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Ob jubilejni 
petdeseti 
številki 

" nase ga 
glasila 

Dejstvo, da je danes izšla že SO. številka Us
njarja, vsekakor ni nepomembno, še posebej 
ker je to glasilo delovnega kolektiva in iz
haja le enkrat mesečno. Zato smatramo, da 
je s tem, ko Usnjar obenem stopa tudi že 
v peto leto izhajanja, potrebno ob tem jubi
leju nekaj spregovoriti. 
Osnovna naloga vsakega časopisa in tako 
tudi našega je informiranje in obveščanje 
bralcev ali pri nas delovnega kolektiva o do
gajanjih v podjetju in zunanjih dogajanjih, 
ki se nanašajo na podjetje. Pri tem pa mora 
biti do vseh dogajanj tudi· kritičen in zasto
pati tisto stališče, ki je v prid podjetja in 
v skladu s pozitivnimi družbeno političnimi 
dogajanji v naši družbi. Koliko smo v tem 
uspeli, ste lahko bralci sami sproti ugotav
ljali in ocenjevali, vendar mislimo, da smo 
zadovoljili vsaj v osnovnih nalogah in s tem 
opravičili izdajanje glasila, obenem pa tudi 
pokazali nujnost takega načina medsebojne
ga informiranja. 
Obseg Usnjarja se je od začetka do danes 
že precej povečal, saj od prvotnih šestih stra
ni danes tredno izhaja 111a dvanaj-stih ali celo 
štirinajstih straneh. Tudi naklada se je po
večala na nad 2000 izvodov, kar pa je glede 
na vedno večje število članov kolektiva IUV 
povsem razumljivo. V tem času se je naše 
podjetje tudi zelo povečalo, saj se nam je 
poleg šmartna priključila še vrsta podjetij 
iz Vrhnike, Ljubljane in šoštanja. Zato bo 
moral Usnjar v prihodnje odigrati tudi po
membno vlogo v zbliževanju in medseboj
nem spoznavanju kolektivov iz posameznih 
krajevno ločenih enot skupnega podjetja. 
Glede na to, da je sestav bralcev zelo širok 
in se ti močno razlikujejo po svojih željah 
glede . vsebine, kar je pokazala tudi anketa, 
se skušamo držati pravila »za vsakega ne
kaj«, česar pa seveda ne moremo uresničiti 
v vsaki številki. Zato je enkrat več branja za 

Na zadnji seji uredniškega odbora so se zbra
li tudi vsi člani, ki sodelujejo pri delu že od 
vsega začetka. Od leve proti desni: Peter 
Petkovšek, Bogdan Urbanc, Meta Vrhunc in 
Jože Mali 

enega, naslednja številka pa je zanimivejša 
za drugega. Zaradi tega lahko rečemo da 
vloga članov uredniškega odbora ni lahka 
saj je časopis po drugi strani podvržen tudi 
kritičnosti bralcev, ki ga morda včasih le 
preveč enostransko ocenjujejo. Kljub temu 
so vsi člani uredniškega odbora vztrajali 
pri svojem delu in nalogah. Zapustili so ga 
le tisti, ki so odšli na nova službena mesta 
iz~en podjetja ali pa je celo smrt prekinila 
nJihovo delo. Tako že ves čas izhajanja 
Usnjarja, vse do danes, v odboru vztrajajo 
štirje člani, za katere lahko rečemo, da so 
tudi med najbolj aktivnimi in jim gre res
nično vsa zahvala za dosedanje delo. Prav 
tako se moramo zahvaliti vsem tistim čla-

Danes 

nom kolektiva in zunanjim sodelavcem, ki so 
po svojih močeh skušali prispevati k čim 
bolj pestri vsebini našega glasila. Vendar 
moramo poudariti, da je krog sodelavcev še 
vedno preozek in bi želeli, da se njihovo šte
vilo še poveča, kajti le tako bomo lahko pi
sali o vseh dogajanjih v kolektivu. Nihče se 
ne bi smel ustrašiti kritičnosti do objavljene
ga članka, saj je vsaka pripomba, ki je na 
pravem mestu, dobrodošla in le prispeva do 
boljšega pisanja. Morda prav zato pogre
šamo več člankov o delu mladine in dejav
nosti družbeno političnih organizacij. To po
manjkljivost bomo morali v prihodnje čim
prej odpraviti. Skušali se bomo potruditi, 
da bo Usnjar še bolj pester in zanimiv, da 
bo iz njega čutiti, kakšen je naš kolektiv in 
kakšno je njegovo delo. Po drugi strani pa 
želimo, da bi ga vsi bralci čim bolj skrbno 
prebirali in ga imeli za svojega, kjer bodo 
lahko našli tudi sebe in v njem izražali 
svoje delo in želje. 

50. številka »Usnjarja« 



O skupnih 
strokovnih 
službah 

Pod pojmom strokovne službe si ljudje naj
večkrat predstaViljajo >>Upravo podjetja«. 
Sicer je pojem strokovne službe širši, saj 
obsega poleg čiste uprarve še kopico drugih 
strokovnih funkcij, ooi spremljajo lin dopol
njujejo osnovno proizvodno dejavnost vsake 
delovne o11ganizaoije, vendar smo se vsaj 
kolikor toliko ;pdbHžali resnici. Težje pa je 
opredeLi,ti tiste dejavnosti, ki v delovni orga
nizaciji tvorijo skupne •strokovne službe, to 
je tiste ·službe, katerih dejavnost je namenje
na in služi 'VSem temeljnim organizacijam 
združenega dela v sestavu delovne organizaci
je. Težava je nalffil'eč v tem, da ·so posamezne 
s1už;be zaradi cenejšega poslovanja in pred
vsem zaradi pomanjkanja kadrov prisiljene 
opra<vJjatli poleg sikupn~h zade;r m . fun~~ij 
tudi posamezne zadeve m opra"':da, :ki sluz~!o 
izključno določend TOZD. ~aJen~staV?-eJ_sa 
opredelitev skupnlih stroko:vrnh 'Sluzb b1 b1·la 
ta da bi rekli skupne strokovne služ<be bo 
v ·prihodnje tl\'ori!la nekdanja skupna UIPJ:;a!Va 
na Vrhniki. Vendar tud!i itakšna opredelMev 
ni točna in sicer !iz že navedenih rarzlogov, 
kakor tti,di zaradli dej<stlva, da del skupnih 
strokovnih sJJužb deluje v strokovnlih sl?žbah 
posame~ TOZD, predvsem pa v deVlznem 
oddelku in Biroju v LjubJ}ani. 
Tako nam torej ostane le ·še m?žnost, da ~o: 
skusimo skupne strokovne s[uzbe opredeld!t<I 
s tem da določimo območje lll!jiliovega dela. 
Zaradi preglednosti bi . :kar naMelJ! katera 
oprav,ila pra'Vzaprav sodiJO v obmoc)e skup
nih strokovnih s1užb: 
.:...... usklajevanje dela in interesov med T~ZD, 
- razvoj, programiranje in. ~ačrtovan)~.. . 
- skupni računoViodskl posh m ves plac1lm 

promet, . . 
- urejanje ·skupnih kadrovsko-somalmh za-

dev 'in družbenega standarda, 
- notranja .kontrola, 
- zadeve namdne obrambe dn oivHne zaščite, 
- skupno opravljanje kome_rcialnihv zadey, 

kamor sodi nabava, prodaJa, proucevanJe 
tDga, ·reklama itd. . . 

- skupno .vodenje in reševanJe pravmh za-
dev, v . . •v . . 

- skupno pDoucevan)e 111 uresn1cevan]e SlS-
tema upravljanja in samoupravljanja v 
delovni organi.zaoiji, 

- i!wbraževanje <in ,informacije itd. 
Vsa našteta opravila predstavljajo v grobem 
vsa ,tista dela, ki so nujno potrebna za nemo
ten proizvodni potek temeljnih organizacij 
združenega dela s tem, da bodo skupne 
strokovne slmbe opravljale mdi še druga 
oprav,iJla, če bo tako narekoval proizvodni 
potek, načelo ekonomičnos<ti lin ustavna nače
la, kate1.1ih namen je, da se neposrednemu 
proizvajalcu čimbolj približa odločanje o 
ustvarjenem dohodku in njegovi delitvi. 
Delo skupnih strokovnih služb samo zase ne 
ustvarja vrednost•i, :pač pa je nujno potrebno, 
da se nOIVO ustvarjena vrednost proizvodnih 
temeljnih organizacij ovrednot.i in realizira 
na tržišču. Tako torej je delo skupnih stro
·kovnih sluŽ!b nujno ,potrebno ost•alim temelj
nim ox;garnizacijam, ker se ti dve dejavnosti 
med seboj skupno dopolnjujeta ·in le tako 
rzdl.1UŽeni tvorita zaokroženo celoto, ki jli rpra
vimo delovna organizacija. Morda je kdo 
drugačnega mnenja, češ saj bi vsaka TOZD 
lahko ttudi sama organizirala vse tiste dejav
nosti m funkcije, ki naj bi jih opravljale 
skupne strokovne službe in bi s tem še bolj 
približali samoupravljanje in odločanje o do
hodku tistim delavcem, ki so ustvarili doho-
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dek. Takšna .teza navidez zelo ugaja, ·toda le 
prvi hip, čim pa se v zadevo poglobimo, vidi
mo 'ta:koj ra2iliko med zadevami, ki jrih oprav
ljajo skupne strokovne službe, in pravico o 
odločanju o dohodku; cilj strokovnih služb 
je namreč strokovno pravHno in zakonito 
delo, katerega namen je zbiranje podatkov 
·informacij, dajanje predlogov, sestavljanje 
poročil, načrtov in opravljanje vseh tistih 
strokovnih dejamosti, ki jim jih nalagajo 
samoupravni organi; tem pa je prepuščeno 
odločanje o !Vseh temeljnrih zadevah delovne 
organizaoije, kar je ,vsekakor kvalitetno po
polnejša oblika odločanja v delovni organiza
oiji. Obstoj skupnih strokovnih služb ikot 
organizacijske oblike narekuje tudi rarzlog 
ekonomičnosti, 'saj ni primerno, da bi .v času 
vsesplošnega pomanjkanja visoko strokovnih 
kadrov drobili doslej enotne skupne strokov
ne službe; takšnemu početju pa ·se protivi 
<tudi dejstvo, da bi z razdrobljenos•tjo poraslo 
število zaposlenih v strokovnih službah, kar 
vsekakor ne more biti namen ustavnih dopol
nil, 'katerih končni oi.lj je lahko le večja pro
duktivnost, boljši medsebojni odnosi in čisti 
ra6uni med TOZD, združenimi v delovni 
organizacijri. 
čeprav skupne službe ne ustvarjajo nove 
vrednosti, pa vendar ne moremo naivno ugo
tavljati, da njihovo delo ni nič vredno, saj 
se ta v~rednost ·kaj kmalu pokaže v obliki pri
spevka vseh obratov za vzdrževanje »skupne 
uprave«; končno pa 'ti stroški tudi bremenijo 
vse proiz·vode, izdelane v delovni organizaciji. 
Načini za obračunavanje storitev skupnih 
strokovnih služb so različni, v glavnem pa 
prevladujeta v novejšem času dva načina, in 
sicer da se stor1t·ve ·skupnim ·strokovnim 
službam plačajo "' obHk:Ji dogovorjene pro
viZJije od opravljenega prometa, ali da se na 
podlagi posebnega letnega delovnega načrta 
določi število nalog in izvajalcev 'ieh nalog 
ter to ovrednoti v denarju. Takšna denarna 
vsota pa mora zadostovati za pokri,tje oseb
nih dohodkO'V zaposlenih, materialnih stroš
kov, a:morVizacije, zakonitih rin pogodbenih 
obveznos·ti ter za obHkovanje skladov »skup
nih s.trokowrih služb«. V osnutku našega 
samoupravnega sporazuma o združevanju 
smo se odločili za drugo vaDianto, .kar pome
ni, da predlagamo približno takšno financi
ranje skupnih strokovn!ih slmb, kot obstaja. 
že do sedaj . Zakaj kljub temu, da obstaja 
želja naj,ti ustrezneJši način w:ednotenja dela 
·skupnih stmkovnih služb, nismo našli dru
gačne rešitve, ki bi bila sprejemljiva za našo 
delovno organizacijo. 
Nadaljnje sporno 'Vprašanje je tudi to, ali 
skupne ·strokovne službe izpolnjujejo vse 
potrebne pogoje (da imajo svoje premoženje, 
ustvarjajo dohodek, tvo1.1ijo zaokrožen del 
delovnega postopka), da se lahko ustanovijo 
kot temeljna organizacija združenega dela. 
Komisija za ustanovoitev TOZD je po dolgi 
razpravi in po posvetovanju z zunanjimi 
st110kovnjaki prišla do ,zaključka, da ;v našem 
primeru skupne strokovne službe ne izpol
njujejo vseh naštetih pogojev, da bi lahko 
postale TOZD, ker nimajo svojega premože
nja dn ne ustvarjajo dohoc):ka; zato smo se 
odlo6ili imenovati jih OZD (ovganizacija 
združenega dela). Seveda pa bodo delavci, 
zaposleni v skupnih strokovnih službah, v 
svojih samoupravnih pravicah izenačeni z 
delavci v ostalih temeljnih organizacijah 
združenega dela, kar je končno tudi povsem 
normalno glede na ugotovljeno dejstvo, da si 
delovno organizacijo Jahko predstavljamo 
le ·v medsebojni tesni povezanosti proizvodne 
in upravno spremljevalne funkcije skupnih 
strokovnih služb. 
P.rav glede skupnih strokovnih služb je še 
precej nejasnosti, saj se vsi zavedamo, da je 
od kvalitetnega delovanja teh služb odvisno 
tudi delo proiz;vodnih temeljnih organizacij, 
istočasno pa tudi obstaja še vedno bojazen, 
da si skupne strokovne službe, k!i krijejo v 
sebi največji umski potencial v delovni orga
nizaciji, mimo predpisov prisvojijo odločanje 
o il:istih stvareh, ki pripadajo kot neodtujlj,iva 
pravica ostalim temeljnim organizacijam. 
Vse 1lo nam narekuje, da poglobljeno začne
mo z reševanjem nakazanih nasprotij in sku
šamo doseči takšno skladnost med vsemi 
temeljnimi oDganlizaoijami v delovni organi-

zacija, da bo odveč vsaka bojazen glede pl'is
'Vajanja pravic, ki pripadajo drugim. Ljudski 
pregovor pravi: »Več glav več ve!«; zato vse 
člane delovne skupnosti prosimo, da po svo
jih močeh sodelujejo IV bližnji razpravi o 
osnutku samoupravnega sporazuma, kajti 
vsak dobronameren predlog nam bo zelo 
dobrodošel. 

Pogovor 
o varčevalni 
akciji 

V današnji številki Usnjarja objavljamo po· 
govor z delavci in vodstvenim kadrom obra
tov šmartno, in sicer usnjarne, krznarne, 
konfekcije krzna in konfekcije usnja. Ob po
govoru z delavci je bilo žal videti, da 
skoraj nihče ne prebere časopisa in da sko· 
raj ni bilo delavca, ki bi imel predstavo, 
kaj pravzaprav varčevalna akcija pomeni za 
naše podjetje in kaj bo ta akcija doprinesla 
dobrega delavcem samim. 
Pri vsakem intervjuju je bil potreben v za
četku temeljit uvod, šele potem je razgo
vor lahko stekel. 
Vprašanja, ki smo jdh postavili delavcem, so 
bila enaka kot vprašanja, na katera so od
govarjali delavci obrata Vrhnika, za osve· 
žitev pa jih objavljamo ponovno: · 
l. Kam bi usmerili denar, ki bi ga s to ak

cijo pridobili? 
2. Kako bi z boljšim izkoristkom delovnega 

časa na posameznih delovnih mestih 
zmanjšali režijske stroške? 

3. Kako bi s kvalitetnejšim delom na dolo· 
čenem delovnem mestu, z boljšo organiza
cijo dela, boljšim odnosom med delavci 
in z večjo disciplino prispevali največji 
delež k akciji varčevanja? · 

Delavci usnjarne šMARTNO: 
Struženje (tov. Anton Groznik) 
Denar, ki bi ga z akcijo varčevanja prido
bili, naj bo vsekakor namenjen za stano
vanjske potrebe, čeprav bi povedal, da se 
da tudi z lastno pridnostjo marsikaj ustva
riti. Sam sem z lastnimi prihranki zgradil 
hišo in šolal dva fanta. Seveda še marsikaj 



manjka v našem domu, to pa pridobiš lahko 
edino s prihranki. Prav gotovo je za delavca 
potreben tudi počitek ob času dopusta, toda 
le malo je takih, ki si pri teh cenah lahko 
privoščijo dopust na morju, če imajo dovolj 
drugih življenjsko važnih stroškov - toda 
počitniški dom je za ljudi vsekakor potreben. 
Skoraj vsi delavci delamo po normah, toda 
mislim, da ni delavca, ki pri svojem delu 
ne bi malo postal, pokadil cigareto, potem pa 
z enakim tempom delal naprej. Delavec mo
ra predvsem skrbeti, da pride v službo zdrav! 
spočit in trezen, ker le tako bo lahko svoJ 
delovni čas koristno izrabil, ne da bi pri 
tem trpela kvaliteta dela. 
Kvaliteta usnja je sedaj dobra, le disciplina 
včasih malo šepa. V podjetju sem že petin· 
dvajset let in lahko rečem, da so mlajši de
lavci sedaj bolj nedisciplinirani kot včasih. 
Pred leti ni nihče niti pomislil, da bi stopil 
na kožo, jo s tem umaz3:l ali _POškodov~l, 
danes pa to napravi mars1katen delavec m 
človeka boli srce, ko to gleda. Lahko pa re
čem da so v zadnjem času tudi mladi de
lavci pokazali dokaj volje, da bi postali bolj 
disciplinirani. . . . 
Odnosi med delavCI m vodstvemm kadrom 
so v redu in smo z današnjimi razmerami 
v tovarni lahko mdovoljni. 
Barvama (Anton Poglajen in Zvone Mrhar) 
Z varčevalna akcijo pridobljen denar naj se 
nameni za gradnjo tovarniških stanovanj in 
dajanje kreditov. Ljudje so tu precej nave
zani na zemljo in prav s krediti bi si marsi
kdo lahko ustvaril svoj lastni dom. Počitniški 
dom je prav gotovo že sedaj premajhen in 
morali bi misliti na gradnjo novih domov 
v različnih krajih, ker tako bi bile počitnice 
od leta do leta zanimivejše, pa tudi z novimi 
kraji se mimogrede spoznaš. 
Delo v barvarni je vezano na recepturo, torej 
je normirano, Lahko rečemo, da mor·ava svoj 
delovni čas zelo popolno izkoristiti, saj je 
receptura dolgotrajna, predvsem če imava 
v sodih velike kože. Pri tej surovini je nor
ma previsoka, pri lažjih kožah pa jo lažje 
dosegava. Z nabavo novih sodov bi lahko 
povečali zmogljivost. 
Kakovost usnja bi lahko izboljšali in to pred
vsem s točnejšim delom prav tu v barvarni. 
Tudi pri cepljenju kož bi morali delavc~ 
malo bolj paziti na kvaliteto, predvsem pn 
cepljencu. Morava pa povedati, da so delovni 
pogoji v našem oddelku razmeroma težki, 
saj je v delovnem prostoru zelo vroče in vlaž
no, poleg tega pa delamo še s kemikalijami. 
Tudi delo je naporno in bi bili zato lahko 
osebni dohodki pri strojenju in barvanju 
nekaj višji kot v »mokrih oddelkih«. Pouda
riti pa morava, da je disciplina v oddelku 
v redu odnosi med delavci ne glede na sta
rost d~bri, z izmenovodji in obratovodjem pa 
se dobro razumemo. 
Vakumska sušilnica in Poldvac (tov. Rafael 
Kotar) 
že nekaj časa gradim hišo. Dobil sem tri mi
lijone kredita, kar pa je seveda premalo. 
Hočem povedati to, da si z lastnim delom, 
pa čeprav nimaš veliko denarja, lahko pre
cej narediš. Prav gotovo bo ta varčevalna 
akcija mnogim pomagala, pa naj bo to pri 
dodeljevanju kreditev ali stanovanj tovar
niške lastnine. že zdaj imamo samski dom 
in blok, toda precej »samcev« v blo~u bi v~e 
lahko preselilo v samski dom, nekaJ druzm 
v samskem bloku pa bi tako lahko dobilo 
stanovanja. Seveda pa to ne bi bila ne vem 
kakšna rešitev, ker je stanovanjski problem 
v šmartnem zelo problematičen. 
Počitniški domovi so potrebni in naj se gra
dijo, čeprav sam že nekaj let nisem koristil 
dopusta za počitek, ker me vedno čaka delo 
na hiši. 
Moje delo je normirano in delovni čas pre
bijem pri stroju. Pripomniti pa moram, da 
v popoldanski in nočni izmeni kože niso pri
pravljene, tako da z iskanjem dela . zamudim 
večkrat od pol do ene ure svojega delovnega 
čaSa. Vprašujem, zakaj je lahko zjutraj delo 
vedno pripravljeno? 
Z boljšim raztezanjem na pastingu in drugi 
vakuumski · sušilni ci bi lahko izboljšali kva
liteto kož. 

Disciplina je dobra - včasih je režim skoraj 
prestrog. Tudi organizacija dela v obratu 
je dobra, prav tako odnosi med delavci. Po
goji dela pa so izredno težki, saj velika vro
čina povzroča precej težav pri delu, posebno 
še, če se ne počutiš dobro. Potrebna bi bila 
prezračevalna naprava in prav gotovo bi se 
potem povečala storilnost. Nočno delo bi lah
ko odpravili. 
Zadnje čase pogrešam sestanke samouprav
ljalcev v našem oddelku, saj smo se na teh 
sestankih odkritosrčno pomenili in tudi mar
sikaj sklenili. 
Brušenje (tov. Poglajen Ani in Jurič Ignac) 
Meniva, da je akcija varčevanja koristna in 
da je že čas, da rešujemo stanovanjske za
deve. 
Tudi počitniški domovi so nujno potrebni 
za tako veliko podjetje, kot je IUV, čeprav 
midva svoj dopust koristiva za delo doma. 
V delovnem času smo skoraj polno zaposle
ni, ker je visoka norma, posebno pri velikih 
kožah. Večjih zastojev pri delu nimava, saj 
ključavničarji hitro odpravijo napake na stro
jih. Organizacija dela je dobra, prav tako 
tudi odnosi med delavci in izmenovodji. Ko
že, kot surovina, so. včasih slabše, vendar mi
sliva, da je kvaliteta usnja dobra. Pri svojem 
delu nimava težav in se na delovnem mestu 
dobro počutiva. 
Obratovodja »mokrih oddelkov« usnjarne 
(tov. Jože Urankar) 
Varčevalna akcija je za naše podjetje zelo 

pomembna. Ni pa mi pravzaprav še sedaj 
jasno, kako bomo resnično prikazali prihran· 
ke. Postavlja se vprašanje, kako bomo dolo· 
čali točno prihranke, ki se tičejo proizvodnje, 
oziroma prihranke ostalih sektorjev - reci· 
mo nabave materialov, surovine in prodaje? 
Akcijo izvajamo že nekaj mesecev, vendar 
do sedaj še ni bil objavljen finančni rezultat 
o uspešnosti izvajanja varčevanja. 
želim pa, da bi sredstva, pridobljena z varče
valna akcijo, izključno uporabljali za sta
novanjske namene in to enakomerno za indi· 
vidualno gradnjo, kot tudi za gradnjo tovar
niških stanovanj. Smatram, da se na splošno 
politika graditve sedaj ne vodi pravilno, ker 
vsakega, ki sedaj rešuje stanovanjsko vpra
šanje in pri tem gradi lastno hišo, preveč 
obremenjujejo razni prispevki že pred za
četkom gradnje. 
Prav gotovo lahko veliko denarja prihranimo 
prav v proizvodnji. Z večjo zavestjo in res
nostjo pri delu bi odpravili veliko napak in 
težav. Pogosto delavci ne vedo, kakšno vred
nost predstavlja ena koža, in prav zato de
lajo neprizadeto in brezbrižno s kožami. . 
Premalo je organizirana nabavna služba, saJ 
veliko materialov in kože kupujejo po tele
fonu in dobavitelj ni točno seznanjen z na
šimi zahtevami. 
Več pozornosti bi morali posvečati prevze
mu surovine, se bolje povezati z usnjarno in 
upoštevati njene potrebe. 
Tudi z večjo disciplino pri delu lahko pri
hranimo denar in o tem bi rad spregovoril. 
Disciplina je pravzaprav odvisna od posa
meznega vodje obrata in prav zaradi tega 
nastajajo razlike. V zvezi s tem je tudi raz
lična kaznovalna politika. Vendar je kot neko 
pravilo, da vedno kaznujejo le fizične delav
ce, delavcev na višjih delovnih mestih pa ne, 
čeprav težje kršijo disciplinski pravilnik (al
kohol). 
Velik problem v šmartnem je prav gotovo 
tudi prihod strokovnega kadra na delo. Vsi, 
ki prihajajo od daleč, se namreč vozijo z last
nimi avtomobili in prava stimulacija za ta 
prevoz še danes ni urejena. To vprašanje 
prevozov bi morali čimprej rešiti, saj se 
prav poraja problem, da ne moremo prido
biti novih tehnikov za potrebe usnjarne in 
krznarne. 
Na koncu bi zaželel več sodelovanja med 
posameznimi službami, več dogovarjanja in 
sporazumevanja in popolno uresničevanje 
dogovorov ali sklepov samoupravnih orga
nov. 
Vodja TPP (tov. Trdin) 
Uspeh akcije varčevanja je odvisen prav od 
vseh zaposlenih in je glede na število stano-

vanjskih problemov zdaj skoraj nujna. Bivši 
kombinat šmartno ni gradil stanovanj, sedaj 
pa je veliko delavcev, ki čakajo na rešitev 
tega problema, kar je pokazala že anketa. 
Seveda je v tovarni precej načinov za prihra
nek denarja, vprašanje pa je, kako prikazati, 
kaj je res privarčevano in kaj ni. Toda, kar 
bomo privarčevali, naj gre namensko v sklad 
za stanovanja. Tudi počitniški dom bomo 
morali graditi , čeprav menim, da je pri da
našnjem osebnem dohodku delavca cena v 
Strunjanu (40,00 din) skoraj previsoka. če 
vzamemo, da delavec zasluži 1800 din in ima 
petčlansko družino, predstavljajo počitnice 
zanj skoraj dvakratni mesečni osebni doho
dek, če si le malenkost še privošči za »za
bavo« . V šmartnem večina delavcev svoj do
pust preživi doma, pri delu na majhni kme
tiji, tako da se ljudje pravzaprav med do
pustom ne odpočijejo. 
če hočemo začeti reševati problem boljšega 
koriščenja delovnega časa, bi si morali naj
prej ustvariti moderen način normiranja de
la - to je s študijem gibov delavca. Tudi 
usnjarna bi morala počasi postati nekak »te
koči trak«, tudi vprašanje transporta bi mo
rali hitreje reševati, čeprav smo že marsikaj 
naredili. Vprašanje je tudi, ali je nočno delo 
dejansko racionalno? Vemo namreč, da je to 
delo manj natančno, slabše kontrolirana, po
leg tega pa ljudje pridejo od dela doma že 
dokaj utrujeni v tovarno. Nočno delo bomo 
morali ukiniti, čeprav pri današnjem stroj
nem parku, strojnih napravah in količinskem 
načrtu zaenkrat to ni mogoče. 
Disciplina v posameznih obratih je zadovo
ljiva. Res pa je, da je vsak disciplinski pre
kršek zelo pedantno prijavljen in da disci
plinska komisija zelo uspešno dela. Težjih 
disciplinskih prekrškov zato praktično nima
mo. 
Tudi kakovost usnja v šmarski usnjarni ni 
slaba. Prav gotovo bi kakovost usnja izbolj
šali, če bi bila tovarna bolj specializirana na 
gotovo surovino. Tovarna je že grajena za 
predelavo govejih kož, saj je namok nekako 
prilagojen za 3300 m', medtem ko namok te
leč jih kož da le 2000 m' usnja. Poleg tega tu
di enotno nabavljena surovina omogoča bolj
še poznavanje surovine same, boljši izbor 
artiklov in seveda boljšo kakovost. Mešana 
surovina vsak razvoj artikla otežkoča in po
vzroča določene težave v proizvodnji. V 
šmartnem smo letošnje leto predelali pre
cej Big Packerjev, kar jih prejšnje leto ni
smo, razen tega smo uvedli goveji prešan 
anilin, ki je vsekakor finančno zelo donosen 
artikel, delamo tudi na tehnologiji jermen
skega cepljenca, ki ima visoko ceno, pora
bimo pa malo materialov za dokončno izde
lavo. Torej razvoj artiklov je šel v šmartnem 
precej navzgor in zavedamo se, da bi bilo 
bolje kupovati visoko kakovostno surovino, 
ker iz nje dobimo tudi boljše izdelke. Zato 
bi bila potrebna večja analiza surovinskih 
baz, obenem pa tudi tipov surovine, kar bi 
le tako lahko načrtno uravnavali naš pro
izvodni program. Kadrovska zasedba v šmar
tnem je dobra, zadnje čase pa nam primanj
kuje predvsem tehnikov. 

Delavci krznarne šmartno 

Mezdrenje (ltov. Remec Amon in Mandelj Pe
ter) 
Akcijo varčevanja smo vsi pozdravili, saj ve
mo, kako pereč je stanovanjski problem. Po
leg sredstev, ki bi jih namenili za stanovanja 
in počitniške domove, smo govorili na se
stankih krajevne skupnosti, da se del sred
stev oddvoji tudi za ceste in druge potrebe 
na podeželju. Mnogi se vozimo od 6 do 10 km 
daleč na delo in vsak dan občutimo, kako 
nujno potrebujemo ceste. Tudi stroški, ki 
jih imamo s prevozi - bodisi z mopedom 
bodisi z lastnimi avtomobili, bi morali biti 
povrnjeni, saj smo prikrajšani glede na ti
ste, ki imajo .svoje domove ob avtobusnih 
progah. Takih delavcev pa je pri nas veliko! 
Veliko delamo v tovarni in · doma na kme
tijah, praktično nimamo dopusta v pravem 
pomenu besede in zato si tudi veliko obe
tama od te varčevalne akcije. 
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Veliko strojev v krznarni je že zastarelih 
in iztrošenih, saj nekateri obratujejo že 15 
let .. Govorili smo že, da je treba nabaviti no
ve, saj bi bilo tudi delo potem kvalitetnejše, 
tako pa se kože trgajo in gre veliko drn' 
v odpadke. če delavcu ne omogočimo kvali
teten stroj, od njega ne moremo zahtevati 
kakovostnega dela, pa če se šc t ako trudi. 
Tudi visoke norme so pogosto vzrok neka
kovostnega dela in velikega števila odpadkov, 
npr . obrezovanje kož. 
Pogoji dela so v krznarni izredno težki, saj 
je v oddelku prevelika vlaga in vročina, pa 
tu di stroji sami so prenizki. Vemo, da nam 
je s l. 6. 1973 sanitarna inšpekcija prepove
dala obr atovanje oddelka . Tudi v Usnjar ju 
je bilo že pisano o tem , ela bodo obrat u re
dili oziroma zaprli, rešeno pa še n i ničesar 
in samo čakamo . . . 
Prihranek je odvisen tudi od nabave suro
vine. Včasih ie surovina zelo slaba in vpra
šujemo se, če se posamezne pošiljke sploh 
spl ača predelova ti. Delno izgubo na kem ika
lijL1h- pri strojenju imamo tudi pri izmetu 
vel ikih kož. Nekater i stroji, ki ne ob ratujejo 
več . ali le občasno, so zelo slabo vzdrževani 
in bi jih bilo treba vsaj konzervirati, tako pa 
rjav,ijo dn kv-arijo vid ez o ddelka. Sicer pa je 
stranske\ cle janost zelo elastična, tudi orga
nizacija v oddelku je dobra, Je včasih m anj
ka delovne sile, pa tudi izmenovodij . Odnosi 
med delavci so zelo dobr i, saj so delavci ve
činoma clisciplin irani , vsak posamezen pre
kršek pa skupno rešuj emo in ga tudi obse
elimo. Sama disciplina pa ni odvisna samo 
od voclie obrata, temveč tudi od vseh lj udi, 
ki delajo na posameznih delovnih mestih. 
Osebni cloh odld so sorazmerno dobri in smo 
dobili S odstotkov dodatka na delo v težkih 
pogojih. Glede na draginjo pa b~ !1101-ali tudi 
osebni dohodek deloma poprav1t1. 
Striženje in obrezovanje kož (tov. Ange Je
rič, Nada Turniški) 
Denar bi morali nameniti za stanovan ja, saj 
za svoi lastni dom je zelo težko pr ihrani ti 
denar, ker je gradbeni material sorazm erno 
zelo drag, zato pričakujemo marsikatero re
šitev od varčeval ne akci je v podjetju. 
Svoj delovni čas praktično stoodstotno izko
r istimo, ker je norma sorazmerno visoka. 
Prav pot ruditi se moraš, ela svoje elelo opra
viš v osmih urah in pogosto gremo domov 
popolnoma premočene in utrujene. Posebno 
takrat je normo težko doseči, ko so kože 
trde, čeprav vemo, da je temu večinoma vzrok 
surovi na. Tudi st roji so star i in ne delajo t ako 
dobro, kot bi morali . često se stroji pokva
rijo in čeprav je elelo stranske dejavnosti ka
kovostno, vseeno občutimo določen zastoj pri 
delu. Precej časa izgubimo tudi s transpor
tom, . saj kože same dovažam o in odvažam o. 
Kvaliteta kož je precej odvisna od delavca, 
saj če delavec preveč hiti z delom, to delo 
ni in ne more biti v redu opravljeno. Tudi 
pri obrezovanju pogosto opažamo, da so 
kože velike, tako da pri strojnem obrezovanju 
ne bi dosegli norme, bilo pa bi veliko manj 
odpadkov kot pri ročnem obrezovanju -
torej bi bilo delo kvalitetnejše. Organizacija 
v oddelku je zadovoljiva in tudi odnosi med 
delavci so dobri. če nastopijo kakšne težave, 
se o teh pogovorimo na sestankih samouprav
nih jeder, ki so zelo pozitivni in pestri. Dolgo 
že govorimo o novem tarifriem pravilniku in 
čas je že, da bi se tudi osebni dohodki dvig
nili vsaj sorazmerno s cenami. 
Vodja krzname (tov. inž. Franc Mertik) 
Varčevalna akcijo pozdravljamo prav vsi, saj 
vemo, ela z normalnim odvajanjem sredstev 
nikdar ne bi uspešno in hitro rešili stano
vanjskih problemov, ki so v zadnjem času 
prav pereči. Vsako leto je primanjkovalo de
narja za stanovanja in zato naj se sredstva, 
prihranjena z varčevalna akcijo, dejansko na
menijo za gradnjo tovarniških stanovanj, pa 
tudi za individualno gradnjo. Ta akcija bi 
morala biti čimbolj učinkovita, saj je večkrat 
prav stanovanjski problem vzrok, da ne do
bimo tako prepotrebnih kadrov. Takoj bi 
v krznariji rabili vsaj tri tehnike, ki bi delali 
na mestu izmenovodij in sorterjev. Izmeno
vodje so zdaj vse preveč obremenjeni, saj 
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morajo poleg dolžnosti vodenja obrata oprav-
1 i ati tudi fizično delo. 
Delo v krzn::1rni je sorazmerno dobro organi
zirano in večjih zastojev zaradi organizacije 
dela ne opažamo. Vsak ve, kaj je n jegova 
delovna dolžnost in zato postopanj po obra
tu nimamo. Tudi z zvišan jem norm zaenkrat 
ne smemo računat i , ker so bile že prej po
stavljene zelo visoko. S povišanjem norm 
večj ega prihranka oz. dobička prav gotovo 
ne bi imeli, kaj ti posledica bi b ila nekvalite t
no elelo. Velik problem v našem obratu pred
stavljajo že iztrošeni in stari stroji. Z nabavo 
novega s trojnega parka bi prav gotovo iz
boljšali kvaliteto kož in tehnologijo samo. 
Tudi delovni pogoji v »m okrih oddelkih« so 
zelo težki in sanitarna inšpekcija nam je s 
l. juni jem prepovedala delo, oziroma zahte
vala, ela obrat moderniz ir amo. Zdaj je vlo
žena prošnja, ela lahko obratujemo dalje, to
ela s tem še vedno nismo rešili problema. 
Adaptacija samega oddelka praktično ni mož
na, ker so stropi prenizki, taina voda pa je 
previsoka, za gradnjo novega ob jekta pa za
enkrat še nimamo zagotovl.ienih nobenih 
sredstev. Zaradi teh slab ih delovnih pogojev 
je delovna dob a fizičnega delavca v »m okrih 
oddel kih« p ostavljena elo 15 let , potem pa te 
delavce premeščamo na bolj >>Suho« elelo, ela 
se s tem izognemo težjim obolenjem. Seveda 
je tam pogosto nižji osebni dohodek in po
novno se srečamo s problemom. Lahko pa 
t rdim, ela kljub tem pogojem nediscipline in 
nezadovoljstva med delavci ni, saj si priza
devamo delavcem vedno ugoditi, če imajo 
kakšne posebne želje. že pd dopustih smo 
zelo elastični. če ima delavec kakšen nujen 
opravek, mu to omogočimo z dopustom, saj 
bo ob potrebi tudi sam rad pomagal, pa če
prav v nadurnem delu. Na sestankih samo
upravljalcev se pogovorimo o vseh težavah, 
problemih in predlogih, pogovor steče tudi o 
mesečnem stanju obratu in marsikak predlog 
delavca je upoštevanja vreden. Torej , samo
upravna jedra so zelo pozitivna, saj se na 
njih sliši marsikaj koristnega in zanimivega. 
V krznarni poskušamo pridobiti čim večji 
dobiček z večjim odstotkom predelave ople
menitenega krzna. Prav zato smo uvedli zelo 
strogo medfazno in končno sortiranje. Vča
sih so dva do trije izmenovodje presortirali 
vse kože medfazne proizvodnje, zdaj imamo 
za to sortiranje pet ljudi, pri končnem sorti
ranju sta bila včasih zaposlena le dva delav
ca, zdaj pa jih imamo enajst in še _ti morajo 
v nadurnem delu (50 nadur mesecno) opra
viti zaostalo delo. Vsekakor smo s tem po
ostrenim sortiranjem dosegli izboljšanje sor
timentov in večjo izbiro novih artiklov. Su
rovina je v poprečju dokaj dobra, le :poizku~
ni nakupi so se nam pogosto slabo 1zkazah, 
toda tudi ti so v poprečju zadovoljive kva
litete. 
Konfekcija krzna (tov. Mira Namestnik, Ma
r ija Breznik, Vera Do'bravec) 
Mnogo delavcev in delavk se vozi zelo daleč 
na delo in prav z rešitvijo stanovanjskega 
problema, torej z gradnjo novih stanovanj, 
b i se marsikdo preselil v bližino tovarne. Tu-

cli drugače j e veliko družin, ki čakajo že pre
cej dolgo potrpežljivo na stanovanje. Z do
cleljevanjem kreditov bi lahko rešili marsi
kateri stanovanjski problem, oziroma v go
tovih primerih tud i po več hkrati. Tudi de
lavci bi m orali biti deležni večjega zneska 
pr i razdelitvi kreditov, saj jih pogosto manj ša 
vsota bolj razdraži kot zadovolji, čeprav ima 
že vsak nekaj denarj a pripravljenega pred 
začetkom zidave novega doma. Tudi počitni
ške domove bi morali zgraditi na novo in to 
ob morj u, pa tudi v kakšnem zim skem turi
s tičnem centru. Slišale smo, ela bodo v S tru
nj anu povečali zmogljivost dom a za 120 ljudi , 
toda še to bo premalo , saj je število članov 
kolektiva precej poraslo. Za nas delavce je 
samo počitni ški dom finačno še dostopen 
in ugoden. 
Delo~ v našem obratu je sorazmerno dobro 
organizirano in je norm irano. Norma se ne
kako ela doseči, seveda pa moraš zato pridno 
delati. 
Disciplina včasih pri mlajš ih delavkah malo 
popusti, čeprav tudi te v zadnjem času de
lajo bolj še in bolj disciplinirano. Vse take 
disciplinske prekrške rešujemo skupno z vod
jo delavnice zelo hi tro in učinkovito, pač po
vemo si v obraz vse drug drugemu. 
K vali teta v ob ratu je zado volj iva, če pa za
radi malenkosti pride elo poškodbe ali na
pake pri delu, skličemo sestanek prizadete 
skupine in to skupaj rešimo. Domenili smo 
se, ela b omo pri tret ji napaki, k i bo izvirala 
iz malomarnosti, posameznike tudi kazno
vali. Prizadevamo si , da prihranimo čim več 
denarja že z vestn im in natančnim delom. 
Tako pri izdelkih, ki so iz lisic in pri >>per
zi janerjih« vrnemo odvečen material in na
redimo plošče recimo iz tačk , kar pomeni 
za nas polni dobiček. Opažamo pa večkrat , da 
pridejo partije iz krznari j e neenotno pobar
vane in tudi barve so različne - opažamo 
torej veliko razliko med kvaliteto partij. 
Vzrok temu je lahko zelo različen, vemo pa, 
ela se v takem primeru vsi sklicu jejo drug 
na drugega, r ešiti pa se seveda ne ela ničesar 
več. Dostikrat im am o tudi naročila, pa ni ma
teriala, kar vsekakor predstavlja problem 
tekoče izdelave ar tiklov. Osebni dohodki bi 
bili lahko nekoliko višji. Niso pa slabi, če 
presežeš normo in imaš dodatek še na do
biček. Zavedamo se, ela je b ilo včas ih precej 
slabše in zato smo zdaj nekako zadovoljni, 
čeprav z osebnimi dohodki zaostajamo za 
hitr im povečanjem življen jskih stroškov. Mo
rali bi narediti nov tarifni pravilnik, ki je 
že dolgo obljubljen . 
Konfekcija usnja ~tov. A. Sobočan, Magda 
Dacar, štefka K,ramar, Martina Strman) 
Program varčevalne akcije je zelo pametno 
zamišljen, želimo pa si, da bi bila sredstva 
dejansko namenjena za gradnjo stanovanj 
in dodelj evanju kreditov, kar bi dali skoraj 
na prvo mesto. Ljudje v tem okolišu so na
vezani na majhen kos zemlje in je zato in
teres za individualno gradnjo večji. Pač pa se 
nam ne zdi umestno, da je pogoj za kredit 
šele po 3. fazi dograditve hiše. Zaradi dragega 
gradbenega materiala mora vsak za gradnjo 
do te faze vložiti že ogromno denarja. To pa 
ni vsakemu dano, pa tudi vsota, ki jo dobijo 
delavci od kreditov, je prenizka, da bi grad
njo dejansko zaključili. To opažamo predvsem 
pri dopustih, saj se nihče, ki gradi hišo med 
dopustom, praktično ne odpočije, temveč dela 
po ves dan na gradbišču. Počitek pa je de
janski namen vsakega dopusta. Letos se ni
smo prav pripravili na dopuste, saj je kapa
citeta našega počitniškega doma premajhna 
za vse želje. Treba bo misliti na nove grad
nje, po možnosti tudi na dom v hribih. Pred 
nekaj leti je bilo že skoraj sklenjeno na DS, 
da kupimo dom na Vel. Planini, toda žal je 
vse padlo v vodo, predvsem zaradi posamez
nikov. 
Delo imamo normirano in ga opravljamo na 
tekočih trakovih. Težkoče nam deloma pred· 
stavljajo novi modeli, oziroma množica teh 
novih modelov. Dokler se v delo ne vpelje
mo, je pri vsakem modelu določen zaostanek, 
ki se pozna pri doseganju norme. Normalen 
presežek norme je 15 odstotkov, pri manjših 
količinah znaša presežek največ 3 odstotke 



ali pa norme sploh ne dosežemo. Disciplina 
v obratu je sedaj precej boljša, kar pa je še 
problemov, niso tako pereči, da jih ne bi 
mogli v kratkem času odpraviti. 
Precej kritike lahko izrečemo na račun ka
kovosti svinjskega velurja in to predvsem 
pri določenih barvah, kot so npr. 436/2, 464 in 
338 TOX. Kože so slabe, sortimenti, ki jih 
dobivamo, pa zelo nizki. Z upravičenostjo 
lahko zamerimo sorterjem in komerciali, da 
nam dobavljajo tako slabo kvalitetno usnje. 
Zavedati se moramo, da naš obrat dela iz
ključno za izvoz in s TOX je prav težko do
seči zadovoljivo kvaliteto. Večkrat se sprašu
jemo, zakaj je usnje pri nekaterih banrah 
dobro, pri drugih barvah pa se pojavljajc; 
madeži in veliko število odtenkov. Tudi na
bava usnja je bila v zadnjem času zelo ne
enakomerna glede na naročene modele, tako 
da smo bili primorani vzeti prav v mese<:•' 
juliju majhen kolektiven dopust. čeprav Je 
kvaliteta naših izdelkov zelo odvisna od us
nja, pa je izdelava naših artiklov dobra in 
večjih reklamacij s strani kupcev nismo ime
li. Naša želja je, da bi si pridobili oziroma 
povečali prostore, ker bi tako lahko posta
vili še en trak in s tem zmogljivost vidno 
povečali. Tudi z nabavo novih strojev za 
!!umbnice si bomo prihranili delovno silo, 
Žmo!!ljivost pa deloma povečali. Precej pa 
imamo težkoč zaradi slabih delovnih pogo
jev, saj je vročina v obr~tu _ze~o velika, kar 
pa vsekakor vpliva na pocut]e m delo delav
cev. 
z današnjim člankom smo končali pogovor 
o varčevalni akciji. Zajeli smo večino naših 
obratov, k pogovoru pa pritegnili dokajšnje 
število delavcev in vodilnega osebja. S svo
jimi predlogi in pripombami so_ izrazili svo
je želje, prikazali nedostake, k1 nas še ta
rejo v posameznih" obr~tih_, o~enel? pa P?: 
zdravili akcijo varcevanJa m JO vs1 oznacl11 
kot zelo koristno in pravzaprav nujno v da
našnjem času. Upamo, da bomo v eni od na
slednjih številk že lahko objavili rezultate 
akcije varčevanja. 

Inž. Bogdan Ur.;1>anc 

Kako smo 
poslovali 
v juniju 1973 

Proizvodnja po obratih 
Usnjama Vrhnika 230.791 m' 
ščetinama 7.610 kg 
Usnjama šmartno 71.135 m' 
Krznama šmartno 12.025 m' 
Usnjama šoštanj - samo svinj ina 92.916 m' 
Poraba usnja in krzna v konfekcijah 
Konfekcija krzna šmartno 2.187 m' 
Konfekcija usnja šmartno 4.830 m' 
Konfekcija usnja Vrhnika 4.237 m' 
Galanterija Ljubljana 4.397 m' 
Realizacija 

Ndin 
Usnjama Vrhnika in ščetinama 33.866.066.55 
Usnjarria šmartno, Krznama 

in konfekcije 20.335.805.20 
Galanterija Ljubljana 665.641.00 
Prodajno skladišče Ljubljana 1.457.439.75 
Skupaj 56.324.952.50 

Izvoz v juniju $ 1.279.437 
Izvoz L- VI. $ 7.070.954 
Poprečni OD . 
Poprečni OD je znašal za 184 ur v mesecu JU· 
niju 2.100.60 N din na enega zaposlenega. 
Bolniški izostanki 
Na enega zaposlenega smo imeli v mesecu ju
niju zaradi bolniških izostankov (vključno tu
di porodniški dopust) 2.17 izgubljenih delov
nih dni. 
Vrhnika, dne 9. 7. 1973. 

v 

Obrat Smartno 
v gospodarstvu 
litij s ke občine 

Ko ocenjujemo položaj obrata šmartno v 
gospodarstvu litijske občine, navadno jemlje
mo za primerjavo še tri večje delovne organi
zacije, in sicer Kresniško indust·rijo apna 
iz Kresnic, Lesno industrijo iz Litije in Pre
dilnico iz Litije. 
Te štiri deJavne organizacije zaposlujejo 
pretežni del delovne sile v občini in ustvarja
jo tudi naJveč sredstev za lastne in skupne 
pot.rebe. 
čeprav je večini bralcev znan predmet poslo
'Vanja •teh štir.ih delovnih organizacij, le ne 
bo odveč, če si vpogled v te dejavnosti ne
koliko osvež,imo. 
Kresniška industrija apna že vrsto let proiz
vaja kosovno in hidratoizirano apno. Lani so 
zgradili novo hidrirnico, letne zmogljdvosti 
so precej večje od prejšnje. Podjetje ima 
velike težave s prevozi ·izde1kov, saj je nave
zano v glavnem na železnico in manjše tovor
njake. Zaradi tega so namenili dobršen del 
svojih sredstev za gradnjo mostu čez Savo 
rv neposrednri bližiilli podjetja. Z gradnjo 
mostu nameravajo pričeti že v letošnjem 
letu. 
O dejavnosti v obratu šmartno za zdaj ne bi 
imeli !POvedati nič novega, vsekakor pa bo 
ohrat dostopen tudi za težja vozila, ko bo 
v letošnjem letu dokončan •težko pričakovani 
most v Litiji. 
Lesna !industrija proizvaja stavbeno pohištvo, 
furni!T, žaga:n dn decimiran les. Nova je proiz
vodnja akrilatov, iz katerih izdelujejo pleksi 
steklo ii:n s'Vetlobna telesa. 
V naslednjih 'Petih letih nameravajo sedaj 
razMesene obrate v šmartnem, U.Hji in Zago
rici osredotočiti v Zagorici. 
V predHniai Litija predelujejo bombažna, sin
tetična in stanična v.lakna. Podjetje proizvaja 
vedno več sinteNčne, manj pa bombažne in 
stanične preje. P·ri predelavi sintetičnih 'Vla
ken dosegajo boljše finančne rezultate. Lani 
so kupili v Italiji avtomatične previjailne 
st•roje, ki jih bodo 'Vključili v proi•zvodni po
stQpek .v letošnji jeseni. 
Toliko torej o dejavnostJ. Kakšni pa so 
finančni dosežki omenjenih štirih delovnih 
organizacij v zadnjih dveh letih? 
Vse štiri delovne oDganizacije so ustvarile v 
letu 1971 282,296,000,00 dinarjev celotnega 
dohodka, v ·letu 1972 pa že 437,338.000,00 din 
Celotni dohodek se torej poveča ka•r za 55 Ofo. 
V tem sestavu so posamezne delovne orga
nizacije udeležene takole : 

Delovna 
organizacija 
KIA Kresnice 
IUV- obrat 
šmartno 
LIL Litija 
Predlilnica Litija 
Skupaj 

l. 1971 
22,384.000.00 

78,739.000,00 
38,929.000 ,OO 

142,244.000,00 
282,296.000,00 

l. 1972 
26,947.000,00 

151,919.000,00 
5S,839.ooo,oo 

199,633.000,00 
437,338.000,00 

Iz pdkazanih podatkov je v·ideti, da je obrat 
šmartno dosegel najv,išji porast celotnega 
dohodka, ki znaša 92 Ofo, v sestavu celotnega 
dohodka štirih delovnih organizacij pa je bil 
udeležen l. 1971 s 27 Ofo, J. 1972 pa s 35 Ofo. 

Na tolikšno povečanje celotnega dohodka 
so vplival!i predvsem naslednji dejavniki: 
- povečanje fizičnega obsega proizvodnje 

v vseh delovnih organizacijah, 
- delno so spremenile proizvodni asorti

ment, 
- največji vpliv na povečanje celotnega 

dohodka pa so imele najbrž večje prodaj
ne cene. 

V omenjenih štirih delovnih organizacijah 
se je lani zaposliJo 199 novrih delavcev. 
V lanskem letu so te 4 delovne organizacije 
zaposlovale 2220 delavk in delavcev. Od tega 
KIA !<!resnice 216, IUV obrat šmartno 581, 
LIL Litija 383 in Predilnica Litija 1040. Od 
tod .sledi, da je obrat šmartno udeležen v 
sestavu zaposlene delovne sile s 24 Ofo. 
Tudi dohodek v delovnih organizacijah je v 
letu 1972 porastel na 112,000.000,00, leto po
prej pa je znašal za štiri delovne organizacije 
82,000.000,00. 
Dohodek se je torej povečal za 36 Ofo, kar je 
manj kot celotni dohodek. Na to so vplrivale 
predvsem vlišje cene surovin, reprodukcijske
ga materiala in storitev. . " .. 
Tudi tu je dosegel obrat šmartno na]vecJI 
porast, in s·icer 47 Ofo, sledijo pa Predilnic;;t 
Litija z 42 %, LIL Litija s 26% in KIA Kresm
ce z 9 Ofo. 
Del dohodka so delovne organizacije porab!ile 
za iAplač1lo osebnih dohodkov. 
Poprečni osebni dohodek v v·seh štirih delov
nih organizacijah je znašal lani 1.793,00 din. 
Naj·višji poprefui dohodek na zaposlenega 
je dosegla KIA Kresnice, !in sicer 1.898,00, 
sledi Prediolnica Lit,ija 1.846,00, nato LIL Litija 
z 1.741,00 din, obrat šmartno pa je dosegel 
1.696,00 din na zaposlenega. 
KljUJb temu, da so delovne organiza"cije ·v letu 
1972 porabile za osebne dohodke vec sredstev, 
so v tem letu ustvarile 33,912.000,00 din do
bička, Jeto poprej pa 24,452.000,00 din, kar 
predstavlja 38 Ofo povečanje. 
Posamezne delovne organizacije so v tem 
sestavu udeležene takole: 

Delovna 
organizacija 
KIA Kresnice 
IUV- obrat 

l. 1971 
2,862.000,00 . 

l. 1972 
2,422.000,00 

šmartno 6,609.000,00 13,343.000,00 
LIL Litija 6,253.000,00 6,435.000,00 
Predilnica Litija 7,728.000,00 11,712.000,00 
Skupaj 24,425.000,00 33,912.000,00 
Glede dobička je bil obrat šmartno v letu 
1971 udeležen s 27 %, v letu 1972 pa z 39 %. 
Omenjene štir·i delovne organizacije so pre
težni del dobička namenile v poslovni sk:Jlad. 
Naj-večji del sredstev v poslovni sklad je 
namenil obrat šmartno, in sicer 10,300.000,00 
din, Predilnica Utija 5,200.000,00 d_in, LIL Li
:tija 4,900.000,00 din in KIA Kresmce 700.000, 
oo. 
Naslednj,i pomemben kazalec je amortizacija. 
Leta 1971 so delovne organizacije zbrale 
14,700.000,00 din amortizacijskih sredstev, v 
letu 1972 pa 21,400.000,00 dinarjev. 
Tudi za •sklad skupne porabe so štiri delovne 
organizacije namenile 6,170.000,00 din sred
stev, ki jih bodo porabile predvsem za stano
vanjsko gradnjo, regrese za dopuste, hrano 
in .razne dotaoije. Ko obravnavamo sredstva, 
namenjena za skupno porabo, je prav, da 
prikažemo še, s koliko stanovanjskimi en?ta
mi raz·polagajo posamezne delovne organ~za-
oije. . k.h 
Po zadnjem poročilu sklada stanovan]s 1 
hiš za leto 1972 ra~oiaga Predilnica Utija s 
392 •stanovanji, sledi IUV obrat šmartn~ s 
47 stanovanji, LIL Litija z 31 in KIA Kresru.ce 
s 17 stanovanji. 
Na koncu naj omenimo še podatek, da so 
vse št!iri delovne organizacije namenile za 
potrebe družbenih služb 4,000.000,00 din. Ta 
sredstva bodo porabljena za sofinanciranje 
nadvoza v Litiji, mostu v Kresnicah in za 
sklad za pospeševanje gospodarstva v ob
čini. Obrat šmartno je za potrebe skupnih 
služb namenil 575.000,00 din, ostalo pa sta po
krili predvsem Predilnica Litija in KIA Kres
nice, ki sta tudi sicer najbolj zainteresirani 
za zgraditev nadvoza v Litiji oziroma mostu 
v Kresnicah. 

P .B. 
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Kako se 
preskrbujem o 

• s surovtno 

Povečanje proizvodnje in prodaje svinjskega 
usnja v zadnjih nekaj letih je v našem po
djetju doseglo kar zavidljivo .raven. Vsakdo, 
ki opazuje dinamiko prihoda surovin v tovar
no in odhoda gotovega usnja, lahko ugotovi, 
da se obračajo resnično velike koli6ine repro
dukcijskih materialov, med katerimi zavze
majo prvo mesto surove kože. Vprašamo se, 
od kod ·vse te kože prihajajo. Znano je, da 
poleg doma6ih kož kupujemo surovo slane 
svinjske kože povsod tam, kjer jih dobimo, 
oziroma tam, kjer kvaLiteta kož ustreza na
menu ,proizvodnje IUV. Brez dvoma je eden 
takih dobaviteljev surovih svinjskih kož Sov
jetska zveza. Za nas je pomembno predvsem 
to, da ·ima SZ vedno razpoložljive velike koli
čine sumvih slanih svinjskih kož, saj zakolje
jo letno okrog 35 milijonov prašičev in, v 
kolikor vse kože oderejo, razpolagajo letno z 
ok.rog 200.000 tonami slanih sv.injskih kož. 
Prav gotovo, da del teh kož predelajo doma 
oziroma jih izvažajo na vzhodnoevropsko 
tržišče SEV, vendar imajo še vedno na raz
polago dovolj 'Velike količine za ostale zain
teresirane kupce. Ne bi seveda mogli trditi, 
da vse zaklane živali oderejo, vendar je obseg 
zakola tako veLik, da daje velike količine 
sumvih kož. 
Vemo tudi, da riam uvoz kož ·iz SZ dela do
ločene težave zaradi dinamike prehoda, pla
čil, prevzemov itd. Velik del teh dežav izvira 
iz dejstev, da ·smo imeli s sovjetskimi doba
vitelji do sedaj premalo neposrediJJi~ •stik~v, 
saj vemo, da ta posel za nas opravlja podje
tje Centrotextil iz Beograda, ki je pri sklepa
nju poslov zastopalo predvsem finančno, 
manj pa mateliialno stran poslov. Do tega 
preprič~nja sem prišel t~di. ob obisk~ vv Mo
skvi pn •ruskem dobavltelju. Skladdsca, od 
koder · nam odpremljajo kože, so zainteresi
rana za delo z nami, saj je priprava velike od
preme zanje zanimiva, ven~ar so _blago do~l.ej 
odpremljali po lastnem obcutku 1'11 navod1bh 
Centrotextila. Z neposrednimi stiki z mos
kovskim izvozn~kom bi prav gotovo lahko 
odstJranHi veLik del pomanjkljivosti, .k,i na
stanejo pri odpremah, oz.iroma se bolj tem.e
ljito dogovoni:li o načinu, rokih odpreme m 
količinah, o 1težinskih kategorijah itd. če bo
mo še v prihodnje kupovali .kože v SZ in te 
bomo zagotovo, potem se bomo morali bolj 
.podrobno dogovarjati o vseh do sedaj !1-av.ede
nih problem~h :neposredno z dobaVIteljem, 
ne glede na to, katero podjetje bo uvoznik. 

R.K. 

Prišli - od~~li 

- Od 15. junija do 9 julija 1973 se je na 
Vrhniki zaposlHo 15 delavcev; 
od tega so bili na novo sprejeti: 
Mile Bulj, Stanija čuturic, Marija Debevec, 
Anton Furlan, Kata Ivanovic, Zvezdana 
Jurovic, I.van Korošec, Mara Korošec, 
Anton Mahkovec, Rade Mamuza, Kristina 
Mrilojevic, Radomir Pejčinovic in Nada 
Stanko, 
iz JLA sta se vrnila: 
Stane Batagelj in Božo Jeraj . 
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Delati je prenehalo 8 delavcev: 
Jusuf Konjic, Vinko Moljk, Milan Mrda, 
Pero Pavlovic, Radomir Pejčinovic, Karo
lina Senjur, Vitomir Tomic in Janez Zem
ljič. 

- V obratu šmartno se je v mesecu juniju 
zaposlilo 5 delavcev: 
Dušan Breznikar, Fani Bučar, Ciril Pan
geršič, Anton štempihar in Rajko Zupan
čič ; 

delati so prenehali: 
Milena Dobec, Viktor Kahne, Ana Mele, 
Bor is Mustovar in Bogo Sluga; 
vojaški rok so šli služit: 
Roman Grošelj , Vladimir Renko in Franc 
Zaman. 

- V obratu Galanterija v Ljubljani se je za
poslil Jakob Pudjak, 
delati pa sta prenehala Anton Pokoren in 
Nada šif•rer. 

Vrhnika, dne 9. 7. 1973 

[(ako smo 
glasovali 

J. B. 

Referendum za uvedbo samoprispevka za 
sofiinanciranje gradnje in obnove osnovnih 
šol in objekta otroškega varstva na območju 
občine v ,rhnika je uspel. 
Nas seveda zanima predvsem, kako so gla
sovale enote v okviru Industrije usnja Vrhni
k a. 
- usnjarna: 

Od vpisanih članov je glasovalo 719 ali 
89,43 'Ofo. Od tega je bilo za 533 članov ali 
66,29 Ofo, proti 22,27 ~/o, neveljavnih glasov
mc ,pa je bilo 7 ali 0,87 'Ofo. 

- ščetinama: 
Od vpisanih je glasovalo 60 članov al·i 96, 
77 Ofo, za je glaso:valo 44 članov ali 70,96 Ofo, 
proti 16 ci.l1i 25,81 °/o. 

- lgrad Vrhnika: 
Od vpisanih je glasovalo 149 članov ali 
98,03 Ofo, za je glasovalo 119 članov ali 78, 
29 Q/o, proti 24 ali 15,79 Ofo, 6 glasovnic pa 
je bilo neveljavnih, kar pa predstavlja 
3,95 ~/o . 

A.M. 

Naš portret 

STANE ZGONC, rojen 28. 10. 1926. leta v 
kraju Prižanske njive - Dole pri Litiji. Je 
najmlajši sin kmečke družine, v kateri je bilo 
sedem otrok. 
Zaposlen je na delovnem mestu obratni 
ključavničar v obratu šmartno. 

Sogovornik je z veliko raZJgretostjo odgovar
jal na postavljena vprašanja, ki niso -sledila 
po urejenem zaporedju. Njegov odličen spo
min na preteklost mi je v dobrem polur.nem 
.razgovoru predočil njegovo nelahko prehoje
no življenjsko pot. 
Oče se je poleg kmetije ukvarjal tudi s kovaš
ko obrtjo. Do kovaškega poklica sem dobil 
izredno veselje, zato sem se odločil za uk. 
Dve leti sem se učil za fužlinskega kovača pri 
obrtnilm Domiku na Jagnjici p.r.i Radečah. 
Predvsem sva ,izdelovala sekire, motike, ko
pače in druga ročna orodja za kmečko delo. 
Z moj,st-rom sem bil v daljnem sorodstvu in 
je bil ze-lo dober z menoj. Učil sem se le dve 
leti (od 1939-1941). Leta 1941 sem pos·tal 
partizanski ku_r.ir, toda le za krajše obdobje, 
kajti Nemci so me aretirali leta 1942 na poti 
v Celje, kamor sem nesel .pošto, in me odpe
ljali v dnternacijo. Bil sem v Ulmu, Oj Mitel
bergu in še v nekaterih drugih kraJih Nemči
je. Tu sem doživljal dzredno .težke čase. Delal 
sem v •tovarni .vojaške .in civilne opreme. 
Natančno se spominjam, da sem bil v inter
nadji tru leta, šest mesecev lin štiri dni. 
Brata sta bila pred mojo aretacijo v nem
škem ujetništvu. Starši in sestre so tudi bili 
intemirani v Nemčijo. 
Po kapitulaciji Nemčije smo se vsi vrnili 
domov. Toda našega doma ni bilo več, ker so 
ga Nemci razdejali lin zažgali. 
Potem sem šel na odsluženje vojaškega roka 
na madžarsko - romunsko mejo. Tu smo 
pretežno opravljali zelo nevarno delo. čistili 
smo polje raznih razstreliv, predvsem ročnih 
bomb. Za .mene to delo ni ostalo brez posle
dic. Stopil sem ma bombo, ki je eksplodirala 
:in mi na srečo ,poškodovala le desno peto. 
Zato sem bil predčasno idpuščen domov. Vo
jak sem bil dve Ieti in sedem mesecev. 
Najprej sem se za pet mesecev zaposlil na 
zadružni žagi v Dolah pri Litiji. Nato sem 
13. 9.1948 odšel v šmartno v Knafljličevo 
usnjarno. Razporejen sem bil v vzdrževalni 
obrat. V začetku smo bili le trije ključavni
čarji. Seveda, usnjama je bila mnogo manjša 
·kot je danes; izdelovali smo usnje v obratu 
sedanje krznarije. V tem času smo že gradi
li novo usnjarno, to je sedanje prvo krilo; 
pravokotrui podaljšek, v katerem so danes 
konfekcije velurja, nova obdelava, sortirnica 
in skladišče, pa je bil grajen v letih 1952 -
1953. Moje tedanje delo so bile predvsem 
razne inštalacije v novem obratu, montaža 
in demontaža strojev. V novem obratu smo 
opravljali, poleg osnovne, tudi razne druge 
postranske dejavnosti, kot ,pridobivanje 
strojilnega sredstva !iz smrekovega lubja, 
kasneje smo se ukvarjali še z volno in iZde
lovanjem copat, kar pa se ni najbolje uvelja
vilo. 



če primerjam svoje takratno delo s sedanjim, 
potem lahko rečem, da je sedaj neprimerno 
bolj čisto, istočasno pa bolj zahtevno, zaradi 
čedalje večjega strojnega parka. 
Za nadaljnje strokovno !izpopolnjevanje ni
sem imel možnosti. Zaslužek je bil slab, vzdr
ževati sem moral družino (op.: ima dva sino
va, ki sta že izučena), istočasno .pa sem .pričel 
graditi hišo. Vse to je terjalo velriko naporov 
in samoodpovedovanja, še zlasti, ker žena 
ni bila zaposlena, vse dokler otroka nista 
od rasla. 
Sedaj vzdržujem stroje in naprave v mol~rem 
oddelku usnjarne. Delo imam v glavnem že 
v naprej določeno in zato lahko rečem, da 
sem z organizacijo dela mojih predpostavlje
nih .zadovoljen. ne moremo pa tega trd~ti tudi 
za proizvodnjo. Mislim, da izmenovodje več
krat ne organizirajo dela dovolj dobro; pd 
strojih delajo premladi delavci, ki so prema
lo .poučeni in zato tudi redno vzdrževanje 
•strojev s surani posluževalcev, ni najboljše. 
Da, kaj naj rečem, ali sem s stimulacijo, to 
je osebnim dohodkom zadovoljen ali ne? No, 
včasih je bolje, da si malo -tiho. 
Pmsti čas? Tega je zelo malo. Delam veliko 
nadur v obratu; še vedno dograjujem hišo, 
za katero sem .prejel le 600.000 S din kredi.ta 
v letu 1968; negujem tudi majhen vinograd, 
ki ga imam na Moravski gori pri Ga:brovki. 
Usnjarja redno berem, prav tako mislim, da 
je obveščenost delavcev .prek oglasnih desk 
zelo dobra. 
Lahko rečem, da je sedaj pri nas veliko več 
reda in disoipline, kot je bilo v preteklosti, 
Zakaj nisem odšel iz podjetja, ko je nastopi
lo obdobje velike l~rize? Veroval sem, da »po 
dežju pr.ide sonce«; tudi v času vojske je bilo 
hudo; verovati moraš v boljši jutrišnji dan. 
Kaj si žeLim? Da bi dočakal pokoj; zaravje, 
veliko zdravja, da bom lahko tudi malo »fu
šal« za .priboljšek. 
13. septembra bo poteklo 25 let, ki jih je naš 
Stane uspešno preživel v podjetju. Vesten 
pri svojem delu, pripravljen spoprijeti se z 
vsakim delom, brez prigovarjanja tudi prek 
rednega delovnega časa, če terjajo proizvod
ne potrebe (po izjavi njegovega predpostav
ljenega). 
Iskreno želimo, da bi se njegov·e preskromne 
želje uresničile. 

P. P. 

Nezavarovana 1nesta pri pogonskih mehaniz
mih in seganje z roko v nevarno območje 
med obratovanjem stroja - velika nevarnost 
za te ž je in t raj ne telesne poškodbe 

Ig rad 
sliki in nekaj 
besed 

Nesreča 
pri delu 
kakšna škoda! 

Ko ugotavljamo, da se ne samo v vsej državi, 
temveč tudi p.ri nas v tovarni število delovnih 
nes•reč povečuje, je prav, da si od blizu pogle
damo posledice takšnih nesreč ~ o vzrokih 
so pisaH drugi, ali pa bodo to še storili. 
O nesreči pri delu govorimo takrat, če se 
delavec pri delu· poškoduje - običajno zato, 
ker je on ali 'kdo drug opustil predpisane 
varnostne ukrepe. 
P,rvi vidiki nesreče so: telesne bolečine, 
zdravljenje, invalidnost, duševna prizadetost 
zaradi pohabljenosti, maJnjša delovna spo
sobnost, •invalidska upokojitev - če ni posle-

Bloki 

Otroški vrtec 

dica nesreče celo smrt. Telesna in duševna 
prizadetost ponesrečenega delavca, zmanjša
ni osebni dohodek, manjše možnosti za večji 
zaslužek, predčasna upokojitev - to so gren
·ke stvari, še posebej, če delavec čuti ·in ve, 
da nesreče ni povzročil on. V se to ocenjuje
mo tudi z denarjem, kadar je treba plačati 
škodo te vr.ste. A vendar: kdo od nas bi si 
dal odrezati pol prsta za pol milijona starih 
dinarjev? 
če je prizadet delavec, je prizadeta njegova 
družina. če delavec zaradi poškodbe umre, 
izgubi družina edinega hranitelja aLi enega od 
njiju. To ne pomeni samo poslabšanje gmot
nega položaja za vso družino, slabše mož
nosti ot·rok za nadaljnje šolanje, .to pomeni, 
da je družina za vedno okrnjena, da bo otro
kom vedno manjkal oče aH mati, to se mu 
1bo tako ali drugače poznalo vse življenje. 
Pa vprašajte otroka, za koliko milijonov bi 
dal očeta aLi mater. In s kakšnimi zneski 
coenjujemo ·škodo obroka zaradi čustvene pri
zadetost.i in duševne bolečine ob izgubi očeta 
ali matere? 
Sodišča obravnavajo spore iz takšnih zah
tevkov in so si že doslej izoblikovala merila 
za takšne cenitve, saj so jih morala, če so ho
tela spor rešiti. A vsi vemo, da takšne izgu
be ni mogoče plačati z ničemer. 
Preidimo od te najbolj boleče oblike škode 
do naslednjih: 
Podjetje je [zgubilo delavca ali pa je tistega, 
ki je bil že izurjen, moralo prestaviti na dru
go delovno mesto, ki bolj ustreza delavče
vim sposobnostim po poškodbi. 
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Ni dvoma, da delovni ali proizvodni postopek 
trpi, čeprav tudi te škode ni mogoče vedno 
točno izračunati. 
Ce odgovarja za nesrečo p.ri delu delavec 
sam, če je edino on s svojim nepravilnim rav
nanjem povzroči.!, da se je poškodoval, tako 
da odgovornosti za nesrečo ni mogoče pripi
sati drugi odgovorni osebi v podjetju, potem 
bi moral sam nositi tudi škodljive posledice 
svojega nepravilnega in nepremišljenega rav
nanja, ki je privedlo do nesreče. 
Ce pa je za nesrečo deloma ali ,izključno od
govorno podjetje, ki ni dovolj poskrbelo za 
v;se potrebne varstvene ukrepe, potem bo 
podjetje moralo delavcu plačati odškodnino 
za vse tisto, za kar je bil pr.U<,rajšan, kar je 
utl'pel .zaradi te nesreče. 
Nekatera podjetja - in tudi naše - imajo 
te š·kodne primere zavarovane pr.i zavaroval
nici. Podjetje plačuje zavarovalnici premije; 
če pr.ide do škode v zvezi z nesrečo pri delu, 
povrne to škodo delavcu zavrovainica, ne pa 
podjetje. Takšna ureditev pa pomeni olaj
šavo za podjetje, ne pa vedno tudi za delavca. 
Spori, do katerih prihaja včasih med delav
cem in podjetjem zaradi odškodnine v zvezi 
z nesrečo pri delu, so dolgotrajni, mučni in 
kalijo dobre odnose v podjetju. Zato bi bilo 
bolje, če bi .te zadeve obravnavali vedno z 
vsem razumevanjem za človekovo pr·izade
tost, še posebej takrat, če je očitno, da dela
vec ni zak.riv.il nezgode sam. 
Med tistimi, ki so utrpeti škodo zaradi delav
čeve nesreče pri delu, nastopa pogosto tudi so
cialno zavarovanje, kakor rečemo kratko, na
mesto skupnosti zdravstvenega, pokojninske
ga ali invalidskega zavarovanja. Te imajo 
pravko, da zahtevajo od podjetja, ki je od
govorno za nezgodo, pov.rnitev sttroškov rv zve
zi z zdravljenjem ponesrečenega delavca, iz
plačilom nadomest.iJa za čas odsotnosti z de
,}a, za invalidsko pokojnino ponesrečenega 
delavca ali pa za druž~nsko pokojnino svoj
cem delavca, ki se je smrtno ponesrečil. Ti 
zneski utegnejo biti zelo visoki. Ce podjetje 
ni zavarovano pri zavarovalnici za takšne 
primere, mora nositi te stroške •samo. 
Zaradi nesreče pri delu je lahko prizadet tu
di »tretji«. Tako pravimo npr. osebam, ki 
niso niti prizadeti delavec niti podjetje. Re
dmo, da je to stranka, ki stoji na tovarni
škem dvorišču, ko delavec pretaka nevarno 
kemikalijo. Pri tem se poškoduje lahko de
lavec in tisti, ki stoji poleg njega, ,pa ni de
lavec podjetja. Tudi ta ima pravico, da zah
teva plačilo odškodnine od podjetja (ali. nje
gove zavarovalnice), in sicer ne glede na to, 
ali je nesrečo zakrivil samo delavec aH pa je 
kdo drug ,iz podjetja opustil potrebne var
nostne uskrepe. Zakon namreč določa, da 
podjetje vselej odgovarja za škodo, ki jo 
»tretjim« povzroče pri delu njegovi delavci, 
in sicer ne glede na delavčevo krivdo. 
Samo bežno ·smo preleteld škodlj-ive posledice 
nesreč pri deLu in vidrmo, da hudo prizade
nejo delavca samega, podjetje in našo skup
nost kot celoto. Saj nam ne more biti vseeno, 
koLiko delovnih invalidov, smr,tno ponesreče
nih delavcev in orornjenih družin imamo. 
Kdor zasleduje ustrezne podatke v časopisih, 
Vtidi, da se škoda v ZJvezi z delovnimi nezgo
dami, ocenjena v denarju, vzpenja v vrtoglave 
višine. To je škoda zaradi ~zgubljenega pro
izvodnega učinka, zaradi zmanjšane delovne 
sposobnosti, stroškov zdrav,ljenja in drugih 
izplačil .iz skladov socialnega zavarovanja. In 
kje je pri v•sem še vse tisto gorje, ki ga mora 
zaradi nesreče pri delu prestati posameznik 
ali njegova družina?! Zato zaključujem s tole 
mislijo: 
Morda bo prav dejstvo, da se v zadnjem času 
število delovnih nezgod v našem podjetju ve

·Ča, da smo temu vedno bolj pogos.to sami pri
ča, imelo tudi svojo dobro posledico: morda 
homo pa le bolj .pozorni in vestni pri oprav
ljanju nevarnega dela, morda bomo bolj ·vest
no :uporabljali zaščitna sredstva (ki nas si
cer: včasih tudi ovirajo pri delu), morda bo
mo bolj dosledno in vztrajno poučevali nove 
in neizkušene delavce in bolje paZJili nanje, 
morda bomo bolj pogosto opozarjali svoje 
delovne tovariše· na previdnost, morda bomo 
pa tudi namenilli več denarnih sredstev za 
zaščito pri delu. Morda- kdo ve? 

T. H. 
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Obisk v v nasem 
počitniškem 
domu 
v Strunjanu 

Predzadnji dan letovanja rv izmeni. Najpri
zadevnejši so že premagali trim stezo in zaj
trkujejo. Drugi se šele s težavo prebujajo, 
ker so že pozabili na vsakodnevni znak to
varniške sirene. Osebje doma je že pr1pra
v.ilo zajtrk lin oprav.ilo prva dela za opoldan
sko kosilo. Upravnik 'se je pravkar vrnil s šo
ferjem kombija z vsakodnevnega nabavlja· 
nja hrane in pjiače. 
Moški letovalci so mi svetovali, naj grem 
najprej preizkusit svoje športne kvalitete na 
trim s·tezo, ki je zelo domiselno speljana po 
ne ,preveč negovanem pobočju pod cesto na
šega doma. P.redolgo nagovarjanje ni bilo po· 
trebno. Odvečna oblačila sem odložil v avto· 
mobHu in že sva s kolegom Malijem bosa in 
zato z nezanesljivimi koraki odšla preizkušat 
svoje močri. Nekaj vaj ·sem dokaj uspešno iz
vedel, toda ne povsem ustrezno, kot piše v 
navodilu za vsako vajo. Utrujenost zaradi ne
zadostne kondioije je premagala voljo za 
uspeh. Večino nadaljnjih vaj sem ,izvedel le 
z mislimi med branjem navodil. 
Zares Jepo [.n resnično - »zdrav duh v zdra
vem telesu, skladnost telesa in duha.<< Morda 
bi davek na odvečne kilograme pospešil mno
žičnost tDima. 
Plaža. Večina letovalcev poležava na ležal
nih deskah; najhrabrejši pa se že namakajo 
v toplem morju. 
Tov. Savkovic- z družino: »Zelo sem zado
voljen z oskrbo v domu in seveda tudi z le
pim v.remenom. že čet.rto leto sem tu in še 
bom prišel. Nujno je treba povečati zmoglji
vosti doma, da bo Jahko pod zelo ugodnimi 
pogoji letovalo čim več članov kolektiva. 
Vsak dan pred kopanjem premagam trim 
stezo, ·ki je veLika pridobitev za Strunjan, za 
letovalce.<< 
In tu je priložnostni letovalec iz obrata 
šmartno, tov. Mali z družino. Na travnati te
,rasi doma so razpeli šotor in so zelo zado
voljni. Da ni ves čas z družino, je vzrok v 

Z gradbišča nove proizvodne lope usnjarne 
na Vrhniki 

tem, ker mora pazi,ti na staro mamo, nabi
rat!i lipovec in gobe v zavetju gorenjskih goz
dov. »Ja, sicer pa je deljen dopust po 'Svoje 
zanimiv in ga priporočam tudi drugim. 
Ker slišim, da bomo gradili nov dom, se mi 
zdi potrebno opozoriti, da se predvidi zele
nica, kjer bo možno, da bomo ,socialno ogro
ženi' razprostrli šotore.<< 
Vesna z mamo: »Zadovoljna sem s soncem, 
morjem, dobro hrano -in spanjem. Vse ostalo 
si lahko privoščim doma.<< 
Al-i so vsa mlada dekleta, ki letujejo na mor
ju, tudi tako skromna? 
Mlakar Janez z družino: »V Strunjanu sem 
že tretjič. Kaj naj rečem? Zadovoljen sem. 
Le >>dnevni red<< rv domu bi moral biti bolj 
elastičen (temu so pritrdili tudi os·tali člani 
močnejšega spola), bolj pnilagodljiv glede na 
sestavo letovalne skupine. Na primer: v dnev
nem redu piše, da moraš iti spat ob 22. uri, 
ni pa jasno, ali lahko ob 24. uri še vstaneš 
in nadaljuješ z balinanjem. Očitno je, da 
ima dnevni red v našem domu tudi »luknje<<, 
kot večina naših predpisov. Ce pa ga kršiš, 
najbrž ne bo sankcij, še zlasti, če se ugotovi, 
da si »neprišteven<<. 
T,r.im bi moral biti obvezen - tudi za žen
ske!<< 
,še en dokaz, kako se moški zavzemajo za 
enakopravnost žensk. 
K,nez Milan z družino. Zmotil sem ga, ko je 
pregledoval modne novosti v reviji, enako 
tudi žena Vida. Dokaz družinske harmonije 
tudi po modni plati; proč od barvnih nians 
in ,pajčev-inastih tokovodnikov. 
Prejšnjega dne je proti večeru peljal ženo 
obujart ·spomine iz leta 1959, :ko so, po dnev
nem redu pd graditvi sedanjega doma, hodili 
s kolegi na žlahtno kapljico. Seveda, leta so 
naredila svoje in v mraku je »Zapeljal<< ženo 
v napačno smer. Da pa ni bila zgrešena smer 
usodna, se ima .zahvaliti svetilniku vile v za
livu. 
Pozor vsem poročenim moškim! Tudi lastno 
ženo je nevarno voditi v mraku. 
In tu je še Jerina z družino, ki pa ga zaradi 
obzirnosti do njegove očetovske vneme (pri
zadevno se je ukvarjal z malim Rokom, ki 
se je vztrajno prekopiceval iz čolnička) nisem 
nadlegoval s svojo radovednostjo. 
Ugotov.itev večine žensk naše »kolonije<< v 
St·runjanu: Moški so bolj pridni kot doma. 
Najbrž zato, ker so doma bolj malo in zato 
n~majo možnosti kazati svoje pridnosti. 
Hrana je odlična, le preveč je je. Ce ,pa ne 
poješ, je kuharica užaljena. 
Kompliment za kuharico. 
Nekdo je dejal: »Kombi je samo za prevoz 
žensk na plažo ·in nazaj. Moški lahko gremo 
peŠ.<< Drugi »nekdo<< je zadevo vzel zelo resno 
i.n je složno z ženskim delom družine odko
rakal peš v dom. 
Dokaz, da še obstajajo idealne družine v 20. 
.stoletju. 

P. P. 



Mali Roki s pogledom izraža nezadovoljstvo: 
- še na morju moram. biti v »ujetništvu« 

Družinska idila. Ati se najbrž pripravlja na 
odhod v nakazana smer! 

Prihod čolna je zlasti zanimiv za najmlajše 

Za prijetno počutje gostov zelo uspešno skrbi 
predstavljeno osebje 

V izredno lepem okolju je tudi pod šotorom 
prijetno 

Tudi pred toplimi sončnimi žarki se je po
trebno zavarovati 

TRIM - zdrav duh v zdravem telesu - pri 
tem pa nastopijo težave, če je preveč kilogra
lnov 
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Praktične vaje 
civilne zaščite 

Po programu občinskega štaba CZ so bile v 
zadnjih •treh mesecih praktične vaje posamez
nih enot in štabov CZ IV delovnih organizaci
jah in k.rajevnih skupnostih občine Vrhnika. 
Vaje so bile izvedene v 10 krajevnih skupno
stih in v 13 delovnih organizacijah. To so bi
le prve vaje, ki so v tako kratkem času za
jele večino delovnih organizacij in krajevnih 
skupnosti v občini. Njihov namen je bil pre
veriti v praksi rezultate dosedanjih priprav 
CZ (organiziranost, st.rokovno usposoblje
nost štabov in enot, materialno opremljenost 
- sokratka mobilnost ~n pripravljenost CZ 
za izvajanje akcij zaščite in reševanja ljudi in 
materialnih dobrin pred naravnimi in drugi
mi hudimi nesrečami ~n v vojni). Vaje so bile 
hkrati priložnost, da vodstva delovnih orga
nizacij in krajevnih skupnosti pa tudi občin
ski štabi ugotov·ijo, kje smo, ·kaj smo dosegli 
in kaj nam še manjka do najboljše stopnje 
pripravljenosti CZ kot operative in preventi
ve v občini. 
Ko obravnavamo CZ, moramo izhajati iz re
alnega položaja v danaŠIIljem času in prosto
ru, v katerem živimo. Zavedati se namreč 
moramo, da se lahko vedno pojavi nevarnost 
ogroženosti ljudi in materialnih dobrin, pa 
ne samo v morebitni vojni, ampak tudi sedaj 
v mirnem času. Vse gostejša naseljenost nam
.reč stopnjuje posledice možnih naravnih ne
sreč, kot so potresi, povodnji, neurja itd. Po 
drugi •strani je množična uporaba sodobne 
·tehnike v prometu in v prorizvodnj,i .stalen vir 
prometnih nesreč, nesreč na delovnem me
stu, velikih požarov in drugih nesreč, ki lah
•ko povzročijo številne žrtve in precejšnjo 
materialno škodo. Civilna zaščita ima zato 
dve delovni :področji: Prva je pl'iprava za iz
vajanje akcij zaščite in reševanja ljudi in 
materialnih dobrin IV primeru vojne, drugo 
delovno področje pa obsega reševanje ljudi 
in premoženja ob morebitnih naravnih in 
drugih hudih nesrečah, ko sta ogrožena zdrav
je dn življenje velikega števila Jjudi in ma
·terialne dobrine večjega obsega. 

Nudenje vrve pomoči poškodovancem 
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Reševanje s spustno vrečo iz višjih nadstro
pij mlina žiTO 

Po oceni vodje občinskega ·štaba CZ, ki je 
neposredno spremljal vse vaje CZ na območ
ju občine, so te v celoti uspele in dosegle 
predvideni namen. Vaje so bile bolj uspešne 
·tam, kjer •SO se odgovorni dejavniki .resneje 
zavzeli za vsetransko pripravljenost CZ. Med 
enotami CZ delovnih organizacij je najbolje 
ocenjena vaja v Industriji usnja Vrhnika in 
v Savi - obrat Gumica, med krajevnimi 
skupnostmi pa na Vrhniki in na Drenovem 
griču. Med enotami cz so bile najbolje pri
pravljene enote za prvo pomoč Jn gasilske 
enote. Vaje so torej dale dokaj realno sliko 
st·anja CZ v občini. Občinski štab in strokov
ne službe bomo mondi nuditi več pomoči 
zlasti manjšim delovnim organizacijam in 
posebej krajevnim •skupnostim v okvku orga
nizacije 1n priprav CZ. 
Kot zaključna vaja v tej izobraževalni se
zoni je bila 24. junija na Vrhniki izvedena 
združena vaja enot CZ iz delovnih organi
zacij in krajevne skupnosti Vrhnika. Sodelo
vale so enote CZ i,z Industrije usnja (enote za 
prvo pomoč in gasilska enota), ,iz Kovinarske 
(enote za prvo pomoč), iz Elektrona (enota 
za prvo pomoč in enota za varnost), iz žita 
(enota za prvo pomoč in enota za varnost) 
·ter ,iz KS Vrhnika (enote za prvo pomoč, ga
silska enota in tehnično-reševaLna enota). 
Skupaj je bilo nad 100 neposrednih udeležen
cev. Vaja se je odvijala na treh objektih, ki 
jih je zajel »požar« in je bilo v njih večje 
število »poškodovanih«. 
Vaja je bila zelo dinamična, Zla ;izvajalce na
porna, za opa,zovalce pa zanimiva. Po oceni, 
ki so jo ob zaključku vaje dali člani občin
skega štaba, je le-ta uspela. Udeleženci ·so bili 
dobro organizirani, disciplinirani in iznajd
lj~v·i. Zlast~ so rpokaza1i lep in poučen primer 
vzajemnega sodelovanja · različnih enot pri 
zaščiti in reševanju ljudi in premoženja, ka
dar so ;ti ogroženi na širšem območjt:i; 
Gasilci IUV so udeležencem in opa:zOvalcem 
vaje prikazali uporabo sodobne reševalne teh
nike (spust:na vreča in raztezalna .lestev) ter 
način reševanja ljudi iz višjih nadstropij. Hi
trost ukrepanja in skladnost pri delu so bili 
rezultat njihovih rednih m sistematičnih vaj 
doma v delovni oPganizaciji. Tudi obe ekipi 
rz:a prvo pomoč iz IUV sta zelo uspešno opra
v.Hi svoje naloge. Hitrost, hladnokrvnost in 
kvaliteta njihovega dela so bile rezultat ne
davno opravljenega tečaja prve pomoči in 
vaj v delovni organizaciji. 

če hočemo zagotoviti izvajanje zakonskih do· 
ločil glede organiziranosti, strokovne uspo
sobljenosti in materialne opremljenosti CZ 
za njeno učinkovitost pri zaščiti in reševanju, 
nas vse čaka v prihodnji izobraževalni sezo· 
ni veliko dela. Izvesti je treba strokovni po
uk za enote, ki tega še niso imele. Pregledati 
je treba in i2lpo,po1niti sredstva osebne in 
skupne opreme civilne zaščite. Tudi izbiri in 
usposabljanju kadra v civilni zaščiti je tre
ba posvetiti več skrbi. člani štabov ter vodje 
enot in njihovi namestniki bodo morali po
ka,zati ~elika več zavzetosti in poglobljenosti, 
tako pn spoznavanju vseh do sedaj izdelanih 
načrtov in navodil CZ, kot tudi pri osvajanju 
strokovnega znanja za vodenje enot pri ak
cijah zaščite in reševanja. Vaje so namreč 
programirane, vnaprej pripravljene in •Stro
kovno vodene. Morebitne napake ·in pomanjk
ljivosti na vajah nas tudi naučijo, ker so le
te oblika praktičnega pouka. Toda napake in 
pomanjkljivosti v resnih in nevarnih prime
rih utegnejo imeti hude posledice. 

K. A. 

Novosti • 
l Z 

v• p rve pomocl 
pri opeklinah 

OpekLine sodijo med najtežje poškodbe in 
to zaradi silnih bolečin in zaradi posledic 
ki prizadenejo opečenega. ' 
Od prve pomoči je odVlisna nadaljnja usoda 
opečenega, zato se tudi na tem področju uva
jajo novosti in izboljšave, ki zmanjšujejo po
sledice opeklme. 
Prva novost je naslednja: 
Nujno je vsako opeklino izpirati s hladno 
vodo. 
Do nedavnega je bilo izpi.ranje s hladno vo
do dopustno samo pri manjših opeklinah. 



l 
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Na primer, če si si opekel prst na roki, si ga 
lahko podržai pod mrzlo tekočo ·vodo. Sedaj 
pa to :veljn za vse opeklrine, tudi velike. 
Hlajenje z mrzlo vodo kor.isti na dva načina: 
bistveno zmanjša vpliv toplotne škodljivost.i 
na globino kože, opečenemu pa omili bole
čino. 

Kako hladiti z vodo? 
Najbolje je držati opečeni del pod tekočo vo
do. Lahko .pa se poLiva tudi iz vedra ali npr. 
namaka v potoku. 

Kdaj? 
Najbolj učinkovito je takoj, lahko pa tudi še 
pol ure [JO nastanku opeMine. 

Koliko časa? 
Dokler ne preneha bolečina, to je pol do 
ene ure. 
Opeklinski oddelek Kliničnih bolnišnic v 
Ljubljani navaja pr~mer, kako je oče svoje
mu otroku s hlajenjem rešil življenje. Otrok 
je padel v posodo z vročo vodo. Oče j~ bil 
v bližill!i. slučajno je imel natočeno ·tudi po
sodo z dtrzlo vodo. Owoka je potegnil iz vro
če vode in ga potunkal v hladno vodo. Kljub 
veliki po~rš·ini opečene ko~e je o~:o~ po ~o
ločenem easu zdrav zapustil bolmsmoo. Oce
ta so zdravniki vprašal,i, zakaj je tako ravnal, 
ali je to kje slišal aH brat Oče je odgo-yoril, 
da je to stori·l ilato, :ker je otrok zelo Jokal 
in se mu je smilil in mu je skušal na ta na
oin pomagati. 
Hlajenje z mrzlo vodo velja ;pri vseh vrstah 
opeki.in, tudi ipr.i opar.inah, sončnih opek1inah 
in kelll!i.onih opekilnah. . 
Kemičnim opeklinam, posebno ~peklmarp. ~ 
ki·slinami in lugi so vs·ak dan Izpos:tavlJem 
nekateri delavci v proizvodnji, skladiščih ke-
mikalij in .la!borato~ijih . . . . 
Zanje še vedno velJa pravdo, da Je treba ki
sUne in 1u~ine čimprej in •temelJito sprati s 
kože z mnoao vode. Nato kisline na koži spi
ramo z luž;tfatimi raztopiH, luge pa s kisJimi 
raztopinami, to so tako imenovana nas~ro~
na sredstva. Medtem ko poškodovanca IZIPI
ramo z vodo, nekdo drug pripravi n~SP~!
no sredstvo. Nasprotna sredstva proti bsh
I!Iam so blage lužnate raztopine: raztopine so
de, apnena voda ali tudi milnica. 

Nasprotno sredstvo proti lužin.am so raz
redčene kisline, npr. razredčen kis (pol ko
zarca na liter vode). 
Po izpiranju z nasprotnim sredstvom je tre-
ba opečeni del iZJpirati še z vodo. . 
Pri kemičnih poškodbah oči pa se smejo oči 
izpirati .samo z vodo. Z nasprotnimi sredstvi 
bi lahko povzročili dodatne okvare. · 

Poškodbe oči z lužinami so •težje od poškodb 
s .kislinami. Lužine se namreč vežejo s tki
vom očesa in prodkajo v globino. Najtežje 
so poškodbe oči z amonijakom. Prv.i dan je 
videti oko skoraj neprizadeto, čez teden pa 
lahko popolnoma razpade. Zato je treba po
škodovanca po iZJpiraju oči poslati h okuli
st:u. Ravno amonij-ak se v naši usnjarski in
dustriji precej uporablja, zato svetujemo pre
v.idnost. 
Opekline s plastičnimri masami in katranom 
je treba t:udi izpirati ,jn hladiti z vodo. Pla
stiko in katran pa je prepovedano trgati s 
kože, 1ker se s :tem povzroči rana. To napra
vijo operativno šele v bolnišnici. 
Opeklina je odprta nma, zato se je ne sme 
dotikati z rokami in predmeti. Po hladitvi 
je treba opeklina sterilna obvezati. 
Druga novost iz prve pomoči pri opeklinah 
je uvajanje novega obvezilnega mater.iala, ta
ko imenovani Alu-plast. 
Dobra stran Alu-plasta je, da se ne zleplja 
z :rano in pri menjavanju ovoja ne povzroča 
>bolečine. Alu-plasti so v različnih velFkostih, 
od največjega za obvezo t·rupa, do najmanj
šega (S X 9 cm). 
Priporočamo, da vaši priročni lekarni doma 
ali kaseti za prvo pomoč v avtomobilu prJlo
žite še Alu-plast za ;primer opekline. 

Usnjariada 
1973 

S. Z. 

V. športne igre delavcev 
usnjarske in usnjarsko 
predelovalne industrije 
Slovenije - Kranj 
13. in 24. junija 1973 

Letošnje športne igre so sov.padale s pram:o
vanjem 20-letnice Planilke. Lahko bi rekel, 
da postajajo tradicionalne, saj so bile letos 
že petič .po 'Vrsti. Ta zbor športnikov ~z 14 
delovnih organrizadj, katere je zastopalo 70 
moškiih in 10 ženskih ek1p z nad 350 udeležen
ci, je dokaz, da sta rekreacija in šport po
trebna slehernemu delavcu. Rekreacija in 
srečanja športnikov, navezava tesnejših to
variškiih st.ikov ,in medsebojna izmenjava iz
kušenj ;pri reševanju 'Vsakdanj.ih problemov 
so bistveni motivi Vlsakoletnih srečanj delav
cev naših panog. Posamezni športniki, ki so 
sodelovali na V. usnjariadi, pa tudi ekipe, so 
brez d'Voma dosegli visoko raven kvalitete, 
kar je vsekakor plod akt•ivne,ga dela skozi 
vse leto. Tu se poudarja predvsem množič
nost, ·torej približanje športa delavcu - pro
izvajalcu. špo11tne igre pomenijo tudi korist
no spoznavanje ljudi in sklepanje novoili po
zmanstev. 
Kot je bil do sedaj običaj, so udeleženci tudi 
letos tekmovali v šesnih športnih panogah, in 
sicer v malem nogometu, namiznem tenisu, 
streljanju, šahu, kegljanju in balinanju. Naše 
podjetje smo ~Zastopali v vseh moških ;pano
gah, dekleta pa so tekmovala le v kegljanju 
in streljanju. Tekmovalo nas je 52 moških in 
7 deklet z Vrhnike iln šmartna. 
Najlepši uspeh je bil dosežen v malem nogo
metu. Za našo prvo ekipo so igrali naslednji 
igralci: Dragovan Pantelic, Mustafa Sarač, 
Savo Golubovic, Miodrag Starčevic, Jovan 
Starčevic, Milija Ristovic, Milomir Adjic, 
Vojislav Pejic, Miloš Maričic. Zasedli so od-

lično l. meS~to in nam s tem v s:kupni uvrstit
vi plliborili 15 točk. Na svoji :poti do zmage 
so dosegli naslednje rezultate: 
IUV : TOKO 1:0 
polfinale: 
IUV : PEKO 2:0 
IUV : Jadran..Cici!ban 4:0 
finale: 
IUV : Planika 3:1 
Druga ekipa nogometašev, ki so jo sestavljali 
igralci iz Šlmartna, je imela nekoliko več Slffio
le. že v prVIi tekmi so izgubili proti kasm.ej
šemu polfinalistu Jadranu-Cicibanu. Ekipni 
Vlrst>ni red v malem nogometu je bill nasled
nji: l. IUV, 2. Planika, 3. Jadran-Ciciban, 4. 
šoštanj itd. 
Zelo lep ter ne:k:oliko neplličakovan uspeh je 
dosegla ekipa v namiznem tenisu v sestavi 
Alojll Miklavčic, Vojiko Jazbec in Vlado Mli
nar. ?a~edl!- so. ~- me~to in nam. v skupni 
uv~strtv1 pmbor~h 14 •točk, rezuitat1 pa so bili 
naslednji: 

IUV : šoštanj l. 5:0 
IUV : TOKO 5:0 
IUV : UTOK 5:1 
IUV PEKO 5:4 
IUV šoštanj IL 5:0 
IUV Plall!i.ka 5:0 
IUV Konus 3:5 

Omeniti je treba, da je bil v finalu, kjer so 
i~r;;tli vsak.~ vsakim premaganim! tudi Konus, 
ki Je osvoJa:l prvo mesto z enakim številom 
točk kot IUV, vendar je našo ekipo premagal 
v medsebojnem srečanju. Na naslednja me
sta so se uvrstHi: 3. šoštanj, 4. UTOK, S. Pla
nika, 6. TOKO, 7. PEKO, 8. Koteks-Tobus. 
V streljanju sta nas zastopali dve ekipi iz 
šmartna. Prva ekipa je zasedla S. mesto s 
681 krogi v streljanju 3 X 30 strelov. Streljali 
so: Jož~ Kokalj - 238 krogov, Milan Klisaric 
-:- 228 m Branko P~ntar - 215. Druga ekipa 
Je dosegla 578 krogov, in sicer: Anton Zavrl 
- 222, Jože Barčon - 215 in Franc Pelko-
141. V skupni uv.rst.it'Vi so nam priborHri 11 
točik. Omeniti je ,1Jreba, da je bil Jože Koka:l.j 
z 238 krogi osmi med posameznik:i, zmago
valec Vilnko Frelih iz Planike pa je . dosegel 
274 k~?gov. Vrstn~ red v streljanju je bil na
sle<;;Jm.Jt:. l. SlovenJ Gradec - 782 krogov, 2. 
šostanJ - 732, 3. Peko - 729, 4. Planika -
695, S. IUV - 681, 6. UTOK - 657, 7. Konus 
- 655 itd. 
V streljanju nas je zastopala tudi ženska 
ekipa v sestavi: Dragica štdrn - 164 krogov, 
Cvetka Brenčič - 161 in Luoka Jurjevčič -
119. Med posameznicami je štirnova zasedla 
8. mesto, Brenčičeva pa 9. mesto. Ekipni vrstni 
red pa je bil naslednja: l. šoštanj - 641 kro
gov, 2. Peko - 524, 3. UTOK - 450 in 4. IUV 
-444. 
V šahu, kjer so nas zastopal!i Jože Prv~nšek, 
Mitja Urbanc, Djordje Nli!kOtlčic, Josip Nad in 
Ljubo PopovJc, •smo v brzotumirju zasedli 
dobro 6. mesto, saj je tekmovalo 15 ekip. Po
samezna srečanja naših so potekala takole: 

IUV UTOK Il. 2,5:1,5 
IUV Jadran- Oiciban 4:0 
IUV PEKO 0:4 
IUV UTOK I. 2:2 
IUV TOKO 3:1 
IUV Sevnica 2:2 · 
IUV : Planika Il. 1:3 
IUV Koteks - Tobus 1:3 
IUV TRIO 2,5:1,5 
IUV Planika l. 2:2 
IUV šoštanj 4:0 
IUV Alpina 4:0 
IUV : Konus 1,5 : · 2,5 
IUV : Slovenj Gradec 0:4 

Najboljša med našimi sta bila Jože Prvinšek 
in MHja Urbanc. Končni vrstll!i. red pa je bil 
naslednji: l. Slovenj G.radec 50,5 točke; 2. 
Planika 40,5, 3. PEKO 40, 4. Konus 38, S. UTOK 
34,5, 6. IUV 29,5, 7. Sevnica 28,5, 8. Koteks 
26,5, 9. Alpina 26, 10. šoštanj 18 itd. . 
Tudi v kegljanju smo zasedli 6. mesto, ka
terega je dosegla naša prva ekipa, ki ·je v 
tekmovanju 4 X 100 lučaj ev podrla 1585 keg· 
ljev, in sicer: F~anc Pleskavic 461, Janez Obid 
396, Alojz Kržmanc 374, Peter Petkovšek 354. 

Il 



Druga ekipa je podrla 1547 keldjev (Franc 
Merlak 443, Jakob Frutur . 424, Anton Sokač 
361, Ilija Stanko 319), tretja pa 1525 kegljev 
Andrej Jerina 393, Avgust Rode 390, Miran 
Kržmanc 381, Emil Kogovšek 361). Tudi keg
ljači so nam za v skupno uvrstitev priborili 
10 točk. Kn::tčni vrstni red je bil naslednji: 
l. Planika 1805 kegljev, 2. PEKO 1778, 3. Slo
venj Gradec 1703, 4. TOKO 1663, 5. UTOK 
1602, 6. IUV 1585, 7. TRIO 1570, 8. Alpina 1533, 
9. Konus 1521, 10. Koteks 1452 itd. 
Prijetno so nas v !kegljanju presenetila naša 
dekleta, ki so v tekmovanju 4 X 50 lučajev 
osvojila prvo mesto. Kegljala so \Zelo dobro, 
podrla pa so naslednje šteVii:lo kegljev: Ljuba 
Mesec 198, Cvetka Brenčič 191, Irena Srebot
njak 163 in Ingrid Rizman 152. Omeniti je 
treba, da je bila Ljuba Mesec s 198 podrtimi 
keglji prva .tudi med posameznicami, Cvet
ka Brenčič pa je s 191 podrtimi keglji zased
la 2. mesto. Konm vl'stni red ekip je bil na
slednji: l. IUV - 704, 2. Soštanj - 667, 3. 
Planika"'- 593 !in 4. UTOK- 524. 
Nekomko manj sreče pa so imeli naši bali
narji. Ekipa v sestavu Janez Krvina, Tine 
Bradeško, Jože Stržinar, Sla'V'ko Lajic je bila 
poražena v ,prvem !kolu. žreb nam je naiklo
nil ekipo Alpine, kasnejšega zmagovalca. Po 
vodstvu 12:2 so naši baldnarji proti tej ekipi 
izgubili z rezultatom 12:13 in kasneje 2lasedli 
7. mesto, kal' nam je v skupni uvrstitv!i pri
neslo nadaljnjih 9 točk. Končni vrstni red je 
bil naslednji: l. Alpina, 2. Jadran- Ciciban, 
3. Planika, 4. Koteks-Tobus, 5. TOKO, 6. PE
KO, 7. IUV, 8. Konus. 
Vsi ti rezultati so torej šteti tudi ·v 'skupno 
uvrstitev. Zmagovalec športiillih iger je letos 
postala Planika z 79 rtočkami. Drugo mesto je 
pripadlo tovarni obutve PEKO, ki je zbrala 
70 točk, tretje mesto pa smo zasedli mi z 
zbranimi 69 točkami. če analiziramo naše 
športne uspehe, lahk:o ugotovimo, da smo le
tos prvič dosegli tako dobre rezultate. Po
sebno razveselj~V'O je, da smo za Pekom, zma
govalcem na II., III. in IV. usnjariadi, za
ostali le za 1 točko. Tudi ostale ekipe so !bile 
zelo dobre. 
Končni vrstni !I'ed v skU!pni uvrstitvi: 

š tevilo točk 
l. Planika ___: Kranj 79 
2. Peko - Tržič 70 
3. IUV - Vrhnika 69 
4. Konus - Slovenske Konjice 62 
5. UTOK - Kamnik 55 
6. TOKO - Domžale 52 
8. Koteks-Tobus Ljubljana 47 
7. Tovarna usnja Soštanj 50 
9. Tovarna usnja Slovenj Gradec 43 

10. Alpina - žiri 42 
11. Jadran- Ciciban Miren 30 
12. TRIO - Tržič 18 
13. Kopitama - Sevnica 17 
14. Tovarna obutve - Novo mesto 4 
Rekorden odziv, ki so ga doživele letošnje 
.igre, je bil tudi velika prezlrušnja za organi
zatorja Usnjariade, kakor 'tud!i za vse ostale. 
Organizacija in izvedba tekmovanja sta bila 
dobra. 
Slavnostni :mključek V. usnjariade je bil pred 
domom Partizana rv Stražišču v nedeljo, 24. 
junija ob 13. uri. Za dosežene rezultate pa so 
bili podeljeni pokali ·ter diplome. Razpolože· 
nje med delavci športniki je bilo veselo, saj 
je poglavitno načelo teh srečanj, da je važno 
tekmovati, ne pa zmagati. želja vseh pa je 
bila, da se naslednje leto zberemo rv še več
jem številu na VI. usnjariadi v Kamniku. 
Opomba: Navedni rezultati so rezultati urad
ne razglasitve. Ker pa smo kasneje dobili 
bolj popolne rezultate, smo ugotowli nasled
nje: ekipa PEKO je imela v skupni uvrstitvi 
le točko več od nas. To točko so dobili, ker 
so bili v namiznem teni.,su postavljeni za eno 
mesto J.lrevisoko (namesto na 8. mesto, so jih 
postavili na 7. mesto). če to napako odpra
vimo, ugotovimo, da imamo Ini skupaj s Pe
kom enako število otčk- 69, ker pa !imamo 
več~e število prvih mest, bi morali po pro
poZicijah zasesti 2. mesto, za kar smo dali 
IO osnovne organizacije sindikata Planika 
Kranj tudi uradni ugovor. 

M.A. 
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f!r' raz~elitvi pokalov in diplom najuspešnej
szm ekzpam 

Kapetan zmagovalne ekipe v malem nogo
metu tov. Sarač sprejema pokal od pokrovi
teljice tekmovanja, direktorice Planike iz 
Kranja 

»Povratnik« tov. Miklavčič je odlično zaigral 
namizni tenis in s tem veliko doprinesel k 
osvojitvi odličnega II. mesta 

člani zmagovalne ekipe v malem nogometu 


