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ORGANIZACIJA TEHNICNEGA SEKTORJA 
Reorganizacija podjetja kot celote je odraz specifičnosti potreb iz leta 

v leto skokovitejšega povečevanja fizičnega obsega našega poslovanja, 
nenehnega, izboljševanja in prilagajanja obstoječega asortimenta trž
nim potrebam, integracijskih procesov in s tem v zvezi potrebne spe
cializacije in interne delitve dela ter vključevanja starih in novih pro
izvodov v prodajo na domačem trgu in v izvoz. Vse to pa zahteva ne
nehno skrb za vsesplošno izboljšanje poslovanja in organiziranost po
djetja kot celote oziroma boljšo stopnjo organiziranosti sektorjev in 
služb ter s tem v zvezi nenehno skrb za vodenje racionalne kadrov
sko-personalne politike. Pri taki burni rasti naše dislocirane dejav
nosti in njeni, lahko bi rekli, kombinatorski heterogenosti ter taki sim
biozi naše osnovne usnjarsko-krznarske dejavnosti s finalizacijo (kon
fekcija, čevlji, galanterija), pa čeprav zaenkrat programsko le v u
snjarsko-krznarsko predelovalnem okviru, je razumljivo, da moramo 
organizacijo podjetja kot celote ter politiko vodenja in samuprav
ljanja nenehno prilagajati tekočim potrebam. 

V naslednjem sestavku bom člane kolektiva seznanil z grobim ori
som predvidene organizacije tehničnega sektorja (v nadaljnjem be
sedilu TS). 

Osnovna načela za notranjo or
ganizacijo podjetja oziroma po
sameznih sektorjev in služb so 
med drugim sestavni del osnut
ka statuta. Ta g.roba oZJi:roma 
»ma'kro« organ~zacija podjetja z 
delitvijo podjetja na organizacij
ske enote ozi.roma pr:Lpadnosijo 
le-teh sektorjem predvideva, da 
v '118 spadajo: obrat Vrhnika, u
snjarrna šmaTtno in krznaTna 
šmal'tno kot proizvodne dejavno
sti, dočim od serv~snih dejavno
sti spadata v tehnični se'ktor in
vesticij•sko-vzdrževalna služba in 
kontrolna sluŽ!ba. En del proiz
vodne dejavnosti - to je olbrat 
finalnih i.zdel>kov (konfekcija, 
čevl}i, .galanterija) - pa zaradi 
speoif1čnosti tovrstne proizvod
nje (več •kot tesno pavezane to
v.r-stne nabave-predelave-prodaje 
ter s1stema planiranja ob nave
zanosti kreatorsko-modelarskega 
oddelka na modne zahteve doma
č-ih in tujih konzumentov ter ne 
nazadnje !Zaradi kadroV'sko per·so
nalnih •rešitev) spada v komerci
alni sektor. To zadnje je pravza
prav le potrditev >>status quo« 
stanja. 

cer: lužilnica (z v;k1jučeno odma
ščevaJ.ni,co) in strojilnica, obdelo
va.lnilca ,in barvarna ter dodelava. 
Te oddelke bodo vodili odde1ko
v-odje, ki bodo delailii le v dopol
danski ~zmeni. Prva oddelka bo
sta imela po 3 izmenovodje (delo 
v treh 1izmenah!), dočim bo delo
krog tretjega oddelka, to je do
delave, glede na svoje razsež
nosti, di•slodranost operacij in šte
v;ilo zapaslenih razdeljen v dva 
pododderka ~dodelava I in dode
lava II). 

Dodelava I bo obsegala vse o
peracije od sušenja do obrezova
nja, dodelava II pa aperacije od 
brizganja dalje do predaje partij 
v sortirnice. V vsakem podod-

delku bodo delo v turnusih vodili 
po 3 ,izmenovodje. Naj povem, da 
bodo iz;menovodje prevzeli poleg 
večjega dela »mojstrske« fun~ci
j.e tudi odgovornost za kontrolo 
proizvodnega procesa, ker mesta 
>kontrolorjev v proizvodnji s to 
reorgan~zacijo .ukinjamo. V obde
lovalnici bodo izmenovodjem v 
pomoč sorterji (nadzor kvalitete 
struženja in ostali nadzor mehan
·ske obdelave), tako da se bodo 
i-zmenovodje lah•ko več posvečali 
zahtevnim operacijam v barvar-ni. 

Obrat za izdelavo lak-usnja bo 
vodil obratovodja, v pomoč pa 
mu bo oddelkovodja, ki bo vodil 

Nadaljevanje na 3. strani 

Obrat Vrhnika, ki mu bo nače
loval direktor obrata, bo sestav
Ij-en 1Lz obrata za predelavo svi
njine, obrata za izdelavo lak us
nja, oddelka za predelavo svdnj
•Stkilh ščetin, tehnične pripTave 
proizvodnje in razvoja ter ·oddel
'ka za .program•iranje in lansira
nje proilzvodnje. 

OB PRAZNIKU DELA IN 30. OBLETNICI OF SLOVENSKEGA NARODA CESTITAMO VSEM 

CLANOM NAŠEGA KOLEKTIVA, UPOKOJENCEM, ŠTIPENDISTOM IN OSTALIM SODE

LAVCEM SAMOUPRA VNI ORGANI, VODSTVO PODJETJA IN VODSTVA DRUZBENO POLI

TICNIH ORGA~IZACIJ V IUV. 
Obrat za predelavo svinjine, ki 

ga bo vodil obratovodja obrata, 
bo razdeljen na tri oddelke 1n si-

- - - --- - - ·----



Spominska sUka naših 25-letnikov .(manjkata Bradeško in Okrajšek) 

Zabelezeno 
na 

s 
razgovoru 
25 -letniki 

Razgovoru so prisostvovali predstavniki samoupravnih organov in 
sindikata. Slavljence smo povprašali o njihovi prehojeni poti v petin
dvajsetletnem obdobju v podjetju, o sedanjem počutju v kolektivu in 
seveda tudi o željah za prihodnost. 

Povedali so nam: 

MODRIJAN Marija: 
>>Doživljali smo različne stvari, 

predvsem pa smo morali tPdo de
lati, tako da ni bilo časa za poče
njanje ramih neumnosti, kot jih 
danes počenjajo nekateri naši 
mlajši sodelavci«. 

BRADEŠKO Valentin: 
,, V prvih leti:h, ko smo tovarno 

še g.radili, smo delali v proizvod
nji uda·rniško ob nedelj-ah in 
praznik]h. Danes takšnega idea
!l.irzma prav gG>tovo ni več. Sedaj 
pa bi btl bolj zadovoljen, če bi 
nočna i!zmena pričela delati de
lovni teden ob nedeljah zvečer, 
ne pa ob sobotah, ker s tem ima
mo tisti, ki delamo nočno delo, 
pokvarjene nedelje. Tiste pa, ki 
ob nedeljah zvečer prihajajo na 
delo v >> rožicah«, je potrebno pri
merno 1kaznova.ti.<< 

SELJAK Marta: 
>>Rekli so, delajmo, da bo ne

koč boljše. Ker je bilo pomanj
kanje mila, smo ga kuhali iz 
svinjske ma,sti.<< 

ZOBEC Srečko: 
>>Pcr.-vo sem delal pri izgradnji 

.kotlovnice. Udarniško ·smo delali 
pri iZlgradnji menze - Blagajan, 
ki se je kasneje zaradi vročekrv
nih pretepov preimenovala v 
KOREJO, bazena in na ekonomi
ji.<< 

KAVČIČ Janez: 
>>V menzi so kuharice belile 

hrano z mastjo, ·ki ·smo jo odstra
nili i,z .svinj1skih kož. Danes pa 
marsikje najdemo .kr.uh raztresen 
'PO tOIVarni. V kotlovnici smo s ko
leg·i šestanom in Slugo vseh 
25 let.<< 

ALBREHT Terezija: 
>>Res je, da so sedaj pogoji dela 

precej boljši kot v preteklosti, to
da v dodelavi je še zmeraj v let
nem času preveč vroče, ker ni u
strezne ventilaoije<<. 

PETRLE Franc: 
>>iNe smatram, da je prav, da 

tisti, ki so pri:šli včeraj v tovarno, 
zaslužijo prav toliko kot mi, ki 
smo precej sv.oje :Dizične energije 
vložili v rezultate podjetja, pri 
tem pa smo nekateri tudi zboleli 
in ne moremo dosegati to.likšnega 
'kOiličinskega dela, kot mlajši. 
Morda bi pri dodatku za stalnost 
upošteval-i tiste, ki delamo v pod
jetju že 10 in več lek 

šESTAN IVAN: 
>> Mislim, da dodatek za stalnost 

ne sme biti vprašljiv. Saj tisti, ki 
·se je ,obdržal' v tovarni že 10 in 
več let, je prav ,gotovo dovolj pri
zadeven delavec. Ce pa so posa
mezniki, ki ne spadajo v to ugo 
tovitev, potem smo sami krivi, 
ker smo jim •toliko časa dajali po
tuho, namesto da bi jih pravočas
no izločili iz naših vrst.<< 

Pot, ki so jo prehodili naši slavljenci v 25-letnem obdobju zapo
slitve v podjetju, prav gotovo ni bila lahka, zato jim mi mlajši izraža
mo polno priznanje za njihovo vztrajnost in dosežene rezultate dela 
in razumemo tudi nekatere pikre pripombe. Upravičene med njimi pa 
bi moralo vodstvo podjetja upoštevati. 

P. P. 
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KAKO SMO POSLOVALI V MARtU 1971 
Proizvodnja po obratih 
Usnja.rna Virhnika 
Ščetinarna Vrhnika 
Usnjarna šmartno · 
K11znarna šmartno 
Rožnik Ljubljana 
Poraba usnja in krzna v konfekcijah 
Konfekciga krzna šmartno 
Konfekcija usnja šma.rtno 
~onfekc.ija usnja Vrhntka 
Realizacija . 
Usnjama VrhnLka in ščetinarna 
Usnjarna šmartno, 'krznarna in konfekcije 
Rožnik Ljubljana 

Izvoz: $ 513.658 
Poprečni osebni dohodek 

Skupaj: 

200.383m~ 

7:810 .'kg 
67.575 m~ 
22.176 m~ 

1.309 parov 

1.544 m 2 

3.830 m 2 

3.388 m 2 

15.798.227,70 
5.439.997,45 

66.947,45 
21.305.172,60 

Poprečni osebni dohodek za januar in februar na enega zapo
slenega z_a 208 ur je zna1šal 1.451,36 din. 
Bolniški 'izostanki 
Na enega ·zaposlenega smo :imeli v januarju in februarju zaradi 
bolniških izostankov (vključno tu:di porodniški dopust) 3,15 de
lovnih dni. 
število zaposlenih 
Na dan 31. 3. je 'štel naš kolektiv 1.282 članov (brez vajencev). 
V vrhnišikih obra.tih dela 782, v šmartnem 436 in v Rožniku v 
Ljubijani 64 ljudi. 

1 
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Pepca: Ne vem, kako se bom sploh lah_ o~rivadila na 

proste sobote, saj doslej nismo imeli prostih niti vseh 
nedelj. . . 

Marjanca: Nikar si ne delaj nepotrebnih skrbi, Pepca. Do 
zdaj smo . delale ob sobotah po dve nad uri, v naprej 
;:>a bomo proste sobote izkoristile za osem nadur. 

Med razgovorom s 25-letniki 



Organizacija 
tehničnega sektorja 

Nadaljevanje s l. strani 
dva pododdelka in sicer: oddelek 
12:a pr~pravo kož za lakiranje in 
oddelek .za la:khanje (nova in srta
·ra l~kirn~ca). V prvem oddelku 
tbosta delala dva ·iz;menovodja, v 
obeh Ia:kirni.cah pa 3 izmenovodje. 

Ker bo ščetinama kot usnja.rni 
novo priključeni oddelek sortirala 
ščetino le v dveh izmenah, bosta 
·skrbela za ·ovg:mizacrijo in kontro
lo proizvodnega procesa 2 izme
nov·odja in sicer izmenovodja do
polda!nske in 1zmenovodja po
poldanske .~zmene. Delokrog iz
menovodje dopoldanske izmene 
bo nekoliko ši-rši (naročanje re
zervnih delov, čistilne naprave, 
pagos•tejši kontakti z nadrejenimi 
in ostala servisno dejavnost idr.). 
Tehnično pripravo proizvodnje 

in razvoj bo vodil vodja TPP in 
mzvoja. Personal v ·tej službi 
(tehnologi, višji tehnologi, raiZi
skovaki) bo delal za pot.rebe ob
rata ,za predelavo svinjine, obra
ta za izdelavo •in ·Oddelka za sor
t ranje ščetin. Del personala bo 
delal na tekoaih nalogah za pro
izvodnjo (TPP), ostali del perso
nala pa na področju .ra.zvoja. K 
TPP bo /kot že do •sedaj priklju
čena centralna barvama (CB), ki 
bo za.radi potreb proizvodnje de
lala v 2 izmenah. Tako bo vodji 
CB pomagal v v·saild i.zmeni po 
1 nianser. 

V Sklopu razvojne službe vrh
niškega obrata bo še referat za 
razvoj nove proi•zvodnje [zven 
obstoječe dejavnosti. Za ta refe
rat bo neposr·edno skrbel direk
tor v·vhniškega obrata ~n poseben 
strokovni team za razvoj \POdjet
ja. Razvojne službe na nivoju 
podjetja v starem 'klasičnem smi
slu ne bomo imeli toliko časa, 

dokl-er ne bo znana ali osvojena 
nova smer za dopoljevanje ob
stoječe dejavnosti. 

Kot posebno novost in kot po
maga[o pri programiranju in lan
si-ranju 1proizvodnje (kvartalni 
plani d.n operativni mesečni pla
ni) uvajamo poseben oddelek, •ki 
bo nepo•sredno podrejen direktor
ju obrata. Ta oddelek bo na os
novi s strani .poslovnega odbora, 
•kolegija in tehnd.čnega kolegija 
predloženega letnega plana, odo
brenega od delavskega sveta pod
jetja, prd.pravljal v•se potrebno za 
plani.ranje in lansiranje proi•zvod
nje za krajša obdobja (evidenca 
nedokončane proizvodnje, materi
alni plani surovin, repromateri
ala, delovne •Sile, polfabrikata, ob
stoječih oziroma potrebnih stroj
nd.h naprav ipd.) . Ker kroni•čno 
boleham-o na področju planka
nja oziroma realizaciji planskih 
obveznosti, si od tega oddelka o
bet-amo občutno izboljšanje iz;pol
njevanja plans'l{;i:h obveznosti ter 
r a21bremenitev ključnih operativ
cev v proizvodnji, ki se bodo lah
,ko več posvečali organizaciji pro
izvodnega procesa ter več delali 
na čisto tehnično-tehnološkem 
področju oziroma več sodelovali 
pri večjirh racionailizacijah na 
strojno-'tehnološkem področju . 

Obrat usnjarna Smartno, •ki ga 
bo vodil vodja obrata usnjarna, 
bo ra•zdeljen v: •podobrat lužilni
co, stro1ilnico in barvarno ter 
podobrat dodelavo. Za ta:ko ·raz
deljeno usnja-mo bosta kot dose
daj vodj,i usnjarne v pomoč dva 
obratovodja, iz;mensko delo pa 
bodo oprav1jali i•zmenovodje in to 
v treh izmenah. Vse manjkajoče 
potrebe po izmenovodjih bomo 
morali pač v bližnji perspektivi 
skladno s hitro ra:stočo proizvod
nj-o •pokriti. Vodja usnjame bo 
neposredno odgovoren za delo 
razvojne službe, za področje TPP 
pa bo odgoyarjal TPP. Na pod
ročju real~ziranja programiranih 

Pogled na »predhodnike« sodobnih strojev za odmaščevanje 
svinjskih kož 

razvojnih nalog bodo sodelovali 
tudi 'ključni operativci iz pr-o~z
vodnje (obe obratovodji), poleg 
tega pa seveda tudi ostali pepso
nal iz razvojne službe in TPP. Po
dobno kot na Vrhniki bo v •s'klo
pu TPP delala za potrebe pro
izvodn;je tudd. CB. Zaenkrat od
delilm 12:a programiranje in lansri
ranje pro~zvodnje zaradi vsesploš
nih kadr·ovsko-personalnih težav 
ne bomo mogli uvesti in bo to 
:fiunkcijo opravljal vodja usnjarne 
skupno ·S svojim•i sodelavci oziro
ma obratnim tehničnim kolegi
jem, skladno s program-om ,jn za
črtano poli<tiko poslovnega odbo
ra 'in ·centralnega tehničnega ko
legija in to ob ·kOoDdinaciji •s teh
ničnim direktorjem, kot bo to ve
ljalo za na6in ·komuniciranja in 
kooDdinadjo znotraj tehni•čnega 
sektorja nasploh. Za koordinacijo 
TS rz ostalimi sektorji in ·služba
mi bo poski.ibel tehnični direktor. 

Krznarno bo vodil vodja obra
ta. Obrat 'bo razdeljen v dva od
delka : mokr-i oddelek (s pripada
jočimi mokrim oddelkom divja-či
ne) in oddelka dodelave (vključno 
divjačina). Oba oddelka ho vo
dil oddelkovodja, dvoizmensko 
delo bosta izmenoma vodila 2 iz
menovodja, pri čemer bo delokrog 
v popoldanski izmeni širši. Del 
operacij, 'kjer bo zaradi ozkih grl 
delo potekalo v nočni izmeni, bo
mo reševali na poseben način. 
Za delo na ·razv·ojnem .področju 
1bo neposredno, podobno kot v clib
.ratu usnjarna, zadolQ:en vodja 
krnnarskega ·obrata, vodja TPP 
.pa bo yodil skrb za tekoče teh
nološke potrebe .proizvodnje •in v 
.svojem oddelku pomagai ,izvajati 
-tudi naloge iz č~sto razvojnega 
področja. Ta:ko za usnjaTno kot 
krnnarno pa velja, da je potegni
tev ločnice med pripravo in .raz
vojem zelo težavna in da bo per
sonal tehnologov, višjih tehnolo
.gov in raziskovalcev delal sklad
no s potrebami hitro rastoče pro
izvodnje i!n razširjajočega se a
.sortimenta. Ta delitev dela celo v 
najvec)em vrhniškem obratu 
~kljub ·Ši·rši lkadrovs,ki zasedbi in 
delitvi) ni 100 ~/o dosežena in bo 
razvojno delo treba programirati 
za daljša in krajša obdobja ter 
preko tehni.čnih kolegi•jev sprem
ljati uspešnost in ažurnost izva
janja razvojnih programov. 

Kontrolno službo za podjetje 
kot celoto bo vodtl vodja kontrol
ne ·sLužbe, pri čemer se funkci·ja 
kontrolne službe sedaj reducira 
na vhodno in končno kontrolo ter 
·tisti del medfazne kontrole teh
no/loškega procesa, ~i ga bo po 
poslovni<ku kontr·ole izvajala kon
trolna služba v svojih laboratori
j~h. Pri tem bo najbolje oprem
ljeni centralni laboratorij na Vrh
niki opravljal večji del analitske 
spremljave fizikalno-mehanskih 
lastnosti gotovega usnja, čeprav 
nameravamo okrepiti z laborato
rJjsko opremo in kadrovsko-per
sorlalno tudi laboratorij v šmart
nem. Težeč k racionalizaciji ·lalbo
•rator.ijskega poslovanja bomo pač 
kalkull.irali potrebo po okrepi•tvi 
analitske spremljave ostale pro
izvodnje in spremljeva1111e dejav
nosti (eneDgetski obrat, finalna 
predelava, čtstilne naprave in 
drugo) ter irzboljšali laboratorij
S'ko kontrolo v finalnem laborato
riju. Zaenkrat pa bo cen,tralni la
boratorij opravJjal del kontrole 

za šmaDska obrata in finalno pre
delavo. Da hi bila kontrola čim 
bolj. ažur;pa, .bo del personala de
:lal v .popoldanski ali .po potrebi 
kdaj pa kdaj celo v nočni izmeni. 
Kot že omenjeno, bodo tisti del 
.kontr;olne funkc;ije, ki ·SO jo opra
vljali dosedanji kontrolorji, to je 
medfa~o kontrolo tehnološkega 
procesa v obratu in ;kontrolo kva
litete izdelave, prevzeli v svoj de
-lokrog izmenovodje in .tako pro
ftl »kontrolorja<< s to novo reor
ganizacijo ne obstaja več. · 

Investicijsko vzdrževalna de
javnost oziroma s1užba naj bi bi[a 
v bodoče -organir.drana na nivoju 
podjetja in bi poleg dosedanjih 
nalog .in odgovornosti stranske 
dejavnosti prevzela še skrb za re
alizacijo programiranih nalog, 
predvidenih s programom inve
•sticijsko vzdrževalnih del za po
djetje kot celoto oz. za posamez
•ne obrate. Bolj ali manj je že 
sedaj ob decentraliilirani tovrstni 
dejavnosti delo ·potekalo, kot je to 
na nov·o zamišljeno. Ra:zlika je le 
v tem, da bi podobno, kot smo 
TPP Jn razvojno službo navezaili 
tesno na tehnološko področje, 
vklj:učHi v .taki obliki tudi kon
strukcijo z nalogami in odgovor
nostjo za tekočo 'strojno-tehnološ
ko področje oziroma za ·reaHzaci
jo nalog .iz investi.cijskega pro
grama. Pri tem mislim na najtes
nejlšo povezanost tovrstne prJpra
ve ~n razvoja (tehnologi, kon
•struktorji) in dislocirani vzdrže
valnih obratov (delavnice, trans
port, eneDgetika, č~stilne .napra
ve) s proizvodnimi obrati in osta
lo servisno dejavnostjo in to na 
vseh področjd.h - od priprave 
tehnične dokumentacije za 'Vndr
ževalna, remontna, montažerska 
in investicijska dela do ·realiza
cije ozimma nadzora nad •izvaja
njem planov inv.esticijsko vndrže
va1nih del. Podobno kot je to slu
čaj v T.PP bi skrb za kartotečno 
evidenco stanja rezervnih delov 
.in sodelovanje .prJ naročanju re
.zervnih delov v nabav.i oziroma 
uvozno-izvoznem odelku prevzel 
oddelek strojne priprave in v 
sklopu ·konstvukcije konstrukcija. 
Taka centralizadja bi pomenila 
določeno vsesplošno .racionaliza
cijo ·V pogledu iZJkoriščenosti kad
rov in predpogoj za standardiza
c,ijo in tipizacijo ter enotnost v 
.pog,ledu strojno-tehnološkega u
krepanja. V sklopu investicijsko
vzdvževaane dejaJVnosti predv.Lde
vamo tudi centralno vodenje in 
nadzor nad di•slociranimi ener
getskimi obrati oziroma naprava
mi (od izbora ·opreme, naročanja 
rezervni:h delov, prelivanja kad
,rov ipd.). Seveda ob centralizira
ni polittki vodenja investicJj,sko
vzdrževalne dejavnosti predvLde
vamo, da bodo proizvodni obrati 
glede na svoj dislocirani po
ložaj imeli svoj del vzdrževalne 
dejavnosti (delavnice, energetika, 
transpoDt, ·Čistilne naprave) ozi
roma peDsonal, ki bo opravljal 
planirane naloge iz tega .področja. 
Seveda pa bo najmooneje zasto
pana in kompletirana ta dejav
nost na Vrhniki pri matičnem po
djetju glede na potrebe naj
močnejšega obrata, centralnega 
sedeža ·z vso potrebno dokumen
tacijo in zaradi navezanosti na 
ostallo servdlsno dejavnost (naba·va 
uvoz) ter strokovne službe. 

Konec na 4. strani 
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Uveljavljanje pravic 
• • 
IZ zavarovanJa 

(nadaljevanje) 

Uveljavljanje zdravstvenega var
stvz. v bolnišnicah 

Zavarovanca lahko napoti v 
bolnilšnico le izbrani zdravnik ali 
zdravnik-speciali-st, ki je zdravil 
ali pregledal zavarovanca (samo z 
napotnico). Brez napotnice se 
sprejme zavarovanec v bolnišnici 
samo v nujnrh primerih. če za
va:rovanec ni sprejet v bolnišnico, 
mu .mora le-ta napisati na napot
n-ico •razlog za to in kdaj bo mo
goč sprejem (če je odklonitev za
radi prostorske omejenosti). Po 
končanem zdravljenju v bolni5ni
ci se napoti zavarovanec s podat
'ki o rzdra-vljenju k izbranemu 
zdravniku. 

Zdravljenje v naravnih zdravi
liščih 

Zavarovane osebe je mogoče 
napotiti v naravno zdravilišče, 
·kadar so podane predpisane indi
kacije za zdravljenje v naravnih 
zdravil:iščih. To zdravljenje se za
gotavlja ·samo kot nadaljevanje 
a!i kot nadomestilo bolnišnične
ga zdravlj-enja. Bolnišnice smejo 
premestiti bolne zavarovane ose
be v naravna zdravilišča zaradi 
neposrednega nadaljevanja bol
nišničnega zdravljenj-a ;in to le v 
primerih, 1ko iz medicinskih razlo
gov 'Zdravljenje zavarovanca v 
boln.i:šnicah ni več ·potrebno. 

Boln1šnice •smejo odrediti zdra
vljenje bolne zavarov·ane osebe v 
naravnem zdravHišču kot nado
mestillo bolnišničnega zdravlje
nja, če joe zdravljenje v naravnem 
zdraviHšču za zavarovano osebo 
ustreznejše kot zdravljenje v 
bolnišnicah ali če je bolnišnica 
prezasedena ion bi se pričetek 
zdravljenja tega zavlekel, v na-

ravnem •zdravi1išču pa j'e mogoče 
enakovredno zdravljenje. 

Med bivanjem v naravnem 
zdravilišču pa zavarovana oseba 
nima pravice do spremstva. 

Pred pričetkom zdravljenja sme 
zdravniška komisija na predlog 
izbranega oziroma pristojnega 
zdravnika odobr.iti zavarovani o
sebi v breme skupnosti plačilo 

stroškov zdravstvenih storitev, če 
sama ali njena delovna org.aniza
cija nosi stroške oskrbe in nasta
nitve za zdravljenje oziroma o
krevanje v nara·vnem zdravilišču. 

Zavarovanec, ki je zadržan od 
dela, mora o začetku zdravljenja 
v naravnem zdravilišču obvestiti 
tudi pristojnega zdravnika, po 
končanem zdravljenju pa se mo
ra pri njem zglasiti najkasneje v 
3 dneh. 

Ugotavljanje zdravstvenega sta
nja in zmožnosti za delo na dolo
čenem delovnem mestu. 

Pregled pred sprejemom na de
lovno mesto opravlja služba za 
medicino dela zdravstvenega do
ma glede na kraj delavčeve na
meravarrle zaposlitve. 

Pregledi pred vstopom na delo, 
opravljeni v zdravstvenih delov
nih organizacijah :izven območja 
skupnosti in na njihovi podlagi 
izdana zdravniška spri•čevala ne 
veljajo za vstop na delo na ob
močju skupnosti. 

Delovne in druge organizacije, 
ki sprejemajo na delo delavca 
brez popr·ejšnjega pregleda ozi
roma brez zdravniškega spričeva
la, plačujejo same vse stroške 
zdravstv~mega zavarovanja, na
stale zaradi kasneje odkritih ·ob
-lezni, ki bi jih bilo mogoče ugo
toviti pri pregledu pred vstopom 
na delo. 

Glavni proizvodni prostor obrata Rožnik spremmJa svoj videz 
priprave za proizvodnjo galanterije 
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Delovne in druge organizacije 
določijo s svojimi predp~si raz
širjeni obseg pregleda za posa
mezna delovna mesta, na katerih 
je večja nevarnost za poškodbe in 
zdravstvene okvare (to so dolžne 
že po TZDR in TZVD). 

Stro·ški navedenih pregledov 
gredo v breme delovne organi·za
cije (do sedaj je moral vsak za 
prvi pregled plačati stroške sam). 

Zdravniški pregled zavarovane 
osebe pred njen1m odhodom v tu
jino oprav·i izbrani oziroma pri
stojni zdravnik Za odhod v tuji
no izven evropskth držav opravi 
zdravniški pregled še zdravniška 
komi•sija prve stopnje po pred
hodnem pregledu pri izbranem 
ali pristojnem zdravniku. 

Zdravilna sredstva, zdravila, 
pomožni in sanitetni material. 

Zavarovaniocn osebam so zago
tovljena samo tista zdravila, po
možni in sanitetni material, ki so 
registrirana v državi; dobijo jih 
v katerikoli letkarni na podlagi 
zdravnfš.kega recepta. 

če zavarovana oseba kupi v tu
jini zdravilo, ki je v na:ši državi 
·registrirano, pa ga začasno ni v 
prodaj.i, ji skupnost povrne stro
ške, če je lekarna, ki je izdala 
zdravilo, na receptu s svojo štam
piljiko in označbo cene potrdila 
realizaotjo recepta. 

Skupnost povrne stroške za 
kupljeno zdr avilo v tujini po 
prodajni ceni zdravila, preraču
nani v jugoslovansko valuto po 
uradnem tečaju, zni:žani za zne
sek predpisanega prispevka. 

Zavarovana oseba ima pravico 
do povračila stroškov za neregi-

strirana zdravila, kupljena v tu
jini le v izjemnih primerih, če so 
bila registrirana zdravila bre2JUS
pešna. 

P.ov.račilo stroškov za tako ku
pljena zdravila plača skupnost le 
po predhodnem mnenju strokov
nega kolegija ustrezne klinike. 

Stroški za sredstva za prepre
čevanje nosečnosti, ki se uživajo, 
g,redo na breme skupnosti le v 
primerih, če so jih predpisali 
zdravniki- ginekologi ali zdrav
niki dzra<vstvene službe za var
stvo žena. 

Zobotehnična in zobno protetična 
sredstva 

Zavarovana oseba ima pravico 
do tistih vrst zobotehničnih in 
zobnih protehčnLh sredstev in v 
tistem obsegu, kot določa pravil
nik o vrstah, ·indikacijah, stan
dardih za material in rokih za 
zobno ,protetično pomoč in pro
tetična sredstva. (O tem predpisu 
bo govora v enem izmed nadalje
vanj). 

Zavarovani osebi se smejo na 
njeno željo napra:vii zobotehnična 
:in zobno proteUčna dela iz boljše
ga mater.iala .in v večjem obsegu, 
kot določa splošni akt, če plača 

sama razliko v ceni za dodatni 
material in storitve. 

če želimo, da nam opravi zo
botehnično storitev zdravstvena 
organizacija i·zven ·območja skup
nosti, mora le-to dobiti prejšnje 
soglasje skupnosti. 

KvaHteto opravljenih del oce
njuje zdravniška komisija (na va
bilo le-ta ·se moramo odzvati). 

Peter Petkovšek 

Organizacija 
tehničnega sektorja 

Nadaljevanje s 3. strani 

Makro organizacija podjetja in 
in tudi TS je sestavni del osnutka 
statuta, ki je v obravnavi prav 
sedaj. Detajlnejši organigram ozi
TOma mikro organizacija, kjer bo
do vsebovani v·si organizacijSiki 
detajLi z delitvijo odgovornosti in 
kompetenc oziroma opisom de
lovnih mest, pa bodo vsebovali 
drugi interni akti podjetja (pra
vilnik za sistemizacijo delovnih 
mest, ostali prav<iln!ki in poslov
niki). Na do,sedanjih sestankilh v 
okviru strokovnih služb in razšir
j-enih sestankih vodstvenega per
sonala TS oziroma obratov in 
TS oziroma obratov in služb je v 
glavnem povsod že bila pretrese
na organizacija oziroma bo v času 
pisanja tega sestavka do objave 
procesnrl. del obravnave potekal 
najprej tako, da .so ·še možne do-

ločene dopolnitve in spremembe. 
Ze od konca februarja dalje pa 
prehajamo na nove organizacijske 
oblirke z ustrezmim kadrov.sko
personalnim razporejanjem. To 
od nas pač zahtevajo naloge vse
bovane v družbenem planu za le
tošnje leto, ki naj bi bilo do sedaj 
v pogledu koli-činske proizvodnje, 
izvoza in še nekaterih pokazate
ljev rekordno. Upajmo, da nas 
druga faza rekonstrukcijskih del 
v naših proizvodnih obratih, pro
iblem oskrbe z delovno silo in 
drugi problemi ne bodo preveč o
virali pri doseganju teh rekord
nih storitev. 

O organizaciji podjetja kot ce
lote oziroma posameznih sektor
jev bomo v našem glasilu še pi
sali. 

inž. Franc Mihelič 



Nomenklatura 
naših izdelkov 
V sodobno urejenih gospodarskih organizacijah imajo TPP ka

tera skrbi, da so izdelki pravilno vrednoteni. Vsak nov izdelek dobi 
svoje ime - številko ali več številk, oziroma nomenklaturo. V teh 
imenih ali številkah so zajete vse osnovne karakteristike izdelka (od 
vrste surovine, načina izdelave do formiranja prodajne cene). 

V usnjarski industriji pa označuje nomenklatura poleg osnovnih 
karakt~ristik še številko barve, številko efekta in številko preše. 

Nasa nomenklatura je sestavljena iz 12 številk oziroma 8 kolen 
od katerih vsaka kolona predstavlja naslednje: ' 

V l. koloni so zajeti obrati: 
1 = Vrhnika - usnjarna 
2 = ščetinama 
3 = usnjarna šmartno 
4 = krznarna šmartno 
S= konfekcija IUV 
6 =Rožnik 

V 2. koloni prikazujemo vrsto su
rovine: 

O= svinjina 
1 = junečje kože 
2 = goveje kože 
3 = krzno 

V 3. koloni označujemo skupine 
izdelkov: 

O= velur 
1 =krom 
2 =lak 

7 = cepljenec m' 
8 = cepljenec kg 
9 = odpadki usnjarne 

V 4. koloni zajamemo izdelke po
sameznih skupin. Za skupino 
krom imamo naslednje izdelke: 

O= podloga 

Del nove naprave za nanašanje 
lepila. Ceprav je uvožena, je zelo 
slabo izdelana- zaradi nepravil· 
nosti je bilo nujno urediti elek· 

trične instalacije 

1 = krom kazein 
2 = safijan 
3 = znojnice 
4=HTZ 
S= stelke 

Za skupino junečji in goveji lak 
so naslednji izdelki: 

O = gladek lak 
1 = knauč lak 
2 =prešan 
3 = prešan z dvojnim efektom 
4 = lak s kapljicami in prah 

efektom 
S = polilak 

Za skupino svinjski cepljenec pa 
prikazujemo izdelke cepljencev: 

O= podloga 
1 = krom kazein 

S= stelke 

9 = velutiran 

5. skupina predstavlja: pri skupi
ni velur »debeline«, pri skupini 
krom »način izdelave« in pri sku
pini goveji izdelki - razrez kože 
npr.: 

1 = velur 0,6 - 0,7 
2 = velur 0,7 - 0,8 

- pri skupini krom - način iz-
delave: 

O= natur 
1 = analin 
2= 
3 =plastik 

Pri govejih kožah predstavlja 
5. kolona razrez kože: 

O= cela koža 
1 = polovica kože 
2 = heht 
3 = heht/2 
4 =kuiat 
S= krupon 
6 = krupon/2 
7 = vrat 
8 = vrat/2 
9 = okrajci 

Jubilej Viktorja Klobučarja 
Dne 16. aprila letos je naš 

Vilktor Klubučar-Kragulj, vod
ja pomožne dejavnosti na Vrh
niki, prvoborec in nosilec spo
menice 1941, praznoval svoj 
50 . . rojstni dan. 

Med č1ani kolektiva na v .rh
niki, pa tudi v šmartnem, ver
jetno ni n ikogar, 1ki ga ne po
zna. p,I'Lsoten je vedno tam, 
kjer je .treba pri rekonstruk
ciji ali vzdrževanj-u izvrš:iti 
naj•težje naloge, tam kjer nam 
voda teče v grlo in je treba 
hitr·o ukrepati. Naš Viktor pa 
je letos slavH še drug jubilej, 
20~letnico svojega dela v pod
jetju. 

Njegova življenjska pot ni 
bila lahka. že v zgodnji mla
dosti se je kot vajenec srečal 
s krivicami, ki jih je bHo v 
takratni družbi polno. Kmalu 
se je povezal z najnaprednej
šimi .predvojnimi revolucio
na.rji in se takoj po kapituiJ.a
ciji s•tare Jugoslavije pridružil 
narod!noosvobodilnemu g.iba
nju. V par.tiz.anih je bil /kurir, 
mitraljezec, sekretar .in komi
sar. Po osvoboditvi je poznana 
njegova široka aktivnost na 
družbeno-političnem področju. 
Viktor se še sedaj rad spomi
nj-a časov udarniških akoij in 
prostov·oljne.ga dela, katerega 
se je udeleževal. Bil je priso
ten pl'i dograditvi tovarne, pr~ 
i•:?Jgradnji Počitniskega doma, 
objektov družbenega standar-

6. kolona je 3-mestna in pred-

da na Vrhniki, Slkratka povsod, 
kjer se je deloalo za skupno 
.stvar. 

Za svoje delo je od predsed
nilka ,republike prejel odliko
vanja za hrabrost, Red zasluge 
za narod in OI'den bratstva in 
edinstva. 

Kljub vsemu temu pa je 
Viktor ostal skromen, vedno 
pripravljen pomagati tova•rišu 
v težavah in vnet borec za 
pra'Vi•co. Takega poznamo vsi 
.in tak želimo, da ostane še 
do1go med nami. 

Ob njegovem jubileju mu 
iskreno čestitamo in želimo še 
veliko zdr.avja in osebne sreče! 

stavlja barvno karto oziroma 
barvni katalog z naslednjo razpo- Vrhnika 
reditvijo barv: 

0,6-0,7 

od 000- 300 svetle - pastelne 
barve 

300- 400 rdeče nianse 
400-500 rjave nianse 
500-600 zelene nianse 
600-700 modre nianse 
700-800 rjave nianse 
800-900 še nerazporejeno 
900-999 od sive do črne. 

svinj ina 
velur 
TQ 

skupina 
velur 

464 - oo - oo 

brez 
efekta 

gladek 

mm 

Naš barvni katalog zajema 999 
različnih barvnih nians. 

7 k 1 
. d . d rjava 

. o ona Je vomestna 111 pre - barva 
stavlja razne efekte na usnju: c c 

npr.: Praktičen primer krom izdelka: 
OO= gladek- brez efekta 10104 - 127 - 15 - 10 
Ol = knauč 1 = Vrhnika 

OS = metal efekt - knauč 

8. kolona je tudi dvomestna in 
predstavlja gladko ali prešano li
ce, npr.: 
OO= gladek 
10 = preša z govejim licem 
21 = preša s svinjskim licem 

Vsaka številka v 8. koloni pred
stavlja številko preše po našem 
katalogu preš. 
Nekaj praktičnih primerov: 
Strukturni prikaz izdelka -
svinjski oblačilni velur v debeli
ni 0,6-0,7 rjave barve, gladek: 
1 o o . 1 1-

O= svinjina 
1 =krom 
O= podloga 
4 = softi 

127 =barva 
1S = capra efekt 
10 = št. preše 

Iz_delek se imenuje: svinjska so
fti po~lo_ga '-: barvi 127, preša 10 
Prakt1cm pnmer za junečji lak: 
112S1 - 41S - 30 - 9 

1 = Vrhnika 
1 = junečji 
2 = lak 
S= polilak 
1 = junečja polovica 

41S = rjava barva 
14 = florantik efekt 
9 = št. preše - goveje lice 

Izdelek se imenuje: junečji poli
lak, barva 41S 

Otmar Jeršinovič 
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Iz prakse 
varstva pri delu 

Delavec X je delal na vrtalnem 
stroju (vrtal je luknje premera 
13mm v komadu -kovine dimen
zije 185 X24X 6mm). Pri tem si je 
poškodoval dlan mke, s katero je 
držal obdelovanec (pri nerodnem 
za•suku obdelovanca .pa mu je še 
nav,ilo delovno ·obleko). 

Vzrok za poškodbo delavca: 
VsekaJkor neprav.Uen način dela. 
NavodHa za varno delo na vrtal
nih •stro}ih (te mora imeti vsak 
zaposlen v vLidrževalnih -obratih) 
določajo med drugim tudi tole: 

takšno početje ·Oziroma delo pri 
stroju. 

Opisana primera (v naslednjih 
števiLkah Usnjarja bodo prikaza
ni še drugi najznačilnej ši) nista 
podana z namenom ·obsojati .pri
zadete ali napihovati dejstva, pač 
pa z želj,o, da vsak i.zmed nas iz 
njih izlušči , ·kaj je potrebno v bo
doče •v okviru realnih {predvsem 
subjekt1vnih) možnosti naprav·~ti 
na določenih delovnih mestih, da 
se podobna dejanja ne bodo več 
ponavljala. 

Peter Petkovšek Takšen način dela · na stroju za vrtanje ni dopusten Med vrtanjem je dovoljeno z 
•go1o roko držati samo obdelovan
ce, ·ki na prijemališ·ču nimajo ost
rih robov in so tako veliki, da je 
.roka, s katero .predmet pridržu
jemo, lahko vsaj 20 cm oddaljena 
·Od vrtine. Ostale obdelovance je 
treba pr.i!drževati s pomočjo ust
reznih ·pr·ipomočkov (klešč ipd.) 
ali jih vpeti v •primež. 

KAM Z ODPADKI? 
V navedenem primeru je bilo 

očitno 'kr·šeno citiorano določilo na
vodil (komad je bil prekratek za 

.ročno pridrževanje, .obenem pa je 
imel tudi ostre robove). 

-o-

Pri stroju Y je bilo ugotovlje
no, da delavci blokirajo (priveže
j-o) končna stikala na stroju, ka
rtera so vg·rajena kot varovalni e
lement za dosego čimvečje var
nosti za posluževalca. Za tako 
neodgovorno početje je prav g·o
tovo določen v•zrok, ki .ga je bilo 
lahko ugotoviti. Zaradi naraJVe 
dela, za katero ·pa ta stroj ni skon
struiran - prilagojen - se do
gaja, da se stroj samodejno od
pira oz., da se na njem po
javljajo ovire za normalno izva
janje dela. Navedena »•iznajdlji
vost« delavcev pa to preprečuje. 
V primer1U nezgode s pošlwdbo 
delavca pri tem stroju bi prav 
g.otovo .skušaH .prenašati odgov.or
nost drug na drugega, čepra·v je 
dokaj lahiko razv,idno, da bi mo
raie nadrejene osebe preprečiti 

Gradnja hitre ceste, katero 
sicer vsi težko pričakujemo, je 
Vrhni!ki, posebno pa na·šemu 
podjetju, povzročila velike te
žave glede odlaganja odpad
kov. Do jeseni Lanskega leta 
smo limeH lepo urejeno odLaga
lišče odpadkov v opuščenem 
gUnokopu - bajerju, ob ope
karni. Na nesrečo gre trasa 
nove ceste čez to odlagališče 
in smo ga zaradi teg.a morali 
opustiti in hitro iska•ti drug 
primeren pros•tor. Kmalu smo 
ugotovili, da primernega p.ro
stora ne bo mogoče najti. Juž
no in zahodno od Vrhnike se 
začenja kraški teren, na !kate
rega se je nemogoče zanesti. 
Razen teg.a so na tem področ
ju še viri pitne vode, katero 
bi z naš1mi odpadki verjetno 
onesnažili. Na barjanskem po
dr.očju, to je vzhodno od Vrh
nike pa ·so druge težave, 'pred
V'sem neutrjena pota in talna 
voda. Zelo •primeren prostor je 
v Ugojni, vendar s preselitvi
j-o odlagaliišča v ta !kraj tam 
povzročimo težave pri preskr-

Tako majhen obdelanec se mora vpe~i v prikazano napra.vo, šele 
nato ga je dovoljeno vrteti na stroju 
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bovanju z vodo. O tem prob
lemu je razpravljala že občin
ska skupščina, pa zaenkrat še 
ni naJšla ustrezne rešitve. Zato 
je imenovala posebno .komisi
jo, katera naj pr1pravi ustre
zen predlog rešitve tega prob
lema. Ka;kršnokoli bo končna 
odloči tev občiinske skupščine, 
nam je že :sedaj jasno, da bo 

za naše podjetje, ki •ima naj
večje količine odpadkov novo 
finančno breme. Na naša ra
mena bo padla ureditev odla
gališča, ureditev dovoznih poti, 
največja negati-vna postavka 
pa bo dražji transport odpad
kov. 

G. V. 

Iz splošne službe 
Od 17. marca do 6. aprila 1971 je komisija za delovna raz

merja in nagra(jevanje na Vrhniki· sprejela na delo 10 delavcev. 
To so: Debevec Franc, KraJšovec Marija, Ma.rgon Tonka, 

Osredkar EHza'beta, Pejdc TaJd~ja, PciJrman Franc, Sedej štefka, 
Tarvča·r AUojz, Zajec Janez rien Znidarš1č Kristina. · 

V obratu šmartno je kom'i.sija .sprejela na delo v mesecu 
marcu 5 delavcev in si-cer: Bučuka Romana, Goloba Branka, 
Kračana Pav·la, Pus,tinek Silvo in Suhadolni:k Kristino. 

Delati so prenehali: 
-na Vrhniki: Boštjančič .AJnton, Mar.olt Franc, Mivšek Raj

ko, Verbič Ivanka in V.rhovec Olga, O~rajšek Franc (v 
pokoj); 

- v šmartnem: Fortuna Martin, Jerela Marija, Jurič An
ton" PopoV'ic Milutin, Rozi:na Ivan in Vavtar Milan. 

Na odsluženje vojaškega roka so odšli: 
- na Vrhntki: Hrestak Zdenko, Vrhove Gorazd :in Zule dnž. 

Borut; 
- v šmartnem: Peter:lin Franc. 

UPOKOJITEV 

V prv·ih dneh aJpi'ila je pre
nehal biti član naše delovne 
skupnosti tudi tov. O~rajšek 
Frarrc- s 3. aprilom je postal 
upokojenec Industrije usnja 
Vrhnika. Izpo1nil je 40 delov
nih let, od ika terih kar 25 v 
našem podjetju. 

~~- ~~--~---- - - - -



Novo vodstvo 
aktiva ZMS 

ekonomsko .izobraževanje. To za
radi tega, ker je za družbeno ak
tivnost mladih veHkokrat največ
ja ovira njihova premajhna raz
gledanost, strokovna, ekonomska 
ter poli-tična usposobljenost in 
informiranost o problemih pod
jetja. Zaradi tega naj bi s pr·o
gramom družbeno ekonomskega 
izobraževanja za mladino v akti
vih ZMS mladim dali čim več 
znanja o pomenu in vlogi delov
ne organizacije v našem ekonom
skem sistemu, o samoupravljanju 

v delovnih organizacijah in druž
bi nasploh, o pomenu političnega 
dela itd. Na ta način se bo mla
dina lažje vključevala v reševa
nje problemov delovne sredine, v 
kateri dela. Pri nas je bilo v mla
dinski oDganizaciji v zadnjem letu 
klavrno stanje. Mladina je pred 
približno enim .letom res izvolila 
novo vodstvo, katero pa se ni niti 
enkrat sestal-o, nazadnje pa je še 
predsedn.ilk odšel v JLA .in ni bilo 
n1kogar, da bi mlade ljudi sploh 
predstavljal, nikogar, ki bi tovar
niško mladino povezoval z repub-
1i!ško konferenco itd. 

Zaradi tega je moral mladince 
sklicati na sestanek direktor pod
jetja. Sestanka se je udeležilo 
preko 100 mladincev iz obratov 
Vrhnika. Izv·oljen je bil nov od
bor, kaJterega sestavljajo pred
stavniki vseh oddeLkov, zato je 

tudi števi:lnejši ·kot je bil stari: V 
odboru so naslednji mladinci : 

Jerina Andrej, Konic Jusuf, Je
reb Branko, Drašler Franc, Sa
motoocan Franc, Sterle Nada, Je
.lovšek Cirila, Zilavec Igor, štirn 
Dra•gica, Pavunc Jože, Kozmenko 
Majda, Japelj Marinka, Jakše 
Joži, Janež Zlatko, Oblak Ivan
ka, Velkavrh Andrej, Sterle Bran
ko, Špeh Peter, Stanonik Jože, 
Markelj Marija, Bajunovoic Mio
drag, Hrestak Zdenko, Obid Ja
nez in Gregorka Francka. 

Novi odbor se je že sestal na 
svoji prvi seji in izvolil za pred
sednika aktiva Sterleta Branka, 
za namestni-ka predsednika Jeri
na Andreja in za tajnika Markelj 
Marijo. 

Novemu vodstvu želimo pri de
lu obilo uspehov. 

G. V. 

Potrebujemo nove delavce 

Novi predsednik aktiva 
Branko Sterle 

Republiška konferenca Zveze 
mladine Slovenije je proti koncu 
lanskega leta pripravila program, 
s katerim je :6elela kvalitetno iz
boljšati delo mladinskih akUvov 
v 75 delovnih organizacijah naše 
repUJblike. Temu svojemu pro
gramu je. konferenca dala delov
ni naziv »Akcija 75«. V to Akcijo 
je bil v·ključen tudi mladinski ak
tiv našega podjetja. V okviru .A!k
cije so brli organizirani izobra~e
valni programi za mladinska vod
stvo, izdelani so bili programi 
d11užbeno ekonomskega usposab
ljanja miadine v delovnih .organi
zacijah, 1ki je pravzaprav ena od 
najpomembnejših nalog aktivov 
v sklopu >>Akcije 75«. Namen 
»Akcije 75« je nuditi pomoč pri 
nadaljnjem delu in spodbuditi 
tiste mladinske organiza.cije, ki so 
že kazale doLočeno aktivnost 1n 
v.zdramiti tiste, ki niti niso bile 
organiczi:rane. Program »Akcije 
75« obsega predvsem družbeno-

S prehodom na skrajšani de
l.ovni čas in z večjimi količ-inski
mi plani proizvodnje se je tudi v 
naš'i delovni organizaciji pojavil 
problem pomanjkanja dela'Vcev. 
Največje težave glede pomanjka
nja delovne sile imamo v vrh
nilški us nj arni. 

Kje so ·vzr.oki za tako stanje? 
Vzroki pomanjkanja delovne 

•sile v tem ·Obratu prav goto'Vo ni
so v niZJkih osebnih dohodkih, saj 
.ima zaradi doseženih ugodnih fi
nančnih rezultatov vrhniška us
njarna najvišje osebne dohodke v 
podjetju. Najnižji osebni doho
dek znaša ca. 110.000 S din, ne ra
čunajoč doda1Jkov za nočno in 
nadurno delo. 

Delovni pogoji .so se v naši u
snjar.ni v ·zadnjem času z rekon
strukcijami močno izboljšati tako, 
da razen nekaterih izjem nimamo 
težkih fiz::ičnih del. Ljudje, ki ne 
poznajo teh izboljšav, imajo ver
jetno še vedno pred očmi stanje, 
kakršno je bilo v usnjarni pred 
leti in morda je tukaj eden od 
vzrokov ·slabe ponudbe delavcev. 

Na V•rhniki praktično ni več 
brezposelnih delavcev. Podoben 
položaj j-e tudi v občinah Kamnik 
in Domžale. To si deloma lahko 
tolmačimo s tem, da imajo te ob-

Cepljenje kož v usnjarni Smartno 

čine dokaj razvi-to 'industrijo in 
obrt, ki absorbira večj·i del delov
ne ·sLle na .tem področju, pa tudi s 
tem, da ležijo geografsko blizu 
Ljubljane, kar omogoča tudi veli
liko dnevno migracijo. Težko je 
razumeti, da se toHko delavcev iz 
občine vozi v Ljubljano, ob tem 
pa vsakodnevno izgubljajo precej 
časa s prevo2li na delo, ·obenem pa 
imajo možnost zaposHtve na Vrh
niki, večinoma ob enakem ali u
godnej,šem osebnem dohodku. 

Zavedamo se, da je velik prob
lem pr.i nas izmensko delo. To 
nam tudi onemog-oča zaposliti 
večje število mladine, ki konča 
osemletno šolanje, 'ker zanje ve
lja prepoved nočnega dela. Ver
jetno bomo morali sčasoma z na
kupom nov~h strojev delo v noč
ni izmeni zmanjšati. Ob teh ugo-

tovLtvah ne vidimo zaenkrat dru
ge reš·~tve ·kot hitro izgradnjo 
samskih pr.ostorov, ki bi nam o
mogočiH zaposlitev delavcev iz 
pasivnih krajev, kjer je problem 
brezposelnosti še vedno aktualen. 

Razen tega ukrepa si moramo 
vsi prizadevati, da usmerimo 
čim več V11hničanov in okoličanov 
v naše podjetje. Potrebujemo 
moško ·in žensko delovno silo, ki 
se je pripravljena vključiti v tro
.izmensko delo v usnj arni. 

Za novosprejete delavce in za 
iste, ik:i so v podjetju šele nekaj 
mesecev, bomo organizirali 1zo
braževalne akcije 1in jim omogo
čili pr.iučitev na primernih delov
nih mestih. 

Pri~ave sprejema splošna služ
ba. 

G. V. 

DRAGA VODA 
ZA INDUSTRIJO 
Verjetno so redki tisti, ki 

jim je znano, da mora podjetje 
plačevati tudi vodo, ki jo 
črpamo i:z Ljubljanice, Hrib
skega potoka, Lahovke ob 
ščetina'l'ni in Kostrevni•ščice v 
šmartnem. To je takoimeno
vana industrijska voda in za
njo pllflčujemo vodni prispevek 
v vodni sklad SRS. Cena za 
1 m 3 vode znaša 300 S di:n. Za 
eno tono namoka se porabi 
pr.i!bli:žno 60m3 vode, ozLroma 
za 7.000 t (usnjarna Vrhnika) 
420.000 m2• Za ·to količino vode 
plaJčamo letno preko 12 mi:lijo
nov S din. Podoben izračun bi 
Lahko naredili za obrate v 
šmail'tnem in ščetinarno. 

Razel;). prispevka za uporab
ljeno v.odo pa moramo plačati 
še prispevek za onesna~eno 
vodo, zato ker izpuščamo u-· 
mazano vodo iz naših čistilnih 

naprav v vodotoke. Tudi pri
spev>lci za onesnaženje vode so 
v1soki, :kar je še raz1og več za 
bol~šo ureditev na.ših čistHnih 
naprav. .Strotkovne službe so 
predlagale, da bi letos za naj
nujnejšo ureditev čistilnih na
prav namenili 50 milijonov S 
din. Zavedamo se, da je :?Ja do
:končno rešitev tega perečega 
problema potrebno neprimer
no več sredstev, vendar smo 
do1žni, vsaj de1no in po naših 
možnostih prispevaJti sredstva 
tudi za to investicijo. Na ~on
cu naj omen1m, da z navede
Ulm! pdspevki naš davek 
družbi še ni poravnan. Z iz
puščanjem onesnaženih voda 
povzročamo š:kodo Ribiški dru
ži:ni, ki po narvadi zahteva po
vrnitev škode. Ni draga torej 
samo pitna v>oda, temveč tudi 
industrijska voda. 

G. V. 
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Zahteve čevljarske 
industrije 

. 
S priključitvijo obratov v šmartnem je Industrija usnja Vrhnika 

postala podjetje, ki je po svojem asortimentu izredno bogato, saj pre
deluje goveje, juneče in svinjske kože in poleg tega še krzno od čev
ljarske podloge do končnih izdelkov. Glede na veliko število artiklov, 
kot so velurji, lak usnje, boksi, cepljenci, podloge itd., smo se zelo 
uspešno vklopili v čevljarsko industrijo in industrijo konfekcije v 
Jugoslaviji, pa tudi v tujini. Za vsak artikel, ki ga na novo vpeljemo 
'~ naš proizv<;>.dni potek in je pripravljen za prodajo, je potrebno ve
h~? ur študiJa, raznih poskusov v laboratorijih in v sami proizvod
nJI, da se doseže zahtevana kvaliteta, ki jo kupci sprejmejo. 
. V t.~m članku bi se. v gl!ivnem spoznali z zahtevami čevljarske 
mdustnJe glede na kvahteto m kvantiteto gotovega usnja. 

V zadnjih desetletjih je čevljarska industrija po vsem svetu po
s.tavila !1-0r~e, to je zahteve, ki jih mora usnje vsebovati, da je kva
litetno m pnmerno za izdelavo vseh vrst obutve. Te norme, kot npr. 
JUS -. norJJ:?.e, DIN, lUP - norme, so postavljene zelo strogo in na 
podlagi številnih izkušenj usnjarjev, čevljarjev in tudi potrošnikov. 
Prav potroš!li~i, ki so. da~j čas!i ~osili določen artikel čevljev, so bili 
~lavm ~~dm~I o kvaliteti usnJa 111 seveda tudi sodniki o kvalitetni 
~zdelavi cevlJa. Norme se ~<?stayljajo predvsem na število reklamacij 
m n.a pogostnost reklamaCIJ pn gotovem modelu in artiklu gotovecra 
USnJa. ~ "' 

V naši državi so v glavnem v 
veljavi JUS - norme in za našo 
panogo je oznaka JUS - G.B.l. 
Po teh normah so okarakterizira
ne vse vrste surovih kož in tudi 

. gotovih izdelkov. Seveda te nor
me še niso povsem izpopolnjene 
in prav pri svinjskem usnju opa
žamo nekatere vrzeli. Predvsem 

za oblačilni in obutveni velur te 
norme in zahteve po kvaliteti še 
niso določene in naloga proizva
jalcev te vrste usnja je, da sami 
predlagajo zavodu, ki te norme 
predpisuje, podatke o kvaliteti 
usnja. 

Ko po vpeljani tehnologiji v 
proizvodnem postopku nek arti-

kel ponudimo kupcu (nabavni od
delek v čevlj arski tovarni), mo
ramo to vrsto usnja tudi pregle
dati, mu dolo<':iti kvaliteto po da
nih normah. 

Poznamo dve vrsti analiz: 
- kemijska analiza gotovega 

usnja, 
- fizikalna analiza gotovega 

usnja . 

V kemijske analize gotovega 
usnja spada določitev odstotka 
maščobe, vlage, pH in podobne· 
ga. K fizikalnim analizam goto
vega usnja pa spadajo fleksibil
nost usnja, določitev raztržnosti, 
nadaljnjega trganja, trganje ši
vov, razteznosti na dinamometer, 
določitev obstojnosti barve usnja 
na suho in mokro drgnjenje in 
obstojnosti barve usnja na svet
lobo, določitev trdnosti vezave 
filma usnja, propustnost vode v 
usnju, obstojnosti filma usnja na 
temperaturo itd. 

V kratkem bi želel seznaniti 
bralce z načinom in metodami, 
ki jih uporabljamo v našem pod
jetju, ko določamo kakovost go
tovega usnja; z metodami, ki 
nam včasih preprečijo morebitne 
reklamacije in so v pomoč teh
nalogom. Vse te metode in izra
čuni rezultatov imajo nek dolo
čen namen, čeprav· nas številke 
še vseeno često zavajajo in se 
praktiki često odločamo za pro
dajo usnja, čeprav morda števil
ke niso čisto v skladu s predpisi, 
usnje pa je po organoleptičnem 
pregledu zadosti kvalitetno. Vse 

Du Pont izloča eof1r-am 
Predvidevanja in govorice, ki 

so se široile v svetov;nih gospodar
·skih krogih zadnje čase, so se u
resniči'le. Eno največjih svetovnih 
podjetij, amerrški kemični vele
lkoncern Du pont je sporočtl, da 
bo v enem letu prenehal s proiz
vodnjo in .prodajo poromeričnega 
matedala - corfam. Leta 1964, 
ko 'Se je ta sintetioni material po
javil na tržišču, so bili mnogi 
mnenja, da bo velika konkurenca 
usnju in ga bo morda celo izpod
rinil. Vendar se je že takrat go
vorilo o zelo visokth razvojnih 

stroških, 1katere danes cenijo na 
80-100 miloi}onov dolarjev. Cor
fam je res kmalu pričel osvajati 
tržišče in ·so mu !kasneje z neka
terimi popravki še izboljša:li kva
liteto ter njegove lastnosti prila
godili specifi.čnim potrebam o
butvene industrije. Toda kasneje 
so se pojavili tudi konkurenčni 

·sintetični material (Xylee, Clari
no) z enakimi ali boljšimi last
nostmi, za katere pa so bili raz
vojni .stroški precej manjši in so 
tako precej znižali ceno porome
ričnim materialom. Po drugi stra-

V novo preurejenem sklad.iščnem prostoru obrata Rožnik bomo 
ohranili del proizvodnje čevljev 
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ni .pa tudi potrošnja teh mater.i
aloov le ni dosegla tak obseg, :kot 
s·o sprva pričakovali pri Du Pontu 
·in tudi ni prinesla zaželenega fi
nančnega uspeha. Strokovnjaki so 
mnenja, da bo 1etos proizvodnja 
corfama znržala posamezno akci
jo, ki znaša 5 $, za 6-8 c, •kar bi 
pri celotnem kapitalu tega ke
mičnega koncerna znašalo ogrom
no vsoto 236,2 milijona dolarjev. 
Ob vsem tem se lahko vprašamo, 
ali ni to začetek ·konca za sinte
tične materiale za obutev. Proiz
vajarci konkurenčnih izdelkov, 
!kot G1anz;stoff, Hornschuch (Nem
čija), Kuraraya (Japonska) ali 
proizvajalec obutve Sailamander, 
ni•so tega mnenj·a. Obutev iz sin
teti•čnih materialov danes zavze
ma že 20 °/o na tržišču in s·e bo 
še naprej širila, seveda če bodo 
proizvajalci še nadalje dobavljali 
ustrezne materiale. Največ mož
nosti ·je predvsem pri proizvodnji 
ženske obutve, cenenih škornjih 
·in letni obutvi, medtem ko glede 
zimske in moške obutve mnenja 
deljena. 

Iz primera na relaciji Du Pont 
- corfam ·lahko potegnemo tudi 
določene zaključke, in s·icer: 

l. •pot od :laboratorijev do trži
šča je še ·vedno zelo negotova in 
na njej .la!hko omagajo tudi naj
večje firme. 

2. Tudi svetovno znana podjet
ja ne morejo vedno niti z veli
kanskimi reklamnimi stroški vsi
liti svoje volje tržišču, čeprav da
nes to "Zelo radi pouda.rjamo. 

Andrej Krašovec 

te metode imajo vpeljane tudi 
čevljarske tovarne, ki prav tako 
kot mi, kontrolirajo naše usnje. 

Ena glavnih fizikalnih metod 
je določanje raztržnosti in na
daljnjega trganja gotovega usnja 
na, da se usnje pretrga, in silo v 
določamo kvaliteto luženja, stro
jenja in maščenja - to. je dolo
čamo silo v kp/cm2

, ki je potreb
na dinamometru. Pri tej metodi 
kp/cm, ki že zatrgano usnje do
končno razpolovi. V ta namen se 
na različnih mestih izrežejo vzor
ci, ki se vpnejo v aparaturo, in 
določamo silo vleka. S to meto
do često izločimo kože, ki bi pri 
izdelavi čevlja počile, kajti prav 
pri izdelavi forme čevlja uporab
ljajo v čevljarski industriji stro
je, ki zahtevajo velik in trenutni 
pritisk. 

Druga metoda je določanje si
le v kp/cm, ki je potrebna, da ši
vi pri čevljih popokajo. Tudi to 
silo določamo na dinamometru 
in je prav tako normirana kot 
vse ostale. Ta podatek, ki se iz
računa glede na debelino usnja, 
je velikega pomena za čevljarje, 
saj s kvalitetnim usnjem, ki vz
drži to silo, preprečimo potroš
niku, da bi mu čevelj v kratkem 
času >>zazijal«, kot to pravimo v 
vsakdanjem žargonu. 

Na dinamometru določujemo 
tudi razteznost usnja v odstotku, 
ki je pomembna za čevljarje, saj 
na podlagi teh odstotkov lahko 
sklepamo o dolgotrajnosti for
me čevlja. 

To aparaturo smo kupili v Za· · 
hodni Nemčiji in je bila izredno 
draga, saj je stala okrog 12.000 
DM. Lahko tudi omenim, da smo 
bili prvo podjetje usnjarske in
dustrije, ki je vklopilo v program 
laboratorija tudi metode na tej 
aparaturi za ugotovitev kvalitete 
gotovega usnja, in se tako pribli· 
žali kontroli v čevljarski indu· 
striji. 

Za resnično ugotovitev raztrž- , 
nosti, nadaljnjega trganja in tr
ganja šivov pa je treba od dolo
čene partije gotovega usnja vze-
ti veliko število vzorcev, saj po· 
samezni rezultati ne povedo ve· 
liko in ti večkrat lahko povzroči
jo težave in nepotrebne skrbi. 

Tretja oblika določitve fizikal
ne kvalitete usnja se izraža na 
posebni aparaturi - tensometru. 
Z aparaturo določimo pritisk, ki 
je potreben, da lice usnja poči. S 
posebno ročko na aparaturi po· 
večujemo pritisk do 15 atm in ta 
vrednost je končna norma. za kva
liteto usnja. Ta podatek je za 
čevljarja pomemben pri izdelavi 
forme čevlja na stroju, ko pod 
pritiskom oblikujejo čevelj. Pri 
morebitni slabi kvaliteti usnja 
se to pokaže že v čevljarski to
varni in le redko pri potrošnikih. 

Kot tretjo aparatur·O bi omenil 
fleksometer. Ta apar.atura nam 
oponaša hojo č1oveka, torej po
nazarja 1razne prepogibe na čev
lju, ki .pri hoji nastajajo. S to a
paraturo do1očujemo število pre
pogibov, ki so normirani po JUS 
standardu in ugotavljamo trdnost 
dodelave in njeno fleksiobil1nost 
pri dinamični obremenitvi g.oto
vega usnja. Norme določajo, da 
mora suho usnje vzdržati 50.000 . 
prepogd.bov, kar je približno 70 
km prehojene poti. Po tem šte
vilu prepogibov ocenjujemo: 

Konec na 9. strani 
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a) lom filma od osnove ali po
polno luščenje, 

b) lom zgornjega sloja filma ali 
lom pri posamezmih vzorcih, 

c) manjši lom zgornjega sloja 
filma pri 1posameznih vzorcih, 

d) usnje dobro vzdrži določeno 
število prepogi'bov. 

Usnje je uporabno, če izpolnju
je 3. in 4. zahtevo. 

Fleksibilnost usnja določujemo 
tudi tako, da hojo oponašamo v 
mdkrem ca. 15 km. Usnje •pred
hodno namoč.imo za 10 minut v 
vodo, vpnemo na fleksometer in 
štejemo 10.000 upogibov. Na•čin 
ocenjevanja kvalitete usnja pa je 
isti kot pri suhem usnju. Na 
fleksometru redno pregledujemo 
obutvene bcikse in lak usnje in 
menimo, da je ta aparat'l.llra prav 
tako pomembna >kot dinamometer. 
Včasih pri teh meritvah dobimo 
še rea.Lnejše rezultate kot pri o
stalih. 

Naslednja aparatura nam omo
goča določevati "kvalitete fiksira
nja >>Plastik« barve in laka na 
gotovem usnju. 

Vzorec usnja obremenimo s •ki
Lograms'ko utežjo, na 'lice usnja 
damo belo klobučevino in pod o
bremenit-vij-o izvršimo določeno 
število premikov v horizontalni 
smeri. Vzorce preizkušamo v su
hem in mo.kJrem stanju ·tn .le te o
cenjujemo po naslednjem načinu: 

a) močno obarvanje klobučevi
ne ali popolno svaLkanje barvne
ga filma, 

b) opa.zmo obarvanje klobuče
vine aii rahlo odrgnenje sloja fil
ma, 

c) zelo ma1o obarvanje klobuče
vine, 

d) brez obarvanja klobučevine. 
Usnje je uporabno, če zadosti 

zadnjima dvema zahtevama, v 
nasprotnem primeru moramo teh
nologijo popravljalti. 

Aparatura, ki nam določuje čas 
prestopa vode skozi prerez usnja, 
je penetr·ometer. Vzorce vpnemo 
in z elekitrodami, ki vzbudijo 
kontakt ob prestopu vode skozi 
usnje, do1očtmo kvaliteto gotove
ga usnja. To .aparaturo uporablja
mo le cibča1sno, saj nas ti podat
ki zanimajo bolj ob spremembah 
dokumentacije, kjer hočemo po
večati hidrofobnost gotovega u
snja. 

V zadnjem času smo na zahte
vo nekaterih čevljarskih tovarn 
uvedli še metodo določevanja 
trdnosti vezave filma na gotovo 
usnje. Vzorec določene velikosti 
naiepimo s posebnim lepU.om na 
stekleno •ploščico, ga pustimo pre
ko noči, da se lepilo zadosti osuši 
in potem na dinamometru dolo
čujemo silo v kp/cm, ki je potreb
na, da se film laka in osnove ali 
same osnove ·olušči. Ti podatki so 
za tehnologe zelo koristni, pred
vsem pri sestavljanju novih re
ceptur za izdelavo lak usnja, pod
log in boksov. Tudi s to metodo 
smo kva!liteto gotovega usnja v 
do~očeni meri že izboljšali in se 
rešili pred marsikatero reklama
cijo, ki bi •sicer sledila. 

Apa>ratura, ki jo •tu·di občasno 
uporalb1jamo, je termotester. Tudi 
te aparature se poslužujemo, ko 

kreiramo novo .tehnologijo plasti!k 
arti.k.lov. Ta aparatura opravlja 
funkcijo •stroja za likanje, torej 
pod določeno obremenitvijo me
rimo temperaturo in opazujemo 
pri kateri temperaturi se barv~ 
a'li fiLm ne spremenita oziroma ne 
poškodujeta. Termotester upocab
ljajo tudi čevljarji, ko oblikuje
jo čevelj pri višjem pritisku in 
višji temperaturi. 

Vse te rezultate, <ki jih dobimo 
na podlagi meritev na posameznih 
apraturah, zbi!ramo za vsakega 
kupca posebej, tako, da ·imamo 
pregled preko vseh partij in čez 
celo leto. 

že nekaj ča•sa pregledujemo tu
di osnovo- torej nebarvno usnje 
1n že 1tu ugotavljamo kvaliteto, ter 
na podlagi le-teh smiselno razpo
lagamo s surovino. Seveda vsako 
partijo ne!barvnega usnja, pred-

Rojen 29. aprila v Sošicah 
pri Jastrebarskem v SRH. V 
tem kraju je končal tudi os
novno šolo ter nato v Karlov
cu Srednjo usnjarsko in kas
neje Višjo usnja1·sk9 šolo, kjer 
je tudi diplomiral. V družini je 
bilo 5 otrok. Oče je bl čevljar. 
Zadnje leto študija na Višji u
snjarski šoli v Karlovcu je bil 
tudi naš štipendist. 

Naš portret: 

Ing. STANKO ILIJA 
Kako ste se odločili za delo 

v Sloveniji? 
še preden sem postal štipen

dist Industrije usnja Vrhnika, 
sem se večkrat mudi.! na Vrh
niki, ko sem obiskoval sestro. 
Poleg tega pa je bil tudi moj 
oče Slovenec ter sem se ra~e 
zaposlil tu kot pa v drugem 
kraju. 

Vam je ali vam morda dela 
jezik še težave? 

Jezi,k mi ni delal težav, ker 
smo ob dbiskih doma tudi go
vorili slovensko, bilo je tudi 
nekaj sošolcev v KaTlovcu, ki 
so govorili slovensko tako, da 
sem se kmalu sam vključil. Ne 

vsem usnja, ki je >namenjeno za 
lak, tudi organoleptično pregleda
mo, !kar je tudi neko mea·ilo, po
sebno še, ·če to p-regledujej.o ljud
je z dolgoletno praklso. 

Tudi ·v obratu .šmartno smo že 
pričeli opremljati laboratorij in 
v ta namen poleg ostale opreme 
kupili že novo analitsko tehtnico 
in flexometer. Prepričan sem, da 
bomo tudi tam opremili labora
torij z. ostalimi aparaturami, saj 
so kons·tni podatki J.e tisti ki se 
tekoče la!hko posredujejo ' in ki · 
predčasno lahko !koristijo obrata
vodjem in posredno tudi komer.oi
alnemu sektorju. Ceprav smo še 
»pionirj'i « v tem delu, smo si že 
ustvarili lastno dokumentacijo o 
kvaliteti gotovega usnja; zbrane 
imamo tudi zahteve nekaterih 
naši>h čevlja11skih tovarn in zahte
ve nOIITil, ki so •mednarodnega po
mena - lUP 'norme. Namen vsega 
de'la pa je, da povežemo teoretič
no - laboratorijsko delo s prak
tičnim v tehnološkem procesu, da 
ob pomoči računs·kih poda·tkov 

morem še skr.iti vsega, a gre 
na bolje. 

Ali mislite, da ste se dobro 
vpeljali v okolje v podjetju in 
zunaj njega? 

V okolje sem se hitro vpe
ljal, saj sem hitro našel skupni 
jezik dn se Vlključil v vse to
kove dogajanj bodisi znotraj 
ali ZiUnaj podjetja. 

Pred časom ste bili izvoljeni 
za predsednika 10 sindikata. 
Bo to po vašem mnenju velika 
obremenitev? 

Prepri>čan sem, da bo treba 
posvetiti temu delu veliko 
prostega časa, če bomo hoteli 
opravičiti zaupanje za izvoli
tev. Poleg tega pa im·am v 
zadnjem času vse več dela tu
di v podjetju .po zadnji kad
rovski reorganizaciji. 

Je odbor sindikata po sesta
vi dober? 

Za izvoljene sočlane sem mi
šljenja, da so zelo dobri in že 
katžejo svojo aktivnost. Ce 
tempo dela ne bo popustil, se 
nadeJam zelo delovne mandat
ne dobe. Ker smo prireditelji 
III. Usnjariade, smo tudi mo
ralii takoj pričeti z delom. 

Kje bo težišče vašega dela, 
se bo to razlikovalo od dela 
dosedanjega odbora? 

Težišče dela bo predvsem na 
organi:ziranju rek•reativnih de
javnosti, 'reševanju soc'irulnih 
problemov, urejanju vpraša
nja samcev, zdravstveno va!r
stvo in ne nazadnje kulturno 
in drugo delo. Upam, da bo 
obseg de1a večj .i od doseda
njega. 

Kako gledate na predvide
ne družbene sporazume, kate
rih močni zagovorniki so rav
no sindikati? 

lahko sestavljamo nove receptu
re v smislu izboljšanja kvalitete 
tekoče proizvodnje in tako po
magamo in včasih tudi usmerja
mo tehnologe pri njihovem delu. 

V drugih držaVIah v E·vropi i
majo .tovrstno •kontrolo gotovega 
usnja zel<o izpopolnjena in ko smo 
uvajal•i te metode pri nas, mi je 
podjetje omogočilo ogled institu
tov v CSSR, Zahodni Nemčiji, 
Franciji in Italiji. Seveda so to 
ustanove, ki se ukvarjajo ne samo 
s f.1z~ka'lnimi meritvami, temveč 
s celotnim proučevanjem usnja 
in kož. Navezali smo že koristne 
stike z dnstitutom v Lyonu, ki je 
največji in najpopolnejši v Ev
ropi in Reutlingenu, ki mu sledi 
tako po veHkosti kot tudi po pro
gramu. Večkrat so nam že poma
ga>li z nasveti iJn opisi metod in le 
z žalostjo Jahko ugotovimo, da 
Institut •v Domžaiah nima takega 
programa in ne povezuje s svo
jim delom čevljarskih in usnjar
skih tovarn pri nas, kot to delajo 
imsHtuti drugod po svetu. 

inž. Bogdan Urbanc 

Je prav, da se sindikati za
vzemajo za najnižji osebni do
hodek v višini 900 N din? 
Prepričan sem, da je ta 

spodnja meja res minimalna, 
posebno še za hranilce. Samec 
bi 'Se 'Še nekako izvlekel S te
mi dinarji, če bi znal gospo
dariti. 

Z uvedbo nekaterih prostih 
sobot bo zaradi pomanjkanja 
delovne sile potrebno marsikaj 
narediti v nadurnem delu. Bo 
to po vašem mnenju težko iz
vedljivo? 

Take primere smo že imeli 
in so delavci v takih primerih 
potrebo razumeli. Upam, da bo 
praksa to tudi v bodoče po
trdila. 

Ste že kaj razpravljali o 
regresiranju in možnostih do
pustov? 

O višini regresa in nadome
stilu za vožnjo še nismo .govo
riH. Govorili pa smo s pred
staVliliki Obč~nske.ga sindikal
nega •sveta, da nam bi odsto
pili nekaj ·kapacitet na Belem 
križu, kjer naj bi bH oskrbni 
dan približno enak kot v 
Strunjanu. Morda bo korišče
nje regresov enako kot lani, 
vendar bi bHo dobro razmdsli
ti, da bi članom, ki v sezoni 
niso mogli letovati zaradi dela, 
ob koncu leta tudi priznali re
gres. Vsekakor pa naj hi do
pust bolj kot doslej služil po
čitku, ne pa napornemu pri
dobitnemu delu. 

Zelje in načrti? 
Podjetju tak tempo razvoja 

~n •lmnjukture kot jo ima, o
sebno pa bi se rad seznani1 z 
organizacijo in tehnologijo de
la v kaki dobro vpeljani to
vami v inozemstvu. 

Morda še besedo o listu 
>>Usnjar«? 

Gotovo bodo imeli več pozi
tivnih •kot negativnih lastnosti, 
saj se zaradi tega tudi sklepa
jo. Kaj nam lahko koristijo, ne 
bi mogel odgovoriti. Prepri
čan sem, da je v tem pogledu 
še dokaj nejasnosti •in dilem. 

List je dciber in vlogo obve
ščeva'lca dobro opravlja, ven
dar mi:slim, da bi moral biti 
krog sodelavcev večji. 

Razgovor vodil: 
Franc Kajdiž 
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Usnjariada -tokrat na Vrhniki 
množičnosti vsekakor dosežen. 

že ·po ra2lpisu smo se spom
nili, da .smo bili vsa leta doslej 
krivični, krivična do zaposlenih 
žensk v naših podjetjih. Te doslej 
niso tekmovale, bile so odrinjene, 
kar rpa vsekakor ni prav. Ravno 
tako bi lahko tekmovare v pano
gah l!'azen balinanja in malega 
nogometa. S sv·ojo prisotnostjo bi 
vsekakor popestrile spored in po
večale množičnost. Da bi to vrzel 
v bodoče zapolnili, se bomo sku
šali v tem •smislu dogovoriti za 
naslednje leto. 

Kaj pa možnosti za u speh? Gle
de na ostre 'kriterije pravice na
stopanj-a ·Se bo kvaliteta ekip od 
lanskega [eta verjetno menja-la, 
ker smo zahtevali, da posameznik 
pravico do nastopa dokaže s pred
ložitvijo zdravstvene in osebne 
oizkazmice. To smo naredili zaradi 
tega, ker so posamezna podjetja 
vabila na tekmovanje tudi člane 
drugih kolektivov, s čimer so po
v,zročala negodovanje med sami
mi člani sindikata. Tudi za to na
še tekmovanje pa bi lahko velj-a
lo olimpijsko geslo »Ni važno 
zmagati, vatžno je tekmovati«. Na
šim članom, ki bodo nastopi!li, že 
v naprej želimo čim več uspeha, 
po drugi strani pa naj skušajo bi-

Med prvimi v RK Usnjar . 
Tonlm Sotlar smo srečali, 

ko je odhajala iz šole v šmart
nem. Takoj je bila pripravlje
na na l{ratek razgovor. 

Kakšno šolo obiskuješ? 
Obiskujem poklicno š·olo za 

u;;njeno in krzneno konfekcija, 
ki deluje v okviru Delavske u
.ni verze Li ti ja. 

Kako ti gre v šoli? 
Slabo ne, preveč dobro pa 

tudi ne. Sedaj obiskujem dru
gi letnN{ šole. Upam, da bo 
šlo naprej vse po sreči. 

Precej prostega časa posve
tiš tudi rokometu. Koliko časa 
si že aktivna? 

V rOikometnem klubu Usnjar 
sem ž.e od ·v·sega za•četka, t.j. 
od leta 1966, ko je ·bila usta
nov-ljena žensk·a e!kitpa. 

K akšno se ti zdi življenje 
oziroma delo v rokometnem 
klubu? 

V r-okometnem klubu se po
čutim zelo prijetno, saj smo 
vsi kot veHka družina športni
kov. Razmere v •klubu so u-

ti čim bolj gostoljubni, da ·se bo
mo tudi s te plati :izkazali. 

Upamo, da bodo naši ·člani ko-

rejene •in UO dobro vodi de'lo. 
Kakšni so tvoji načrti? 
P.o lmnčanem šolanju se bom 

zaposlila v IUV obrat 
šmaa.1tno, v rokometnem klubu 
pa bom tudi v bodoče sodelo
v.ala, saj mi mladi v šmartnem 
tako nimamo velike izbire u
dej-s•tvovanja v prostem času. 

lektiva ta dan bodrili svoje tek
movalce, da bo njihov uspeh črm 
večji. Franc Kajdiš 

Letne -igre usnjarsko predelo
va,lne ·industrije Slovenije so bi
Je doslej izvedene ve6krat, a so 
že po nekaj letih prenehale biti 
stalne. Prvi pobudniki so bil:i go
jenci Tehniške usnjarske srednje 
šole v Domžalah in so jih ime
novali •tudi »Mlad~nske športne 
igre<< te panoge. Pred tremi leti 
je sindi!kalona -organizacija Tovar
ne usnja Kamnik .organi~irala 
sindi·kalno tekmovanje v šestih 
panogah .za '.rSe sindikalne pod
ružnice usnjarsko predelovalne 
industrije. Prve otalmimenovane 
»Usnjariade« ·se nismo udeležili, 
sa'j smo bili takrat ravno v času 
pripojitve obratov iz i:lmartna k 
našemu podjetju, po drugi strani 
pa je bil zelo kratek ·rok za pri- · 
javo, naše ekipe pa nepripravlje
ne. Pokal je ostal v Kamniku. V 
lanskem :letu je bil prireditelj II. 
Usnjariade »Peko« iz Tržiča, ki je 
izvedel to prvenstvo zelo dobro. 
Motile so le razdalje med posa
meznimi tekmova1nimi mesti, s 
čemer je bilo skoraj nemogoče, 
da lbi •posameznik lahko tek
moval v več panogah. Našo sin
dikalno organizadjo so zastopale 
ekipe v ·vseh panogah. če bi na 
tem mestu omenil uspehe in kva
liteto nastopajočih, bi se takoj vi
delo, da so bila moštva sLabo .pri
pravljena, razen ekip priredite
lja. Zahvatljuj-oč dej,stvu, da smo 
nastopali v vseh -panogah, smo o
svojili II. mesto ,jn se vrnili s tre
mi diplomami. Zmagovalec in do
bitnik prehodnega pokala je bila 
sindikalna podružnica »Peko«, ki 
·letos prinese ta pokal .na Vrh
niko in ga bo hotela ponovno o
svojiti .ter ·s tem .dokazati svojo 
moč na tem .področju. 

Naša smučarska prvenstva 
Ker promnuje naše podjetje le

tos 25.-'letnico obstoja, je lO sin
dikata •sklenil, da prevzame iz
vedbo III. Utsnja,riade na Vrhniki. 

Tekmovanje je lbi·Lo razpisano 
za naslednje panoge: mali nogo
met, tstreljtanje, kegljanje, balina
nje, namizni •tenis in šah. 

Na sedežu matičnega podetja so 
že imenovand vodje posameznih 
ekip, ·ki bodo ·skrbeli, da se bodo 
treningi redno odvijali in da bo 
možno delati selekcijo in s tem 
posobatViti dobro tekmovalno vrsto. 
Ra!Vllo tako se .pripravljajo v ob
ratih v šmartnem, ki kljub lo
čeni sindilk:a1ni organizaciji ne bo
do tekmovali l-očeno, saj bi s tem 
zmanjševali možnost za osvojitev 
prehodnega .pokala. 

Mislim, da ne bo ·odveč, če že 
sedaj poveriw, da nam bo potreb
na na dan tekmovanja, to je 15. 
maja 1971., pomoč marsikaterega 
člana in pros~o, da nam jo ne 
ne odklonite, če boste zaprošeni. 

Na tekmovanje so bile povab
ljene ekipe naslednjih sindikalnih 
organizacij: 

K•onus iz Slovenskih Konjic, 
Tovarna usnja, šoštanj, Slovenj 
Gradca -in Kamnika, Tovarna 
čevljev »Peko«, »Planika«, in 
»Alp~na«. Iz tega pregleda vab
ljenih· je moč sklepati, da se bo 
tekmovanja udeležilo nad 200 
športnikov teh de1ovnih orga·ni
zacij. Ce upoševamo, da jih je v 
predtekmovanju trenirala še en
krat toliko, potem je bil namen 

lO 

Letos mineva 20 let, •Odkar je 
bilo pod Storžičem izvedeno prvo 
smučarslm tekmovanje naše pa
noge. Ni naključje, da se je prav 
med trži•škimi čevljarji in usnjar
ji porodiola misel o tem tekmova
nju, saj je bi'lo zaradi ugodnih 
v.remenskih pogojev tam že takrat 
zelo ,razvito smučanje. Zato so 
prav člani i,z tamkajsnjih kolek
tivov dosegali najboljše reZiulta
te. Pl!'ed nekaj leti je organiza
tor - 'sindilkalna poru0nica To
varne obutve »Peko« iz Tržiča -
zaradi ugodnejših snežnih razmer 
in boljših pogojev za izvedbo pre
nesel •tekmovanje na Zelenico. 
Predvsem na željo sta.rejših tek
movalcev pa je bilo Jetošnje ju
bitlejno tekmovanje zopet pod 
Stor·Žiičem, ·saj •so bila srečanja tu 
precej druža1bnejša. 

4. apri•la smo se torej po nekaj 
letih zopet zbrali na smučiščih 
pod Storži!čem. Vend.ar je tokrat 
tako organizatorju kot tekmo
valcem ponagajalo muhasto a
prHsko vreme ~n m~sl~, da ni 
bilo ni:kogar, -ki je sodeloval pri 
tekmovanju, da ne bi bil premo
čen do kože. Vsa pohvaLa pa gre 
organizatorju, ki 'je kljub pomanj
kanju snega in toplem vremenu 
progo odlično pr.iprav.il. še bolj 
pa je razveselH tekmovalce, saj 
je praktično nagrado dobil vsak, 
ki se je Mtro :ali počasi •pripelj al 
skozi cilj. Najhitrejši so bili se
veda tudi letos člani "Peka« iz 
'I1r-žiča, ki so zasedli prv-o mesto 
v vseh Sttarostnih skupinah in tu
di med ekipami. Posebej pa mo
ram omeniti najhitrejšega posa
m~ntka tov. Meglča, tki je prejel 
kar tri pokale: za prvo mesto 

med mlajšimi ·čLani, .kot član zma
gova·l:ne ekipe dn -pokal za »Me
mor.ia'l Francija Sušnika«, katere
ga prejme najbolje uvrščeni tek
movaJoec do 25. leta starosti. Ome
njeni pokal podeljuje organizator 
v spomin na tragično preminule
ga čl·ana .kolektiva >>Peko«, ki se 
je redno udeleževal teh tekmo
vanj. Med 80 nastopajočimi tudi 
Vrhničani nismo bili med zadnji
mi. Janez Kunstelj je bil tretji, 9. 
mesto joe zasedel Franc Krašovec, 
10.-12. Andrej Kratšovec in 23. 
Miran Klržmanc. Elkipno pa smo 
bi'li na 'čet11tem mestu, takoj za 
Pekom, Kostrojem in Triom ter 

pred Konusom in Siovenj Grad
cem, tako da se lahko pohvalimo, 
da imamo najboljše smučarje med 
usnjarji. Z malo več športne sre
če bi bili lahko celo drugi, saj 
smo za drugo uvrščeno ekipo Ko
stroja zaostali le za slabi dve se
kundi. 

Prav 'bi bilo, da se za drugo leto 
le nekoliko tudi posebej priprav
lj-amo za omenjeno tekmovanje, 
obenem pa želimo, da bi se člani 
naše sindikal. organizacije udele
ževali omenjenega tekmovanja v 
čim večjem številu. 

Andrej Krašovec 

Dom pod StOržičem 



Prvomajska 
nagradna križanka 

Pravilne rešitve nagradne kri
žanke (tokrat jo je pripravil 
inž. Bogdan Urbanc) pošljite 
najkasneje do 10. maja. Nekaj 
pravilnih rešitev bomo izžre
bali za nagrado, vsem skupaj 
pa želimo obilo uspeha in za
bave pri reševanju. 

VODORAVNO: l. državnik, 8. p.vi.legajoča se pletena obleka, 13. kom
plikacija, 19. usedlirna, 20. kemični element, 21. otočje ob Aljaski, 22. 
praznik dela, 23. ne mlade, 24. polotok, 25. konec polotoka, 26. slovenska 
reka- pr.itokSave, 27. moško ime, 28. nikalnica, 29. stari Slovan, 31. 
enooki veli!kan, 32. gora v Julijcih, 39. studenec, 40. vel:Lka opica, 42. 
pivski izraz, 45. bajeslovni letalec, 47. glavno mesto Grčije, 48. nota, 
49. del ladjedelnice, 50. nota iz solmizacije, 51. zmožnost, 54. dalmatin
sko moŠiko ilme, 55. lirska pesem, 57. znan 1slovenski Vliolinist, 58. Savin. 
59. znižana nota, 60. pripadnik starega naroda, 62. Marx, 63. Novi Sad, 
64. glina, 65. kemični element - pLin, 66. zavodevalec, 69. vetrni jopič, 
72. osvežujoča pijača, 73. aper~tiv, 75. poklon, 77. avtomobilska oznaka 
Benetk, 78. Lridij, 80. Ekberg, 81. najvišja igralna karta, 82. americij, 
83. igJavec južnih 'IDrajev, 85. vzdevek Goethejeve matere, 87. sta·ri Slo
van, 88. glavno mesto Jordanije, 90. poganjek, 93. srebro, 94. Pa·vel 
Golia, 96. prebivalec baLkanske države, 97. 'Se!Zina<rn cen, 98. Ober, 100. 
grška Čllka, 102. daljše -obdobje, 103;._,prenoillšče za goste, 104. ne želim, 
106. grška bogmja, 107. prevleči z zlatom, 108. obzidja. 

NAVPICNO: l. odstranitev okvare, 2. rokodelec, 3. preganjanje di
vjačine, 4. šarenica v očesu, 5. reka v VIZihodni Srbiji, 6. jezero na FJ:n
skem, 7. športni čoLn, 8. trsje, 9. vojna - srbohrvats•ko, 10. žensko 1me, 
11. operater, 12. del voza, 13. razvedvilo, 14. deček iz »Tisoč in ene 
noči<<, 15. rastlina grenkega dkusa, 16. ·čebula, 17, zemeljski plm, 18. 
moško ime, 30. rt na jugu Špal!lije, trg v Londonu, 32. vodna cvetlica, 
33. Ag·amemnonov sin, 34. razstavna deska, 36. naša drža·va, 37. potrdilo, 
38. prvotna muza petja, 41. država v ZDA, 43. veJdika posoda, 44. spo
korjenost, 46. radij, 47. nošnja, pvinos, 51. dva sosedna soglasnika, 52. 
popoln duševni mk, 53. 1000 kg, 54. Murska Solbota, 56. · ga~ op, hiter 
tek, 57 . .trnje, 61. naelektren delec atoma, 63. kadar, 64. majhna kra
vi-ca, 65. žito, 67. kratka krava sablja, 68. žensko dme, 70. reka v Nem
čiji, 71. tolkač, 74. ranocelnik, 76. neprofesionalec, 79. vesoljsko vozilo, 
83. dvojica, 84. veznilk, 86. dndijansko pleme, 89. težava, 91. francoski 
pisatelj (Claude), 92. Novy, 95. žensko telovadno o.rodje, 97. kraj na 
Notranj-skem, 99. voz;ilo, 101. kemična -tovarna v Zagrebu, 102. osebni 
zaimek, 103. Hišna zaščita, 105. av·tomobilska oznaka Mostarja. 

Sestavil: inž. Bogdan Urbanc 
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Večja angažiranost na kulturnem področju 

Nabava drv - samopostrežna delitev 
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Nabava jabolk - organizirana delitev 
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Nabava jabolk - samopostrežna de:litev 
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Cim hitreje - čim ceneje 
- Na varnost bom že še imel čas misliti, če ne prej, pa 

vsaj ob prostih sobotah ... 

/ .Z 
SIND//(ALNE 
DEJAVNOSTI 

Varnost je tudi sestavni del naše rekreacije! (Eden izmed 
vzrokov, da DS ni sprejel predloga 10 sindikata za nakup 
planinske koče) 

Rezultati preteklosti bodo morda aktualni tudi v bodoče 


