbornik okraja Bil sem organizator prvih vo-
podatkov. l ' t cl 1 k t · Ljubljana, nato pa 1S let pred- I ev e avs ega sve a v tovarm 
Rojen sem bil 26. II. 1913 v sednik Sindikalnega sveta Litija. leta 19S3 in tudi predsednik pr

Sv~bnu pri Radečah. Sem iz de- V tem času sem bil redno zapo- vega delavskega sveta. To funk
lavske družine, v kateri je bilo slen v Tovarni usnja šmartno. cijo sem potem še večkrat oprav
pet otrok. Ko sem bil star devet član tega kolektiva sem že 21 ljal; tudi v upravnem odboru in 
let, mi je umrl oče, zaradi česar let. sindikalni organizaciji tovarne. 

===-= je morala vso skrb za preživlja- Kaj pa spomini na prehojeno Seda.i sem še vedno aktivni član ==="'-
n)·e številne družine prevzet1' ma- k 1 k · T 10 sindi:kata v šmartnem. _ pot o e bva ovarne usnja 

-==- ti. šmartno? Seveda nas zanimajo vaše že- ~---· 
Kje ste se najprej zaposlili? v · tk · 1. lje za prihodnost. ==~ _ zace u mo)e zapos 1tve nas ==-
že s 1S. letom sem se zaposli'] je bilo 110 delavcev. Pogoje, v· želim si :zdravja in da bi naš 

= v rudni!ku Sitarjevec, kjer sem katerih smo takrat delali, ni mo- kolektiv v bodoče dosegal vsaj = 
§ delal eno leto in pol. Leta 1932 goče primerjati z današnjimi. takšne uspehe, kot smo jih do- • ~ 
§ sem se i,zučil za zidarskega po- Imeli smo dobro perspektivo, to- segli v prvem letu združitve. § 
~ močnika. Ker nisem mogel naj- da položaj se je začel vidno inž. Peter Peukovšek § 
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Tehničn; 
Tehnična kontrola je bila kot ~ 

mostojen sektor v okviru tehnič 
službe osnovana v prvih mesec 
preteklega leta, prej pa je bila 
skl10pu tehnične priprave pro 
vodnje. 

Po svojem namenu je tehnič 
kontroia praKtično razdeljena na 
osnovne dejavnosti: vhodna, m< 
fazna in končna kontrola. 

če govorimo o vhodni kontroli" 
s tem mišljen pregled večine ker 
kalij, lakov, veziv in barv, ki 
vključene v tehnološki pr:oces. Gle 
velike množine različnih material 
je ta pregled često otežkočen, 
prav je analitski laboratorij moč 
obremenjen. V tem labo0ratoriju 
pr~gleda več kot 2SO kemikalij, l 
tenh analize nam omogočajo p 
vilna in za proizvodnjo korist 
uporabljanje materialov. često a1 
litski laboratorij ugotovi neupor: 
nost materiala, zgodi pa se tudi, 
se vsled nujnosti uporabe materia 
analizira le-tega prepozno, kar n: 
često povzroča težkoče v proizv• 
nji. Zato naj bi bil analitski lal 
ratorij važen oddelek v tovarni in 
bo moral tudi postati, čeprav z< 
še ne deluje z vso svojo zmog 
vostjo. 

Medfazno kontrolo opravlj: 
k!ontrolorji v proizvodnem proc< 
samem. To so predvsem kemijski 
usnjarski tehniki, ki v posamezn 
oddelku spremljajo in korigir: 
proizvodnjo. Tako je v lužilnici 
kromovem in vegetabilnem oddel 
po en kontrolor, uvedena pa jet 
tudi popoldanska in nočna kont 
la. Ti kontrolorji opravljajo t1 
dolžnosti dežurnega mojstra. Gl< 
na obsežnost in raznolik proces 
zahteva od vsakega kontrolorja 
liko teoretičnega znanja, predvs 
pa popolno poznavanje organiza< 
proizvodnje. če npr. pregledamo 
mo delo, ki se zahteva od kon1 
lorja v· kromovem oddelku, je ~ 
kemu jasno, da ga v eni izmeni 
kontrolor težko opravi natančna 
da od njega včasih ne moremo 
htevati, da ne spregleda kakšne 
pake, ki so vsakdanje za pr·oiZ\ 
njo. Kontrolor pregleda in ar 
tično meri posamezne faze dela, 
so: čimžanje, piklanje, stroje 
nevtralizacija, barvanje v >>mol 
oddelkih<<, medtem ko v dode 
snremlia delo na posameznih s 
jih. Enake dolžnosti ima tudi 1 
trolor v vegetabilnem odde 
medtem ko je v lužilnici delo < 
gačno in prav tako zahtevno. 
liko vseh meritev se opravi v : 



Tehnična kontrola 
Tehnična kontrola je bila kot sa

mostojen sektor v okviru tehnične 
službe osnovana v prvih mesecih 
preteklega leta, prej pa je bila v 
skLopu tehnične priprave proiz
vodnje. 

Po svojem namenu je tehnična 
konrroia praKtično razdeljena na tri 
osnovne dejavnosti: vhodna, med
fazna in končna kontrola. 

Ce govorimo o vhodni kontrolf je 
s tem mišljen pregled večine kemi
kalij, lakov, veziv in barv, ki so 
vključene v tehnološki pr:oces. ~Jede 
velike množine različnih matenalov 
je ta pregled često otežk?_čen, _če
prav je analitski laboratonJ ~ocno 
obremenjen. V tem laboraton.Ju se 
pregleda več kot 250 kemikalij , ka
terih analize nam omogočajo pra
vilno in za proizvodnjo koristno 
uporabljanje materialov. Cesto ana
litski laboratorij ugotovi neuporab
nost materiala, zgodi pa se tudi

1 
da 

se vsled nujnosti uporabe matenala, 
analizira le-tega prepozno, kar nam 
često povzroča težkoče v proizvod
nji. Zato naj bi bil analitski _l_abo
ratorij važen oddelek v tovarm m to 
bo moral tudi postati, čeprav zdaj 
še ne deluje z vso svojo zmoglji
vostjo. 

Medfazno kontrolo opravljajo 
k>ontrolorji v proizvodnem procesu 
samem. To so predvsem kemijski in 
usnjarski tehniki, ki v_ posam_e~ne~ 
oddelku spremljajo m kongiraJO · 
proizvodnjo. Tako je v lužilnici, v 
kromovem in vegetabilnem oddelku 
po en kontrolor, uvedena pa je bila 
tudi popoldanska in nočn~ _kontro: 
la. Ti kontrolorji opravlJaJO tud1 
dolžnosti dežurnega mojstra. Glede 
na obsežnost in raznolik proces se 
zahteva od vsakega kontrolorja ve
liko teoretičnega znanja, predvsem 
pa popolno poznavanje organizacije 
proizvodnje. Ce npr. pregledamo sa
mo delo ki se zahteva od kontro
lorja v kromovem odde~k~, je _vsa
kemu jasno da ga v em 1zmem en 
kontrolor t~žko opravi natančno in 
da od njega včasih ne moremo za
htevati, da ne spregleda kakš~e na
pake ki so vsakdanje za proizvod
njo. 'Kontrolor pregleda in anali
tično meri posamezne faze dela, kot 
so: čimžanje, piklanje, strojenje, 
nevtralizacija, barvanje v »mokri~ 
oddelkih« medtem ko v dodelavi 
snremlia 'delo na posameznih stro
jih. Enake dolžnosti ima tudi kon
trolor v vegetabilnem oddelku, 
medtem ko je v lužilnici delo dru
gačno in prav tako zahtevno. Ve
liko vseh meritev se opravi v ana-

!itskem laboratoriju, ki ima nalogo, 
da takoj sporoči napake proizvod
nje. žal to organizacijsko še ni tak~ 
vpeljano in v bodoče bomo morah 
čimprej podv.zeti vse sankcije, da se 
ljudje, ki so zaposleni pri t~m delu, 
zavedajo svojo odgovornosti. 

Končno kontrolo ali kontrolo fi
nalnih izdelk>ov uvajamo šele v zad
njem času. V ta namen opremljamo 
fizikalni laboratorij z najmodernej
šimi aparaturami. S temi aparati 
bomo ugotavljali fizikalno-kemične 
lastnosti gotovega usnja. Na usnju 
bomo ugotavljali raztržnost, obstoj
nost filma, barve, obstojnost usnja 
na toploto in mraz. 

Prav s temi meritvami si bomo 
zagotovili standardno kvaliteto do
delave in zmanjšali možnost rekla
macij. 

Ce smo si na kratko ogledali de
javnost kontrole kot mlade dejavno
sti v naši delovni organizaciji, ne bi 
bilo odveč, če si ogledamo dejav
nost in vlogo kontmle drugod po 
svetu. Na Zahodu in Vzhodu de
luje kontrola v tovarni povsem sa: 
mostojno in ima veliko vlogo pn 
odrejanju kvalitete celotnih partij 
usnja in celo kompetence za zavr
nitev prodajno nekurantne robe. 
Vse države imajo nek centralni in
štitut, s katerim so tovarne v stalni 
zvezi in s katerim rešujejo glavne 
organizacijske in proizvodne pro
bleme. Vsako leto se sestanejo stro
kovnjaki na simpozijih, kjer si iz
menjajo svoje izkušnje in pregle
dajo novitete, ki se porajajo tekom 
leta. žal take povezave z inštituti 
pri nas v Sloveniji ni, prav tako pa 
je tudi povezava med t•ovarnami 
zelo skromna. Prav izmenjava izku
šenj in tesna povezanost pa je ključ 
do večjega uspeha, večje produktiv
nosti · in enotnejšega nastopa na 
tržišču . 

V bodoče si bomo morali začr
tati jasnejšo pot razvoja tehnične 
kontrole v tovarni. Ce hočemo, da 
bo tehnična kontrola efektna, bi jo 
bilo potrebno vsaj za silo razširiti. 
Vkliučiti bi bi1o treba mlajše teh
nike ki bi skrbeli za ozke in zahtev
neiš~ delovne faze, mt je npr. bar
varna, ki praktično glede kontrole 
zahteva celega človeka vseh 8 ur. 
Prav v zadnjem času ugotavl.iamo 
veliko potrebo, če ne že nujnost, da 
to uresničimo, saj se je pojavilo 
preveč napak, ki pa niso samo izra: 
brezbrižnosti kontrolorjev, temvec 
tudi delavcev samih. 

Res pa je, da so delavci na do
ločenih fazah premalo poučeni o po
membnosti dela, ki ga opravl.ia.io 
in prav zato .ie nuino, da jim omo
gočimo razna predav::mia in jih tako 
vsaj deJ.oma izobražujemo. 

V ta namen so že bili organizi
r ani sestanki z delavci, ki ·pa niso 
rodili večjega uspeha. Lahko pa tudi 
trdimo, da je često ugotavJjanje iz
vora napak s strani tehnične kon
trole naletelo na gluha ušesa in 
kljub temu je šla proizvodnja na
prej , čeprav morda ne v p ravilni 
smeri. Tako delo pa je povsem ne
koristno in v bodoče s to prakso ne 
bomo smeli nadaljevati. 

Razvoj tovarne in večja proiz
vodnja nas bosta prav gotovo pri
silila da si tudi bolie organiziramo 
delo.' Ne samo delo tehnične kon
t role temveč tudi delo ost alih sek
tori e~ predvsem pa, da te sektor
je pri~ilimo k večjemu sodelovanju 
in večji povezanosti. 

ing. BOGDAN URBANC 

Analitski laboratorij 

Franc Stopar
odlikovanec gasilske· 

zveze 
Rojen je bil 12. 8. 1927 v Ljubljani. Je iz delavske družine, v kateri so bill 
trije otroci. Po končani osnovni šoli se je izučil za dimnikarja. Ta poklic 
je opravljal pri privatnem mojstru 14 let. Sedaj je že 10 let zaposlen 
v tovarni usnja šmartno kot poklicni gasilec. 

Kakšno je Vaše dosedanje delo v 
gasilski organizaciji? 

Gasilec sem postal že l. 1946 pri 
Prostovoljnem gasilskem društvu 
šmartno. že čez dve leti sem kon
čal podčastniški tečaj v Medvodah, 
nakar sem postal poveljnik Prosto
voljnega gasilskega društva v 
šmartnem. To na'logo opravljam še 
danes. 

V tovarni sem že od vsega začet
ka vodja gasilske enote. Uspeh de
lovanja nekega društva zavis~ pred: 
vsem od materialne opreml.J enostl 
in ne samo od volje določenega 
kroga entuziastov. V pretekli!~ ~etih 
pa pri nas vodstveni kader m Im~! 
dovolj posluha za gasilstvo: Zato :1': 

· razumljivo, da še zdaleč msmo bih 

sposobni .za uspešno gasilsko ~ akci
jo v primeru potrebe1 iker na,:;a te
danja oprema tega m omo~ocala. 

Po združitvi naših kolektivov pa 
se je stanje glede opremljenosti na: 
še enote zelo iziboljšalo. Orga?-~ 
upravljanja >>IUV« so nam odobnh 
sredstva za nakup nove sodobne 
brizgalne in ostale opreme. _Yo~
stvo tovarne in organi upravlJanJa 
se zavedajo pomembnosti, ki jo ima 
gasilska enota v podjetju. 

Ker pa je za uspešno delo po'le~ 
opremljenosti enote potrebno _tud1 
znanje in izurjenost članov gas1lske 
enote smo že v začetku lanskega le
ta to'rmirali novo gasilsko el?-.~to: 
izpopolnjena predvsem z mlaJ~~mt 
kadri in pričeli z redno pra~t~mo 
vadbo. Izveden je bil tud1 tecaJ za 
izprašane gasilce. 

želja za prihodnost? 

želim si predvsem zdravja, da bi 
se lahko čimprej vrnil na redno de
Jo, ki ga bom lahko USJ?ešno oprav
ljal z ozirom na SVOJ~ preo~ta~o 
delazmožnost v dobrobit podjetJa 
in v svoje osebno zadovoljstvo. 

Poveljnik gasilske enote -y .obra~u 
šmartno je bil ob 100-letmci gasil
stva na Slovenskem odlikovan od 
Gasilske zveze Jugoslavije z 

GASILSKO PLAMENICO -
II. stopnje 
Franc Stopar zasluži še posebno 

priznanje zlasti zato, ker je v letu 
1969 kljub svoji bolezni in odsotno
sti zaradi bolniškega staleža uspeš
no in požrtvovalno vodil gasilsko 
enoto obrata šmartno. 

Odlikov;mcu prisrčno čestitamo in 
mu želimo, da bi se njegove želje 
za prihodnost uresničile. 

inž. Peter PETKOVšEK 



V času od 10. l. do 18. l. 1970 je 
bil na Gospodarskem razstavišču v 
Ljubljani sejem MODA '70, kjer so 
bili prikazani novi modeli, barve in 
deseni za spomladansko in poletno 
sezono. Na sejmu je razstavljalo 173 
proizvajalcev konfekcije, trikotaže, 
tkanin, usnja in obutve. čeprav na 
sejmu prevladujejo podjetja tekstil
ne panoge in je le manjše število 
(13) razstavljalcev s področja us
njarstva, je prav, da se ga udele
žuje tudi naše podjetje. V priključe

nih obratih iz Smartna, Ljubljane 
in Vrhnike imamo sedaj že dovolj 
močno konfekcija usnja in krzna, 
da moramo iti v korak z modnimi 
novostmi, če se hočemo pravočasno 
in uspešno vključiti na tržišče. 

SEJEM 
MODA 

70 
Na slikah vidite nekaj 
razstavljenih izdelkov 
Industrije usnja, kl 
smo jih prikazali obi· 
skovalcem sejma. Ne· 
dvomno lahko ugoto· 
vimo, da so naši izdel· 
ki vzbudili precej za
nimanja, kot doslej na 
prenekaterem sejmu 
doma in v inozemstvu. 
IUV tako postaja iz 
dneva v dan bolj po· 
znana potrošnikom, ki 
si žele usnjenih izdel
kov. 

Naše podjetje je na sejmu razstav
ljalo dve uspeli wolekciji modnih 
·oblačil iz krzna in usnja. Pripravila 
ju je naša modna kreatorka ing. Me
ta Vrhunc, ki ji gre tudi priznanje 
za lepo urejen razstavni prostor. Po
leg omenjene konfekcije razstavlja
mo v manjši meri tudi svinjsko in 
govejo lak napo, oblačilni velur ter 
še nekatere artikle iz govejega usnja 
in krzna. Od večjih usnjarskih pod
jetij na sejmu razstavlja tudi To
varna usnja iz Kamnika, Konus -
Slovenske Konjice in Kožarski kom
binat - Visoko. Slednja dva sta bi
la tudi zastopana predvsem s krz
neno in usnjeno konfekcijo, za ka
tero pa lahwo trdimo, da ostaja še 
vedno v okviru klasičnih modelov 
in dobi poznavalec občutek, da pri 
dragem krznu proizvajalci ne upajo 

Trije nagrajenci za novoletno križanko 
Celostranska nagradna novoletna križanka je bila kar precej trd 

oreh, vendar smo kljub temu dobili lepo število rešitev; toda žal 
ne vseh pravilnih. Med prispelimi pravilnimi rešitvami pa je tokrat 
žreb dodelil nagrade trem reševalcem. 

Alojz Miklavčič iz razvoja, Franc Ruparšek iz razvoja in Mojca 
Miklavčič iz usnjame Vrhnika naj dvignejo nagrade v tajništvu IUV. 

prestopiti povprečja in si kupce pri
dobiti z novimi ekskluzivnimi mo
deli. Z okusno kolekcijo novih izdel
kov se lahko pohvalita tudi galante
rista Toko - Domžale in Galant -
Ljubljana ter kot predstavnika obu
tvene industrije Peko - Tržič in Le
da - Knjaževac. 

V sklopu sejma je bila tudi vsa
kodnevna Modna revija, ki jo je or-

- Prosim, sestra, bi lahko 
dobil pet tablet proti glavo
bolu? 
- Zakaj pa kar pet? Kaj vas 
res tako grozno boli? 
- Jutri me bo bolela, saj 
danes dobimo plačo. 

ganiziral Center za sodobno oblače
nje iz Ljubljane. Prikazani modeli 
- tako na sejmu kot na reviji -
naj bi spomladi prišli v prodajo in 
pričakujemo, da se ne bo ponavlja
la praksa iz preteklih let, ko smo 
na sejmih videli eno, v trgovinah 
pa drugo. 

Andrej Krašovec 

- Hej, Miha, kam pa z žga
njem? All ne veš, da se alko
holnih pijač ne sme nositi v 
tovarno? 
- Toda, tovari§ vratar, s tem 
žganjem samo revmo prega· 
njam, keio me strašno muči v 
grlu. 

Nastopil je težko pričakovani tn 
Mrazom in izročitev tako lepega 

No vol 
v na~ 

Srečanja vseh upokojenih čl 
tiva in tistih, ki so v podjetju 2 

IS ali 20 let, so postala pred No· 
našem kolektivu že tradicionalna 

Letos smo imeli dve takšni 
Litiji za kolektiv obrata v Srn 
Vrhniki pa za usnjarno, šče"tina 
jaštvo. S sklepom Upravnega od 
letos poleg jubilantov nagrajeni 
zadevnejši in najuspešnejši del: 
Mraz pa je obdaril vse predšo 
naših članov kolektiva. 
• No"l'oletna darila so prejeli h 

ki so dalj časa v bolniškem sta 
naši predstavniki obiskali na dor 
nišnicah. 

Skupno je bilo obdarjenih: 2 
'· nec, 89 z deset, 51 s petnajst ir 
20 leti dela pri nas, 19 najboljši 
370 otrok, 46 vajencev, 17 štipE 
bolnikov in 24 delavcev, ki so J 

vojaškega roka. 
V ta namen je_. bilo porabljeni 

lijonov S dinarjev. 

Nagrade, kot najboljši delavci 

na Vrhniki: 

Gorenc Janez 

Jereb Vinko 
Mivšek Viktor · 

Rapuš Leopold 

Birtič Jožefa 

-iz ključm 
delavnice 

- iz lužilni< 
- iz strojih 

barv arne 
- iz strojih 

barvarne 
- iz dodela 



Upokojenci, nagrajenci in jubilanti na tovariškem srečanju v domu JLA na Vrhniki 
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~ ! 1 Srečno 1 
Nastopil je težko pričakovani trenutek: razgovor z dedkom 
Mrazom in izročitev tako lepega darila 

i 1970 ! 
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Novoletna srečanja 
v našem kolektivu 

Srečanja vseh upokojenih članov kolek
tiva in tistih, ki so v podjetju zaposleni 10, 
15 ali 20 let, so postala pred Novim letom v 
našem kolektivu že tradicionalna. 

Letos smo imeli dve takšni srečanji v 
Litiji za kolektiv obrata v šmartnem, na 
Vrhniki pa za usnjarno, ščetinarno in kro
jaštvo. S sklepom Upravnega odbora so bili 
letos poleg jubilantov nagrajeni tudi najpri
zadevnejši in najuspešnejši delavci. Dedek 
Mraz pa je obdaril vse predšolske otroke 
naših članov kolektiva. 
. Nov.oletna darila so prejeli tttdi vsi tisti, 

ki so dalj časa v bolniškem staležu. Te so 
naši predstavniki obiskali na domu in v bol
nišnicah. 

Skupno je bilo obdarjenih: 201 upokoje-
. nec, 89 z deset, 51 s petnajst in 49 ljudi z 
20 leti dela pri nas, 19 najboljših delavcev, 
370 otrok, 46 vajencev, 17 štipendistov, 20 
bolnikov in 24 delavcev, ki so na služenju 
vojaškega roka. 

V ta namen je bilo porabljenih ca. 20 mi
lijonov S dinarjev. 

Nagrade, kot najboljši delavci so prejeli: 

na Vrhniki: 

Gorenc Janez 

Jereb Vinko 
Mivšek Viktor · 

Rapuš Leopold 

Birtič Jožefa 

- iz ključavničarske 
delavnice 

- iz lužilnice 
-iz strojilnice in 

barvarne vegetabil 
- iz strojilnice in 

barvarne vegetabil 
- iz dodelave vegetabil 

Albreht Marjanca 
Grah Anton 

Novak Alojz 

Zupančič Janez 
Pajsar Pavla 

Garaliolj Valburga 
Gabrovšek Marija 
Krašovec Marija 

V šmartnem: 
Remec Anton 

Kokalj Pepca 
Bokal Marija 

Perme Marija 

Fašing Julij 
Repovž Marija 

- iz dodelave krom 
- iz tehnične pri-

prave proizvodnje 
- iz skladišča 

surovih kož 
-iz kuhinje 
- iz skladišča 

gotovega usnja 
- iz krojaštva 
- iz ščetinarne 
- iz ščetinarne 

- iz krznarne 
šmartno 

- iz krznarne 
- iz konfekcije 

usnja 
-iz kol?lfekcije 

krzna 
-iz usnjarne 
-iz usnjarne 

Darila in nagrade je jubilantom ter na
grajencem izročil direktor podjetja Anton 
Debevc. 

Obe srečanji, tako v Litiji kot na Vrhniki 
sta potekli v prijetnem razpoloženju ob pri
sotnosti velike večine vabljenih. 

Takšna srečanja SQ še posebno doživetje 
za upokojene člane kolektiva, ki se ob tej 
priliki lahko pogovorijo s svojimi nekda
njimi sodelavci in obenem seznanijo s seda
njim položajem podjetja, za katerega uspeš
no poslovanje in renome SQ tudi sami vlo
žili veliko znoja in žuljev. 

ing. Peter PETKOVšEK 

Franc Jerin iz obrata šmartno sprejema nagrado in če
stitko za dvajsetletno delo v podjetju 

Naš dol~oletni kovač Anton Rožmanc veselo razpoložen 
nazdravlia svoi;m kolego"' upokojencem, jubilantom, na
grajencem in kolektivu IUV 



ŠPORT 

Delovni človek 
in telesna 
kultura 

Gospodarske orgam:izaClJe vedno 
bolj teže k povečanju produktiv
nosti ill1 so v ·ta namen ilzdelane že 
mnoge Šitrud:i:je, analize, tes•lliranja 
ill1 drugo, kar 111aj bi vse pripomoglo 
k večji produktilvnosti dela. Danes 
moderniziramo tovarne, obrate in 
delaVI11a mesta, iščemo vedno boljše 
ill1 boljše nači111e dela, prehajamo na 
strogo serijslm pmizvodnjo - vse v 
pr1td večji .pmdUJktivnosti. Pri vsem 
tem pa veliJkokrat pozabljamo 111a 
osnovnega akterj'a, ki je udeležen v · 
proirvodnji - to je na samega delav
ca ill1 na njeg·ovo telesno in dii.I.Ževno 
stanje il11 počutje. Se vedno je naj
večji poudarek na samem človeku, 
ki .prOiiizvaja oziroma na 111jegoNih 

psihičlllih ill1 .m1čniJh •s<p·osolbnoslf:ih. 
Ta 111etiJOS•redlni proizvajalec naj z 
manjšo udeležbo svojih fiziooih sil 
v 'krajšem času ustavli večjo produk
tivnos:t. Da pa 1ahiko človeka spravi
mo v takšno .stanj-e, ga je <treba za 
no temeljito priprarvi<ti. V mislih 
imam predvsem pra;viliJJo telesno 
pripravijenost oloveka 111a deloV111ern 
mestu. De1oVI11o mesto, ikjer delavec 
venomer op!'avlja isto de~o. ]ste ope
r.acije in imvaja .iste gibe človeika 
močno IUJtruja, ·kar ima rza pos•ledice 
zmanj-šano delavno storilnoslf:. Zatto 
naj bo delavec v ce~otrnem delavnem 
času •sposoben, da opravlja delo z 
ena1lm :i'Illtenzivnostjo. Mnoge delov-

Priprave košarkarjev 
na II. zvezno ligo 

Po zelo uspešnem nastopu na kvalifilkacijah za II. zvezno ligo smo si 
košarkarji privoščili dober mesec odmora. Ni bilo treningov - skratka na 
košarko smo malo pozaJbili, kajti žoge smo bili precej siti, saj je bilo 
predhodno tekmovanje dolgo in naporno. 

S l. 12. 1969 pa smo •zopet začeli rz rednimi treningi. Naj.prej smo tre
nirali dvakrat tedensko, od l. l. 1970 pa trilkrat tedensko. Treningi so 
zaenkrat namenjeni .kondicijski pripravljenosti igralcev, zato so rzelo na
porni. Le tu in tam treniramo z žogo napad in obrambo. Precej treninga 
je posvečenega tudi ·individualni tehniki, ki je bila dosedaj precej pomanj
kljiva. Upamo pa, da se bo do prvčetka lige popravila. 

Treningi so zelo dobro obiskani, ·saj je ·redno prisotnih najmanj 
10 igralcev, ki so vsi zelo prizadevni. Pridobili smo tudi 3 nove igralce in 
sicer Modrijana iz Borovnice, De Glerio iz Logatca in Urbasa irz Jesenic. 
To so mladi, visoki igralci, ki morda prvo leto še ne bodo veliko pokazali, 
so pa vsekakor zelo perspektivni. Razen omenjenih treh je igralski kader 
ostal nespremenjen. 

Seveda bo vsakogar zanimalo, kako se bomo v novem tekmovanju 
uvrstili. Tako napoved je težko dati. Naš cilj je vsekakor obstanek v ligi, 
če pa nam bo to uspelo, je pa seveda ve1iko vprašanje. Klubi, ki tekmu
jejo v II. zvezni ligi so zelo močni, nekateri so že igrali v l. zvezni ligi. 
Rečem lahko le to, da se bomo potrudili po svojih najboljših močeh in 
upamo, da bomo lahko na koncu zadovoljni. 

Tekmovanje se prične nekje sredi aprila. Do takrat je ·še 2 meseca 
časa, kar je dovolj za dobro pripravo. 

Stane Kukec 

ne organizacije danes uporabljaJjo 
in 1majajo med delom taik()1)Vane 
m1kro pav;ze. Točneje: delavec vsako 
um izkoristi pet milnut !Za imvaja
nje 'V1narprrej določenih telesnih vaj, 
ki naj •pospeše [(rvni obtok, manj
ša!jo utrujenost, IJ?,Očasnoslf: lil11 druge 
defemrnacije, Zna111o je, ' da so telesni 
il11 duševni procesi v <tesni medseboj
ni povezavi. Tako ne more npr. sla
bo telesno prr1iJpravljen človek na 
delavnem mestu, kjer se zahteva 
pred'll'sem miselni na~.por, doseči naj
bolj'še de~ovne efekite. Alii obratno: 
šporlinik - tekmova:lec ne bo do
segel dobre rezultate, če ni ·dobro 
psihično pripravljen. 

Karkšne pozitivne posledice imajo 
lahko odnosi rz i~ajanjem telesnih 
vaj med delo'1liii!iJm časom? 

OmenH sem že večjo de~vno sto
riJlnost. Drug vazen fa!kotor je var
nost pri delu. Dobro telesno priprav
ljen človeik bo veliko manj izpo
stavljen morebi<tni nevarnos<ti ko<t 
delavec, ki je zaradi slabe telesne 
pripravljenosti počasen, ne sledi 
posameZJnim operacijam SIV1ojega 
Sltroja, •loteva ·se ga utrujenos<t run 
po•s~ane pov·ršen. Omeniti moram še 
eno možnost vzdrževanja telesa. To 
je akitivni odnos v :prostem času. 

Mnogo ljudi rv prostem •času počiva 

taiko, da leže aili •spaJo. Potem pri
dejo na ws<to časopi•si, pa morda še 
V'OŽJnja z avtom pa prostega časa ni 
več. Veli[(o boJj koristno za telo so 
krajši •sprehodi po kosilu ali izlet 
v bližnjo okol1oo. Najboljša je se
veda rred:na vadba rv neiki športni 
pa1110gU. 

RaJZne ankete •S'O že pokaJZaile 2Jelo 
2Jaskrbljujoče podatlke o bolniških 
dopustih, 'ki jih je po nekaterih 
organirzacijah rzelo ve1i.ko. Trpi seve-: 
da proirzJv-odnja, gospodarska organi
zacija ill1 •seveda sam človek. Teles
no krepaik č1ovek, rki redno vadi 
svoje telo, bo 11TI1110go manj izpostav
lj$"ill rar=im 'bolezntim in rpa tudi 
nesrečam pri delu, zato je vredno 
misliti o takoxvani ptoirzlvodni gim
nastiikti med der1ovnim čas-om in o 
sami rekreaciji po delovnem času, 
saj s tem kori•stimo .sebi il11 cel01tni 
drn.iž:bi. · 

Ta krartlm odmerjeni pms•tor je 
:premajhen, da bi se da1o napisati 
o vseh poz1tivnih vrpliNih telesne 
kui'bure rza ·človeka. PvepTičan pa 
sem, da 'bo mars1kdo o tem pre
m1slil il11 se podvrgel drugaonemu 
režimu žiiV'ljenja v pro.slf:em času, to 
je akt1vno baviti se s ·teles[)Jo kul
turo. 

Tine BRILEJ 

Naši 
pred 

nogometaši 
novo sezono 

Nogometaši so že začeli z rednimi 
zimskimi treningi v zaprtem prosto
ru dvakrat tedensko. čim bo možno 
trenirati zunaj, se bo intenzivnost 
treninga povečala. Pred začetkom 
spomladanskega prvenstva, ki se 
prične predvidoma v drugi polovici 
meseca marca, bomo morali odigra
ti nekaj prijateljskih tekem z na
sprotniki, s katerimi se v samem 
tekmovanju ne bomo s·rečali. 
če ocenjujemo naše nasprotnike 

po doseženih rezultatih v jesenskem 
delu, bi imeli pred seboj nekoliko 
lažje delo. Napačno bi bilo tako 
sklepanje. Vsekakor je najtežji na
sprotnik NK Triglav iz Kranja, s 
]'"ter ir, iP"r"mO v gosteh in NK Ko
per, s katerim igramo na domačem 
igrišču. Doma igramo še z Adrijo, 
Savo, Hrastnikom in Zagorjem. Mo
štva v tej ligi s-o zelo izenačena, 
kar nam kažejo doseženi rezultati 
zadnjih kol, ko so se presenečenja 
kar stalno vrstila. 

Za osvojitev prvega mesta ob kon
cu prvenstva ne bo zadostovalo do-

·da tnih 18 točk, pač pa po nekaterih 
ocenah vsaj 19 ali z drugo besedo 
rečeno, igrati samo trikrat neodlo
čeno, da o izgubljenih tekmah n·e 
govorimo. V isti sapi si moramo pri
zn;;tti, da bo te točke težko priboriti, 
posebno še, ker si bo vsak nasprot
nik prizadeval premagati vodečega 
in se bo za tekme z našim moštvom 
najbolj temeljito pripravil. 

Bistvenih sprememb v sestavi mo
štva ne bo in bomo na igrišču sre
čevali dosedanje ·standardne igralce, 
katerih je blizu 20. če upoštevamo 
pripravljenost posameznih igralcev, 
da se bodo borili in prizadevali iz
pleniti največ, potem lahNo z malo 
optimizma računamo na mesto, o 
katerem se nam v jeseni na začetku 
prvenstva v tej ligi še lSanjalo ni. 
želimo, da bi nas navijači tudi v 
bodoče tako bodrili in bili veseli 
naših uspehov. Poraz pa, če bo do 
njega priš1o, športno prenesli. 

Kajdiž Franc 

GLASILO DEL 

Misli 
Naša ve1ika revolucionarka A 

si je nekoč •zapisala osnutek z~ 
je pred nam mednarodni dan ; 
lidarnosti vseh žensk v boju z~ 
človeštva. To je priložnos•t, da 
p11ičajo plemeniti upor ... << 

8. marec je prazni!k delova 
žensk. Zato naj velja ta članek -J 

štirim generacijam: prvi, ki je ' 
sko v;prašanje -kot sestavni del 
gi generaciji ki je pridobivata r 
gala odkrivati izkoriščanje člo 
in spola po spolu ter pomagala 
redni boj zoper izkoriščevalski 
se je udeležila narodne revoluc 
dejal tovariš Tito, da je narod 
ponos in čast, ter četrti genera 
ustvarja narodni dohodek in 
življenje. 

čeprav smo nekaj ·časa mis 
socialistični, samoupravni dru 
vse kar se tiče naše borbenosti 
zgodovinske dogodke v pretek 
njem času ma!rsikaj opozarja, 
so z racionalizacij-o gospodarstv 
z zaposlovanjem, se je takoj p 
ki očHno ni n~koli zamrla, an 

Vsem našim ženam in 
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