
Mesečnik Industrije usnja Vrhnika ureja 

Uredniški odbor: 

Andrej Krašovec (odgovorni urednik), Tatja-
-na Hacin, Janez Obreza, inž. Jože Mali, inž. 
Peter Petkovšek, dipl. inž. Bogdan Urbanc, 
dipl. inž. Meta Vrhunc in Andrej Mihevc 

Oblikovna zasnova: dipl. inž. Janez Vrhunc 
Naslov uredništva: 
Usnjar IUV - Industrija usnja Vrhnika 
61360 Vrhnika 

Tiskala: železniška tiskarna v Ljubljani 

November 1973 št. 53 Glasilo delovne skupnosti Industrije usnja Vrhnika 

Razprava 
o ustavnih 
spremembah 

Predvidene spremembe zvezne in republiške 
ustave zahtevajo čim širšo obravnavo med 
ljudmi v delovnih organizacijah, kakor tudi 
med občani v krajevnih skupnostih. Namen 
teh razprav je dvojen: seznaniti čim večji 
krog ljudi z osnutkom ustave in doseči plod
no razpravo ter tako morebiti še dopolniti 
v osnutkih prikazano gradivo. čeprav os
nutek zvezne kot tudi republiške ustave ne 
predstavlja popolnoma novih zamisli in po
gledov na ustavno ureditev Jugoslavije ozi
roma Slovenije in je le zapis že nakazanih 
in tudi v ustavnih dopolnilih zapisanih ob
lik socialistično in samoupravno organizirane 
družbe, pa je ta misel v osnutku ustave dalje 
razvita in zato je potrebno ob tej priložnosti 
celotno zamisel ustavne ureditev naše družbe 
čim poljudneje prikazati vsem delovnim lju
dem - občanom. 
Osnutek naše nove ustave je, če ga pri
merjamo z ustavami drugih držav, gotovo 
neprimerljiv in lahko rečemo, da je, ozi
roma bo Jugoslavija imela najbolj demo
kratično ustavo na . svetu. In ·kaj je tisto, 
kar našo ustavo ločuje od drugih? Pred
vsem je v naši ustavi poudarek na delovnih 
ljudeh in občanih in na samoupravno orga
niziranem upravljanju z vsemi družbenimi 
odnosi. To se v ustavnih osnutkih odraža 
najbolj v vlogi, ki jo dajeta temeljnim or
ganizacijam združenega dela in krajevnim 
skupnostim kot osnovnim oblikam oziroma 
enotam, v katerih se začne potek družbenega 
odločanja. Ker je demokratično odločanje 
povezano s pogojem, da čim več ljudi so
deluje pri oblikovanju in sprejemanju od
ločitev, smo v ustavnem predlogu uvedli de
legatski sistem v zamenjavo za sedanji si
stem poslancev in odbornikov. 
Ustavna razprava v naši delovni organizaciji 
je seveda usmerjena v razjasnjevanje polo
žaja in vloge temeljnih organizacij zdru
ženega dela v okviru delovne organizacije. 
Posebno zanimanje med delovnimi ljudmi 
vzbuja položaj in vlogo delavca glede na 
razpolaganje z ustvarjenimi sredstvi. Isto
časno z razpravo o osnutku ustave razprav
ljamo in se odločamo tudi o številu TOZD, 
ki jih bomo imeli. Obe razpravi sta tesno 

Pogled na obdelovalnico v obratu na Vrhniki: 
struženje je eno najpomembnejših del na 
poti do kvalitetnega usnja 

povezani. Osnutek ustave označuje TOZD kot 
osnovno celico družbeno ekonomskega živ
ljenja. V TOZD se ustvarjajo materialne 
dobrine, od tu izvira torej tudi dohodek. 
TOZD je torej tista najnižja enota, kjer se 
ustvarja dohodek. TOZD je po pravilu . tudi 
dovolj majhna, da omogoča vsem delavcem, 
zaposlenim v Ilijej, neposreden pregled nad 
poslovanjem, torej tudi nad delitvijo ustvar
jenega dohodka. Pri oblikovanju posameznih 
TOZD pa moramo upoštevati tudi, da mo
rajo biti TOZD takšne, da bodo lahko smo
trno in gospodarno poslovale. Torej ne sme
mo zaiti v preveliko razdrobljenost, v takšno, 
ki bi napravila poslovanje nesmotrna in bi 
ga podražila. Delovni ljudje se pri tem 
zavedajo, da bi preveliko število TOZD po
menilo, da bi morali povečati tudi admini-

strativni aparat, to bi pa pomenilo veeJe 
stroške. Zato se pri nas delavci nagibajo 
k temu, da TOZD ne bodo preveč majhne. 
Zato pa mora biti zagotovljen neposreden 
vpliv delovnih ljudi na poslovanje TOZD, 
kar bo s statutom vsake TOZD zagotovljeno. 
Samoupravna ureditev v vsaki TOZD bo tak
šna, da bodo imeli delavci možnost nepo
sredno izražati svojo voljo in vplivati na 
vsa dogajanja v TOZD, vključno tudi na 
delitev ustvarjenega dohodka. 
Posebno pozornost v ustavni razpravi vzbuja 
delegatski sistem. Ker je to novost, · je pri 
nas že zanimanje za to, kako bo delegatski 
sistem deloval, razumljivo. Klasična oblika 
voljenih predstavnikov delovne organizacije 
v občinski skupščini in tudi v osrednjem 
najvišjem samoupravnem organu (sedanjem 
osrednjem DS), . bo s 'tem spremenjena. V 
svetu delegatov (sedanjem. CDS) bodo de
legati posameznih TOZD . . število delegatov 
posameznih TOZD .v svetu delegatov bo od-



visno od štt:vila delavcev v TOZD, na vsakih 
100 zaposlenih bo voljen 1 delegat. Delegati 
bodo voljeni za dobo dveh (2) let. Nihče ne 
more biti izvoljen v svet delegatov 2-krat za
poredoma. 
Delegati zastopajo v svetu delegatov interese 
delavcev, ki so jih izvolili in so njim tudi 
odgovorni. Da pa bi preprečili neplodno raz
pravljanje na zasedanjih sveta delegatov, pri 
čemer bi delegati zastopali, različna stališča, 
morajo delegati imeti tudi pravico usklaje
vati stališča svoje TOZD s stališči in inte
resi drugih TOZD; samo tako bo mogoče, 
da bo ta najvišji organ v organizaciji zdru
ženega dela lahko tvorno deloval. Delegati 
bodo morali nato v svoji TOZD pojasniti, 
zakaj in kako so uskladili interese svoje 
TOZD z interesi drugih TOZD. To je bistvena 
razlika od sedanje vloge članov delavskega 
sveta, ki niso delegati in sqmostojno obli
kujejo svoja stališča v orga,nizaciji združe
nega elela. Imamo torej stalne delegate v 
svetu delegatov (sedanji osrednji delavski 
svet), ki se udeležujejo vseh sej sveta de
legatov. Navzven, v občinski skupščini . in 
drugih družbeno političnih skupnostih pa 
zastopajo TOZD drugi delegati, ki sestavljajo 
delegacijo, ki je voljena neposredno v TOZD 
za dobo štirih let. število članov delegacije 
je odvisno od števila delegatskih mest, ki 
pripadajo TOZD v občinski skupščini, in tudi 
od določila v statutu občine, ki določa, ko
liko delegatov mora imeti delegacija na vsa
ko delegatsko mesto. Delegacija zastopa TO
ZD v občinski skupščini in drugih družbeno 
političnih skupnostih. Ker pa šteje delega
cija več delegatov, kot ima TOZD delegat
skih mest, se sej občinske skupščine ne 
udeležujejo vedno isti delegati. Kdo iz dele
gacije bo zastopal na seji skupščine TOZD, 
se sproti dogovarjajo za vsako sejo na se
stankih delegacij, kjer proučujejo gradivo, 
ki bo obravnavano na seji skupščine, in ob
likujejo stališče, ki ga bo zastopal (ali za
stopali, če gre za več delegatov) delegat. De
legacija je v TOZD enakopravna z delavskim 
svetom TOZD, le da je področje dela za oba 
organa razli~no. DS TOZD razpravlja in od
loča o · vseh zadevah, ki se nanašajo na pro
blematiko v TOZD, medtem ko pa delegacija 
razpravlja in zastopa TOZD navzven - v ob
činski skupščini, interesnih skupnostih itd. 
Sicer pa veljajo tudi za delegacijo enaka 
pravila, kot sem jih opisal pri delegatih 
v svetu delegatov. Delegacija mora za sta
lišča, ki jih zastopa, imeti pooblastilo s stra· 
ni TOZD. 
Delegatski sistem bo omogočil, da bo čim 
širši krog delavcev sodelovalo pri odločanju 
na vseh ravneh v družbeno političnih skup
nostih. Z delegatskim sistemom bo zagotov
ljeno neposr~dno sodelovanje pri obravnavi 
in odločanju o uporabi ustvarjenih sredstev 
velikega števila delavcev, vsekakor mnogo 
večjega kot doslej. Istočasno, ko to ugotav
ljamo, pa se moramo zavedati, da bo za 
dobro delovanje tega sistema potrebno pre
cej več ljudi kot doslej. Zato moramo, in 
to že danes, misliti, ker bodo najkasneje 
spomladi volitve v organe samoupravljanja 
v TOZD in tudi v občinsko skupščino. Torej 
bomo morali izvoliti, poleg delegatov v DS 
TOZD, delegate v svet delegatov delovne or
ganizacije in še delegacijo, ki bo zastopala 
TOZD v občinski skupščini. Ce naj bi de
legatski sistem pomenil več kot samo spre
membo, napisano na papirju (v ustavi, sta
tutu DO in TOZD), potem bomo za delegate 
morali izbrati resne delovne, zavedne in raz
gledane člane delovne skupnosti, ki bodo 
znali zastopati interese delavcev v delavskih 
svetih in v družbeno političnih skupnostih 
(obč. skupščina itd.). število teh pa bo večje, 
kot je bilo doslej, poleg tega pa je man
datna doba za delegate v samoupravne orga
ne TOZD še krajša od doslej veljavne in 
zaporedna izvolitev v isti organ tudi ni mo
goča. V se to bo lahko povzročilo določene 
težave v prvem obdobju, če ne bomo takoj 
pričeli tudi resno razmišljati, kako bomo 
število možnih kandidatov, ki bodo imeli 
potrebne kvalitete, čimprej povečali. V prvi 
vrsti ibo potrebno, skladno z uvajanjem de
legatskega sistema, na področju družbeno 

2 

političnega izobraževanja konkrvtno ukre
pati. Le tako bomo lahko razširili krog de
lavcev v TOZD, ki bodo toliko razgledani, da 
bo delegatski sistem v polni veljavi lahko 
zaživel. Seveda se moramo zavedati, da so 
to akcije, ki ne dajo takoj zaželenih re
zultatov. Vsak član TOZD pa se mora zave
dati, ela je njegova pravica in dolžnost, da 
sodeluje pri odločanju o delitvi oziroma 
uporabi ustvarjenih sredstev. To pa bo zmo
gel toliko bolje, če se bo stalno družbeno 
politično in ekonomsko izobraževal. Pri ures
ničevanju tega načela bodo morali odigrati 
pomembno vlogo Zveza komunistov, sindi
kat iri Zveza mladine v vsaki TOZD. 
Inž. Branko Stergar 

.Delo osnovne 
organizacije ZK 
v obratu na 
Vrhniki po pismu 

Preteklo je že leto dni, odkar je bilo po
slano pismo tov. Tita in Izvršnega biroja 
v~em članom . Z~J. VOsnovna nit pisma je 
bila v opozarJanJU elanov ZKJ na slabosti 
in pomanjkljivosti predvsem v lastnih vrstah 
in dana so bila temeljna napotila, . kako za
četi z delom za uspešno odpravljanje sla
bosti in napak. 
V začetku je bilo sicer še vedno opazno 
~ezadostno . zanirp.anj.e in mlačnost pri delu 
clanstva, ki pa se Je kmalu le preobliko
valo v vsestranske in konkretne akcije na 
področju družbeno političnega in družbeno 
ekonomskega sistema. Ker je bilo videti, da 
so začele nekatere akcije počasi usihati je 
bilo treba nujno, po poteku enega leta ~po
zoriti na to pri pregledu rezultatov 'dose
ženega dela. O tem je pred kratkim obširno 
govoril sekretar Izvršnega biroja CK ZKJ 
tov .. Stane Dolanc. In kaj je po pismu na
redila osnovna organizacija ZK v obratu 
usnjarna na Vrhniki? . 
~rg3;nizacija dejavnosti in nalog po pismu 
Je vidna iz dopisov in okrožnic občinskega 
komiteja ZK Vrhnika. 

Za potek akcije v obratu je dal osnovne 
pobude sekretariat osnovne organizacije in 
prav tako tudi odbor za medsebojna raz
merja podjetja. 
Iz nadaljnjega je viden pregled uresničenih 
in neuresničenih sklepov. 
l. 
Osebni prejemki vsakega člana kolektiva so 
objavljeni vsak mesec na oglasnih deskah 
v vseh oddelkih. 

2. 
Sklep glede seznanjanja delavcev s stroški 
reklame, reprezentance, daril, s stroški po
gostitve ni bil v celoti izpolnjen. 
Omeniti pa je potrebno, da so pri nas ti 
stroški zelo majhni, da ne znašajo niti 1 Ofo 
c~lotnega dohodka. Izogniti za vsako ceno 
pa se jim ne moremo. 
3. 
Ugotovljeno je bilo, da noben zaposleni 
član kolektiva ne izkorišča družbenih sred
stev. 
4. 
Izdelan je bil pregled medsebojnih obvez
nosti in terjatev in dan na vpogled vsem 
zaposlenim. Seznam terjatev in obveznikov 
zasebnega seMorja ni bil narejen glede 
nato, da ni bilo omembe vrednih uporab
nikov in se nikoli nismo s tem okoriščali. 
5. 
Vsi sklepi organov upravljanja se sprotno 
objavljajo na oglasnih deskah. 
6. 
Na področju kadrovskega sestava članstva 
ZK ni bilo dovolj storjenega. -
7. 
Sklep, da se ukine poslovni odbor, je bil 
uresničen, tako da imamo sedaj DS, odbor 
za medsebojne odnose, več komisij DS in 
obratnih DS. 
8. ' . 
Za zagotovitev · vpliva neposrednih proizva
jalcev na poslovno politiko podjetja so bile 
ustanovljene naslednje komisije: 
- za nadaljnji razvoj samoupravljanja, 
- za ekonomsko finančna vprašanja, 
- za zunanje trgovinsko poslovanje, 
- za kadrovsko personalne zadeve, 
- za razvoj podjetja. 
Vse imenovane komisije so pričele z delom. 
9. 
Na vseh področjih in pri vseh zaposlenih je 
treba zaostriti vprašanje osebne in kolektiv
ne odgovronosti in dosledno ukrepati, če 
naloge niso pravilno zastavljene. Ta sklep 
še ni naletel na dovolj plodna tla, ker ne
kateri člani kolektiva nimajo, iz nerazumlji
vega razloga, pravilnega odnosa do proizvod
n1h sredstev in kvalitetnega dela. 
10. 
Glede vsesplošnega varčevanja in zniževanja 
stroškov je bilo sklenjeno; da bomo var
čevali že pri najmanjših zneskih, kot npr. 
pri potnih stroških, reprezentanci, glede kilo
metrin pri uporabi lastnih osebnih avtomo
bilov. Komisija je ugotovila, da pri izplače
vanju navedenih stroškov ni nobenih zlo
rab. Podatki so vedno vsakomur na razpolago. 
Ukinjeno je bilo obdarovanje domačih po
slovnih partnerjev, za inozemske pa odloča 
generalni direktor. Podjetje ne naroča no
benih oglasov neposlovnega pomena, čistih 
reklamnih oglasov pa ne moremo v celoti 
ukiniti. 
Napravljena je bila razporeditev finančnih 
sredstev za financiranje nekaterih temeljnih 
interesnih skupnosti (telesne vzgoje, krajev
ne skupnosti itd.) in to na osnovi njihovih 

Novi prostori za družbeno prehrano rastejo 
počasi, toda vztrajno 



Po zamenjavi brusilnega papil-ja se mora 
namestiti varovalni pokrov 

konkretnih programov. Dnevnice v višini 15.
dinarjev so ukinjene. 
11. 
Sklep, da morajo vodje oddelkov, obratov 
in služb imeti najmanj 1-krat mesečno od
delčne sestanke (poimenovali smo jih SA
MOUPRAVNA JEDRA), še ni v celoti zaži
vel, oziroma opaža se, da nekatera vod
stveno osebje ne vidi več zadostne praktične 
potrebe po takšnih sestankih. Vzrok za to j~ 
treba iskati predvsem v tem, ker se marsi
kdo neprijetno počuti, ko mu podrejeni bolj 
ali manj dajejo približno enake _pripom~e 
in predloge, ki pa se žal, zaradi nem-eJe
nega samoupravnega obveščania in nekon
kretnih poimenskih in časovnih zadolži_tev 
posameznikov, ne izvajajo dosledno, oziro
ma sproti. 
12. 
V zvezi s sklepom o urejenosti hitrejšega 
reševanja stanovanjskega vprašanja zapos
lenih je DS zvišal sredstva za sta~ovanj_sk<? 
gradnjo od 6 Ofo na 8 ~/o. StanovanJa naJ bi 
se kupila za delavce, ki nimajo možnosti 
za nakup ali posamezno gradnjo. Sredstva, 
ki naj bi bila ustvarjena z rezultatom var
čevalne akcije, bi se porabila v iste namene 
in tudi za izboljšanje delovnih pogojev v 
proizvodnih obratih. 
Pravilnik s področja stanovanjskih vprašanj 
še ni bil dopolnjen. 
13. 
V zunanji trgovini nimamo nobenih stikov 
s podjetji, katerih lastniki so Jugoslovani. 
Poslujemo s solidnimi partnerji, kar doka
zuje, da doslej pri poslovanju z njimi ni
mamo izgub. 
14. 
že dalj časa nimamo posebnih težav s pla
čilno sposobnostjo podjetja. Z nerednimi in 
slabimi podjetji smo prekinili poslovne od
nose. 
15. 
Honorarno delo ali »Šušmarjenje<< nekaterih 
članov kolektiva izven delovnega časa je 
nemogoče kontrolirati. 
16. 
Akcije za organizacijo TOZD potekajo vzpo
redno z razpravami osnutkov ustav SFRJ in 
SRS. Vsi potrebni akti glede na zakon o 
konstituiranju organizacij združenega dela 
morajo biti sprejeti do konca tekočega leta. 
17. 
Delavci na vodilnih in odgovornih delovnih 
mestih prejemajo fiksni OD. Popravek pra
vilnika o razdeljevanju sredstev za OD še ni 
izveden. Opravljeni so bili premiki OD pri 
nižje ocenjenih kategorijah zaposlenih. Ob 
koncu leta 1972 je bilo 707 delavcev z OD 
do 150.000 st. din, v letu 1973 pa jih je 
le 122. 
18. 
V pomožnih delavnicah ne opravljamo več 
uslug posameznikom in zasebnikom. 
19. 
Pravilnik o uporabi sredstev solidarnostnega 
sklada (v višini 0,5 Ofo) še ni narejen. 

20. 
Akcija, ki sta jo predlagala naše podjetje 
(začetno vloženi delež 50 milijonov st. din) in 
Ljubljanska banka za ustanovitev sklada za 
pospeševanje izvoza v nerazvite države, se 
je odrazila v tem, da so nedavno na Brionih 
ustanovili takšen sklad za vso državo. V po
stopku je integracija s TUš - šoštanJ, s 
Trgovskim podjetjem šoštanj pa je že iz
vedena. Prav gotovo, da smo s tem dosti 
napravili za usnjarsko panogo v okviru SRS 
in . celotnega gospodarstva. 
V naslednjih dneh čaka OO ZK in ostale 
družbeno politične organziacije v podjetju 
veliko dela, če hočemo, da se bomo čim
prej samoupravno organizirali in izdelali 
vzporedno vse potrebne akte. 
Veliko več bo potrebno storiti za dobre 
medsebojne odnose, kajti v našem nenehnem 
širjenju podjetja smo na vse te odnose po
gosto pozabljali. 
Ti odnosi pa se ne morejo odražati samo 
v vsakodnevnih obveznih delovnih odnosih, 
pač pa morajo vsebovati tudi več človečno
sti, izhajajoč iz dejstva, da je posameznik 
včasih res nepogrešljiv v verigi notranjih 
dogajanj, da pa je za dosego končnih, po
zitivnih rezultatov dela nepogrešljivo enotno, 
skupinsko delo. Za dosego tega pa so vse
kakor potrebni dobri medsebojni odnosi, 
zlasti pri delavcih na vodstvenih položajih. 
Osnovno organizacijo ZK v obratu čaka v 
prihodnje še veliko dela. Novo vodstvo bo 
moralo več pozornosti kot dosedaj posve
titi članstvu. In to ne samo s fizičnim po
večevanjem svojih vrst, pač pa z izvedbo 
sistematičnega družbeno političnega in druž
beeno ekonomskga izobraževanja in vzgaja
nja, tako da bo vsak član našel svoje mesto 
in tudi konkretno doprinašal k rezultaton;1 
skupnega dela organizacije ZK. 
Iz zapisnikov OO ZK sestavil P. P. 

Delo pri stroju za suho cepljenje 

Manipulacijska lopa dobiva z montažo strehe 
dokončen zunanji videz . 

Pred -podpisom· 
_samoupravnega 
sporazuma 

' . 

Vsak del delovne organizacije, ki . pomeni 
i;lelovno celoto, v kateri se uspeh skupnega 
dela delavcev lahko potrdi kot vrednost na 
trgu ali v delovni organizaciji in je na tej 
podlagi samostojno izražen, imajo delavci 
.pravico organizirati kot temeljno organiza
cijo združenega dela. Da .delavci vsakega 
dela delovne organizacije, ki pomeni delovno 
celoto, ugotovijo, ali so podani pogoji za 
organiziranje temeljnih organizacij združe
nega dela, je potrebno poprej izdelati ana
lizo pogojev za organiziranje temeljnih or
ganizacij. Komisija za izvedbo ustavnih do
polnil je že pripravila takšno analizo in jo 
tudi poslala v široko javno razpravo. Analizo 
pogojev za organiziranje temeljnih organi
zacij, ki vsebuje obstoječe finančno in eko
nomsko stanje delovne organizacije, ugoto
vitev, kateri' deli delovne organizacije po
menijo delovno celoto in izpolnjujejo druge 
pogoje za to, da se organizirajo v temeljne 
organizacije, delitev premoženja na bodoče 
TOZD in še vse druge potrebe kazalce so 
delavci v vseh samoupravnih jedrih že do
dobra pregledali in se tudi že odločajo, ka
tere temeljne organizacije združenega dela 
bomo ustanovili v naši delovni organizaciji. 
Iz predložene analize izhaja, da na osnovi 
ustavnih načel in stopnje organiziranosti naše 
delovne organizacije izpolnjujejo pogoje za 
ustanovitev TOZD naslednji deli naše delov
ne organizacije: 
l. Usnjarna Vrhnika 
2. ščetinama Vrhnika 
3. Usnjena konfekcija Vrhnika 
4. Usnjena galanterija Ljubljana 
5. Usnjarna šmartno 
6. Krznarna šmartno 
7. Konfekcija krzna šmartno z delavnico · 
8. Konfekcija usnja šmartno 
9. Igrad - gradbena dejavnost Vrhnika 
.10. !grad - opekama Vrhnika 
11. Trgovins;ka mreža Ljubljana 
12. Objekti družbenega standarda 
V analizi se predvideva tudi, kateri - deli 
tovarne usnja šoštanj in trgovskega pod
jetja šoštanj izpolnjujejo pogoje za usta
novitev TOZD, toda dokler ni že izglasovana 
pripojitev obeh delovnih organizacij k In
dustriji usnja Vrhnika vpisana v register 
gospodarskih organizacij, je mogoče pravno 
obravnavati le tisto stanje, ki izhaja iz že 
omenjenega sodnega registra. 
Tudi skupna uprava na Vrhniki ne izpol
njuje vseh pogojev, ki se zahtevajo za usta
novitev temeljnih organizacij, ker pač ne 
ustvarja dohodka, zato bo ta enota organizi
rana kot organizacija združenega dela ali 
posebna delovna skupnost z vsemi samo
upravnimi pravicami in obveznostmi, ki gre
do drugim temeljnim organizacijam v d~
lovni organizaciji. 
Iz analize torej izhaja, da dvanajst samo
stojnih delov v okviru naše delovne organi
zacije izpolnjuje pogoje za ustanovitev TOZD, 
vendar je treba že takoj poudariti, da bi 
morda tudi še kakšen drugi del lahko iz
polnjeval takšne pogoje. To nakazuje tudi 
naša analiza, dokazuje pa tudi vsakdanja 
praksa, saj bi, recimo, vsaka trgovina, vsako 
grosistično skladišče, vzdrževalna dejavnost 
posameznega obrata ali vse te dejavnosti 
skupaj lahko predstavljale takšno zaključeno 
delovno celoto, ki ima vse pogoje za usta
novitev TOZD. Poleg ustavnih in zakol}skili 
opredelitev temeljne organizacije združenega 
dela pa je potrebno v konkretne~ primeru 
up-oštevati tudi zgodovino nastanka naše de
lovne organizadje, ki je v 'nekaj ·zadnjih 
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letih naredila takšen razvoj tako v tehnolo
škem kot v številčnem stanju, saj vse to 
v marsičem opredeljuje odločitev delavcev, 
ko se odločajo za ustanovitev posameznih 
temeljnih organizacij. Delavci iz vseh oddel
kov iz šmartna so se na samoupravnih je
drih skoraj soglasno izjasnjevali za to, da 
vsi oddelki, ki po analizi pogojev za usta
novitev TOZD tvorijo takšno zaokroženo ce
loto, da izpolnjujejo vse pogoje za ustano
vitev TOZD, postanejo ena temeljna organi
zacija združenega dela. To svoje stališče so 
utemeljevali s tem, da se le vsi skupaj ču
tijo kot zaokrožena celota, ki se med seboj 
usklajujejo in dopol_njujejo, da so združeni 
v krogu enega tovarniškega dvorišča in, da 
imajo njihovi oddelki že do sedaj takšno 
stopnjo samouprave in takšne čiste odnose, 
da ne kažejo ustvarjati več TOZD, ker bo 
namen ustavnih dopolnil dosežen tudi tako, 
da se posameznim oddelkom tudi v naprej 
prepusti odločanje o dohodku in razširjeni 
reprodukciji ter o vseh medsebojnih odno
sih, ki izhajajo iz združenega deia. 
Podobno stališče, kot samoupravna jedra v 
šmartnem, je zavzelo tudi samoupravno je
dro delavcev ščetinarne, saj se ti čutijo tako 
ozko povezane z osnovno dejavnostjo TOZD 
Usnjarne Vrhnika, da menijo, da ni eko
nomskih pogojev za ustanovitev lastne TOZD 
saj je njihov poslovni predmet nujno 1~ 
del splošnega poslovnega predmeta usnjarne 
in v kolikor bi se ta preusmeril v predelavo 
drugih kož, bi bilo tudi nujno prenehati z 
delom v ščetinami. Zaradi takšne usodne 
povezanosti so se delavci ščetinarne izrekli 
da žele biti kot samoupravno jedro z vsemi 
pripadajočimi samoupravnimi pravicami 
vključeni v temeljno organizacijo združenega 
d~la. Usnjarno Vrhnika. O tej želji delavcev 
šcetmarne pa se bomo morali izjasniti še 
delavci TOZD Usnjarne Vrhnika. 
Tudi delavci oddelka usnjene galanterije v 
LjJ!bljani so že razpravljali o analizi po
gojev za organiziranje temeljnih organiza
cij. Položaj delavcev v Galanteriji pa je 
prav specifičen, sa~ po eni strani v celoti 
izpolnjujejo pogoje za ustanovitev TOZD, 
po. drugi strani pa njihovo poslovanje izka
ZUJe izgubo, zaradi česar bi želeli svojo na
daljnjo usodo vezati v okviru čvrstejše TOZD 
v okviru IUV. ' 
Odločitev o tem, koliko TOZD bomo imeli 
v IUV, je v skladu z ustavnimi načeli v ce
loti prepuščena delavcem samim. Analiza 
pogojev, ki jo je posredovala komisija 
za izvedbo ustavnih dopolnil, je lahko 
samo pripomoček ali napotilo, ne pa recept, 
ki bi se ga morali delovni ljudje slepo držati, 
saj bi v takšnem primeru, da bi že vse na
prej pripravile strokovne službe in nekateri 
vodilni delavci, dušiii pobudo tistih, kate
rim so namenjene vse demokratične spre
membe, katerih i:zlli:ljučni namen je, da bi 
se odločanje o vseh življenjsko in gospodar
sko pomembnih odločitvah tudi dejansko 
:približalo tistim, ki ustvarjaj{) dohodek, to 
Je neposrednim pro~zvajalcem. široka jav
na raZip~rava v samoupravnih jedrih naj torej 
izrazi željo delovnih ljudi, kako se bodo 
organizirali in upravljali; te odločitve ki 
bodo sprejete na zborih samoupravnih je'der, 
p~ bodo dejansko. imele tudi značaj ustano
VItve nove temeljne tvorbe našega ·samo
J!PiraVnega socialističnega gospodarskega •sub
Jekta - temeljne o11ganizacije združenega 
dela. Po ustanovitvi temeljnih organizacij 
združenega dela •pa bomo v skladu z za:ko
~itimi določili in prostovoljno izraženo vo
lJO delavcev vseh 11:emeljnih organizacij pri
stopili k podpisu •samoupq-avnega sporazuma 
Q združevanju temeljnih organizacij združe
nega dela v skupno delovno organizacijo 
!UV .. Osnut~k ~a:moupra~egav sporazuma je 
ze pr!;[PraylJen m so o njem ze razpravljale 
v s1rso Javno raZipravo pa ga bomQ dali, 
družbeno politične ooganizacije v podjetju 
či~ bomo prejeli odločitev delavcev o tem: 
koliko TOZD bomo imeli v okviru naše de
lovne Qrganizacije. Zaradi Qbširnosti tega se
s~a:rka ne moremo pisati še o načelih in vse
bmi samoupravnega sporazuma in bo ta 
tema predmet prispevka v eni izmed na-
slednjih •številk našega glasila. J. O. 
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Sodelovali 
smo na 
sejmu mode 

V prvi polovici meseca oktobra so se v Beo
gradu že štirinajstič sestali jugoslovanski 
proizvajalci modnih izdelkov, da bi na sej
mu Moda v svetu prikazali domačim in tujim 
kupcem svoje najnovejše dosežke in modele 
za p;rihQdnjo spomladansko in poletno se
zono. Poleg proizvajalcev tkanin, trikotaže, 
perila ter moške in ženske tekstilne kon
fekcije so seveda razstavljati tudi proizva
jalci usnja in krzna ter usnjenih in krznenih 
izdelkov, saj se omenjeni izdelki vedno bolj 
uveljavljajo kot modni potrošni proizvodi 
tudi pri širšem krogu kupcev. 
Torej ni treba še posebej pripominjati, da 
se je tega sejma udeležilo tudi naše pod
jetje. Razstavljati smo vse vrste usnja, krzna, 
galanterijske irzJdelke ter izdelke usnjene in 
krznene konfekcije. 
če najprej na hitro ,pregledamo razstavljal
ce ozkoma proizvajalce usnja, ugotovimo, da 
si vsaj po razstavljenih izdelkih v vedno večji 
meri prizadevajo i:z1delovati tudi svinjski ob
lačilni velur, kar je značilno pravzaprav za 
skoraj vso svetovno usnjarsko industrijo. Ta
ko smo omenjeni izdelek zasledili tudi na 
paviljonih Panonije ]z Varaždina, Visoko, Fa
brike kože Petrovac na Mlavi in Kombinata 
Peč. Kako se bodo ti proizvajalci vključili 
v redno proizvodnjo in tudi resneje kon
kurirali dosedanjim proizvajalcem (IUV, 
Kamnik, KonJUs, Niš), pa je še veliko vpra
šanje. Kljub sedanji modni težnji rpa ni bilo 
v~deti, da ibi ti proizvajalci tudi, težili k pro
izvodnji svinjske nape, zato pa je bilo precej 
več nape iz ostale vrste surovin, kjer se 
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Dobitnica najvišjega priznanja za kreacijo 
iz usnjene in krznene konfekcije inž. arch. 
Metka Vrhunc pred odprtjem: sejma v Beo
gradu: le primerno aranžiran izdelek lahko 
poda obiskovalcu in ocenjevalcu vse odlike 
oblikovanja 

Plašč i z krzna nutrije in goveje nape je letos 
prejel najvišje priznanje 
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Torbica, nagrajena z diplomo, je narejena 
iz svinjskega boksa s širokimi zadrgami, 
sodobne oblike, predvsem pa se odlikuje po 
vsestranski uporabnosti 

lahko pohvalimo tudi z našo oblačilno napo 
iz govejega usnja, ki je vzbujala zanimanje 
kupcev. Ko smo že pri usnju, naj omenimo 
še prejeta pll"iznanja ila kvalitetne izdelke. 
Prejeli smo najvišje priznanje oziroma zlato 
plaketo za svinjski velur ter diplome za 
svinjski boks, govejo napo, goveji boks in 
goveji boks relax. Društvo usnjarjev in čev
ljarjev i·z SR Srbije je letos prvič podelje
valo tudi priznanja rza konfekcij.ske izdelke 
iz usnja, nape in semi-velurja. Tudi tu ni
smo ·ostali praznih rok in smo prejeli zlato 
plaketo za ženski komplet iz svinjskega ve
lurja ter diplomo za plašč iz goveje nape. 
Naj pri pregledu nagrad nazadnje še pogle
damo, kakšna je bila razdelitev najvišjih 
priznanj, ki jih podeljuje beograjski sejem 
za najboljše kreacije: 
Usnjena in krznena konfekcija: Zlata košuta 
- Industrija usnja Vrhnika, zlat prs•tan -
kreator Metka Vrhunc, Diploma - Konus, 
Slovenske Konjice 
Usnjena galanterija: Zlata košuta - Toko, 
Domžale, Diploma - Industrija Vrhnika, po
sebna diploma Janez Repanšek 
Moška obutev: Zlata košuta - Peko Tržič, 
Di[!}loma - Kombinat Peč 
ženska obutev: Zlata košuta - Peko Tržič, 

Plašč iz srebrne lisice in nape 

Hiačni kostim iz svinjs.kega velurja 

Diploma - Leda Knježevac 
Otroška obutev: Zlata košuta - Zagreb, Za
greb, Diploma- RAS Novi Pazar 
Priznanje mladih potrošnikov je s področja 
izdelkov iz usnja prejela Tovarna usnja iz 
Kamnika. 
Naše podjetje sicer tokrat ni prejelo toliko 
nagrad kot pretekli dve leti, vendar zato ne 
smemo misliti, da se na beograjskem sejmu 
letos nismo uveljavili. Na splošno je letošnje 
priznanje prejelo več kolektivov in so 1bila 
bolj porazdeljena, kar samo potrjuje splošno 
j,zboljšanje !kvalitete in oblikovanja na po
dročju modnih rusnjarskih izdelkov. S ko
mercialnega vidika pa so bile naše kolek
cije vsekakor tllajuspešneJše do sedaj, kar 
potrjujejo tudi številna naročila in zahteve 
kupcev, to pa lj e tudi osnovni cilj udeležbe 
na sejmih. A. K. 

Jakna iz semi velurja in toscane 
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Se enkrat o 
mednarodnem 
sejmu v Parizu 

Ker je v prejšnji številki Usnjarja o pariškem 
sej1111u že pisal tov. Kočevar, se bomo v tem 
kratkem prikazu rzadržali le na dveh področ
jih, in sicer, kako napredujejo in delajo 
naši !konkurenti in kak!šne so bi·le glavne 
strojno tehnološke :novosti letošnjega pari
škega sejma . . Prvo področje nas zanima za
radi tega, ker se .konkurenčni predelovalci 
svinjskih kož širom po svetu množijo kot 
gobe po dežju in dosegajo vse boljše re
zultate glede asortimenta in kvalitete svinj
skega usnja in ogrožajo naše težko pribor
jene pozicije ter sloves najboljšega in naj
večjega proizvajalca svinjskega oblačilnega 
usnja v svetu, pa čeprav to pogosto delajo na 
za nas zelo neugoden način z dumping oce-
nami. · 
Novosti na področju strojne opreme pa nas 
zanimajo zato, da lahko načrtujemo, ka'ko 
bomo, izkor1ščujoč napredek na tem področ
ju, dvigali raven naše produktivnosti in iz
boljševali kvaliteto in v neizprosnem kon
kurenčnem boju zadržali našemu slovesu 
ustrezno in dostojno mesto - to je svetovni 
kvalitetni vvh. 
Od naših konkurentov omenjamo na prvem 
mestu ··Madžare, ki beležijo glede kvalitete 
največji napredek. V1sako leto razstavljajo 
združeni prek svoje trgovske organizacije 
TANNIMPEX predvsem končne izdelke. Gle
de !kvalitete · svinj·skega velurja so sedaj že 
krepko v gornjem svetovnem vrhu, imajo za 
izvoz izredno dobro sortirano blago, povrh 
vsega tega pa proizvajajo velur po občutno 
nižjih cenah od naših. Prav zaradi tega pred
stavljajo za nas še toliko bolj neugodnega 
konkurenta. 
Močno so :napredovali tudi vzhodni Nemci, 
ki prav tako 'l"arzstavljajo vedno skupaj na 
svojem nacionalnem razstavnem prostoru. 
že prej so bili poznani kot zelo dobri pro
izvajalci svinjskega kruponskega nubuka za 
čevljarske namene, sedaj pa so tudi popravili 
kvaHteto oblačilnega velurja. 
Velur tudi vzhodni Nemci prodajajo po pre
cej prenizkih cenah, kar pa ne velja za svinj 
sko ikruponsko surovino, iki nam jo prodajajo 
po izredno visokih cenah. Med petimi nji
hovimi usnjarnami, ki predelujejo svinjske 
kože, j.e najbolj napredovala največja, po 
imenu Apfebbaum iz Neustadt Kleveja. 
O čehih, Poljakih, Romunih in Bolgarih ne 
bomo izgubljali besed, saj ne beležijo ka
kega večjega tehnološkega napredka in pred
stavljajo tspodnji dom kvalitete. Na vsak 
način pa ne moremo mimo dejstva, da si 
tudi te države že vrsto 'let prizadevajo na 
tem področju in da ob državni pomoči gra
dijo še ·nove in to res moderne naprave za 
predelavo svinjskih kož, ki jih imajo sami 
in celo uvažajo (čehi), le redko pa izvažajo 
(Polja!ki, Bolgari). 
Hiter napredek izmed .zahodnih dežel so do
segli Belgijci, Francozi, Angleži, Nemci, špan
ci in Nizozemci. Ni naključje, da sta v Bel
giji na teni področju prav največji njihovi 
usnjarni, U.T.A.M.O. ii Malmedyja in Schotte 
iz Brembodegema1 dosegli lepe rezultate, •saj 
.sta širom po svetu pozna,ni po kvaliteti kot 
tudi po velikosti. Z,lasti obutveni .nubuk 
U.TAM.O. je res kvaliteten. 
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Francozi imajo sedaj kar pet proizvajalcev 
svinJskega usnja, od katerih nekatere na 
sejmu srečujemo že nekaj let. Proizvajajo 
tako velur kot tudi tanjše bokse in podlogo 
in to večinoma v slabši kvaliteti in zato po 
nižjih cenah. Nekaj boljšo kvaliteto imata le 
usnjarni Languedoc iz Graulheta in Gaston 
Dreyfus iz Strassbourga. Prav Francozi so 
tudi spraševali, če lahko od Vrhničanov do
bijo izvedbene inženiringe za svinjsko usnje. 
Od Angležev je razen že poznan'e skupine 
Kohnstam napravila :izreden napredek sku
pina GOMSHALL & Associated tanners, ki je 
imela po kvaliteti oprijema, leska in videza 
nasploh res dober svinj·ski velur, ki ga je 
reklamirala tudi kot .posebno kvaliteto gle
de sposobnosti za suho in mokro čiščenje. 
Razstavljali .so tudi napo, ki je bila iz
delana iz velurja. Povedali so, da jim za 
nap,po manj'ka ustrezna surovina. Poleg teh 
dveh proizvajalcev velurja so imeli Angleži 
še dva na pari,škem sejmu, ki pa še nista 
dorasla tej proi;zvodnji. Ostali Angleži, škoti 
in Irci pa so razstavljali klasičen vegetabilni 
asortiment svinjskega usnja, ki ga poleg njih 
negujejo le še vZJhodnjaki (Poljaki, Madžari, 
čehi) in s katerim pokrivajo del galanterij
skih, knji.goveških, sedlarskih in drugih po
treb. V to vrsto vegetabilno strojenega us
nja ne štejemo podloge, ki pa jo na veliko 
proizvajajo Kitajci, Japonci, vzhodnjaki in 
še številni drugi in pokrivajo potrebe čev
ljarske industrije širom po svetu in s tem na~ 
domeščajo drago kozjo podlogo, ki je ni niti 
približno dovolj. Seveda se poleg vegetabilno 
strojene svinjske podloge še v toliko večji 
meri pojavlja na trgu anilinsko dodelana 
krom svinjska podloga, ki bo zaradi pomanj
kanja drugovrstnih podlog kmalu zavzela 
vodilno mesto. 
Od nemških proi.zvajalcev svinjskega usnja 
si med nekaj proizvajalci prizadeva prodreti 
na trg s svinjskim ve1urjem tudi Freuden
berg, ki si sedaj že dolgo vrsto let celi us
njarske rane s proizvodnjo plastike in z osta
lo dodatno kemično proizvodnjo, v okviru 
usnjarsl,<:e predelave pa sedaj poskuša tudi 
s svinjino. 
špance je s svinjino predstavljala priznana 
usnjarna drobnice iz Vicha pri Barceloni, 
v kateri predelavo svinjine vodi bivši tehnični 
direktor UTOK inž. Bolhar. Delajo dober 
svinjski velur, vendar baje le do 15.000 m' 
mesečno, ker trenutno nimajo večjih zmog
ljivosti. Lahko pa pričakujemo, da bo v 
Š•paniji še več poskusov predelave svinjskih 
kož, saj španci na usnjarskem področju !kot 
malodane edini v Evropi doživljajo »boom« 
in prodor, pa čeprav ob izredno močni po
moči države, kar se sker sedaj . dogaja po
gosto tudi pri vzhodnjakih, Kitajcih, Japon
cih, · Avstralcih in v vseh južno ameriških 
in številnih drugih državah, še najmanj pa 
v ostali zahodni Evropi, Ameriki in celo Ju
goslaviji. 
Izredno prijazni pri dajanju informacij, 
vključno s oenami, so bili Japonci, ki jih je 
predstavljajo podjetje NOSAKI iz Asarousa 
(TAKYO). Kljub temu, da Japonci že dolga 
leta s Kitajci vred gospodarijo v svetu s svo
jimi kvalitetnimi podlogami, pa jim dosedaj 
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Glavna novost letošjega pariškega sej1na 

svinj-skega velurja v normalni kvaliteti ni 
uspelo izdelati, kar pa ni _čudno, saj je ja
ponska usnjarska industrija izredno razdrob
ljena in je kakršen koli večji napredek le 
vezan na velike industrijske okvire. Zaradi 
tega prodajajo slab velur po dumping cenah. 
Brazilci so na nacionalnem razstavnen1 .pro
storu razstavljali skupaj in od nam poznanih 
proizvajalcev velurja smo opazili usnjarno 
Augustin. Ogledali smo ·si podrobneje tudi 
goveje usnje tovarne PODBOI, ki nam po
nuja sodelovanje pri gradnji nove tovarne 
za predelavo govejih in kozjih kož v Bra
ziliji. 
Amerikanci prav tako razstavljajo vedno sku
paj v okviru Tanners'council of America. Raz
stavljali so slab oblačilni velur in še slabši 
svinjski lak, vendar ne smemo pozabiti, da 
bodo prav oni gotovo kmalu uspeli tudi pri 
oblačilnem svinjskem velurju, kot so to prvi 
v svetu sploh uspeli (znana usnjarna Wol
werine) s predelavo svinjskih hrbtišč v obut
veni nubuk, kar pravzaprav predstavlja prvi 
večji res industrijski način uporabe svinj
skega usnja v obutvene namene. Na osnovi 
teh ameriških rezultatov se je šele prav
zaprav pričela preobrazba IUV v proizva
jalca nubuka oziroma velurja za čevljarsko 
industrijo, oziroma je bil udarjen pečat svo
jevrstnemu našemu VZJponu pri proizvodnji 
oblačilnih in obutvenih velurjev. 
Naj na koncu omenim še poskuse Italijanov, 
ki so prav tako na veliko pričeli s predelavo 

Poleg CO RET ANOV 
so tudi »betonski 
mešalci« sodam 
vetiki konkurenti 

svinjskih kož, zlasti še v pokrajini- Santa 
Croce sull'Arno in Ponte a Egola, kjer sicer 
največ proizvajajo pod platno usnje in _go
veje usnje iz okrajin. V Parizu jih ni bilo 
z izjemo edine skupine iz Santa Croce sun: 
Arno. Razen redkih izjem, kvalitete pri svinj
skem velurju še niso dosegli, pričakujemo 
pa •lahko, da lahko tudi nekatere manjše 
italijanske usnjarne dosežejo določene re
zultate. Za zdaj pa se v Italiji nobena 
poznana oziroma večja usnjarna še ni lotila 
predelave svinjskih kož. 
Jugoslovanom se je letos kot prodajalec ve
lurja pridružil v Pariz;u še KONUS, ki bo 
dosedanjo predelavo svinjskih kož podvojil 
in z 12 tonami namoka dnevno .predstavljal 
tretjega ali četrtega jugoslovanskega prede
lovalca svinjskih kož. V Parizu pa so si ve
liko reklame privoš-čili s konfekcioniranim 
svinjskim velurjem in kozjo ter govejo nappo 
Bosanci. Kožarski kombinat Visoko je s pa
riško baletno skupino prirejal- modne re
vije, ki so po pompu dosegale ameriške. 
To podjetje v zadnjih letih doma in po svetu 
troši ogromne vsote za reklamo. Tako so 
npr. tudi na sejmu mode v Beogradu najeli 
naš najdražji hotel Jugoslavija in priredi-li 
pompozno •slavje in sprejem. Tudi pri prede
lavi svinjine si veliko obetajo in jo že leto 
dni predelujejo. 
Jugoslovanski trgovci KOTO - Ljubljana, 
Kotex - Split, Drema in Centrotextil so 
med drugimi rae:stavljalci UTOK .svinjsko 
usnje in usnje ostalih jugoslovanskih pro
izvajalcev. 
In kaj je novega na področju strojne opre
me? Kakšnih izredno revolucionarnih no
vosti letos v Parizu ni bilo. Najrevolucionar
nejša sprememba je V'Sekakor na področju 
neprekinjenega prešanja. Dosedaj smo us
njarji namreč imeli v obratovanju le kon
tinuirne likalne stroje, nestrpno pa smo ča
kali poskus italijanske tovarne Mostardini, 
ki je že dve leti obljubljala in celo enkrat 
že razstav-ljala svojo verzijo neprekinjenega 
prešanja. Zaradi nekaterih težav je Mostar
dini odstopil od svojih načrtov. Zato je bilo 
toliko večje presenečenje za nas, ko je Me
talmeccanica iz skupine Italmacchine letos 
omogočila poskuse številnim usnjarjem na 
novi kontinuirki za prešanje (glej sliko). Us
njarji so bili z rezultati poskusov na tem 
edinstvenem stroju izredno zadovoljni. Tudi 
mi smo opravili na tem stroju poskuse na 
svinjski nappi in velurju, vendar nepriprav
ljeni za to novost brez ustreznih kož (podlog, 
safijana, znojnic, steklenic) nismo mogli dati 
dokončne ocene. l(~e pa, qa . pQdo J>Q:qov-



ljeni poskus v Italiji na ustreznih kožah dali 
dobre rezultate. Glavna odločilna novost tega 
stroja je slej ko prej patentiran vibracijski 
sistem za raztegovanje, zatem grelni diater
mični oljni sistem ob uporabi elektrike ter 
izredno hiter sisterp. menjanja gladkih in 
graviranih cilindrov. 
Na področju mezdrenja je BMD razstavljala 
avtomatično napravo za dviganje, obračanje 
in ponovno vlaganje najtežjih govejih kož, 
ki seveda močno olajšuje delo na stroju in 
povečuje produk!tivnost pri mezdrenju naj
težje surovine. 
Proizvajalci sodov imajo vse večjo konku
renco v proizvajalcih naprav, ki so podobne 
betonskim mešalcem in služijo za vse mokre 
operacije do vključno strojenja. 
Ta'ko letos ponovno doživljamo vse večje 
poskuse vključevanja tovrstne opreme tako v 
ZDA kot v Evropi, z·lasti še, ker so prve 
glavne napake in težave pri proizvodnji teh 
naprav odpravljene. 
Tudi pri barvanju je revolucionarno vklap
ljanje naprav - kakršne na Vrhniki kot prvi 
na svetu že imamo - vse večje in večje. 
Tako je TTH dopil doma v Nemčiji konku
renta v podjetju Hagspiel, ki je tovrstno na
pravo še i:z;popolnilo glede kapacitivnosti in 
polnjenja in praznjenja naprave. Oba pro
izvajalca pa predstavljata sedaj konkurenco 
tako proizvajalcem sodov, kot proizvajalcem 
naprav kot so betonski mešalci oziroma 
»mikserji«. Usnjarji imajo že sedaj v prvi 
razvojni stopnji možnosti za vse mokre po
stopke, ki se sedaj odvijajo v sodih ali 
motovilih, uporabljati še dve ostali varianti. 
Tako v napravah, kot so CORETAN, sedaj 
že poteka .tudi namok; luženje, strojenje in 
barvanje. Zato usnjarji zelo !previdno vklap
ljajo to novo opremo v svoje tovarne, saj 
se lahko pri tako revolucionarnih spremem
bah tudi pogreši. Isto velja tudi za uvajanje 
avtomatike pri delovnih postopkih, kjer se 
uporablja tovrstna oprema, saj je razen so
dov vsa oprema že tako in tako izpopolnjena 
z določeno avtomatiko. 
Prvič je bil v Parizu razs.tavJjen tudi ·avto
matski, bolje rečeno, kontinuirni napenjaLni 
aparat. Ker sem o tej izredni novosti ob
širno že pisal, prav tako pa tudi o poskusih, 
ki smo jih izvedli v Italiji, naj omenjam le 
to, da s težavo čakamo na dan, ko si bodo 
oddahnile tudi naše žene, .zaposlene pri na
penjanju, ko bo prav s temi napravami od
pravljeno nočno delo žena pri tem delovnem 
postopku. Seveda prav zato hitimo z .grad
njo nove proizvodne lope v tako slabih vre
menskih razmerah, kot vladajo to jesen. šele 
preselitev obdelovalnice v to lopo in pre
mestitev nekaterih drugih delovnih postopkov 
v zdaj•šnjo obdelovalnico bo sredi prihodnje
ga leta prinesla težko pričakovane spremem
be in iZJbolj.šanje delovnih pogojev tudi pri 
napenjanju. 
Naj kot novost v -Parizu omenim tudi nov 
tip pnevmatičnih kontinuirnih odpraševal
nih strojev, na katerih Ddprašujemo lahko 
tudi najtanjša, najlažja in najmehkejša us
nja (lahki velurji in nappa). 
Proizvajalec elektronskih merilnih strojev, od 
katerega le-te tudi mi nabavljamo, je raz
stavljal mali stroj, ki je istočasno tudi sar
tima miza. 
Naj za zaključek omenim še kontinuirni ože
malni stroj naše .tovarne KOSTROJ iz Slo
venskih Konjic, ki je svoj protottp poslala 
v Pariz. Najbrž jo čaka še precej dela z njim, 
saj poznamo težave, ki smo jih mi imeli 
z italijanskimi ožemalkami. Na področju ože
manja pa je sedaj potrjena ugotovitev, da 
najdražji _stroji zaradi izredno - dragega 
vzdrževanja niso več komercionalno tako ido
či, kot se je prej dozdevalo. Vsi sedaj slede 
tovarni TREP, ki je kljub začetnim slabo
stim sedaj prodajo močno povečala, ostali 
pa zaradi komercialnih in izredno dragih 
strojev prodajo vse manj. Zato pa so vsi 
začeli s proizvodnjo cenejših ožemalnih kon
tinuirnih strojev, kjer stroški za filce in 
vzdrževanje niso tako visoki. 
Preveč bi bilo, da bi navajali še manjše 
novosti in izpopolnitve na področju strojne 
opreme. Naj ;zaključim z ugotovitvijo, da 
bomo nekatere od navedenih in nenavedenih 
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novosti vklopili tudi mi v naše investicijske 
in drugačne načrte, -saj smo dolžni spremi
njati raven delovnih pogojev in tudi pro
duktivnost stalno na bolje. Le to nas, upo
števajoč še stalno skrb za kvaliteto, lahko 
drži v družbi najboljših proizvajalcev usnja 
v svetu. 
Inž. Franc Mihelič 

Omejitve 
električnega 
toka v IUV 
Od 10. do 14. septembra letos, ko je prišlo 
zaradi okvare v •termoelektrarni šoštanj do 
50-odstotnih redukcij električne energiJe v 
Sloveniji, je bila skupna dnevna izguba do
hodka gospodarstva v naši -republiki 170 
milijonov dinarjev, oziroma skupno 680 'mi
lijonov dinarjev; torej v starih dinarjih 68 
milijard, v štirih dnevih, ali približno letni 
družbeni proizvod vseh obratov Industrije 
usnja Vrhnika. 
To je samo ocena izvršnega sveta Slovenije, 
objavljena v poročilu o elektroenergetskem 
položaju, o katerem je razpravljala repub
liška skupščina. 
Kot je rečeno v poročilu, je bila škoda še 
precej večja, saj redukcije niso tbile siste
matične. Delavci so zaman prihajali na delo, 
saj so pričakovali, da bodo okvare v termo
elektrarni šoštanj odpravili v kraj.šem času, 
kot se je to dejansko zgodilo. Industrijski 
porabniki so bili obveščeni o omejitvi šele 
12. septembra, ko je bilo očitno, da šoštanj 
niti 13. septembra ne bo obratoval. 
Termoelektrarna šoštanj III je pričela obra
tovati S. maja 1972 in je do l. septembra 1973 
prekinila obratovanje točno 8:i-krat zaradi 
najrazličnejših okvar! 
In naši termoenergetski obrati na Vrhniki in 
v šmartnem? 
O tem naj si pa misli vsakdo svoje! Jaz tudi! 
Seveda: ne v tem smislu, da smo že kar na 
konju! 
Premogovniki nimajo dovolj premoga, ker 
ga tud1 izvažajo in so postavljeni pred težke 
pogodbene in proizvodne obveznosti. Zagoto
viti našim obratom energijo (toplotno in 
električno) bi bilo - opirajoč se na premo
govnike - dokaj neuspešno in drago, saj so 
kurišča (za Vrhniko v sedanjem obsegu »Sa
mo<< 200 ton ·šamotne opeke; kje je še vsa 
mehanizacija: rešetke in podobno!) in vsa 
ostala oprema za tovrstno kurjavo (na pre
mog) ta:ko draga, da bi znašala investicijska 
vlaganja pr~bližno dvakrat toliko, kot za 
mazut. 
Kaj pa tekoče kurivo: mazut? 
Na vsem svetu je prišlo od pomanjkanja 
naftnih derivatov: bencina (v Ameriki), kero
zina (za reaklcijska letala), nafte ~za Diesel 
tovornjake, avtobuse in ladje, ter za cen
tralne kurjave v stanovanjskih hišah), no, 
pa raznih olj za mazanje strojev, vazelina, 
parafina in seveda nazadnje, kar ostane od 
pomanjkanja: »Marina<<, srednjega in tež
kega kurilnega olja. 
Parni kotel na tekoče kurivo z vso opremo 
je polovico cenej•ši od kotla na premog, pri 
tem pa imamo možnost, da ga v nekaj urah 
predelamo iz kotla na težko lmrilno olje v 
kotel na plinsko kurjavo ·S tem, da mu za
menjamo gorilnik za olje z gorilnikom za 
plin. Seveda moramo najprej plin pripeljati 
po cevovodu do gorilnilka. Naši kotli v obra
tih na Vrhniki in v šmartnem so na to pre
delavo pripravljeni, samo gorilnik'e za plin 
bi morali kU{Piti in pripeljati plin IJ?O cevo
vodu do njih. Slednje bo mogoče izvesti na 
dva načina: 
a) 
če je daljnovod za plin preveč oddaljen od 
kotla, se splača postaviti namesto cistern 
za mazut cisterne za plin, kjer ga hranimo 

(v odvisnosti od vrste utekočinjenega plina) 
pri temperaturah od O do minus 162° Cl Stro
ški za tako napravo so danes precejšnji! 
b) 
če je daljnovod za plin blizu >kotla (v primeru 
daljnovoda Koper- Ljubljana), se bo verjet
no bolj splačalo potegniti cevovod za plin 
od magistralnega cevovoda do kotla, kakor 
pa prevoz s cisternami. 
O tem podro6ju (plin) bi se dalo morda 
kaj več zvedeti na vsakoletnem jesenskem 
sejmu v Hannovru, kjer je precejšen del 
sejma namenjen ene11getiki, vendar mi kljub 
plačani vstopnici za udeležbo ni bila dana 
priložnost, da bi ga obiskal in morda zvedel 
kaj koristnega. No, vlak še ni zamujen, saj 
se drugi usnjarji za sedaj pošteno spoprije
majo s posledicami energetske krize, katere 
konca pa še nihče ne vidi, naši obrati so 
jo pa - razen šoštanja - dokfij dobro in 
brez škodljivih posledic predihali. 
Ko me je naš glavni direktor v decembru 
1970, ko je prišlo do nenehne redukcije elek
trične energije, pooblastil, naj . zastopam in
terese IUV na ra2lširjenem sestanku proiz
vajalcev, distributerjev in porabnikov elek
trične energije v prostorih gospodarske zbor
nice SRS v Ljubljani, sem med drugim po-
vedal udeležencem tu!di tole: · 
Vse usnjarne .zgornjega usnja v Jugoslaviji 
porabijo le 0,35 odstotka tiste električne ener~ 
gije, ki jo proizvedejo v.se termoelektrarne. 
To pomeni: če v času ene11getske kri·ze vsi 
usnjarji ustavimo vse naše obrate, predstav
lja to le 0,35 Ofo. Kje pa je ostalih zahteva
nih 20 Ofo redukcije? Poleg tega se vprašamo, 
koliko pomeni za narodno gospodarstvo vi
šina ustvarjenega družbenega proizvoda z 
eno >kilovatna uro? 
Usnjarji proizvedemo z vsako kilovatna uro 
na Vrhniki, v šmartnem in v Ljubljani za 
okroglih 6000 starih dinarjev družbenega pro
izvoda (danes že za okrog 7800 starih din). 
Elektroliza aluminija, gigant, osnova velikega 
dela kovinskopredelovalne industrije pa na
pravi družbenega proizvoda za 18 starih din 
na kWh, železarne za 88 (starih) na kWh, 
>>druga<< industrija pa v poprečju 700 starih 
dinarjev z eno kilovatna uro. 
Kje bomo torej reducirali porabo električne 
energije? 
Seveda .sem to vprašanje postavil v dema
goškem slogu, da si je našo delovno orga
nizacijo in moj mali priimek marsikdo za
pisal in nas (ali pa mene) danes, ,po skoraj 
treh letih obletavajo - privatno in .službeno 
- kaj naj naredijo, da se rešijo iz ob111pnega 
položaja, ki je posledica energetske - krize. 
Odgovori so težki! Edini pravilen odgovor 
je: Vrhnika je s svojo odlDčitvijo, da si za
gotovi lastne vire električne energije v •SVO

jih obratih, ubrala za današnje čase edino 
možno in pravilno pot. S tem smo si omo
gočili nemoteno obratovanje za čas, »dokler 
bo še sarpe (pare) kaj!<< 
Dokler bo pare? 
Seveda! Kuriva vseh vrst primanjkuje in 
je za naslednje mesece dokaj vprašljivo, 
kako bomo dobivali v tovarne potrebni ma
zut. Skladi:ščne zmogljivosti so majhne in za 
vrhni•ški obrat komaj zadoščajo (pri današ
nji proizvodnji) za enotedensko obratovanje. 
če se redna doibava zatakne, bomo obstali! 
Obrat v šmartnem pri iLtiji si lahko na
pravi zaloge mazuta za največ 14 dni, šo
štanjska usnjarna, kjer •so še kotli na pre
mog, pa je odvisna od dobre volje in fizičnih 
možnosti svojih sosedov, to je od rudnika 
lignita Velenja, ki !pa ima ogromne obvez
nosti, saj mora samo šoštanjski termoelek
trarni dnevno dobaviti vsaj 10.000 ton (beri: 
deset tisoč ton!) premoga. 
Ravno šoštanjsko usnjarno je redukcjia elek
trične ene11gije zelo prizadela, saj so jim elek
trični tok enostavno odklopili in je vse ob
stalo. Namesto dosedanjega dobička se jim 
je pokazala izguba. 
članom kolektiva, ki še niso seznanjeni z 
delovanjem naših ene11getskih obratov, sem 
do'lžan kratko pojasnilo. 
V obratih na Vrhniki in v šmartnem so 
energetski obrati, kurjeni z mazutom. V 
njih pridobivamo vso toplotno in električ
no energijo. Mazut zgoreva v kuriščih par-
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nega kotla in ga ogreva. Parni kotel .proiz
vaja visokotlačno, pregreto paro (25 atm 
390° C), ki jo po cevovodu vadimo najprej 
v batni pami motor, ·ki lahko daje 1000 konj
skih moči. Ta motor poganja generator za 
električni tok oziroma električno energijo, 
ki jo prek stiskališča in po kablih vadimo do 
vseh elektromotorjev in žarnic v tovarni. 
lzpušna para iz batnega parnega motorja 
za delo skorajda ni več uporabna, pač pa 
je uporabna za vse vrste ogrevanja v tovarni 
in to pri tlaku 0,1 do 0,5 atmosfere. 
Skratka, če imamo dovolj mazuta, imamo 
·tudi dovo'lj elektrike in toplote .. 
V obratu šoštanj za zdaj še nimamo par
nega :motorja in generatorja za proizvodnjo 
lastne električne energije, zato ob izpadu 
omrežja obrat stoji. Trudimo pa se, da tudi 
ta obrat v letu 1974 vsaj delno osamosvo
jimo glede preskrbe z električno energijo. 
Morda ob koncu še zanimiva primerjava: 
V naših energetskih obratih izkoristimo ku
rivo (mazut) SO-odstotno. Le 20 Ofo gre v iz
gubo i·IJ. to: 15 Ofo z dimnimi plini, S Ofo pa so 
izgube v parovodih in kondenzatnih vodih. 
če smo točnejši: 
14,4 Ofo toplote mazuta se pretvori v delo 
(elektrika) 
65,6 Ofo •se porabi za ogrevanje sušilnic, toploto 
tehnološke vode in prostorov 
80,0 Ofo koristno porabljeno 
15,0 Ofo izgu!be z dimnimi plini 
5,0 Ofo izgube v parovodih in kondenz. vodih 

100,0 Ofo kurilna vrednost mazuta 
Za primerjavo •Šoštanjska termoelektrarna, 
ki ima moč 275.000 kilovatov ali 275 MW (me
gavatov). 
Ne poznam sicer točnih tehničnih podatkov, 
vendar predvidevam da deluje nova elek
trarna pri t laku 125 atm in temperaturi pre
grete pare SOO" C. V tem primeru izkoristi 
le 30 Ofo toplote lignita za električno energijo, 
ostanek pa gre v dimnik in v hladilni stolp 
za ogrevanje šoštanjskega ozračja. 
če pokurijo dnevno 10.000 ton in če ima 
dobavljeni Iignit kurilno vrednost 2000 kcl/kg 
(zaradi lažjega računanja), potem se v šo
štanju samo na .tem bloku .sprosti dnevno 
= 10.000 x 1000 x 2000 x (1- 0,3) = 
= 14,000.000.000 kcal/dan 
in to v obliki dimnih plinov in hladilne vode. 
Ta odpadna toplota bi zadoščala za polno 
ogrevanje sušilnic, tople tehnološke vode in 
prostorov v usnjarru na Vrhniki: 
t = 10.000.000.000 = 100din 

140.000.000 
ali nekako štiri mesece! 
Po drugi strani bi ta odpadna toplota lah
ko pregrela 1,000.000.000 litrov vode za 14° C, 
to pa je bazen, . dolg en kilometer, širok en 
kilometer in globok en meter! 
Inž.A.M. 

Kako smo 
poslovali v mesecu 
septembru 1973 

Proizvodnja po obratih 
Usnjarna Vrhnika 255.658 m 2 

ščetinama ·8.083 kg 
Usnjarna šmartno 80..165 m2 

Krznarna šmartno . 13.400 m2 

Usnjarna šoštanj- samo svinjina 99.870'm2 

Poraba usnja in krzna v konfekciji 
Konfekcija krzna šmartno 
Konekcija usnja šmartno 
Konfekcija usnja Vrhnika 
Galanterija Ljubljana 
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2.176 m2 

7.603 m 2 

6.069 m 2 

4.2-97 m 2 

Realizacija 

Usnjarna Vrhnika in ščetinama 
Usnjarna šmartno, Krznarna 
in konfekcija 
Galanterija Ljubljana 
Prodajno skladišče Ljubljana 

Skupaj 
Izvoz v septembru $ 1.135.611 
Izvoz I.-IX. $ 10.215.040 
Poprečni OD 

N din 
33.712.677.65 

17.248.911.40 
1.013.458.90 
1.680.564.20 

53.655.612.15 

Poprečni OD je znašal za 184 ur v mesecu 
septembru 2.306.60 N din na enega zapos
lenega. 
Bolniški izostanki 
Na enega zaposlenega smo imeli v septembru 
zaradi bolniških izostankov (vključno tudi 
porodniški dopust) 2.08 izgubljenih delovnih 
dni. 

Iz dela skupščine 
skupnosti 
zdravstvenega 

• zavarovanJa 
Ljubljana in sveta 
zavarovancev 
občine Vrhnika 

Zadnja seja skupščine skupnosti zdravstve
nega zavarovanja Ljubljana in skupna seja 
sveta zavarovancev Ljubljana in sveta za
varovancev notranjskih občin so bile po
svečene analizi poslovanja •skupnosti v ob
dobju januar- junij in oceni poslovanja do 
konca leta 1973. Med pomembnejšimi raz
pravami je vsekakor. treba om~niti :tudi šte
vilne (["azprave v zvezi z osnutki novih ustav, 
zlasti glede na določila, ki obrayn~.vajo po
dročja zdravstvenega zavarovanJa m zdrav
stvenega varstva v okviru ustanavljanja sa
moupravnih interesnih skupnosti na tem po-
membnem področju. . 
V nadaljnjem dajemo kratek pregled tist7 
snovi, ki nas najbrž, kot zavarovan_ce, naJ
bolj zanima, to je .finančno poslovanJe skup
nosti v prvem polletju in nakazana ocena 
poslovanja do konca leta 1973. 
Izhajajoč iz resolucije o druŽibeno ekonom
skem razvoju SRS v letu 1973, ki je bila 
sprejeta na podlagi samoupravnega spora
zuma (podpisniki .so bili IS SRS, skupščina 
slmpnosti in zbor zdravstvenih delovnih or
ganizacij in za katerega smo se na samo
upravnih jedrih pozitivno odločili) tudi v na
šem 'kolektiNu, da se za financiranje potreb 
zdravstvenega varstva in zavarovanja 'lahko 
povečajo izvirni dohodki samo za 12,5 °/o več 
kot v letu 1972. S temi sredstvi naj ·bi bil 
občanom zagotovljen enak obseg zdrav;stve
nega varstva, kot v letu 1972. Iz tega so 
izhajala izhodišča za sklepanje pogodb z 
:zdravstvenimi delovnimi organizacijami. 
V I. polletju ni prišlo do podpisa pogodb 
in .to zaradi zakasnitve podpisa samouprav
nega sporazuma in zaradi velikih razlik med 
sredstvi skupnosti, ki so omejena s predpisi 
in zahtevki zdravstvene službe. Izdatki za 
zdra:stveno varstvo delavcev so bili v prvem 
polletju realizirani .v višini 49,1 Ofo v odnosu 
na finančni načrt, kar je nekoliko previsoko 
glede na znana dej,stva, da je bila poraba 
sredstev v drugi ;polovici leta večja. Pred
vsem navzgor odstopajo izdatki za zdrav
s~veno varstvo (55 '0/o) · in za specifično am
bulantno zdravstveno varstvo (55,5 °/o) . Ome-

niti je .treba, da se je s temi dejavnostmi 
močno povečal fizični obseg storitev. 
že polletni podatki dokazujejo, da se zdrav, 
stveno varstvo v letu 1973 NE uresničuje v 
skladu s sprejetimi izhodišči 
Močno so se ·povečali izdatki za zdravila kljub 
manjšemu številu izdanih receptov, zaradi 
neurejenega stanja vseh zdravil na trgu. Ob
čutno je povečanje izdatkov za zdravstveno 
varstvo kmetov, kar je posledica uveljavlja
nja izenačitve pravic kmetov z delavci. Večji 
izdatki ISO bili tudi pri plačevanju nadome
stil zaradi večjega porasta izgubljenih dni 
zaradi nege, predvsem pa zaradi večjega 
poprečnega nadomestila (glede na porast ne
to OD v letu 1972 za 16,8 Ofo). 
Dohodki skupnosti v ·skladu z izhodišči (48 Ofo 
glede na finančni načrt). 
Ugotovitve: 
Iz analize pol'letnega poslovanja povzemamo 
naslednje: 
l. Realizacija izdatkov zdravstvenega zavaro
vanja presega predvidena finančna sredstva 
a) pogodbeni odnosi z zdravstveno službo 
niso urejeni 
b) realizirani obseg zdravstvenih storitev je 
večji kot v enakem obdobju preteklega leta 
c) izdatki za nadomestilo so nad predvidenb 
ravnijo 
2. Dohodki skupnosti so v skladu s finanč
nim načrtom 
3. Primanjkljaj v prvem polletju je posle· 
dica neskladja med dohodki in izdatki 
Upoštevaje nekatera znana dejstva (npr. va
lorizacija OD rv zdravstvu) in kazalce iz prve
ga ;polletja predvidevamo, da bo do konca 
leta 1973 znašal primanjkljaj skupnosti ne
kako med S in 6 milijardami starih dinarjev. 
V vseh ocenah pa je še vrsto nejasnosti 
(povečanje materialnih stro~kov, povečanje 
izdatkov zaradi novih kadrov, povečanje ob
sega zaradi aktiviranja novih zmogljivosti, 
arbitražne odločitiVe, ki so jih ·sprožili štirje 
zdravstveni domovi, povečanje cen zdravil). 
Skupščina skupnosti ,zdravstvenega zavaro· 
vanja je na predlog izvršilnega odbora skup' 
nosti spreJela izhodišča za REBALANS fi
nančnega načrta, ki so predvsem v nasled
njem: 
- da se upošteva večji programirani obseg 
prek izhodišč, za katerega je predvideno 100 
Ofo plačilo. 
- Prekoračitve prek t~ga povečanega pro· 
grama pa se obravnavaJO tako, da se za pla
čilo upoštevajo le materialni stroški za lo
čeno zaračunljiv material ter storitve tujih 
zavodov, zdravila, živila, elektrika in voda. 
Pri tem so upoštevani tudi OD za kadre, ki 
po izhodiščih niso bili zajeti v kalkulaciji 
cen, in sicer del, ki ni zajet v večjem obsegu. 
Upoštevaje ta izhodišča bi znašal primanjk
ljaj skupnosti ob koncu leta približno 5,6 
milija;(["d st. din. 
In od kje zagotoviti predvidena manjkajoča 
sredstva? 
Skupščina skupnosti je že podpisala ANEKS 
k družbenemu dogovoru o višini dohodkov, 
ki jih lahko samoupravne interesne in druž
beno politične skupnosti pridobijo iz izvir
nega priliva ali na osnovi samoupravnih spo
·razumov za kritje dogovorjenega obsega de
javnosti v letu 1973 na področju splošne 
oziroma skupne službe, ter o omejitvi nji
hove porabe v letu 1973. 
Sopodpisniki tega aneksa so še IS skupščine 
SRS, zbor delegatov :zJdravstvenih delovnih 
organizacij ter ·skupščine občin. 
Tretji odstavek dodanega 14. člena družbe~ 
nega dogovora določa: 
V kolikm dohodki samoupravnih interesnih 
skupnosti in družbeno političnih skupnosti 
ne bodo zadoščali za uresničitev stališč iz 13. 
člena, bodo manjkajoča sredstva zagotovlje
na iil proračunov družbeno .političnih skup
nosti in z usklajevanjem cen storitev na ,po~ 
dročju družbenih dejavnosti. 
Kaj pa so storile zdravstvene delovne m-ga: 
nizacije za stabilnejše gospodarstvo? 
Nedvomno, da se je večina pozitivno vklju
čila v stabilizacijsko prizadevanje. Ostaja 
pa še .vedno odprta vrsta V;prašanj, ki jih 
upravičeno postavljamo zavarovanci kot upo, 
rabn1ki zdravstvenih storitev do zdravstve, 
nih delavcev. In ta vprašanja . so predvsem 



zaradi slabe urejenosti osnovne zdravstvene 
službe, dolge čakalne dobe v specialističnih 
ambulantah, realnost cen in programov sto
ritev, ter nazadnje včasih tudi pri posamez
nih premajhna »kulturna postrežba« zavaro
vanca. 
Pri izhodišč1h za ustanavljanje samouprav
nih interesnih skupnosti v zdravstvu in zdrav
stvenem zavarovanju se bomo morali od
krito dogovoriti o :vseh nerešenih vprašanj1h 
in nakazati konkretne napotke za uspešno 
medsebojno sodelovanje. Zdravstvenim de
lavcem naj se z ustanovitvijo skupnosti ne 
zagotovi samo enak družbeno ekonomski 
položaj kot delavcem v drugih organizacijah 
združenega dela, pač pa se bodo moraH ak
tivno vključiti tudi v druge skupne interese, 
kot npr. razvoj, izvajanje in načrtovanje de
javnosti in združevanje sredstev za napre
dek in razvoj dejavnosti. 
Nedvomno pa ostaja resnica, da bomo lah
ko, ne glede na obliko in vsebino organizi
ranosti, uporabljali za potrebe zdravstvene
ga varstva in zdravstvenega zavarovanja le 
toJi.ko s~redstev, kolikor se bomo dogovorili 
s samoupravnimi sporazumi, oziroma, kot 
jih bomo sposobni dajati v ta namen. če 
bodo naše želje :večje; se bo treba jasno 
dogovoriti, kdo naj prispeva večja sredstva. 
Faktor solidarnosti zavarovancev pa mora 
biti tudi v naprej upoštevan na tem izredno 
pomembnem »Človekovem« področju. 
P. P. 

Naša udeležba pri 
financiranju 
družbenih 
dejavnosti v občini 
Vrhnika in v 
Šmartnem pri Litiji 
ter v solidarnostnih 
akcijah v letu 1973 
l. Namesto novoletnih čestitk 

za učence socialno šibkejših dru-
žin na šoli I. Cankarja 2,000.000 
J. Mraka 2,000.000 
šmartno pri Litiji 2,000.000 
za otroški vrtec Vrhnika 1,000.000 
šmartno pri iLtiji 500.000 
za socialno ogrožene občane v 
občini Vrhnika 2,000.000 
v šmartnem pri Litiji 1,000.000 

2. Za financiranje športnih in dru
crih dru~benih dejavnosti (Vrh-
~ika in šmartno pri Litiji) 30,000.000 

3. Za financiranje dejavnosti Kra
jevne skupnosti (Vrhnika in 
šmartno pri Litiji) 30,000.000 

4. Plrispevek k pokrivanju jesen
skih tzdatkov za socialno ogro-
žene občane na Vrhniki 2,000.000 
v šmartnem pri Litiji 1,000.000 
in za člane kolektiva IUV, ki 
žive v skromnejših materialnih 
razmerah 10,000.000 

S. Nakup stavb sedanjega Doma 
počitka na Vrhniki za ceno, ki 
je precej višja od realne vred
nosti stavb. IUV je ·stavbe ku
pila in plačala, ker želi s kup
nino pomagati pri ·gradnji nove-
ga Doma počitka 109,000.000 

6. V občinske solidarnostne sta
novanjske sklade je IUV letos 
že prispevala 85,000.000 

7. Za pomoč ljudstvu Vietnama 5,000.000 
8. Za gradnjo Spominskega doma 

v Kumrovcu 5,000.000 
9. Za organiziranja Zbora aktivi

stov Notranj'skega ok•rožja, 
Cerknica 2,000.000 

10. Iz varčevalne akcije, ki poteka 
letos v IUV, smo za obdobje 
januar-junij namenili (poleg 8 
% stanovanjskega prispevka) za 
hillrej.še reševanje stanovanj
skih problemov 
- za obrat Vrhnika (za nakup 

Pionirjevih vrstnih hiš) 200,000.000 
- za obrat šmartno in ostale 

(za namensko va·rčevanje) 100,000.000 

Varstvo 
pri delu 

(Primeri iz prakse) 
Skokovit porast naše nekvalificirane delovne 
sile v usnjarni na Vrhniki in čedalje večji 
obseg dela ima tudi slabe učinke; tako na 
primer so hkrati porastle poškodbe delavcev. 
Najbolj pogosti vzrok poškodb je neznanje, 
saj se novi delavci takoj vključijo v delovni 
postopek, ne da jih pred tem dovolj in na
zorno poučiLi. Pogosto jih tudi premeščamo 
v samem oddelku, prav tako brez ustrezne 
poučitve o novem delovnem mestu. Razen 
tega pa se delavci, tudi če so poučeni, več
krat ne ravnajo po prejetih navodilih. 
Primer: Pri sodu za mehčanje (milanje) se 
je poškodovala delavka, ko je nameščala pre
nosno varnostno ograjo. Do nesreče je prišlo 
zato, ker je vključila sod v obratovanje, ko 
še ni postavila ograje. Ko je hotela pritrditi 
ograjo v stabilna nosilca, ji je ograja zani
hala tako, da je vrteči se sod zgrabil ograjo 
ter jo potisnil k tlom, hkrati pa tudi delavko, 
ki je držala ograjo. Posledica nesreče je bila 
sicer lažje narave, toda lahko bi bila hujša, 
če ne bi delavka imela pri tem tudi nekoliko 
sreče. 
Pravilni način dela: 
Najprej pravilno namesti prenosno varnost
no ograjo in šele nato vključi sod v obrato
vanje! 
Pri opisanem dogodku pa je bilo očitno še 
naslednje: 
»Stabilni« nosilci ograje so bili povsem ne
stabililli zato, ker se delavci pogosto zale
tavajo vanje z vozički, ne nazadnje pa je tudi 
njihova konstrukcija prešibka. 
Vodstvo oddelka bi moralo energično zahte
vat.i od pomožne dejavnosti, da preuredi se
danjo oziroma namesti novo dvižno ograjo 
na mikrostikala, kot imamo to urejeno pri 
vseh drugih sodih. Tako pa je ostalo samo 
pri dogovoru in posledice tega, da nimamo 
posluha za takšne »malenkosti«, niso izo
stale. 
Naj ob tej priložnosti opozorimo še na drugo 
nepravilnost, ki utegne pripeljati do nesreče: 
Delavec ne more preprečiti nesreče in se iz
ogniti nevarnosti, če stikalne naprave niso 
na lahko dostopnem mestu. Strokovni delav
ci pomožne dejavnosf!i so storili napak, ko 
so namestili stiikalo tam, do kod~r roka ne 
seže pros,to. To sili delavca, da se izpostavlja 
nevarnosti poškodbe: stopiti mora k stikalu 
skozi ozek prehod med vrtečimi se sodi. 
Pravilna ureditev: stikala za vključevanje 
strojev in naprav morajo biti na lahko do
stopnem mestu v neposredni bližini strojev 
ali naprav! 
Inž. P.P. 

[(aj predstavlja 
• v Lzvoz nasega 
podjetja 

Polletni izvozni rezultati slovenskih indu
strijskih podjetij nam pokažejo, da v izvozu 
prevladuje sedem panog izmed dvajsetih (ko
vinska, lesna, tekstilna, elektro, usnjarska, 
kemična in barvna metalurgija), ki ustvarijo 
nad 80 % celotnega izvoza. Usnjarska indu
strija je z deležem nad 8 % na petem me
stu, tako po celotnem izvozu, kot po izvozu 
na konvertibilno področje. Delež našega pod
jetja v okviru panoge znaša 33,7 % v celot
nem izvozu in kar 42,9 % v izvozu na kon
vertibilno področje, kar predstavlja poveča
nje proti lanskemu letu za 42,7 oziroma 
31,5 %. Temu primerno se je seveda povečal 
tudi delež našega podjetja v izvozu vseh 
slovenskih industrijskih podjetij, ki znaša 
že skoraj 3 % v celotnem izvozu oziroma 
3,7 % v izvozu na konvertibilno področje, 
kar je za nad 20 % več kot v preteklem letu. 
Naše podjetje je pravzaprav bistveno prispe
valo k povečanju izvoza naše panoge, ki se 
je absolutno povečal le za 2.473.000$, med
tem ko znaša povečanje našega izvoza celo 
več, to je 2.611.000 $. Tako se je IUV na 
lestvici najpomembnejših izvoznikov Slove
nije pomaknila na 4. mesto, takoj za Iskro, 
IMV iz Novega mesta in Gorenjem. Lahko 
trdimo, da je izvoz usnjarske panoge brez 
deleža našega podjetja ne samo zastal, tem
več celo nazadoval. 
Pri tem pa ima naša panoga poleg lesne 
industrije tudi najugodnejšo zunanjetrgovin
sko bilanco, ki je tudi pozitivna, kar uspeva 
le trem panogam v Sloveniji. 

INDUSTRIJSKA PODJETJA Z NAJVEčJIM 
IZVOZOM 

(podatki za SR Slovenijo v I. polletju 1973) 
l. Iskra Kranj 14.073 10.939 77 
2. IMV Novo mesto 11.334 11.334 100 
3. Gorenje Velenje 10.671 8.ot5 75 
4. IUV Vrhnika 7.071 7.071 100 
s. Impol Slov. Bistrica 6.471 4.244 65 
6. CIMOS Koper 4.440 4.440 100 
7. železarna Jesenice 3.913 3.888 99 
8. Rudnik svinca Mežica 3.875 2.788 71 
9. Tovarna dušika Ruša 3.840 2.011 52 

10. Krka Novo mesto 3.762 1.647 44 
11. Javor Pivka 3.681 3.139 85 
12. Planika Kranj 3.651 1.664 45 
13. Slovenijales Lj . (proizv.) 3.306 3.067 92 
14. železarna Ravne 3.303 2.742 83 

Ostala podjetja usnjarsko-predelovalne indu
strije 

Tovarna usnja, Kamnik 2.371 2.371 100 
Peko Tržič 2.163 1.706 78 
Tov. usnja Slov. Gradec 1.374 1.374 100 
Konus Slov. Konjice 1.190 1.156 97 
Alpina žiri 1.188 452 38 
LILET Maribor 674 205 30 
TOKO Domžale 757 155 26 
Konus Slov. Konjice 1.190 1.156 97 
Jadran-Ciciban 
Miren pri Gor. 320 92 28 
Torbica Ljubljana 114 6 s 
A.K. 
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Naši portreti 

V tej številki -spreminjamo naš dosedanji 
>>NAš PORTRET« v množino. Tokrat 1so naši 
sogovorniki delavci, ki so prišli v naše pod
jetje iz drugih republik. Z namenom, da se 
seznanimo z njihovim počutjem pri nas in s 
problemi, s .katerimi se srečujejo, smo jim 
zastavili med drugim naslednja vprašanja: 
l. Kdaj in zakaj ste se zaposlili v IUV? 
2. Kako ste se znašli v povsem novem oko

lju? 
3. Počutje na delovnem mestu in v prostem 

času (pogoji .dela, hrana, stanovanje, raz
vedrilo)? 

4~ Načrti za prihodnost? 
Razgovori z njimi so potekali v nedeljskem 
dopoldnevu v njihovih stanovanjih pri šče
tinami. Nekateri so še poležavali v toplih 
posteljah, kajti zunaj je bilo deževno in 
hladno, drugi pa so si krajšali čas z igra
njem >>jnca« in urejanjem svojega zunanje
ga videza za nedeljsko popoldne in za lepši 
videz na fotografijah za Usnjarja. 
Prvi naš sogovornik je nastarejši po stažu 
zaposlitve .v IUV, ki pa ne stanuje pri šče
tinami, pač pa je tega dne le prišel na 
obisk k svojim kolegom. 
Stanimir MIJAJLOVIc - iz Valjevske Mio 
nice v SR SDbiji, v IUV od 1964. leta dalje, 
sedaj na delovnem mestu STROJNO ODšCE
TINJENJE. 
»V IUV sem prišel, ker mi je pisal kolega, 
da potrebujejo delavce. Res, bilo je nekoliko 
težav z jezikom, toda bile so kmalu odprav
ljene, ker so .me sodelavci leyo sprejeli medse 
in prav tako se še dobro razumemo po de
setih letih mojega službovanja. Delal sem 
še pri izpiranju, odmaščevanju in raznih 
opravilih v lužilnici. 
Na sedanjem delovnem mestu •Se v redu po
čutim. Vseskozi stanujem v samski sobi 
podjetja pri Tomšiču. Mislim, da je čas, da 
dobim kakšno lbolj·še samsko stanovanje -
morda v novem samskem bloku, ki ga sedaj 
zidamo. Ce bi imel ustrezno stanovanje, bi 
se najbrž tudi oženil, tako pa ... Ja, hrana 
v tovarniški menzi je dobra - za tiste pare, 
ki jih plačamo, je gotovo dobra. V prostem 
času - sedaj sem postal mirnejši. Ostalo 
mi je sprehajanje s kolegi po Vrhniki, tu 
potem popijem ka'l~šen kozarček pelinkovca, 
v soboto se kozarčki včasih pomnožijo, v 
nedeljo pa malo manj, da si sposoben za 
delo naslednjega dne. Ker 'sem zdržal že 
deset let, bom najbrž tudi naprej, kar pa je 
vsekakor pogojeno tudi z ustreznim stano
vanjem.« 
Ilija LAZOVIc - iz okolice Titovih Užic, 
v podjetju od avgusta 1971 leta, sedaj na 
delovnem mestu POMOčNIKA VODJE STRO
JA ZA CEPLJENJE V LUžiLNICI. 
,,y IUV sem prišel s I. skupino Užičanov 
v organizaciji predstavnikov podjetja in Za
voda iz Titovih Užic. Prvi dnevi so bili malo 
neprijetni, ker smo prišli v povsem novo 
okolje, pa še Užičani se nismo poznali med 
seboj. Kmalu pa sem našel prijatelja, tako 
da se sedaj dolbro počutim. Najprej sem de
lal pri odmaščevanju, nato sem bil preme
ščen na sedanje delovno mesto, ki je precej 
zahtevno in sem se mu moral dalj časa 
privajati. Z oddelkovodjo, izmenovodjo in 
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sodelavci se v redu razumemo. Tudi s plačo, 
hrano in stanovanjem sem zadovoljen. Prosti 
čas izrabim predvsem za igranje namiznega 
tenisa, nogometa, pa tudi za kegljanje je 
dovolj ča:sa. O dekletih raje ne razmišljam, 
ker se mi zdi, da je za to še prezgodaj in se 
lahko še marsikaj menja.<< 
Dušan ALEMPIJEVIc - iz Titovih Užic, v 
IUV od avgusta 1971. leta, sedaj na delovnem 
mestu CEPLJENJE V LUžiLNICI. 
>>Sem eden izmed tistih, ki nimamo rešenega 
stanovanjskega vprašanja. žena je zaposlena 
pri napenjanju. Sedaj je odšla domov na 
porodniški dopust. ·Prej sva stanovala kot 
podnajemnika na Stari cesti v skromni pre
hodni sobici (okrog 3 X 4 m). Ko je lastnik 
izvedel, da pričakujeva otroka, sva se morala 
odseliti. Za sobico brez dimnika sem meseč
no plačeval 60.000 st. din. Pomoč sem iskal 
v splošni službi in celo pri generalnem di
rektorju podjetja. •Ponudili so mi sobico pri 
Tomšiču (novo odkupljena hiša), ki pa sem 
jo žal moral odkloniti, ker je v .takem sta
nju, da bi bili brez popravila ogroženi. Ves 
prosti čas sem posvetil iskanju stanovanja 
po Vrhniki. Sedaj sem našel manjšo sobo 
(2 X 4 m), kot sem jo imel poprej. Dokler 
mi ne bo možno rešiti stanovanjskega pro
blema s pomočjo podjetja, bova pač morala 
z ženo pustiti otroka doma v oskrbi matere. 
Ce bomo dobili ustrezno stanovanje, bom 
gotovo ostal v podjetju, kjer se sicer zelo 
dobro počutim.« 
Savo GOLUBOVIc- iz Titovih Užic, v IUV 
od avgusta 1971, sedaj na delovnem mestu 
STRUžENJA v STROJNI OBDELOVALNIC!. 
>>Moji problemi so slični, kot Dušanovi. Ože
nil sem se z dekletom iz domačega kraja. 
Zasilno sem našel sobo (7 X 4 m), katero sem 
zasilno pregradil, da bomo imeli dva pro
stora. V podjetju želim zaposliti tudi ženo. 
Pri struženju sem za:dovoljen, ker je to delo 

Lepo urejene barake pri ščetinami, v katerih 
stanujejo naši delavci iz drugih republik 

Skupina naših delavcev pred ščetinarno. Od 
leve proti desni: Ilija Lazovic, Dušan in St:z
nimir Mijajlovic 

samostojno in čisto. Seveda bi bilo še boljše, 
če bi imeli boljšo >>mašino«. V prostem času 
igram nogomet in kegljam. Moja prihodnost 
v IUV je odvisna od tega, ali bom uspel za
posliti ženo in dobiti stanovanje.« 
Rade JANK!OWc - iz Tesliča pri Doboju, 
v IUV od avgusta 1973, zaposlen pri LEP
LENJU NA P!LOšCE v DODELAVI. 
>>Pa, znašel sem se dobro in slabo. Z jezikom 
nimam težav, ker sem v Sloveniji že od 
leta 1971. Prvi mesec sem se pri leplenju 
zelo neugodno počutil, potem sem se pri
vadil. 
S sodelavci se razumemo, toda ni mi všeč, 
ker 1se nekateri med delovnim časom preveč 
obmetavajo z raznimi odpadki. želim imeti 
mir in delati. Z ostalimi ugodnostmi, ki nam 
jih nudi podjetje, ·sem zadovoljen. V pro
stem času se največ zadržujem v baraki, kjer 
rad čitam in kartam s kolegi, še zlasti v tem 
hladnem in deževnem vremenu.« 
Miloš STEVANOVIc- iz Tesliča pri Doboju, 
v IUV prišel šele v oktobru 1973, zaposlen 
pri POMOžNIH DELIH V .LUžiLNICI. 
,;Ker sem pri vas tako k!ratek čas, lahko 
le rečem, da sem z začetkom zadovoljen. če 
bo tako naprej, bom gotovo ostal pri vas. 
Morda bom uspel .tudi osvojiti katero do
mačinko?« 
Iz razgovorov z našimi 'sogovorniki iz brat
skih II"epublik la!hko sklepamo, da so pretež
no zadovoljni v našem podjetju in okolju in 
da večina namerava tudi ostati pri nas; še 
zlasti tisti, ki imajo resna družinska nag
njenja in so poročeni ali pa se nameravajo 
poročiti. Seveda ostaja odprto vprašanje gle
de reševanja stanovanjskih problemov, ki 
jih pmajajo takšne skupnosti. V kolikšni 
meri bomo uspeli čim spretneje reševati na
vedene probleme, je stvar celotnega kolek
tiva, še zlasti, če imamo resne namene za 
ohranitev stalnejše delovne sile in manjše 
prelivanje le-te. 



Ne morem pa mimo očitnega dejstva, da 
večina sogovornikov želi na hitro roko re
šiti svoj stanovanjski problem, nezavedajoč 
se, da je v podjetju še precej delavcev z 
neprimerno daljšim stažem zaposlitrve, ki še 
nimajo rešenega stanovanjskega problema. 
Del vzroka za takšno stanje je prav gotovo 
iskati v prepočasnem reševanju stanovanj

. skih vprašanj v preteklih letih. 
Aktivnosti naših delavcev - samcev v pro
stem času so rezultat hotenj posameznikov 
in seveda tudi možnosti, ki so na Vrhniki. 
Morda bi bilo le potrebno razmisliti, ali se 
ne bi dalo »izkoristiti« to našo delovno silo 
v prostem času bolj organizirano in to ne 
samo na športnem področju, pač pa tudi pri 
drugih nujno potrebnih družbenih aktivno
stih. In nazadnje, ali ni dolžnost podjetja, 
da organizira tudi splošno in strokovno iz
obraževanje, še zlasti, če povemo, da večina 
delavcev-samcev nima končane popolne osem
letke. 
P.P. 

Naša hoja 
na Triglav 

Ko med sodelavci pade ideja, da se kje 
dobimo, ali da bi kam šli, običajno večina 
na to pristane. Vendar potem polovica od
pade, naj si bo zaradi žene, moralnega mač
ka in podobnih izgovorov. Zato smo za kan
didate, ki naj bi šli na Triglav, uvedli polog 
50 N din. Odšli smo torej v soboto ob 4. uri. 
Seveda s polurno zamudo, ker se eden od 
članov ekspedicije še ni prebudil in je »pla
nince« počakal doma še v spodnjih hlačah. 
Kljub temu smo bili kmalu nared. V Ljub
ljani se nam je priključil še peti član. Vož
nja do Bohinja oziroma Srednje vasi je med 
zabavnim k,ramljanjem hitro minila. Pred 
še zaprto gostilno smo pustili amija, sami 
pa krenili težko oprtani čez Hudičev most 
v klanec, ki vodi na Vogar. Ko smo že malo 
upehani prišli do železničarske koče, smo 
tu naleteli na druščino, ki je bila po vsem 
sodeč kondicijsko slabše pripravljena kot 
mi. še zjutraj je eden izmed njih iskal po 
koči čevlje, ne da bi pri tem lahko izpustil 
pošten glas iz sebe. Verjetno mu je padala 
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na oči nekakšna alko zavesa. Po zaužitju 
čaja, seveda ne z limono, smo krenili da
lje. Po precej razgi!bani poti smo po uri in 
četrt dospeli na Planino pri jezeru. V koči 
smo si postregli s kulinaričnimi dobrotami 
iz nahrbtnikov. V čolnu sredi jezera, ki je 
tik ;pod kočo, smo večglasno zapeli: Po je
zeru, bliz Triglava, čolnič plava ... Z novimi 
močmi smo »Zagrizli« kolena proti Dednem 
polju. Vendar smo se morali že po nekaj 
korakih ustaviti. Eden od članov odprave, 
občutljiv kot tehtnica »Libela«, je odkril 
v svojem nahrbtniku nekaj skalic. Te je na 
licu mesta odwgel, namesto da bi jih nesel 
na vrh, kot so vsi pričakovali. Med hojo čez 
Hribarice je taisti amater planinec po dežju 
meditiral: Bože mili, kud sam zašao, (nema 
puta, nema staze), svuda goli kamen gaze, 
trude noge po pustinji . . . Ko smo se spu
ščali proti Doliču, je edina ,planinka med 
nami pozabila na zavezano nogo. Med potjo 
si je povoj na nogi večkrat povila, eden od 
zlobnežev je menil, da verjetno zato, da bi 
jo kdo »zmasiral«. V koči na Doliču smo se 
kmalu po večerji odpravili spat. Neoženjeni 
planinec, ki še ne ve, kako je poročenemu 
prijetno samemu spati, je vso noč čuval 
in motril planinko na gornjem ;pogradu. 
Tako mu je bila ob 3. uri zjutraj, ko smo 
vsi spočiti vstali, noč vse prekratka. Po Ku
gyjevi poti smo se še v mrazu vzpenjali 
proti Triglavu. Na vrh smo prispeli že ob 
5.30 zjutraj, ravno nekaj trenutkov pred vzho
dom sonca. Vzhajajoče sonce je nudilo iz
redno lep prizor. Tudi razgled je bil redek, 
saj so se na obzorju lepo videli vrhovi 
od Visokih do Nizkih tur z Grossglocknerjem 
v sredini, pa .tja do italijanskih Dolomitov. 
Ob tem izredno čistem pogledu so bili po
zabljeni ves trud in tegobe pri vzponu na 
očaka. Poplačana sta bila tudi planinca, ki 
sta zaradi stanovanjske stiske prespala noč 
na vrhu Triglava. človek ne bi verjel, vendar 
ljudi tudi v planinah tlači stanovanjska 
stiska. 
Med kolono vzpenjajočih smo se spustili na 
Mali Triglav in dalje na Planiko. Po stekle
nici piva smo se zleknili na trato pred kočo. 
Bilo je lepo sončno in se nas je sonce lepo 
prijelo. Proti Vodnikovi koči smo si pri
povedovali doživljaje s prejšnjih poti po 
gorah. V Vodnikovi koči smo se zadržali 
le toliko, da si je planinka lahko ogledala 
živo kozo. To je namreč žival, ki jo neka
teri zamenjujejo z nežnim spolom. Bila ji je 
tako v,šeč, da je šele na Konjščici opazila, 
da je zaradi nje pozabila v koči transverzal
no knjižico, v katero je med potjo tako vest
no dodajala nove žige. Vendar, ne glede na 
to, smo po poti čez Uskovnico, ki se je 
preklemano vlekla, le prispeli do >>OŠtarije«, 
kjer smo imeli parkiran avto. 

Franc Ruparšek 

Prišli- odšli 

Od 19. septembra do 17. oktobra 1973 se je 
na Vrhniki zaposlilo 18 delavcev. 

Od tega so novo sprejeti: 
Rajko Cvijic, Stanislava Furlan, Ljubica Gaz
eliC, Janez Jereb, Mirko Jereb, Milan Jeremic, 
Aleš Komljanec, Dušan KovačeviC, štefka 
Novak, Janko Pleško, Mojca Resnik, Stani
slava Sluga, Ratomir Spalevic, Miloš 'Ste
vanovic, Zdravko Varga, Ivan Vidmar, Ne
deljka Djuric; 
iz JLA se je vrnil Jože časl. 

Delati so prenehali: 
Lazar Ačimovic, Ljubiša Ačimovic, Novica 
Bosiljčic, Branko Fortuna, Marica Golic, 
Franc Gutnik, Tatjana Hacin, Marija Juric, 
Marjanca Kovač, Ivan Korošec, Boris Lesar, 
Janez Mišvelj, Viktor Mivšek, Risto Pavlo
vic, Mato Pejic, Tadija Pejic, Halit Radon
čiC, camil Tagic, Dušan Vrabac; 

vojaški rok sta šla služit: 
Velimir Jačimovic in Roman Malavašič. 
V obratu šmartno se je v mesecu septembru 
zaposlilo 9 delavcev: 

Novo sprejeti so: 
Anton čelik, Jure Gradišek, Gabrijela Haupt
man, Alojz Mah, Branka Nastran, Vinko 
Otrin, Srečko Pivec, Franc železnik; 
iz JLA se je vrnil: Jože Potisek. 

Delati so prenehali: 
Kazimir Ančur, Anton Bajc, Dušan Breznikar, 
Marjana čad, Stanislav Groznik, Vekoslava 
Jaklič, Golubica Jovanovic, Jože Mustovar, 
Marjan Namestnik, Avgust Prosen, Anton Si
nigoj. 
V obratu galanterija v Ljubljani se je za
poslila S delavcev: Veronika Beti, Nada Klop
čič, Andrej Orel, Marija Petrič, Marjetka 
Turk, 
delati je prenehal: Orlando Korošec. 
Vrhnika, dne 18. 10. 1973. 

J.B. 

Pravilne rešitve 
male nagradne 
križanke · 

Vodoravno: obleka - usnjar - drevak -
marela - mena - od - karev - ona - fran 
- vaga kt - .tednik - rn - eton - akonto 
- aril - ober - briket - aria - ar -
steklo - zle - :vili - omot - str - tnala -
ar - otep - ojnica - panika - regrat -
anilin. 
Prejeli smo 21 rešitev od katerih smo iz
žrebali tri pravilne, in sicer: 
l. nagrada, dobropis za 300.- din - Magda 

Kovačič -upokojenka 
2. nagrada, dobropis za 200.- din - Marija 

šurca - gosp. rač. sektor, Vrhnika 
3. nagrada, dobropis za 100.- din - IJ;"ena 

Kržmanc- spiošni sektor, Vrhnika. 
Upokojenci bodo za dobropis lahko kupili 
blago po izbiri v naših prodajalnah in so o 
tem že obveščeni. 

11 



/(ošarkarji 
Vrhnike 
republiški 
prvaki · 

Tekmovanja v republiških ligah za leto 1973 
so končana. Po mnogih poskusih v prejšnjih 
letih . je moštvu Vrhnike le uspelo. Os
vojili smo prvo m~sto v I. A republiški ligi 
ter s tem naslov prvaka za l. 1973, ppleg tega 
pa lep pokal, ki ga podeljuje Košarkarska 
zveza Slovenije. 
Pot do tega naslova ni bila niti malo lahka. 
V •Spomladanskem delu smo izgubili v No
vem mestu in Martboru, tako da smo ob
stali šele na tretjem mestu. Vendar pa .smo 
imeli jeseni daleč ugodnejši razpored kot 
naša neposredna tekmeca T["iglav in Mari
bor. To priložnost smo tudi izkoristili, saj 
v jesenskem kolu nismo doživeli poraza in 
in smo .z naskokom 4 točk osvojili prvo me
sto. Uresničila se je moja napoved, da ibo 
prvak tisti, ki si bo privoščil najmanj spo
drsljajev. T["iglav je namreč povsem nepri
čakovano pustil ,točki v Ilirski Bistrici, Ma
ribor pa v Ljubljani pri Trnovem, medtem 
ko Vrhnika spodrsljajev praktično ni imela. 
Boj za prvo . mesto je bi:l izredno izenačen 
in negotov, saj se prav do .zadnjega kola ni 
vedelo, kdo bo prvi in kdo drugi. Prvi dve 
mesti prinašata namreč pravico do udeležbe 
v kvalifikacijah za II. zvezno ligo. Prvi v 
zadnjem kolu je bil na sporedu derbi med 
Vrhniko in Mariborom na Vrhniki. Ponovili 
smo odlično igro proti Triglavu in oslablje
ne Mariborčane (njihov najvišji in najbol}ši 
igralec L. Lov,še .si je zlomil nogo) gladko 
premagali. Tako sta imela na koncu Ma;["ibor 
in Triglav enako število točk in je bila 
za pravico udeležJbe na kvalifikacijah potreb
na tretja tekma. To je Triglav po boljši igri 
v II. polčasu dobil in končni vrstni red je 
bil naslednji: 
V1rhnika 
Triglav 
žKK Maribor 
Novoteks (N.m.) 
Trnovo (Lj.) 
Fructal (Ajd.) 
Radenska 
Branik (Mar.) 
Marles 
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22 20 
22 18 
22 18 
22 15 
22 11 
22 11 
22 11 
22 9 
22 8 

2 1860:1539 40 
4 1830:1485 36 
4 1778:1486 36 
7 1915:1620 . 30 

11 1640:1705 22 
11 1592:1549 22 
11 1785:1784 22 

' 13 1556:1677 18 
14' 1587:1694 16 

Ekipa košarkarjev Vrhnike takoj po odločilni 
tekmi za prvaka SR Slovenije. 

Lesonit {Il . . B.) 22 6 16 1543:1822 12 
Litija 22 4 18 1597:1892 8 
Jesenice 22 1 21 1437:1867 2 
Iz lige sta izpadli moštvi Jesenice in Litija, 
ki sta prikazali najslabša košar.ko. Verjetno 
so Litijani naredili veliko napako, ko se že 
takoj v začetku niso naslonili na lastne moči, 
saj so po odhodu nekaj starejših tujih igral
cev zaigrali mnogo bolje. 
Jeseničani si po odhodu Božiča in Bun
derla v Ljubljano nikakor ne morejo opo
moči. Res škoda, saj je bila jeseniška ko
šarka dolgo vrsto let med bolj-šimi v Slove
niji. 
Ostala moštva so igrala s spremenljivim 
uspehom. Zelo ambicioznim Novomeščanom 
je zmanjkalo sape, prijetno pa je presenetil 
novinec Fructal, ki se je uvrstil razmeroma 
visoko. 
Moštva gredo sedaj na zaslužen počitek, 
nas in Triglav pa čakajo še naporne kvali
fikacije za II. zvemo ligo. Ker je po med
republiškem ključu za prireditelja letos na 
vrsti Slovenija, bi lahko to tekmovanje or
ganizirali na Vrhniki. Ker pa žal na Vrhniki 
ni ustrezne dvorane, bo prireditelj kvalifi
kacijskega turnirja Kranj. Res škoda, saj 
bi se nam kot domačim ponudila izredna pri
ložnost za vrnitev v II. zvezno ligo, iz katere 
smo pred leti izpadli. Tako pa si bomo sta
tus drugol~gaša poskusili - že tretjič -
priboriti na tujem terenu. 
Pravico udeležbe imajo poleg Vrhnike in 
Triglava še: iz Hrvatske Split in Rudar iz 
Labina, iz BiH Sarajevo in Ilidža. 
Kakšne so možnosti posameznih moštev, je 
nemogoče napovedati, saj so nam razen Tri
glava vsa druga moštva popolna neznanka. 
Upajmo na najbolj-še, o kvalifikacijah pa v 
naslednji številki. S. K. 

S tečaja enot Civilne zaščite 

Tečaj iz RBK 

Za člane enote RADIO - BIOLOšKO - KE
MIJSKE ;zaščite obrata Vrhnika je bil izve
den tečaj s teoretičnim in praktičnim preda
vanjem snovi v izvedbi Delavske univerze 
Bmis Kidrič iz Ljubljane. Udeleženci - ob
vezniki so redno hodili na predavanja (64 
učnih ur) in s pozornostjo sledili zanimivim 
predavanjem. 

Tečajnika v polni opremljenosti z zaščitnimi 
sredstvi, ki so nujno potrebna za konkretllo 
akcijo 


