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GLASILO DELOVNE SKUPNOSTI INDUSTRIJE USNJA VRHNIKA 

Kvaliteta usnja in obutve 
Prav letošnje leto je po sklepu 

zvezne skupščine proglašeno za 
»leto kvalitete«. V ta namen bo v 
Beogradu v Domu sindikatov več 
posvetovanj različnih organov, 
kot so: mestni svet, Gospodarska 
zbornica, Zveza sindikatov in 
predstavniki večjih podjetij v 
Jugoslaviji. Prvo tako posvetova
nje je bilo sredi junija. Glavna 
tema tega posvetovanja je bila 
izboljšanje kvalitete usnja in 
obutve, obenem pa težnja, da bi 
kupca poučili o namenskem no
šenju obutve in da bi vedel in 
uporabil svoje pravice do rekla
macij gotovih izdelkov. O teh 
temah so podali referate zvezni 
tržni inšpektor, direktor Inštitu
ta za usnje in obutev in sekre
tar odbora za kvaliteto. 

Prvi referat se je nanašal 
predvsem na pregled kvalitete 
čevljev domače industrije in uvo
za. Ugotovljeno je, da je bilo le
ta 1971 uvoženih okrog 8,000.000 
parov obutve in 53.000 ton kož, 
kar vsekakor predstavlja ogrom
no obremenitev za našo plačilno 
bilanco. Po drugi strani pa je ta 
uvoz spravil našo usnjarsko in
dustrijo v nezavidljiv položaj. Tu
di kupci so bili pogosto preva
rani z nekvalitetno uvoženo 
obutvijo. V referatu je bila po
dana tudi kritika kvalitete do
mače surove kože, čeprav bi bila 
glede na pasmo živine lahko zelo 
dobre kvalitete. Ugotovljeno je, 
da premalo skrbimo, da bi živi
no zavarovali pred raznimi bo
leznimi. Do 1964.leta so klavnice 
in usnjarske tovarne dajale maj
hen prispevek veterinarski službi 
za uničevanje parazitov; to se 
zdaj izvaja le še v Sloveniji. Prav 
tako se kože pogosto poškodu
jejo pri klanju živine. Tudi za 
kvaliteto odiranja kož je do leta 
1964 usnjarska industrija dajala 
po 0,1 din za kg surove kože, 
zdaj pa se tudi to izvaja le v 
Sloveniji. Prav zato je tudi slo
venska koža tako iskana in tako 
dobre kvalitete. Koža se pogosto 
poškoduje tudi zaradi nepravil
nih skladišč in nestrokovnega 
konzerviranja. Vse te napake pa 
imajo prav gotovo največji vpliv 
na sedanji večji uvoz kož in na 
slabšo ekonomičnost poslovanja 
usnjarske industrije. 

Po drugi strani pa je bilo ugo
tovljeno, da se je kvaliteta go-

tovega usnja v primerjavi s pre
teklimi leti zelo izboljšala, pred· 
vsem zaradi modernizacij tovarn, 
večjega števila strokovnega ka
dra in uvajanja nove tehnologi
je. V tovarni, kjer je tehnologija 
že zastarela in strojni park ne 
ustreza, izdelujejo gotovo usnje 
slabše kvalitete, usnje poka, film 
se lušči in ima slabo obstojnost 
barv. 

V primerjavi z domačim us
njem je uvoženo pod ravnijo do
mačega tako glede fizikalnih kot 
tudi kemijskih svojstev. V glav
nem uvažamo usnje, ki je cenej
še, zato tudi slabše kvalitete, 
ima pa zelo lep estetski in ko
mercialni videz. Pri pregledu 
večjega števila kož domače in 
uvožene proizvodnje se je ugoto
vilo, da so kože iz uvoza pod 
ravnijo, ki jo predpisujejo JUS 
standardi za domače usnje in je 
zato uvoz večinoma nepotreben. 

Kritizirana je bila v nekem ozi
ru tudi čevljarska industrija za
radi neustrezne kvalitete pri iz
delavi čevljev. Leta 1967 so bili 
ukinjeni standardi za proizvod
njo kvalitetne obutve z obrazlo
žitvijo, da se je čevljarska indu
strija tako modernizirala in da 
je konkurenca tako huda, da že 
to zahteva izdelavo kvalitetne 
obutve. Zdaj praktično ne obsto
je nikakršni predpisi, ki bi va
rovali potrošnika pred nakupom 
nekvalitetne obutve. Pokazalo se 
je, da so tovarne v čevlje več
krat vdelale nekvaliteten mate· 
rial, da se je poslabšala kvaliteta 
izdelave, da se često lušči barva 
zgornjega usnja in da se obutev 
nosi često nenamensko, torej v 
vremenu, ki za določeno vrsto 
čevlja ni primerno. 

Prav zato so se reklamacije 
čevljev povečale za okrog 25 Ofo 
v primerjavi z letom 1968. 

_ Kot sem že prej omenil, so 
uvoženi čevlji slabše kvalitete, so 
pa tudi neprimerno dražji, saj 
se cene gibljejo od 300 do 800 
dinarjev. Seveda tega ne more
mo trditi za vse uvožene čevlje, 
verjetno pa ta trditev velja za 
večino. Zaradi teh nenormalno 
visokih cen uvoženih · čevljev so 
si nekatera podjetja ustvarila 
ogromne dobičke. 

Kože, usnje in čevlji so artikel 
široke porabe, ki vplivajo na 

standard naših delovnih ljudi, in 
težnja nas vseh je, da bi se kva
liteta kož, usnja, čevljev in osta
lih proizvodov oziroma kože po
vzpela na višjo raven in zadovo
ljila naše kupce. 

Ukrepati bi bilo treba takole: 
l. Organi tržne inšpekcije mo

rajo stalno nadzorovati kvaliteto 
izdelkov, opremo in prostore 
podjetij, ki se ukvarjajo z odku
pom in prodajo surovih kož, in 
izvajanje JUS standardov za su
rove kože, tako da bi se že os
novna surovina dvignila na višjo 
raven. 

2. Zdravstvene in druge usta
nove naj storijo vse ukrepe za 
zaščito živine pred njihovimi za
jedalci. 

3. V okviru zvezne gospodar
ske zbornice naj se ponovno spro
ži vprašanje o uvedbi premij 
klavnicam, da bi čim bolje odi
rale. 

4. Jugoslovanski zavod za stan
darde naj dopolni in delno spre
meni standarde za surove kože. 

S. Ponovno naj se uvedejo ne
kateri standardi, ki naj bodo no
vi za plastično in usnjeno obu
tev, namenjeno široki porabi. 

6. Predpiše naj se izdaja certi
fikata za vse vrste uvoženega 
usnja na osnovi jugoslovanskih 
standardov. 

7. Izda naj se predpis o »de
klaraciji kupcev« za usnjeno in 
plastično obutev, ki se prodaja 
na domačem tržišču in ki bi po
leg ostalega vsebovala naslednje 
podatke: 

a) vrsta surovine 

b) način proizvodnje 

c) namen nošenja obutve 

d) način vzdrževanja obutve 

V si te sklepi so bili deloma 
sprejeti, čeprav je tema zelo ši
roka in zahteva veliko več štu· 
dijskega dela, kot ga je bilo do
slej. 

Na prihodnjih posvetovanjih 
bo prav zaradi tega prisotnih več 
ljudi iz proizvodnje same, ki ima 
resnično največji vpliv na izbolj
šanje kvalitete usnja in čevljev 
samih tovarn. 

inž. Bogdan Urbanc 
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Obiskali smo 
italijansko usnjarno 

>>CO GOLO<< 
V okviru programa strokovnega izpopolnjevanja je 3. julija 

večja skupina naših delavcev iz tehničnega sektorja, priprave 
in vzdrževanja obiskala največjo italijansko usnjarno Cogolo 
v Udinah (sicer ima ime: Cogolo Borgaro - skupaj z delom 
Borgaro v Torinu). 

Sprejel nas je solastnik g. Aldo 
Cogolo, tovarno pa smo si ogle
dali pod strokovnim vodstvom 
gospoda Luigija Zavaterja - po
močnika enega tehnični direktor
jev. Da IUV za Cogolo ni nepo
znano ime, nas je spomnil že ko
ledar IUV, ki visi v vratarnici. 

Tovarna je nova in zelo lepo 
urejena, saj se na zunaj niti ne 
vidi, kaj proizvajajo ali prede
lujejo. 

V starih prostorih stoji opu
ščeni vegetabil, sicer pa upo_~<:b
ljajo ta del za razna sklad1sca. 

čeprav je to sedaj usnjarna za 
kromovo usnje, imajo še vedno 
tudi manjši del vegetabila - se
veda ga delajo po sodobni, hitri 
tehnologiji. Surovino imajo tako 
v stari tovarni kot tudi na dvo
rišču vso zložena na paletah. O 
vrsti surovine bi bilo težko go
voriti ker kupujejo po vsem sve
tu, k_i'er je pa~ v trenutno najb_olj 
u crodno. Prakt1cno vso surovmo 
v "skladišču kruponirajo, in sicer 
ne v klasičnem smislu krupona
cije, pač pa samo od:r;e~ejo vrat! 
ki ga ločeJ!-O predeluJeJo, glav~1 
artikel pa Je tako kuiat v razmh 
izvedbah. že na tej stopnji zač
nejo paziti tako na. produk:ti:v
nost kot tudi na kvaliteto, saJ Je 
obdelava tako razrezane kože ne
primerno lažja. Po izjavi g. Za
vaterja namakajo dnevno v 14 
sodih po S ton (skupno 70 ton); 
sodov za ta namen imajo 24, de
lajo pa v dvodnevnem krogu. 

Vso galico egalizirajo, sicer pa 
cepijo šele po strojenju. Polnje
nje sodov je meha~izirano, l?r~v 
tako tudi doziranJe pomozmh 
materialov. Tako so npr. stro
jilni sodi opremljeni s cevmi za 
dovod materialov, kot so kroma
va juha, kisline in raztopina soli. 

Vsem je padlo takoj v oči, da 
po strojenju kož ne pus~ijo od
ležati kakor pri nas. StroJene ~?
že stresejo iz soda v pos'ode, Jih 
od tam posamič pobirajo in raz
polovijo, ožemajo, razvrščajo in 
cepi jo. 

Razen racionalizacije pri ože
manju, ·kJer · obdelujejo kar · po 
dve koži naenkrat, smo isto opa
zili še pri štolanju na molisah 
( skntj?a __ ~t~~j a _ _ll,ri~ -~~!~~~ sili). 
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če odštejemo kruponiranje v 
skladišču surovine, se po ceplje
nju ustrojenih kož praktično zač
ne prava specializirana proizvod
nja. Ves cepljenec, seveda pri
merno obrezan in razvrščen, pro
dajo v >>Wetblue« stanju, tako 
jim ostanejo samo še kulati in 
vratovi, pa tudi ti v razmeroma 
ozkem asortimentu. 

Razvrščanje pred cepljenjem je 
dokončno, v sami dodelavi ne 
razbij ajo že oblikovanih partij, 
ker jih je praktično tudi nemo
goče zaradi količinsko tako veli
ke proizvodnje. 

Poleg že omenjenih 24 sodov 
Vallero za namok in luženje ima
jo v strojilnici 13 sodov- vsi pa 
stojijo v eni dvojni vrsti. 

Od strojev naj omenim še S 
za ožemanje, 6 za struženje, 4 
za glajenje, 2 skymatica, 1 kla
sični cepilni stroj, nato pa v do
delavi vakamati, 2 pestinga (od 
tega eden na verižno sklenjeni 
pogon in avtomatično pranje in 
brizganje lepila}. · Kondicionirna 
komora, ki je sestavljena iz 4 ko
mor, je pravzaprav srce dodela
ve, saj gredo po verigi vse kože 
od sušenja skozi ta kanal (dosu
šenje), nato pa zopet -po potap
ljanju v bazenu z mlačno vodo 
zaradi pravilnega :iJ.avlaženja. Ve
riga jih. tako prinese neposredno 
do mehčalnih strojev . (4 molise). 

Ena linija v tem sestavu je na
menjena impregniranemu mate
rialu. Impregnirajo na Giess -
stroju, za brušenje pa imajo več 
kombinacij, povezanih v linije. 

Od strojev je. v . . dodelavi treba 
omeniti še velike ·stiskalnice Mo
stardini, ki delajo po sistemu va
kamata, Rotopres likalni stroj, 
brizgalne linije (med · njimi ena 
širine 3000 mm, po kateri gresta 
po ' 2 kulata vzpot'edno). v kotu 
razvrščevalnice je s tal Wdi tis
karski stroj >>Dornbtisch<<, vendar 
pokrit, . ker se jim ni uspešno 
vključil v proizvodnjo. 

Razvrščevalnica in skladišče ' go
to vega usrija sta 4tejena najso
dobneje. Razen paletnega siStema 
imajo seveda kliinatske naprave, 
kar je ·za ·ra.ko proizvodnjo · sko~ 
raj naravno. Glavni ' artjk~F je 
brušeni boks - plastik in se~ 
mianilin v: . .izve.dbi ,, >>Za vzhod« 

(prešan, zelo čvrst oprijem, sicer 
pa po površini zelo miren in na 
videz lep). 

Seveda smo videli tudi boljše 
artikle, kot valjkane nape za ta
peciranje avtomobilskih sedežev 
ali artikel Miura, to je valjkani 
boks - mehak brušen ali z li
cem - podoben danes glavnemu 
artiklu usnjarne v šmartnem. V 
celoti vzeto je proizvodnja oziro
ma videz gotovih izdelkov glede 
na zelo neenovit sestav surovine 
zelo izenačena. 

Seveda smo se zadržali tudi pri 
čistilnih napravah, saj nimajo 
ravno majhnih količin odpadnih 
voda, predpisi pa so tudi zelo 
strogi. Isti problem, kot nam 
predstavljajo odpadki (mezdra, 
strugotine in sediment iz čistil
nih bazenov). Prahu od brušenja 
ne mešajo v glavno odpadno vo
do. 

Zaposlenih je nekaj čez 500 
ljudi, delajo v 2 izmenah in sicer 
od 6. do 14. in od 14. do 22. ure. 

Zanimiva je organizacija dela, 
tako v pripravi kot tudi v ope
rativi glede na zelo . majhno šte
vilo ljudi, ki pri tem delajo, če 
primerjamo naše zasedbe. Kljub 
temu je proizvodnja iz biroja 
organizirana tako, da ima npr. 

vsak stroj program, obdelan za 
tekoči dan za obe izmeni do 

. vključno časovnih normativov. 

Operativnim vodjem tako ni tre· 
ba ali pa, bolje rečeno, celo ne 
smejo improvizirati, ker odgo
varjajo samo za dosledno izvaja· 
nje razpisanih programov dela. 

Pri takem načinu dela, seveda 
s pomočjo mehanizacije, ni več 
iskanja, tekanja, prerekanja in 
podobnega, ker so programi jas
ni, material pa prihaja na delov
na mesta. Skoraj neverjeten je 
npr. podatek, da za vso kontrolo 
take proizvodnje skrbita skupaj 
2 (dva) vključno z analizami od· 
padnih voda. 

Kljub temu, da smo potovali 
v času praznikov, da se je tako 
vsak udeleženec (po sistemu sa
moprispevka) odpovedal tudi 
enemu prostemu dnevu, mislim, 
da smo lahko vsi zadovoljni, saj 
smo videli največjo in zelo lepo 
urejeno italijansko usnjarno. 

Upajmo, da bomo vsaj nekaj ko
ristnega presadili tudi v naše 
obrate. 

inž. Jože Mali 

Udeleženci strokovne ekskurzije pri tovarni Cogoln 

Novi prostori .t,oyar.ne .(:ogol9 - so(foJ>no . skladišČe. gotov~ga ~snja; 
: .··: ' . ; .; sjn'~1daj so Je~ urejena~- parldJ.išča . ' ,<' . . 



Delavci in naša 
proizvodnja 
(Zaključujemo članek, ki je bil 
objavljen v nadaljevanjih v dveh 
prejšnjih številkah Usnjarja.) 
Prejšnji sestavek sem zaključil 

z ugotovitvijo, da bodo investici
je v »zidove<< in naprave bore ma
lo prispevale · k n'aši-·· nadaljnji 
podjetniški rasti, če ne bomo in
vestirali uspešneje kot doslej v 
kadre oziroma v delovno silo. Te 
žive investicije pa veljajo težke 
denarje. Do sedaj smo bolj ali 
manj uspešno reševali te proble
me, pri čemer smo nekako težko 
prihajali do spoznanja, da nas 
prav kadrovski problemi lahko 
zavrejo pri našem programiranju 
v razvoju. Bolj pozno smo prišli 
do spoznanja, da nam delovne 
sile primanjkuje in da celo ne
kvalificirane delovne sile ne mo
remo dobiti dovolj, če ne poskr
bimo za njeno nastanitev. Zave
dali smo se tudi tega, da se ve
lik del zlasti kvalificirane delov
ne sile z območja Vrhnike in Li
tije vozi v republiško središče; 
pri tem so odigrali odločilno vlo
go številni vzroki, od katerih 
morda višine osebnega dohodka 
niti ne bi mogli šteti za tako 
strašno pomembno. Prej bi za 
odločilne lahko šteli delovne po
goje, enoizmensko delo, proste 
sobote. Morali smo tudi ugoto
viti, da ženske delovne sile (pa 
naj si bo za usnjarno, ščetinarno, 
konfekcija ali druge naše obra
te) ni moč dobiti ne na Vrhniki 
in ne v šmartnem. Presenetljivo 
in protislovna je, da probleme 
oskrbe z delovno silo za potrebe 
galanterijskega obrata v Ljublja
ni mnogo lažje rešujemo, pa če
prav je ta obrat neposredno v 
Ljubljani. Prejšnja razmišljanja 
o delovnih pogojih, enoizmen
skem delu, prostih sobotah in po
dobne?l pa nam potrjujejo, da 
osebm dohodek le ni edina ali 
vsaj ne odločilna okoliščina pri 
zaposlovanju. 

Vsekakor pa s tem ne želim za
nikati namer, da se osebni do
hodki popravijo v skladu z rasto
čo produktivnostjo, in to še zla
sti za tiste najnižje plačane sku
pine. O tem so razpravljali in 
tudi sklepali organi upravljanja 
oziroma delavski svet in je go
tovo tudi to eden od dejavnikov, 
ki lahko poveča interes, da se bo 
več, zlasti domače delovne sile, 
zaposlovalo tudi v tistih naših 
obratih, kjer vladajo najtežji de
lovni pogoji. Vsekakor pa smo 
še posebno pri moški delovni si
li za usnjarno hočeš nočeš veza
ni na »UVOZ<< delovne sile iz dru
gih republik, če smemo tako ime
novati ta način zaposlovanja. 
Varali bi se, če bi mislili, da lah
ko pridobimo večji del manjka
joče delovne sile z organiziranim 
dovozom iz bolj oddaljene oko
lice Vrhnike ali šmartna. Večiz
mensko delo to že v kali prepre
čuje in so to le začasna in pre
slaba krpanja. Sprijazniti se je 
pač treba z dejstvom, da bo tre-

ba delovno silo v veliki meri 
"uvažati<<, za to pa so potrebne 
investicije v nastanitvene zmog
ljivosti. Delavski svet je sicer 
odobril gradnjo samskega doma, 
vendar moramo vedeti, da grad
nje niti še nismo pričeli niti pri 
tem ne računamo, da nam bo 
samski dom lahko reševal v ce
loti problem manjkajoče delovne 
sile za vrhniške obrate. Dva me
seca pred izidom tega sestavka 
smo namreč že prišli do spozna
nja, da bo treba pridobiti nasta
nitvene zmogljivosti za moško 
delovno silo bodisi z adaptacija
mi (že izvedene v ščetinami, na 
Lošci) bodisi z novimi gradnjami 
(montažna gradnja barak) ali pa 
celo s kasnejšim odkupom ali na
jemom dela naselja v Verdu, ko 
bodo sezonci zaključili dela na 
avtocesti. Vsekakor potrebe po 
delovni sili za 40-tonski ali celo 
večtonski namok ne bomo uspeli 
rešiti brez katere od omenjenih 
možnosti. 

Ni pa sedaj odveč, da se vpra
šamo, kako to delovno silo tudi 
usposobiti za normalno in uspeš
no delo. Ta delovna sila mora 
namreč v najkrajšem času posta
ti poprečno podjetniško produk
tivna ter osvojiti take delovne 
navade, da ne bo predstavljala 
ovire pri doseganju kvalitete in 
vzdrževanju organiziranosti in 
discipline. Ta delovna sila mora 
postati v pravem smislu besede 
enakopravna in enakovredna 
ostalemu delu kolektiva in se z 
njim kljub kampanjskemu prili
vu spojiti v enovito celoto. 

Da pa bi s tem uspeli v naj
krajšem možnem času, je tej de
lovni sili treba omogočiti načrtno 
splošno in delovno vzgojo. Pri 
tem ne čaka težko delo le stro
kovnih služb, ki bodo morale po
skrbeti za delovno in drugačno 
vzgojo teh novo zaposlenih in po
skrbeti za njihove splošne živ
ljenjske potrebe, pač pa je od
visno tudi od vseh drugih zapo
slenih, kdaj in kako se bodo šte
vilni novinci vključili v delovni 
ritem. Pri tem pa seveda lahko 
odigrajo še zlasti veliko vlogo 
starejši člani kolektiva in vsaj 
delno lahko razbremene nepo
sredne organizatorje proizvodnje 
in ostale strokovne službe, ki bo
do skrbeli za načrtno vzgojo šte
vilnih novincev. Biti nam namreč 
mora jasno, da s hitro rastočo 
proizvodnjo še hitreje rastejo 
zahteve po kvaliteti naših izdel
kov. Poleg tega pa še vedno ra
čunamo, da je tudi fizična storil
nost eden od dejavnikov, ki krepi 
ali pa slabi našo konkurenco. Ne 
smemo namreč pozabiti: če pri 
nas v tovarni izdelamo na zapo
slenega v 8 urah oziroma v enem 
delovnem dnevu približno 12 m• 
usnja, pa obstajaJo v ·svetu spo
sobnejši od nas, ki izdelajo tudi 
nad 20 in celo nad 30 m• usnja na 
zaposlenega na en delovni dan, in 
to kvalitetnega. Res je, da te to-

varne ne delajo velurskega asor
timenta, res je tudi to, da so 
ozko specializirane, da predelu
jejo enovrstno surovino, da so 
bolje opremljene in da pač de
lajo pod drugimi ugodnejšimi po
goji, vendar ostaja neljubo dej
stvo, da je pač treba napredo
vati tudi pri .fizični storilnosti in 
na osnovi tega večati osebni do
hodek. 

Prav za novo zaposleno delov
no silo pa je važno, da ima svo
je vzornike pri doseganju kako
vosti dela, storilnosti in smotrni 
izrabi delovnega časa, ki je pri 
nas v Jugoslaviji in tudi v naši 
tovarni precej slaba. Delavci in 
delavke, ki mislijo, da njihova 
vloga pri prenašanju delovnih 
navad na novince ni odločilna, 
močno grešijo. Slabo in neučin
kovito delo novo došlih moči po
vzroči poslabšanje ekonomske 
gospodarske proizvodnosti. če 
načrtov ne bomo dosegali in če 
kakovost ne bo normalna zara
di vpliva novo došlih, se bo to 
kazalo ne le v slabšem finančnem 
rezultatu, pač pa bo tudi slabilo 
vrednost točke oziroma »giblji
vi« del osebnih dohodkov. Nika
kor ne morem mimo dejstva, da 
ne bi povedal, da dodatek na 

stalnost kot ena od oblik minu
lega dela sili vse po stažu in iz
kušnjah starejše člane kolekiva 
v takšno mobilizacijsko dejav
nost, da bodo njihovi novo došli 
sodelavci ravno z njihovo pomoč
jo prevzeli človeške in delovne 
navade in vrline v tako kratkem 
času, da ne bo slabega vpliva na 
osebne dohodke ostalih zaposle
nih. 

Strokovne službe proučujejo 
možnosti, da bi že poleg obsto
.iečih oblik izobraževanja zaposle
nih uvedli tudi obliko, ki spomi
nja na· izobraževalne centre, tako 
da bi izmenovodje lahko dobili 
že do neke mere »obdelane« lju
di na delovna mesta. Ne nazad
nje upam, da bi se z večjo skrb
jo za življenje teh novo došlih 
zunaj tovarne nekateri od njih 
navezali ne le na tovarno, pač pa 
tudi na Vrhniko, da bi problem 
prelivanja delovne sile s tem 
močno omilili. Prav bi bilo, da 
spoznamo, da le tista delovna si
la, ki je na podjetje res naveza
na, lahko uspešno podpira - ne 
tri, pač pa kar vse štiri vogale 
naše hiše, uživajoč pri tem ob 
večjih naporih tudi večje rezul
tate tekočega in minulega dela. 

inž. Franc Mihelič 

Nova trgovina 
v Mariboru 

Sloves, ki smo si ga ustvarili s 
prodajo svojih gotovih izdelkov, 
nam prav gotovo daje nove mož
nosti. 

Odprtje nove trgovine na Trža
ški cesti v Ljubljani nas je ugod
no presenetilo. Iztržek v mesecu 
juniju, v prvem mesecu poslova
nja, je bil glede na kraj in pa 
povsem na novo odprto trgovino 
presenetljiv. Pri gradnji te trgo
vine smo računali namreč na 
gradnjo velikega hotela prav na
sproti, a to je pozneje padlo v 
vodo; prepričani smo bili, da nas 
bo to prizadelo. Kljub temu pa 
ugotavljamo, da naše izdelke ku
pec najde povsod, naj si bo do
mač ali tuj. Poleg navedenega pa 
ugotavljamo, da tudi udoben par
kirni prostor prispeva svoje k 
večji prodaji. 
če torej uspevamo na takem 

mestu, kot je Tržaška cesta v 
Ljubljani, kako ne bi v strogem 
centru Maribora. · 

štajerska metropola nas je že 
dolgo zanimala, čakali smo na 
ugodno priložnost. Kaže, da je 
tudi ta naša srečka zadela, v 
kratkem bomo začeli z adaptaci
jo lokala. Kvaliteta naših proiz
vodov in še strogi center Mari
bora sta popolno zagotovilo za 
uspeh. 

Novo trgovino bomo opremili 
seveda v svojem dosedanjem 
enotnem stilu. Okolje, v katero 
prihajamo, se nas. veseli in priča
kuje z zanimanjem, saj Maribor 
nima lepe in reprezentativne 
prodajalne naše stroke. 

Mimogrede povedano, smo prav 
zaradi slovesa svoje · delovne or
g~acije prejeli iz Maribora na 
razpis poslovodje in prodajalke 

v novi trgovini nad 20 ponudb. 
V svojih sedanjih prod.ajalnah 

smo se že v praksi prepričali, da 
so Avstrijci dokaj interesantni 
kupci za naše torbice in usnjeno 
konfekcija. Mesto Maribor ima 
ob vsakem času, ne glede na se
zono, tega kupca. To je dodaten 
spodbuden dejavnik pri naši od
ločitvi. 

Naša nova trgovina v Maribo
ru je po številu sedma v državi 
- vso srečo in uspeh želimo njej 
in s tem sebi. Boris Pirnat 

Naši 
štipendisti 

V letošnjem letu je 19 štipen
distov na srednjih šolah zaklju
čilo šolsko leto uspešno, štirje 
štipendisti pa niso imeli uspeha. 

Poglejmo, kakšen je kaj uspeh: 
- Andrej Rodič in Roman Ma

lavašič sta bila odlična. Ker sta 
končala zadnji razred z odličnim 
uspehom, jima ni bilo treba de
lati mature. Jakob Trček je ma
turo naredil z dobrim. Vsi trije 
so se že zaposlili v usnjarni na 
Vrhniki in jim pri delu želimo 
mnogo uspeha. 

- Marjeta Turk in Marjan 
Majdič sta dosegla prav dober 
uspeh. še naprej jima želimo . tak 
uspeh. 

- Franc Suhadolnik, Janez 
Berčon; Vidak Babic, Iztok Fab
jan in · Sonja Viqrnar so zaklju
čili šolsko leto z dobrim uspe
hom. V naslednjem šolskem le-
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tu jim želimo še boljše rezulta
te, saj nekaterim kvari spričeva
lo ena sama slaba ocena. 

- Franc Plestenjak, Janez Ber
čon, Silva Zaman in Marija Pe
trič imajo negativne ocene in jih 
bodo morali popraviti v šolskih 
počitnicah. 

- Marija Malovrh, Majda To
mazino in Vida Repina so kon
čale ekonomsko srednjo šolo. Ma
rija Malovrh se je zaposlila v 
skupni upravi na Vrhniki, Maj
da Tomazino pa v obratu v 
šmartnem. Vida Repina se je od
ločila za nadaljnji študij na eko
nomski fakulteti. štipendija ji s 
tem preneha, ker je bila pogod
ba sklenjena samo za šolanje na 

ESš; Ponovno je vložila prosnJo 
za štipendijo, o kateri mora raz
pravljati komisija za izobraževa
nje. 

- Marija Lambergar, Francka 
Malavašič, Irena Kržmanc, Boža 
čukljek in Zalka Suhadolnik so 
vse končale z dobrim uspehom. 

Vsem štipendistom na srednjih 
šolah želimo v naslednjem šol
skem letu veliko uspehov. 

O učnem us.Pehu štipendistov 
na višjih in visokih šolah, ki jih 
ie 11, ne moremo poročati, ker 
opravljajo izpite vse leto do je
seni, ko bo znan uspeh, ki bo 
odločil, ali se bodo vpisali v viš
ji semester. 

Trije naj bi letos končali štu
dij: Tone Gantar, Marko Saksi-da in Silvo Obid. V. Hlebec 

Uresničevanje resolucije 
o kadrovski politiki 

Novembra lani je skupščina SR 
Slovenije sprejela resolucijo o os
novah kadrovske politike v SR 
Sloveniji. Namen in cilj resolu
cije je dati skupščinam, delov
nim organizacijam, sindikatom 
in drugim dejavnikom osnove za 
načrtovanje, dolgoročno in druž
beno dogovorjeno usmerjanje gi
banj na področju kadrovske po
litike, ki je vedno bolj pomemb
na za razvoj slovenske skupno
sti. Resolucija nakazuje možna 
pota in sredstva za oblikovanje 
samoupravne kadrovske politike 
s poenotenjem njenih meril v se
danjih pogojih. 

Pred nami je zdaj naloga, da 
uresničimo resolucijo o kadrov
ski politiki in pridemo do druž
benega dogovora o občinski ka
drovski politiki. 

Vse organizaciJe združenega 
dela, družbeno politične in inte
resne skupnosti morajo sedaj v 
naši občini na temelju samo
upravnega sporazumevanja ter 
družbenega dogovarjanja: 

- zagotoviti v programih raz
širjene reprodukcije in v politiki 
delitve dohodka, da se bo delež 
za izobraževanje kadrov ter stro
kovno in družbeno-ekonomsko 
usposabljanje delovnih ljudi gi
bal v skladu z rastočimi kadrov
skimi potrebami (teh pa je v ob
čini Vrhnika iz leta v leto več), 

- omogočiti tistim, ki ne iz
polnjujejo pogojev, zahtevanih 
za neko delovno mesto, da si 
manjkajočo izobrazbo pridobe v 
roku, ki ga določijo samouprav
ni akti, 

- oblikujejo sistem stalnega 
izobraževanja, ki bo zagotovil 
vsem članom kolektiva ustrezne 
pogoje izobraževanja v skladu z 
dolgoročnim programom kadrov
ske preobrazbe delovne organiza
cije. 

Minil je čas, ko smo lahko de
lili življenje na obdobje, ko se 
je človek učil in pripravljal na 
delo, in čas, ko je delal in upo
rabljal pridobljeno znanje; se
daj je nujno stalno izobraževa
nje. šolska učilnica dobiva vse 
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bolj vlogo usposabljanja mladi
ne za učenje, izobraževalni si
stem se mora prilagoditi času po
sameznika in revolucionarnim 
spremembam v tehnologiji in 
praksi; zlasti nujna je enotna, 
dolgoročna, načrtovana in stro
kovna kadrovska politika. 

Zato naj temeljne organizacije 
združenega dela izdelajo in sprej
mejo srednjeročne programe ka
drovske politike, pri čemer bi 
morale določiti zlasti: 

- da bodo v samoupravnih ak
tih predvidele vspodbujanje za 
strokovno usposabljanje, 

- da bodo okrepile kadrovske 
službe, 

- da članom kolektiva, ki ne 
izpolnjujejo pogojev za delo na 
delovnem mestu, omogočijo pri
dobitev potrebne izobrazbe, 

- da bodo ustanovile izobra
ževalne centre, in sicer v večjih 
organizacijah lastne, manjše or
ganizacije pa se bodo sporazu
mele za skupne izobraževalne 
centre. 

S samoupravnim sporazumom 
naj bi vse organizacije združene
ga dela izločile na podlagi druž
benega dogovora del svojega do
hodka v posebej za to ustanov
ljen samoupravni občinski sklad 
štipendiranja, za: 

- odpravljanje materialne ne
enakosti glede možnosti za izob
raževanje, 

- usmerjanje mladine v štu
dij manjkajočih poklicev, 

- strokovno in stalno delo s 
štipendisti, 

- štipendiranje za podiplom
ski študij idr. 

Organizacije združenega dela 
naj bi se tudi sporazumele in do
govorile z interesnimi skupnost
mi ter pristojnimi zavodi o orga
niziranem in enotnem vključeva
nju mladine v delo in delovno 
okolje v času proizvodne prakse 
ali počitniškega dela, Id mora po
stati sestavni del sistematične 
kadrovske politike v občini. Pro
izvodna praksa mora biti orga
nizirana tako, .da prispeva k ob
likovanju osebnosti mladega člo-
veka. · 

Neizenačeni materialni pogoji 
za vzgojo in varstvo predšolskih 
otrok povzročajo, da je dokajš
nje število otrok prepuščeno ne
organiziranim oblikam varstva in 
vzgoje. Vprašanje je vse bolj ak
tualno zaradi vse večje zaposle
nosti staršev in neurejenega de
lovnega časa. Socialni sestav za 
otroke v vrtcu je neustrezen, ker 
je poslovanje zavoda vse bolj 
pod vplivom čiste ekonomike. Na 
Vrhniki je v izdelavi program 
otroškega varstva. Za nov vrtec 
bo treba organizirati uvedbo kra
.ievnega prispevka in posebnega 
prispevka delovnih organizacij. 
Iz enakih razlogov si s težavo 
utira pot tudi mala šola. 

Da bi se zagotovila enotna po
litika dopolnilnega in funkcio
nalnega izobraževanja v občini, 
bi bilo prav, da bi skupščina ob
čine prevzela pobudo za sprejem 

samoupravnega sporazuma med 
TOZD in drugimi organizacijami 
združenega dela za izvedbo izob
raževalnega programa v občini. 

Drago Debeljak 

Pripis uredništva: 
Industrija usnja Vrhnika je že 

podpisala družbeni dogovor o šti
pendiranju in kreditiranju učen
cev in študentov v občini Vrh
nika. Dogovor naj bi podpisale 
skupščina občine Vrhnika, te
meljna izobraževalna skupnost 
Vrhnika, občinska konferenca 
Zveze mladine Vrhnika, občinska 
konferenca SZDL Vrhnika, ob
činski komite Zveze komunistov 
Vrhnika, občinski svet zveze sin
dikatov Vrhnika in delovne or
ganizadje na območju občine 
Vrhnika. 

O vsebini tega dogovora dru
gič kaj več. 

/lolu;....; ~ 
~~-Ule 

Poklicna obolenja kože lahko nastanejo pri delavcih v indu
striji in poljedelstvu, predvsem pa takrat, kadar na kožo de
luje kakšna kemična spojina. 
Običajno nastanejo ta obolenja, če ni zanimanja za varnost 

pri delu ali je zanemarjena osebna higiena in kjer ne spoštu
jejo pravil za varno delo. 

Obolenje kože lahko povzroča
jo tudi nekateri fizikalni dejav
niki npr. visoka ali nizka tempe
ratura zraka, različne oblike 
energije (sevanje, mehanične 
energije, udarci, vbodi, vreznine, 
skratka- rane). Zaradi pogostih 
obolenj se pritožujejo delavci v 
kovinski, cementni, premogovni, 
tekstilni, usnjarski, živilski indu
striji, enako pa tudi na delovnih 
mestih, kjer nastaja prah. Takim 
obolenjem so izpostavljeni tudi 
delavci na poljih. 

Prah seda na kožo, oslabi od
pornost kože proti strupom in 
mikrobom in kot posledica tega 
se razvija bolezen. 

Med pogoste poškodbe kože 
štejemo majhne rane, imenujemo 
jih mikrotravme: vbodi, piki, ra
nice, razpokana koža. Takšne 
majhne rane so čestokrat hujše 
in nevarnejše od velikih ran. To
da majhne rane podcenjujemo, 
ker so nezanimive, nanje pozab· 
!jamo in jih ne vidi zdravnik. 
Zato te ranice pogosto niso stro
kovno zdravljene in prek njih z 
lahkoto vdro mikrobi in razni 
strupi. Nihče niti ne pomisli, da 
postane lahko mikrotravma hu
do gnojno vnetje. 

Delavci, ki bolehajo za nekate
rimi kroničnimi boleznimi (npr.: 
sladkorno boleznijo, boleznimi 
jeter, slabokrvnostjo), morajo 
vedeti, da pride pri njih pogoste
je do poklicnih obolenj kože. Tu
di pri ljudeh, ki se bolj potijo 
in ki težko prenašajo delo v vro
čini, se · kaj hitro razvije vnetje 
kože. 

Med različnimi poklicnimi obo
lenji kože se najpogosteje pojav
ljata vnetje (dermatitis) in ek
cem kože. Poklicno vnetje kože 

se razvije na mestu, kjer pride 
koža v dotik s škodljivo snovjo. 
Stopnja vnetne reakcije je od
visna od jakosti draženja in od 
časa trajanja. Poklicno vnetje 
kože se najpogosteje pojavi po 
rokah, obrazu, zatilju. Njegove 
značilnosti so rdeča koža, oteče
nost kože, bolečine. 

Po odstranitvi škodljivega vzro
ka se v111etje kože običajno hitro 
pozdra'vi. 

Poklicni ekcem je podoben 
vnetju, vendar zelo srbi. Obole
nje je težje. Ekcem se razvije le 
pri ljudeh, ki so preobčutljivi za 
kakšno snov. če hočemo takega 
človeka pozdraviti, ga moramo 
prestaviti na drugo delovno me
sto, da bi se izognili škodljivim 
vzrokom obolenja. 

Zaščita proti poklicnim obole
njem kože zahteva številne teh
nološke, proizvodno-tehnične, sa
nitarno-higienske ukrepe. 

Najboljša rešitev je mehaniza
cija in avtomatizacija delovnih 
postoplk:ov - na ta način prepre
čimo dotik kože s škodljivimi 
snovmi. - obratovino. 

Poleg tega je treba skrbeti za 
sodobno prezračevanje, pravilno 
hitrost kroženja zraka in čistost 
delovnfu mest. · 

Uspeh v boju s poklicnimi obo
lenji kože je v ogromni meri od
visen od tega, koliko se bo dela
vec sam držal čistoče in boril 
uroti iikodljivosti obratovine, s 
lmtero pride v dotik. 

Neznatno ranico, vrez, lahko 
oskrbi vsak sam. Priporočamo 
1% raztopino cetavlona ali raz
topino asepsola ali podobne bak
tericidne snovi. Ogromnega po
mena v boju s poklicnimi obo-
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lenji je pravilna nega kože. Kdor
koli dela s kemičnimi snovmi, v 
zaprašenih delovnih pogojih, bi 
se moral vsak dan stuširati. Se
veda pa je pri tem treba stalno 
vzdrževati strogo snažnost rok 
in nohtov. Na koži umazanih 
rok, pod nepostriženimi nohti se 
po nepotrebnem zadržujejo stru
pi, mikrobi, celo jajčeca zajedal
cev, ki povzročajo obolenja. To 
pa lahko prenesemo na ostale de
le telesa ali celo v usta. 

Ne pozabimo na zaščitne kre
me in paste. Poznamo dve vrsti: 
prve predstavljajo zaščito pred 
raznimi kemičnimi strupi, topni
mi v vodi (lanolinske in silikon
ske kreme :npr. Oda - Neva Za
greb, Atrix krema z dvojnim de
lovanjem). Druge zaščitijo kožo 
pred organskimi spojinami. 

Pri uporabi kreme moramo 
upoštevati razne zahteve: kožo 
mora prekrivati v tankem sloju, 
kislost kreme mora biti prilago
jena kislosti kože, delavca pri 
delu ne sme motiti, ne sme ovi
rati naravnega dihanja kože, po 
končanem delu se mora dati 
zlahka odstraniti. 

Pred delom dobro umijemo ro
ke, na suho kožo potem vtaremo 
3- 5 gramov zaščitne kreme. 

V nobenem primeru ne smemo 
umivati rok z različnimi organ· 
skimi topili in podobnimi sred
stvi. Nevarno je umivati roke s 
klorom, apnom, s sodo, peskom, 
prahom, nafto. To lahko povzro
ča nevarno obolenje kože. Koža 
postane presuha in dovzetna za 
kožna obolenja. Zato po delu 
umivamo roke s toplo vodo, mi
lom, mehko krtačko, nato pa jih 
namažemo lahko tudi z borvaze
linom, 20fo silicilno mastjo ali za
ščitno kremo. Pri zelo suhi koži 
priporočajo vitaminske kreme. 
Ne smemo pozabiti na to, da se 
na ta način borimo proti raznim 
obolenjem kože, istočasno pa tu
di proti drugim nalezljivim bo
leznim. 

Samo nekaj minut dnevno po
rabimo za pravilno umivanje rok 
in mazanje z zaščitno kremo! Na 
ta način bomo ohranili zdravo 
kožo in lepe roke, ki so še vedno 
izrednega pomena za pridobitno 
delo. 

Dr. Boris Moškon 

Pridobili so 'si 
kvalifikacijo 

ZAPIS O TEčAJIH ZA PRIDOBITEV INTERNIH 
KVALIFIKACIJ ZA DELAVCE OPEKARSKE, GRADBENE 

IN KNJIGOVODSKE SMERI V NOVO PRIKLJUčENI 
DELOVNIENOTIIGRAD 

V mesecih februar, marec in 
april so člani delovne skupnosti 
Igrada imeli tečaje za pridobitev 
ustrezne interne kvalifikacije. 
Tečaji so uspeli; udeleženci, ki so 
uspešno položili strokovni izpit, 
že s pridom uporabljajo pridob
ljeno znanje. 

Program tečaja oziroma stro
kovnega izpita za pridobitev 
ustrezne kvalifikacije je obsegal 
strokovne predmete, zakonodajo, 
varstvo pri delu, ekonomiko in 
organizacijo podjetja; poleg tega 
pa je moral kandidat opraviti še 
preizkus iz praktičnega znanja za 
določeno kvalifikacijo. 

Ustrezno kvalifikacijo so prido
bili: 

Opekarska smer (opekar): 
PK: Suljo Ferhatovic, Zuhdija 

Zenkovic, 
Pu: Fata Djinic, Emina Ibrahi

movic, Hasan Hodžic, 
KV: Alija Lulic, Alija Zenko

vic, Sulejman Tričic, Alojz Sedej, 
Avgust Slabe, Marta Plahtar, Ani
ca Fridrih, Ana Košir in Marja· 
na Gregorka. 

Gradbena smer (gradbeni dela
vec, zidar): 

PK: Derviš Mešnjevic, Osman 
Mešnjevic, Zdravko Dojčinovic, 

Pu: Mirko Vrabičic, Mirko 
Stojnic, Ismet Murtic, Mirko Sto
janovic, 

KV: Milorad Grubiša, Milan 
Stojanovic, Ostoja Grubiša, Ivan 
Komar, 

VKV: Nikola Rajkovic, Janez 
Bobnar, Jernej Verbič, Janez Gu
zelj, Maks Stanišič, Ivan Trček, 
Janez Orešnik, Stane Velkavrh. 

Usposobljenost knjigovodske 
smeri: 

Marta Nadlišek, Francka Sku
bic in Angelca Oblak. 

Vodilni in vodstveni delavci ter 
preddelavci so obiskovali pose
ben tečaj iz zakonodaje in var
stva pri delu. 
Tečaj je obiskovalo 27 udele

žencev, ki so po končanem teča
ju pristopili k preizkusu znanja 
in ga, razen enega, uspešno opra
vili. 

Spričevala in potrdila o oprav
ljenem preizkusu znanja smo po
delili 26. junija. 

Tečaji za pridobitev posamez
nih kvalifikacij bodo vsako leto 
- prav tako bodo pripravljene 
tudi ustrezne oblike izobraževa
nja za vodilne, vodstvene delav
ce in preddelavce. 

To je eden izmed načinov, da 
pridobimo delavce z ustrezno 
strokovno kvalifikacijo; s tem 
izboljšujemo kvalifikacijski se
stav zaposlenih in pridobivamo 
ustrezno znanje. 

J. M. 

Ig radov 
sindikalni izlet 

Skoraj polovica članov kolekti
va Igrada se je v soboto 24. juni
ja odpeljala na izlet. Razpolože
nje je bilo že od vsega začetka 
odlično in se je ob vsakem po
stanku še izboljševalo. Pot je vo
dila čez Trojane mimo nasadov 
hmelja v Savinjski dolini in Ce
lja do prve pivske preizkušnje v 
Rogaški Slatini. Tu smo si ogle
dali vrelce mineralne vode. Posa
mezniki so s pravo degustatorsko 
vnemo hodili od vrelca do vrelca 
in preizkušali posamezne vode. 
Tako odžejani smo se odpeljali 
do Kumrovca, kjer smo si ogle
dali Titovo rojstno hišo. S po
močjo razstavljenih slik, predme
tov in dokumentov smo se se
znanili s Titovo življenjsko potjo 
od otroštva pa vse do povojnih 
let. 

Naslednji postanek je bil v ča
teških toplicah. Po dobrem kosi
lu smo se razšli. Nežni spol si je 
ogledal cvetličnjake Agrarije, ve
čina pa se je odšla kopat v od
prte bazene. Nekaj pa se jih kar 
ni moglo ločiti od miz in so ob 
pogovoru in pijači dočakali od
hod. 

Pravi zaključek našega izleta je 
bil v gradu v Kostanjevici. Ogle
dali smo si lesene plastike kipar
ske kolonije, vodič nas je sezna
nil z zgodovino gradu in nastan
kom Forme vive. Ker pa je na 
gradu tudi vinska klet z odlič
nim cvičkom in dobro domačo 
salamo, se je obisk končal s pet
jem, šalami, smehom in željo, 
da se še odpravimo na podobne 
izlete. 

M.J. 

Igradovci na izletu 

PISMA 
UREDNIŠTVU 

Dragi sodelavci! 

Oglašam vam se s služe
nja vojaškega roka v Kra
ljevu. Prav lepo pozdrav
ljam vse sodelavce, najbolj 
pa delavce v skladišču su
rovih kož. Prav lepo bi pro
sil, če bi mi pošiljali list 
Usrijar, tako da bom ve
del, kaj je novega v podje
tju. 

Lep pozdrav od delavca 
Jožeta Hribernika 

Kraljevo 

Zdravo! 
Najprej vas vse skupaj, 

in to celotni kolektiv, lepo 
pozdravljam. Kakor vidite, 
sem spet premeščen in sem 
s tem menjal naslov. Tu· 
kaj se imam kar v redu, 
šoferski izpit sem tudi 
opravil in bi želel po vrni
tvi iz armije, da bi se za. 
poslil kot šofer v vašem 
podjetju. . 

In še eno željo imam, da 
bi mi še naprej pošiljali 
Usnjarja. Zelo sem vam 
hvaležen za list Usnjar, ki 
ste mi ga do sedaj poši
ljali. 

Sedaj vas lepo pozdrav· 
ljam in želim celotnemu 
kolektivu dobro napredo
vanje še naprej. 

Na svidenje! 
Stane Batagelj 

Skopski Petrovac 

5 



6 

PR/SLI- ODŠLI 
Od 17. junija do 10. julija 1972 je na Vrhniki pričelo de

lati 33 delavcev. 
- Od tega so bili na novo sprejeti: 
Miroslava Bogataj, Dragan BogojeviC, Ale Bptonjic, Mio

drag Filipovic, Dragan Halilovic, Branko Janjic, Mikailo Jano
ševic, Milomir Kovačevic, Mirko Krička, Franc Likovič, Anto
nija Lukan, Marta Lukan, Miloš Maričic, Ljubiša Milovanovic, 
Franc Možina, Jasminka Omahic, Dragovan Pantelic, Marica 
Pirman, Andrija Protic, Zdravko Radešič, Milisav Savic, Gav
rilo Sindic, Dragomir Slavic, Vladimir Spasojevic, Vladan Sta
nic, Ljuban Stefanovic, Milun Tarabic in Marija Trček. 

- Roman Malavašič, Andrej Rodič in Jakob Trček so kon
čali šolanje na tehniški srednji usnjarski šoli v Domžalah in 
se zaposlili kot usnjarski tehniki - pripravniki, 

- Gorazd Vrhove pa se je vrnil s služenja vojaškega roka. 
Delati so prenehali: 
Milorad Alempijevic, Anton Gostiša ml., Avguština Igličar, 

Anton Kous, Jože Mesec in Ferid Seliman, 
Marjan Kuzmič pa je šel služit vojaški rok. 
V obratu šmartno so bili sprejeti na delo: Alojzija Cerov

šek, Marija Matoz, Milka Pivec, Janez Poglajen in Anton Pre
gelj, 

delati pa so prenehali: Jože Fajdiga, Ignac Gradišek, An-
ton Ihanc in Marija Otrin. J . Babič 

-· KAKO SMO 
POSLOVALI? 

Proizvodnja po obratih 
Usnjarna Vrhnika 
ščetinama Vrhnika 
Usnjarna šmartno 
Krznarna šmartno 
Poraba usnja in krzna v konfekcijah 
Konfekcija krzna šmartno 
Konfekcija usnja šmartno 
Konfekcija usnja Vrhnika 
Galanterija Ljubljana 
Realizacija 

248.495 m' 
7.913 kg 

73.250 m' 
19.172 m' 

4.010m' 
2.175m' 
4.567 m' 
1.465 m' 

Usnjarna Vrhnika in ščetinama 23,055.883,30 din 
Usnjarna šmartno, krznarna in konfekcija 11,899.600,60 din 
Galanterija Ljubljana 352.231,70 din 
IUV grosistično prodajno skladišče Ljubljana 1,527.278,25 din 

------------------
Skupaj 36,834.993,85 din 

Izvoz v juniju v $ 772.381 
Izvoz I.-VI. v $ 4,446.995 

Poprečni OD 
Poprečni OD je znašal za S mesecev za 184 ur 1666,34 din na 
enega zaposlenega. 
Bolniški izostanki 
Na enega zaposlenega smo imeli v 5 mesecih zaradi bolniških 
izostankov (vključno tudi porodniški dopust) 10,97 izgubljenih 
delovnih dni. 
število zaposlenih 
Na dan 30. 6. 1972 je štel naš kolektiv 1579 članov (brez vajen
cev); v vrhniških obratih dela 974 ljudi, v šmartnem 527 in 
v Galanteriji v Ljubljani 78. P. Gruden 

ZAHVALA 

Ob bridki izgubi svojega dobrega moža 
PAVLA LEšNIKA 

se iskreno zahvaljujem Industriji usnja Vrhnika 
za denarno pomoč in vence. 

Zahvaljujem se tudi vsem, ki so ga spremili na zadnji poti, 
darovali vence in cvetje ter izrazili sožalje. 

žalujoča žena Marija Lešnik 

Nezgode pri delu 
Pri strojih za raztegovanje kož 

Mollisa so se v krajšem časov
nem razdobju pripetile tri ne
zgode, pri katerih so si delavci 
poškodovali roke. Glede tehnič
nega varstva ti stroji ne pred
stavljajo večje nevarnosti za po
škodbe, ker imajo varnostne na
prave, ki pri pravilnem načinu 
dela (v skladu s predpisanimi 
navodili za delo) varujejo, da ro
ke delavcev ne bi segle v nevar
no območje. 

vrtenja tekočih trakov, če je bi
la koža preveč nagubana pri 
vstopu v stroj, kar pa pomeni še 
večjo nevarnost, kot v prej opi
sanem primeru. 

Novejša Mollisa, ki jo imamo 
v vrhniški usnjarni, ima že iz
popolnjena, širšo in prozorno 
varnostno napravo (pleksi stek
lo). Na nekoliko starejši oziroma 
prvi prispeli Mollisi, ki je postav
ljena v usnjarni šmartno, pa 

Primer iz prakse varstva pri delu: pravilen način jemanja kož iz 
stroja za raztegovanje 

Prvotni stroji Mollisa so imeli 
na izhodni strani ozko in nepro
zorno varnostno napravo, zaradi 
česar je prišlo tudi do težjih po
škodb delavcc~v (po strokovni re
viji Das Leder), ker so v času 
obratovanja stroja segali za pre
ozko in neprozorno napravo z na
menom, da bodo takoj prijeli 
kožo, ki bo prišla izmed tekočih 
trakov stroja. Ker pa je na sti
kalni plošči stroja mogoče spre
meniti smer vrtenja tekočega 
traku (če pride do gubanja kože 
ali če želimo zmehčati samo ne
katere dele kože), so delavci na 
sprednji strani stroja pri vlaga
nju kože v stroj spreminjali smer 
traku, ne da bi pred tem obve
stili delavca, ki pobira kože iz 
strojka. Zaradi tega sta tekoča 
trakova potegnila delavcu roko v 
stroj. 

Poleg tega pa je bil stroj tudi 
konstrukcijsko tako prirejen, da 
je samostojno spremenil smer 

smo vgradili novo, širšo in pro
zorno varnostno napravo ter jo 
še bolj približali stroju (ima zelo 
majhno odprtino za izhod kože). 
Prozornost naprave je potrebna 
zato, da delavec vidi kožo, ko iz
haja iz stroja, in zato ni nika
kršne potrebe, da bi pod var
nostno napravo segal v nevarno 
območje. Toda kljub tehničnemu 
ukrepu in podučitvi je delavka 
segla pod varnostno napravo, 
medtem pa je stroj samodejno 
spremenil smer vrtenja, zaradi 
česar ji je potegnilo roko v stroj. 
Posledica nepravilnega dela bi 
bila lahko še težja, če ne bi so
delavka takoj izključila stroja. 

Razumljivo je, da praktično 
nobena varnostna naprava ne 
more sama zagotoviti stoodstot
ne varnosti pri delu. Zato je nuj
no potrebno, da so delavci teme
ljito poučeni in da dosledno iz
vajajo navodila za VARNO delo. 

inž. P. P. 

Gradnja naknadnega vsedalnika v kompleksu novih čistilnih naprav 



Prehodni pokal 
občinske gasilske zveze 
Litija 

AKCIJA OBRATA šMARTNO 

Občinska gasilska zveza Litija 
je tudi letos organizirala tekmo-

Pokal je za našo ekipo velika 
spodbuda za nadaljnje delo, še 
zlasti, ker je bil osvojen brez 
pristranskih sodnikov in odvzet 
ekipi, ki je bila dolga leta v tek
movalnem vrhu slovenskega in 
jugoslovanskega gasilstva in ka-

Desetar gasilske ekipe obrata šmartno sprejema osvojeni 
prehodni pokal 

vanje prostovoljnih in industrij
skih gasilskih enot. Tekmovanje 
je bilo v Gabrovki, združeno z 
jubilejnim praznovanjem in raz
vitjem prapora tamkajšnjega 
Prostovoljnega gasilskega dru
štva. Tekmovanja se je udeležilo 
12 gasilskih desetin (med njimi 
tudi ženska desetina Predilnice 
Litija). 

Za nas je bilo najzanimivejše 
tekmovanje med enoto našega 
obrata šmartno in Predilnico Li
tija. Tekmovalci so nastopili v 
treh panogah (trodelni napad, 
praktična vaja, polaganje cevo
''oda na 105m). V vseh treh pa
nogah je bila naša ekipa preprič
ljivo boljša in je zasluženo osvo
jila prehodni pokal občinske ga
silske zveze Litija. 

tere sposobnost je tudi danes 
prav gotovo na visoki ravni. 

Za doseženi uspeh naše ekipe 
zasluži polno priznanje dolgolet
ni vodja naših gasilcevFrancSto
par, ki je tudi letos kljub bolez
ni bodril in usmerjal delo enote 
pred tekmovanji in celo na sa
mem tekmovanju. 

Iskrene čestitke za dosežel).i 
uspeh izreka vodstvo podjetja 
vsem nastopajočim gasilcem na
še enote. 

Pokal so osvojili: JanezAmbro
žič, Jože čož, Vjekoslav Janeko-
vic, Franc Jerič, Jože Lokar, An
ton Sirk, Marjan Verbajs, Jože 
Torner, Anton Groznik, Jože Gor-
še. P.P. 

Gasilska ekipa našega obrata in gasilska ekipa krajevne enote 
šmartno s poveljnikom tov. Stoparjem po končanem tekmovanju 

PRI DELU 
IN DOMA 

Ferdo Mivšek se je rodil 16. 
maja 1907 v škednju pri Trstu, 
kjer je hodil nekaj let v šolo, 
kasneje pa se je šolal v Zaplani. 
V družini je bilo 6 otrok, od ka
terih sta Rudi in Lojze padla kot 
partizana. 

Kako in kdaj ste se začeli 
ukvarjati z usnjarskim poklicem? 

Moja zveza z usnjarstvom se 
pričenja z ukom te obrti pri moj
strn Popitu, ki je imel usnjarno 
pri Treh kraljih. Učil sem se v 
letih 1924- 1926. 

Ste po končani učni dobi še 
ostali pri njem? 

Po končani učni dobi sem se 
preselil v Ljubljano in delal pri 
Polaku, nato pa nekaj časa v 
Standardu v Kranju. Ko je na
stalo obdobje gospodarske krize, 
sem bil odpuščen tudi jaz. Nato 
sem opravljal razna druga pri
ložnostna in kasneje redna dela. 

In koliko časa ste sedaj že v 
našem podjetju? 

Tu sem sedaj zaposlen že de
veto leto. Letos se nameravam 
tudi upokojiti, saj sem star že 
65 let in bo treba prenehati z ak-

praktično pri kosilu takrat kot 
ostali delavci z Vrhnike in oko
lice. 

Kako ,da ste se preselili iz oko
lice Trsta sem v Zaplano? 

Ko smo se leta 1917 preselili 
sem v Zaplano, je bila do pogod
be z 1 talijo razdeljena na dva de
la, in sicer je spodnji del pripa
dal Italiji, zgornji pa novo usta
novljeni kraljevini SHS. Vzrok 
za preselitev je bila gotovo oče
tova leva usmerjenost. 

Kdaj sta z ženo gradila to sta
novanjsko hišo in koliko časa? 

Z ženo sva se odločila graditi 
stanovanjsko hišo, ker je bila sti
ska s prostorom. Sedem otrok, 
tašča in midva nismo mogli ži
veti v majhnem prostoru. Z grad
njo sva pričela leta 1957, vselili 
smo se pa jeseni 1959.leta. Za 
gradnjo nisem najel ali dobil no
benega posojila, vse je bilo treba 
prigarati, veliko sem moral na
rediti sam, na pomoč pa so pri
skočili tudi znanci in prijatelji. 

Se prijetno počutite v tako šte
vilni družini? 

Mislim, da imajo družine z več 
člani mnogo več čara kot pa ne
katere sedanje z enim ali dvema 
otrokoma. V številni družini ni 
nikdar dolgčas, saj je vedno kdo 
pri roki, da z njim kramljaš v 
prostem času ali pa pri delu. Mi
slim tuc1', C'a so ~•t,·uci iz števil
nih družin tudi bolj skromni in 

Mivšek z družino. Manjka le najmlajši sin 

tivnim delom. Nekaj časa bi bil 
na tudi še rad prost, ukvarjal se 
bom z delom okrog doma. 

Je še kakšna družina tako šte
vilčno zastopana v našem podje
tju kot vaša? 

Mislim da ne, saj nas dela kar 
pet, razen mene še dva sinova in 
dve hčerki. Vse to se pozna tudi 
doma, saj revščine in pomanjka
nja ne trpimo več kot takrat, ko 
sem sam skrbel za vsa ta mlada 
grla. 

Vam prevoz na delo in z dela 
veliko pomeni? 

če bi bili primorani sami skr
beti za prevoz, bi bilo precej te
žav, posebno v zimskem času, ko 
zapade več snega. Tako pa zgubi
mo le malo časa s potjo, saj smo 

zadržani, predvsem pa vajeni pri
dno delati. 

Je tašča vedno tako nasmeja
na in razpoložena, kot je danes? 

Da, vedno je vedra; čeprav ima 
že 84 let, še vedno kaj postori, 
malo zapoje, včasih pa gleda tu
di televizijo. Najraje govori po 
nemško in je na svoje znanje kar 
malo ponosna. V razgovoru z njo 
se prav prijetno počutim, saj je 
dober sobesednik, posebno še, 
ker vse. kar pove, zabeli s pri
jetnim in zdravim humorjem. 

Kako gledate na to, da se dru· 
žina zmanjšuje? 

Ni prijetno, ko odhajajo odra
sli otroci drug za drugim od hi
še. Doslej sta se poročili dve 
hčerki, gotovo jima bodo sledi-

Konec na 8 .. strani 
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Nadaljevanje s 7. strani 
le še druge in sinovi in tako nas 
bo čedalje manj. Najlepše je, ka
dar smo vsi skupaj; to se zgodi 
ponavadi ob raznih praznovanjih 
in obletnicah. 

Kaj vam v podjetju ni pogodu? 
Moti me slab odnos do dela in 

do starejših delavcev. Prepričan 
sem, da bi se ta odnos popravil, 
če bi bilo tako težko najti zapo
slitev kot nekoč. Taki težki tre
nutki ostanejo človeku · v spomi
nu in pripomorejo, da ima človek 
res pravi odnos do dela. 

Kaj pa vam je najbolj všeč? 

Za s 
IZ šOLSKIH KLOPI 

V gimnazijo je hodila dijaki
nja po imenu Babič. Profesor jo 
je vedno klical Bibič. To ji ni 
bilo po volji. Ko se je opogumi
la, mu je rekla, naj jo kliče Ba
bič, kakor se piše. Rekel je, da 
to pač ni takšna reč, »ena črka 
gor ali dok To jo je tako uje
zilo, da mu je odvrnila: »Vam 
tudi ne bi bilo vseeno, če bi vas 
klicali Bimbek, namesto Bom
bek!« 

-O-
Pri verouku v gimnaziJI so se 

pred vojno učili tudi sedem do-

Vsekakor dobri in ceneni topli 
obroki. To je praktično za mar
sikoga polovica prehrane. Lahko 
bi rekel, da so bili taki obroki ne
koč marsikje že kosilo, če ne 
ravno v nedeljo, pa gotovo ob 
delavnikih. Priznati pa je tudi 
treba, da 1,50 din ni realna cena 
in da mora podjetje razliko po
sebej kriti. Kdor še vztraja pri 
svojih domačih malicah, veliko 
izgubi, saj je 'način prehrane v 
podjetju boljši iz zdravstvenih 
in drugih vzrokov. 

Razgovor zabeležil: 
Franci Kajdiž 

eh 
kazov »O bivanju boga« (takrat 
so ga pisali še z veliko začetni
co) . Eden izmed dokazov je bil 
oo svoji vsebini tak: vsaka stvar 
ima svoj vzrok, nič se ne pr ipe
ti slučajno, zadnji vzrok vsemu 
pa je bog. Potem je bilo treba 
povedati praktičen primer. Pro
fesor je vprašal Nikico: »Ce grem 
mimo bloka, ki ga zidajo, pa mi 
pade opeka na glavo, mora to 
imeti svoj vzrok. Ali mi ga lahko 
poveš?<< Nikica pa kar b rez obo
tavljanja »Zidar je bil vaš bivši 
učenec.« 

T.H. 

Iz družinske kronike 
Zoran in Zlatko sta dvojčka, 

zelo sta si podobna. Ko se je Zo
ran, star nekaj več kot dve leti, 
prvič zagledal v velikem zrcalu, 
je rekel: >>Mama, glej, žato!« Mis
lil je, da vidi Zlatka. Potem je 
stopil k zrcalu, udaril po njem 
z roko in začel jokati, ker ga 
?>žato tepe.« 

Zoran in Zlatko sta bila kot 
predšolska otroka na morju s 
počitniško kolonijo. Zorana je 
bolela noga, tako da je težko 
hodil. Ko so bili na sprehodu, se 
je tovariški zasmilil in ga je 
vzela »štuporamo«, da se ne bi 
po vročini spodtikal ob kamenju. 
Hodila je tako z njim kar pre
cej časa in se potila, ko je vi
dela, da hodi Zoran z bolno nogo 
v resnici pred njo. Zlatko, ki ga 
je zdravega brez potrebe nosila 
»v potu svojega obraza«, je bil 

1'' ... 

ves čas tiho. Ko ga je snela z 
ramen in mu očitala »ti si ven
dar Zlatko«, ji je to prostodušno 
potrdil. 

Podobnost med Zoranom in 
Zlatkom se je z leti nekoliko 
zmanjšala, vendar ne toliko, da 
ju ljudje še ne bi zamenjali. Ho
dila sta v različno srednjo šolo. 
Nekega dne je profesor okregal 
Zlatka, češ da ga prejšnjega dne 
na ulici ni pozdravil, zato bo do
bil ukor. Zlatko je prosil, naj pro
fesor počaka do prihodnje ure. 

Takrat je Zlatko pokazal profe
sorju fotografijo, na kateri sta 
bila oba. L.tatko in Zoran, in re
kel profesorju: »Sedaj pa po
vejte, kateri od obeh vas ni po
zdravil.« Profesor se ni mogel 
odločiti. Tako tokrat z uko-
rom ni bilo nič. T. H. 

·ce ne moreš več z nogo, pa si pomagaj morda s čim drugim 
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Karate 
tudi na Vrhniki 

Karate, ki je na Japonskem 
dejansko narodni šport, si hitro 
utira pot tudi v druge dežele. 
Lahko rečemo, da je ta šport v 
zadnjem času zelo priljubljen, saj 
bi bil sicer človek brez osnovnih 
prijemov in načina obrambe brez 
moči. Razlogov, da je vse več 
mladine, ki se ukvarja s to vrsto 
športa, je veliko. Ljudje so v da
našnjem času polni napetosti in 
karate je kot nalašč primeren za 
sproščanje in doseganje notra
njega miru ter samozavesti. 

Na Vrhniki deluje skupina, ki 
_i o vadi t rener, nosilec modrega 

pasu. Izpite za še vrednejše paso
ve je treba polagati pred Japon
cem Tokokišo Takašijem . 

Ta šport je primeren za oba 
spola. Ravno sedaj je razpisan 
začetniški tečaj; prav bi bilo, da 
bi se ga udeležilo čim večje šte
vilo mladincev in mladink. Ne 
smemo pozabiti, da ravno karate 
mnogo pomeni tudi v obrambi 
ter da s tem krepimo svojo 
obrambno sposobnost, če bi jo 
bilo treba kdaj uporabiti. 

Prepričan sem, da uspeh ne bo 
i 7 ostal in da bo ta šport osvojil 
marsikoga. 

Branko Grom 

Trener (desno) in tečajnik med vadbo v karateju 

s~,._,.,. 
med delownimi eaotami 
obrata Vrhnika 

Izvršni odbor sindikata v ob
ratu na Vrhniki je imenoval ko
misijo za rekreativno dejavnost 
članstva. Ta je za začetek orga
nizirala tekmovanje med enota
mi obrata v nogometu in keglja
nju. Tekmovanja so bila zelo za
nimiva, še zlasti, ker so se na 
športnem polju srečali naši »pro
fesionalci« in »čisti« amaterji. 

Tekmovale so ekipe: Uprava, 
Usnjarna I, Usnjarna II in Po
možna. 

Posebno razburljivo je bilo fi
nalno srečanje v kegljanju med 
USNJARNO I in UPRAVO. Na 
koncu tekmovanja se je ekipa 
USNJARNE I zaradi svoje se
števalne pomote močno, vendar 
le malo časa veselila zmage, ki 
pa ni bila zmaga, kot je poka
zalo ponovno seštevanje rezulta
tov. 

Rezultati tekmovanj: 
NOGOMET 

UPRAVA : POMOžNA O 1 
UPRAVA:USNJARNA O O 
POMOžNA : USNJARNA 1 O 

Končni vrstni red: 

l. POMOžNA . 

2.-3. UPRAVA, USNJARNA 

KEGLJANJE 

USNJARNA II: UPRAVA 182:214 
USNJARNAI: POMOžNA 223:190 
USNJARNAII :POMOžNA 204:165 
USNJARNA I: UPRAVA 204:207 

Končni vrstni red: 

l. UPRAVA 

2. USNJARNA 1 

3. USNJARNA II 

4. POMOžNA 

Tekmovanja med enotami se 
bodo nadaljevala tudi v drugih 
panogah. Komisija sindikata vrh
niškega obrata pa želi, da bi tak
šna srečanja organizirali tudi z 
našim i obrati v šmartnem in 
Ljubljani. P. P. 



Med -našimi 
na oddiha 

Začetek potovanja med na
še dopustnike v Strunjanu ni 
bil ravno dober. Vse od Vrh
nike pa do Strunjana sem mo
ral stati, družbo pa mi je de
lal še tov. Zupan, ki je poto
val tja po svojih računovod
skih oprav kih, seveda tudi sto
je. Vse to ni kazalo na naj
boljše, toda vse se je spreme
nilo, ko sem se v Strunjanu 
začel pogovarjati s posamez
niki, ki letujejo v drugi iz
meni. 

Prve besede z upravnikom so 
pokazale, da je letos malce bolj 
zadovoljen z vsem kot lansko le
to, posebno to velja za kuharico 
Francko in pa za sestav doseda
njih dveh izmen. Na vprašanje, 
kako je s preskrbo, posebno z 
mesom, ki ga včasih malo pri
manjkuje, je dejal, da nima te
žav, ker se dobro razume z me
sarjem, ki gleda, da ugodi vsaj 
manjšim odjemalcem, večji pa 
dostikrat ne dobe vsega, kar že
lijo in potrebujejo. 

Kot novost mi je pokazal je
dilni list za 10 dni, ki bo veljal 

vso sezono. Seveda pride tu lah
ko do spremembe, posebno velja 
to za sadje, ki je odvisno pač 
od sezone. 

V razgovoru z ostalimi člani, 
ki preživljajo dopust v Strunja
nu, je bilo čutiti, da so zelo za
dovoljni, posebno glede hrane, 
nekaj manj so bili zadovoljni z 
vremenom v prvih dneh. Več sre
če je imela prva izmena, ki je 
imela vreme, kakršnega si člo
vek lahko zaželi. Drugih bistve
nih pripomb posamezniki niso 
imeli, le na dnevno časopisje je 
bilo v začetku pozabljeno, toda 
tudi to je sedaj urejeno. Opaziti 
je bilo, da se hitro najdejo in 
oblikujejo posamezne skupine in 
kramljajo; pretežno pa je pogo
vor dopustniški in povezan s hu
morjem. Tudi nenamernih opazk 
in pripomb ne manjka, dobro pa 
je, da to naperjajo na vse in 
praktično pri tem ni izjem. Otro
ci, ki letujejo s starši, so postali 
najhitreje prijatelji, saj jih dru
ži voda, žoga in druge igre, do
stikrat pa priskočijo tudi posa
mezni starši ter s tem najmlajše 

To je pa nadobudni naraš_čaj naših delavcev -

razveselijo - ali pa tudi užalo
stijo. 
Večina dopustnikov meni, da 

jim prija letovanje v takem do
mu, kjer je manj ljudi, pa če
prav ni možnosti za večje zabave 
v neposredni bližini. 

Nova pridobitev je vsekakor 
na novo urejeno balinišče, toda 
žal ga ni moč vzdrževati brez 
ročnega valjarja, sicer pa za pro
sto balinanje ni ovire. Važno je 
le to, da ni treba iskati krogel 
po bregu, kot doslej. 

Tudi vzpon od obale do doma 
ne predstavlja več napora za ti
ste,: ki počakajo na prevoz s 
kombijem opoldne in zvečer. Na 
izlete se tokrat ne vozijo; ker je 
vreme še kar primerno za kopa
nje, nekaj je tudi dopustnikov z 
lastnim prevozom-, ti pa že po
skrbijo za ogled okolice. 

Naj zaključim z ugotovitvijo, 
da je dopust vsakomur koristen, 
večina si ga zapomni do nasled
nje sezone v lepem in dobrem. 

Franc;i Kajdiž 

Vesela dopustniška družba 

Prijazne kuharice tudi skrbijo za dobro počutje dopustnikov 

O cenah 
za na§e surovine 
in proizvode 

Ledena doba za cene v naši 
panogi se počasi taja. Vemo, 'cia 
so cene za surove goveje, ovčje 
in svinjske kože, · kakor tudi ce~ 
ne _ za gotovo usnje, usnjene izc 
delke -in. obutev zamrznile narav
ni iz novembra 1970. . . 
, Prvo. povišanje za celotno.. pa" 

~ogo je bilo odobreno v januar
ju 1971, drugo v maju 1971, tretje 

-v marcu 1972 ·in zadnje v juniju 
letos. Stopnje povišanja za po
samezne vrste surovine so bile 
različne, kakor tudi stopnje za 

·· usrije, usnjene izdelke iri · obutev. 
Konec na 10.-strani 



Nadaljevanje z 9. strani 
Pri usklajevanju cen na zamrz

njeno osnovo smo imeli težave 
predvsem pri usnju, torbicah in 
usnjeni konfekciji, kar so se ce
ne nesorazmerno povečale pri su
rovini v primerjavi z odobrenim 
povišanjem cene za gotovo usnje. 

Velika težava je tudi v tem, da 
je zaradi pomanjkanja surovih 
govejih kož vseh vrst nastala 
tekma pri odkupu kož v klavni
·~ah in odkupnih podjetjih. Tako 
stanje je namreč povzročilo zme
do pri oblikovanju cen za suro
vino. če pri tem upoštevamo še 
skokovite poraste cen na svetov
nem tržišču (cene so se dvignile 
za 80 do 150 Ofo), potem lahko ra
zumemo težave pri oblikovanju 
prodajnih cen za gotovo usnje v 
okviru zamrznjenih osnov. 

Znano je, da dajejo naše jugo
slovanske klavnice le 60 Ofo po
trebnih kož za kritje proizvodnih 
zmogljivosti usnjarske industri
ie, razliko pa moramo kupovati 
iz uvoza. Razumljivo je, da mo
ramo za te surovine plačati ceno, 
ki velja na mednarodnem trgu. 

Pri tem pa nastane še večji raz
korak pri določanju cen za go
tovo usnje, kajti zamrznjene os
nove so prenizke, da bi lahko do
pustile tako visoke cene za uvoz
no surovino. Zadnji odlok Zvez-

nega izvršnega sveta, ki je bil 
objavljen v Uradnem listu 22. ju
nija 1972, je prinesel nekaj spro
stitev cen tudi za našo panogo, 
vendar do popolne sprostitve še 
ni prišlo. 

Cene gotovemu usnju smo 
uskladili z 22 Ofo povišanjem, ni
mamo pa še dokončnih razlag o 
načinu oblikovanja novih cen za 
gotove izdelke, to je za torbice, 
usnjeno in krzneno konfekcijo. 

Značilno za vsa zadnja obdob
ja je naraščanje cen surovini in 
gotovemu usnju, industrija obu
tve in usnjene konfekcije pa za
hteva dokončno določene cene 
vnaprej vsaj za pol leta. Za nas 
je izredno težko določiti take 
cene, čeprav vemo, da se obutev 
in konfekcija prodaja za eno se
zono vnaprej in da zahtevajo pro
izvajalci trdne osnove za svoje 
kalkulacije. 

Pri svinjskem usnju imamo 
trenutno boljše pogoje za dolgo
ročnejše določanje cen, pri go
vejem p<:! smo cclvi:;ni od trenut
nega položaja ponudbe surovih 
govejih kož. R. Kočevar 

Počitniško popotovanje Matevža Praznožepiča 

Stara strojilnica v vrhniški usnjarni v zaključni fazi preureditve 
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Iz proizvodnje sta bila izločena zaradi izrabljenosti stroj za ože
manje in stroj za cepljenje 

Posnetek iz obrata Galanterija 

Da v naši jedilnici ni muh, skrbijo nekateri prijatelji »fajfe« 


