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Delavski svet Industrije usnja l. taj v-idnej~a posta v ka v naših pro
!;r,vodnih stroških stu:ovina in ostali 
maLer;ija l, ter da. znaštt stopJJja a:ku
mulneije za naše podjelje 5b? odst. 
Kaj lo pomeni? Na J .J.izmr plače, •ZHa
ša a.JcumuJaci.ja 5.67 d:i:n. Tore;j ho 
vsako 1povišan.ie plačue.ga fonda pocl
jet.ra, če ho pmizvoduja ostajala ·ista, 
pomt·.nilo 5.6? din n.k tmmlacije, ka
tere n·čji del ho podj~tje odvajalo 
državn im org<mom. Ta,ko~jšn,ji za.
klju(:ek iz tega je, da. mora bili naše 
osnovno sLreml.renje v pocljet.fu, ·da 
bomo JH'nizyoJ·uj o čim bolj povečali, 
a i -stočasno o.bci t·žn.li p lal::ni fond pod
jetja JW i·sti ,sl.opnji, kot je v družbe
nem plazm ·določemt, ali pa ga celo zni
ŽE~ vali. Tn.koj .sedaj je lr·eba opozoriti 
na lo, cia <Oo v pmcl v:idenem plačne rn 
fond11 vldjuč:ent~ minimal-ne plače, ki 
r>o cldov:Jtt~mu kole:klivu zasiguranc 
:iu JHedstavljnjo živl.rea.r&lci mini
Jmrtn. Spremenljivi del plače se bo 
Č r;p<d iz- dela akttmulneijc, k ,i bo oslu 
lil 1111 r·nzpolap;o podjdju. llt·janski 
pr·cj·c Ili ki de 1 a vl'l-l va bod o Il' 111 w·cJt 
lakral. č.im večja bo nsLvcl!'jena a.ku
.mulat'.ij a , rlo .se pra d. če .bo lo po
vcčatt.ie dosežeuo z noii·mJjim štecle
·ttje.m pr··i režiji, Jnnkr·,ijnlu, nolra11jih 
Lra nspodih ilc!. O Lem homo podrob
no .pisali v H~1sl ednji ;levilki našega 
lir:;Lu. Delavski svet je v zvezi s tem 
že :;.prejel ne.b<.i :'9klcpo1·, ki j.ih bo 
li•[Wav:tti odbor podjel.ra· konkre tiziral 
1m ~~voj i. prvi se.ri, ter .rih po,stavil kot 
obvezne naloge za .nas vse. Da bi go
spodn.rjen.fe pocljel.ia hilo boljše, je 
D~ l11rli .o;klenil. dii. S L~ bo uvedlo v 
pud.fl'l.ill lckmovanjc. 

ie sprejel družb'eni plan 
Z novim načinom gospodarjenja pridobiva deluvski svet nove . 

pravice in dolžnosti. - Povečati moramo proizvodnJO, a plačni 
fond ne sme preseči višine določene v družbenem p1uuu 

1?. januarja se je v lepo okrašeni 
dvorani Cankarjevega domu vdilu 19. 
seja delavskega sveta našega podjet
ja. Navzočih .re bi,lo 28 članov DS. 
Zasedanju so prisootvovali glavni di-

. rektor direkci.re tov. Kumer, ok·raj
ni sekretar tov. Vol.fč, lajni,k .KLO 
tov. Vehar ter 9 ·Članov .kolektiva. 

V uvodnem referatu :;0 položaju 
pod.ret_ja v Jwvem načinu gos-poclar.·
jenja«, je b ilo povdarjeno, da DS 
pri novo nastalih 6pn-.membah v na
činu gospnclaTjen.ra pridobi.va vrsto 
novih pmvic in dolžnosti. Poleg s·pre- · 
jeman.ra drnžbcnega plana podjet_ja, 
kakor ·h1di samoo;tojne iz;delave go
t;podarskcga planu ho DS ,. bodoče 
v populnosl:i upravljal podjelje, od
ločal o finanč11i in komerei.ialni pu
liti.J.;:i ·o uotranj·ih iz-boljšavah proiz-
. vodnega procesu, od.kri vu nju notru
n,jih rezerv itd. Nov nuC::·.iu gospodar
jen,ja, ki postavlja ;podjetju na pu
polu:wma. samostojno .bazo, bo rocl:il 
zažel_jenc uspehe samo Leclu.f, če bo
do voJilni organi Y podjelju .kos ee
lolni .gm;.podarski problematiki. Sislem 
odvajanja akumulaci.ie, ki 5e določa 
v odnosu na plačni fond pocljet.ra ter 
viš ina znes·ka, ki ho ostal v podjetj n 
na razpolago Tfujs:i:bo za skllp•nc po
Lrehe ali zn udeležim aa dol>i čk u, v<'ie 
lo bo pr,i <:lan ih delovJwgn .kolek! i
va nenehno razvijalo čut o do.Jn·em 
gospodar,jenju. Lahko je predvideti, 
da bo delovni kolek Li. v, ki upmv.lja 
podjet.je po DS in npravucm odboru 
0d slechljih zahteval premišljeno ~n 
odgovorno delo. Pri uva,janju no1·ega 
načina gospodar,jen.Ta v pod.retjih, se 
.re · treba izogniti negativ1iim po_ja
vom, Jtot lSo a1. pr. znstopan.re ·oz-k.ih 

po•dje.lni§.kih .inl.ere.suv i n neupoštevn
Hje illlere..,;nv tioeial islič:uc skupnosti, 
:k.i .se kažejo pT.i JWU [H'H vii':eue·m zn i
ževnnjn dru~benega plana in p.1;i stop
uj·i <dtmnu laci je. V od s tva političnih 
orguniznci.j hi Jta.r preko predavanj 
se.wanjala .delovni kolektiv o Hovi h 
gospodarskih uk re<pih, poj wsnjevalu 
.r:im v.se nastale s.prentembe ter nalka
zov<tla razvojno pot ,, .bocločnos l:i. Z 
.i wsn imi beseclam.i .se je tl'eba ho ri t~ i 
'proti uepravi.lnim mišlje11j em, :ki jih 
m·knlel',i posumezniJ~,i skt~šajo vsihli 
č-lanom .delovnega lwlekl.iva. 

V •rek1·nln j e bilo tudi lj)ojasujeno 
hi ,-; h·o ltslva.rja.njn .in ·dd.iLve narodne
ga do ltod.kn, gledano i.z vi-dika clržav
iw r.;kupllosti. 

Nn6lednje lri (ol;ke tbJevnega redu 
t::o se 11mtušulc na sprejetje dntžhelte
ga ·in gospoclarakega plana v pod
jelju. 

Družbeni plan ·1'ie posta v lja za pod
:fetjn na osnovi minimalne stopnje 
iZJkot-i.~čanja proizvodn e zmoglj-i voc; ti 
podjdja. Podjci.je .re torej dol.žno, 
<':im družbe~1i plan spre.rme, proizve
~~!i listo količ'ino blaga, ki ji jo druž
beni plan nme.kuje. Stopnja izkori
ščanja zmoglj.ivo6l·i zn naše pocl.rd.i<~ 
ZIHI~il 86 odslolkov cclolttG .pt·oizv·nd
JIC zmo·glj iv os li. Na pod lat~i .d l'IIŽ.l:ic 
.llega plnna, ki ga v danem printertt 
o•značiHlO s 100, so elemenl·i cene, .ki 
skupno preckslnvl .rn.ro vrecl:nosl: celot
ne ·pwizvocinje v teku lela naslednji: 
Stroški suroYine in o,slalega materi
jala predsla v.ljnjo 63 odst. celotne 
vrednost·i, transportni slt:o-;ki 3.5 odst. , 
amortizacija 1.25 odst., plače 5 odst. 
in akumulnci_ja 2?.7.5 odsL l z lega 
lahko zasledimo ·dvoje. Prv:ič, da je 

V di.sku s,i,[i , .b 5e j e razvila pred 
sprejetjem d ntžl'>enegn plm1a in v ka
l eri so .se ogln.sili n1eknleti člani DS, 
clnlje g-lav11i direl:lor lov. Kumel' in 
'':ekrdar lo v. Voljč, je bila C:::lanom 
DS po.rasn.fena vrsla pochobuosti. 
Prav lako so bili obravnavani neka
teri tekoči problemi pocJ.jel.ja, o ka
terih je že ukrepal Upravni odbor, 
;kar j e razvidno v posebnem članku. 

Upravni odbor sind:ikalne pod ruž
nice je 1ia zadnji seji imenoval sle
deče tovmiše v anketno komis ijo: Le-

. skovca Antollla, Mohar,Tn Karla, Pre
ka Franca !in Ko.rea Milana, Naloga 
te anketne komisije je ana.liziranje 
oddanih anketnih listov ter priprav
ljanje vprašanj, ki so v d.auem ob
dobju najbolj aktualne za pr•irejanje 
ankete. Anketna kom.isi.ra je dolžna 
o svo,jem delu poročati v glasi'ln ''Us
u,jar«. Za svoje ohjeknivno elelo je 
odgovorna upravnemu odiboru po
družnice, ki lahko n.rena poročila tu
di preverja. 

:7{_aj- na 1111 je f!O-Ieazala 
fl-ltJ-a atl/_kela 

Anketa št. 1 obravnava dve vrsti 
vprašanj. P.rvo '"praša:nje se unnašn 
na izbo!' kadra. za upravni oc1bor sin
dikalne podružn•ice, do·čim vsa ostala 
vprašanja posegajo v problematiko 
dela organizacije ter vsehine glasila 
,Usnjar«. 

Koga so člani delovnega kolektiva 
precllagali v vodstvo organizacije? 
Zn predsedniško mesto je dohil naj
l'eČ predlogov tov. čok. Skupno šte
vilo zanj oddanih prodlogov je hilo 
35. Ostali tovariši, ki so bili predla
gani za predsedniško mesto so dobili 
od 5 elo 15 glasov, .i·z česar je skle
pati, da so hili ti kandidati predlaga-

ni od sh:ani elela v cev, ki dela.ro t:-kup
no z Jl_j,imi na istih f11zah. Anketna 
komisi.ra je števi.lo predlogov za vo
samezne tovariše upoštevala ter .rih 
tud~ v poroeilu kandidnci.rski komi
siji predlagala za kandidatno listo. V 
to skupino epada.r.o tovariši Kociper, 
Trampuš. Prek. Grn{len, Resnik in 
Poženel. Pri predlogih za člane upr. 
odbora se sbka ni bistveno ~premeni
la. še en zaključek hi lahko napravi
li predno preidemo na druga v<pra
šanja. Večina tovarišev, ki _je izpol
njevala. anketno volo, se .re premalo 
poglobila v vprašan_je dobre izbire 
bodočih sinclikaln·ih funkciotnar.rev, 
sicer se ne bi zgodilo to, da .re pri
hližno slo članov kolektiva dobilo po 
enega elo 6 glasov. 

Glede ostalih vprašanj, lahko reČe" 
mo, da vsebujc_jo aukelnc polc poleg 
pravilnih odgovorov tudi ta.ke, Ici se 
na vprašanja S'ploh ne nanašajo. če
hldi nrun nekater-i taki odgovori mar
sika.r povedo, .re vendarle anketa po-

ma.njkl.r.iva, ker v zadostni met.l ne 
da slike o problemih, ki so trenoLno 
na.fvnžne.rši. 

O delu sindikalne orgru1izacije ima 
večina udeležencev ankete pra\nilno 
mi~l.rcnje, ko trdijo. da _je slabo. ela 
sindikat vodi premalo pa.žnje o skrbi 
za l.fn.di. Vrsla predlogov se nanaša 
na organ:izaci.ro prednvan.r in diskusij 
poS\'eČenih nov.im gospoclar:s.kim ukre
pom in sprcme.mham v nnčim1 g013po
dar.ren.ia. Nekateri tovariši so miš
l_jen_ja, da se posveča premalo pozor
nosti novo došlim tovarišem. Glede 
sisLema dela organizacije bo nov·i od
bor moml upošknd•i zahtevo po bol_j
šem ddn pododhoTov in poverj('n·iknv 
grup. Odgovori kot n. pr. : D<-·lo 01'

g;anizuC'.i.re slabo, ker u1 i č: ne dohi:mo, 
samo sindikat plaču.remo. Vsak me
.~ce 50 -din, pa nič ne dob•im: 'pt·cdlo
gov nima,m, ker me nobeden ne po
r;luša. se sploh ne splača govoriti, 
predloge imam, pa .rih ne upoštevale 
in še :nekaj podobnih primerov. prav 

Obi:ni zbor 
V četrtek 31. januarja se je "\'TŠil 

v veliki dvorani Cankarjevega doma 
redni letni občni zbor naše sindikalne 
podružnice. Prisotni so po poročilih in 
temeljiti diskusiji izvolili 9-članski 
upravni odbor, nadzorni odbor ter to
varniško razsodišče in delegate za re
publiški odbor ·usnjarjev. Ker na 
občnem zboru niso mogli prisostvova
ti člani organizacije iz krajev Horjul, 
Podlipa in Logatec, se po teb kl-a}ib 
vrši.jo volitve ločeno. O podrobnostih 
poteka občnega zbora in volitev bomo 
pisali v naslednji številki, ker ta po
ročila niso mogla prispeti pravočasno. 

Rezultati volitev 
Za predsednika pododbora _je bila 

i2lVoljena tov. Gačn~k Marija, za ta.r
mika tov. šventner Stane ter za bla
ga,jnika l.ov. Olga Vu.k.osavljevič. Za 
člane kalldlid acijske komisi_je so iz
volih tov. JVlol.rk\\ ter tov. Juroo. Pe
ti pododbor sestavljajo elela vc,i v 
skladišču .surovih kož, k.rer je' bil ,iz
voljen za poverjenika tov. Bradeško 
Matevž, elela v ci v skl adišču kemil-:a
lij in transportnri delavci s poverje
nik-om štrancar :M . .irkom, ter name
ŠČ'enci, ki so izvo lili za svo.jega po
ver,jen ika tov. Bo_jana. Plavca .. 

Obisk vajencev v KONUS-u 

12 vu.rencev, 2 praktikanta ter dva 
mO.fi3 lnt so pretekli •petek kreniLi z 
vla.kom iz Verda v Konjice. ~kupino 
.fe vodil tov. Km1stel_j. V Kon_jicah 
so doživeli lep sprejem. Obratovod,ja 
lov. Hogelj je vodil skupino po lo
varni, l-Ji ,,o ;;.ijo v cc lol!i ogledali. Us
njal'sl:i vajcuoi L':iO .'iC cJaJjt' i'-ao;a za
držali pr.·.i suemanjn me.siue ·iz gove
jih .kož (;emnj e) let •Jl'l'i gladeuj u 
mnslne krav ine in izdela \1i tehuičnc
ga lk;nja !iZ •SC'.mi-kl'O•IllH. :K.oVIinarski 
Yajenci so si ·oglednl.i 1'emoutni odde
lek, kjer 'izdelujejo nove usnjarske 
s! r-oje. 

U pm vu lov arne .ic obj~.;kov alcem 
pteskrbeln za.jtl'k in kmsilo. Prijetno 
so bili prel'ienečeni nacl industrijsko 
rnenzo, v kateri .fe mogoče dobiLi raz
ne vt.-;le hladllih in toplih jedil oh 
Vti<tkL'Ill času. Ko o;o se \Tnili z eks
kul·zijL., 5 0 zndovoljni -pr-ipovedovali 
o .svojih vl:t.,.ih i.t:' J: napl'Osih mecln.i
~lvo, na.i se upravi J..:onj·iškega pocl
jetjn za .slor.[elle uslt!gc janw zahva
l i. Prav t:xko so hvaležni tuka.ršn.ji 
upravi in sindikalni podružnici za cle
muna .sn·dstva, ki so jim bila dana na 
ra.z~polago. Vajenci želijo v poletnih 
mesecih obiskati usnjar ski tehnikam 
v Domžalah, ker s~ prepričani, da. 
hodo tam videli Jtwrsikar novega. 

golovo ate pomagajo pri izboljšanju 
el e la organizaci.re, n:iso dobronamer
tti, še na.rnumj pa :kaže_jo na pripTnv
ljeno.st liskgn člmw, da hi pomagal 
pri odp1·nvi nnpak ter s sv.ojimi na
sveti vplival na boljše in uspešne.rše 
delo. če se da kar koli zaslediti iz ta
ki_h ~1 eosnovan:ih odgovorov, potem je 
Lo samo to, da ho morala s·indikalna 
nrganizac.i,jn pod vzeti mere, da bo 
vse n_jeno članstvo poučeno o vlogi in 
na,č.inu elela organizacije v pocl.retju. 

V pripombah, k:i se nanašajo nai 

glasilo ~ l Jt:nJ_jar« in, ki so v pretežni 
večini pohYa Ini, bo moralo uredni
štvo upoštevali sledeče predloge: gla
silo lHl,j hi pTinašalo vesti o delu ~n 
napredku ostalih usn_jarn širom Slo
Yenije, svetoYne vesti iz področja us
n.rarstva ter nasvete, kako se je na 
na.[lažji nncm mogoče obvarovati 
pred kvnrnimi vplivi delovanja ke
mikal ij pri delu v našem podjetju. 

Ker bo nasledn.ra anketa šele po 
;hrinajsi.ih dneh, bomo nekatera po
::;elma vpmšitnja prve ankete ob'rav
navnl.i še v pL'ihodni.Ti številki. Do se
da;j .re m1ketna korn.is.ija pregledala 
155 listkov, od .katerih jih je bilo 15 
pnl'zn·iJt. 



Ukrepi za boljše 
g·ospodarjenje v )Jodjetjtt 

Dickusija in .skkpi z<~dujega z<~sc
dauja J)::) Bo omog-ol:ili UU-u pod
vze li Yrslo Jio\·ilt skkpoY zn izboljša
nje gospodarjeuja v podjelju. J(cr 
so dooedanje analize po.kazale, cl a j l' 
odslotek cepljenea pri donml:ih ko
žuh Jll'l'llizl'k, je (n·bn elo pt·.ihoclnjc 
~;eje ]H'eglcdati knder, ki je zaposlen 
pri cepiluem .stroju. V Be i is ic, ki !)o
do v hodoče opravljali to elelo, liC bo 
za povcbnjc odstolka eepljenca JW
grajcvalo. - Dosedanji poizkusi .so 
pokuznli , ela je mogoče z izkorišča
Jljcm ccuejših \Tst premoga iu osla
lih goriv doset:i v kur.ilnici prccej~c11 
prilnane,k. Tudi (uk nj bo za bol,j eko
nomično ·izrabo gori v 11 Ynleno 1111 ~T<I
jevauje. 

Na .-;eji delavt>kl'ga svda se je 111110-
go mzpm vlj alo o st rokoviwin d.\'igu 
kadra. Da hi l<1 p1ybkm koukrduo 

Obvestilo 
Da hi .~e Jal1ko dok-onl:uo uredil se

znam za izstavi le v legi timucij, ki bo
do služile za popu6t pri vožnjah na 
železniei, ponovno nuprošamo v.se 
člane delovnega l.;:olelu'l\'a, ki še do 
danes niso priucsli ua vpogled oseb
nih .izkaznil'. naj lo olore JwjkasiH~jl: 
cio (), februmja. Ob tej prJ.iiki daje
mo sletleca pojwmi.la: 

Vsak. član ·delovnega kolektivu, Ici 
je vsuj 11 · mesecev nepretrgoma v 
službi, bo prejel za .sebe, zu .svojo že
no ter otroke v .s tarosti od 4. do 18. 
let, ozir·oma do 24. leta staro3ti, l:e 
obiskuje šolo, kgil:imacijo, da os11ovi 
ikalere bo imd 6 enosmcrnih voženj, 
a člani nj eg ove dn1žine dve enoomer
ni vožnji s 50 od.stotuim popustom. 

V kolikor je zaposleni (udi člun 
siml.ikala, bo lahko legi l.imacijo po
ll·abil za čelrlinsko vožnjo v dve .snte
~·i v l:acsu potovanja na leini dopusL 
Isto pntYico bodo imdi tudi član i H.ie
gove družine. 

Opozurjmuo l:luue delovnega ko
lektiva, ki še nimajo 11-mesei:11ega 
delovnega staža, da takoj, ko bodo 
to dobo prebili v delovnem l'azmer
ju opozorijo tajništvo, da jim izstavi 
legitimacije za popust pri vožnjah. 

Ker se je izdajanje navedenih le
gitimacij s strani železniških organov 
zavleklo za daljši čas, veljajo popu-

Naš podlistek: 

5 Usnjarski 
Podmazane kože leže v kupih čez 

noč. V tem času kemikalije podmitza 
kemil:no mzgracle sluzove dele dlač
nih čebulic ler s !em prekinejo zvew 
med kožo in dlako odnosuo ščeliuo. 
Zato je .sedaj mogoče brez večjih 
težav odstraniti ščetiue s kože. 'lo 
delovno operacijo imenujemo golcnje 
(»rufunje« ali »hurunje«). 

Pri golenju služi orodje, ki mu 
pravimo kratko kamen. To je res 
primerno zoblikovan, razmeroma me
hek kamen, za katerega je potrebno 
vedeli, da .se razbije, če ga preme
iavamo po tleh. !:'azili moramo, da tu 
kamen nima nikjer oslrih robov, po
sebno ne ua vogalih. Zato ga moramo 
z brušenjem pravilno oblikovati, ker 
nmn sicer pri delu odtgne kožo po 
licu. Te napake oolauejo vidne na 
gotovih izdelkih ter vsled njih padajo 
sortimenti. Svinjske kože golimo lah
ko ua panjih ali na mizah. 

Delo z jeclkimi kemikalijami, kol 
so apno, jllll' idi in slično, znhlevn pri
meruo osebno zaščilo. Vedeli mora
mo, da kemikalije podmaza IriOČ'IIO 
najcdajo kožo, posebno kemtiuske 
dele, 'lo so povrlmicn, nohti in lasj e. 
Znto morajo hiti delavci un !eh fazah 
pravilJw !iU dobro zaščileui. 

r.;Li JIH .sind.Lk.alJw uilj av t.: tlu koJH.:a 
meseca lclnua l.' .Ja. 
H'.;t·\·al'i, je uuu .,;k ll ~ Ujt.:JIO, da bmlo 
1·.;i ,o;Ltu-ku \'.liJ a.k.i i Ilu 1 .. , u· ij .;ku tehu it~
IIL'· ~;tru kl', moy;L.ti ll'I· l'odiiu i usluž.-'· 
JJCIH.:i ii':Ueio\';til l'laburalc. S kou.krct
IIO N'Sii11'l)t·II I.IIIi llitlogalll'l !Judo idll
dindi J•tutZI'OWtjo, ·k,JJucn:ijul~to ·ll1 
JinniH:·lllt Jnoblcmat.iko, ki ju hudo \' 
,;;aJIIO:Hujiuh Lldih pi;.;HLl'ito obd dal i. 
Jsw ilo \TJ:jciuo veljalo lud·i za pn:u
ud avcc. 

!.il III'L'diicl SHil il<tl'lliiJ ili Jtig;ijcll
skiit Jlil'JH'il.l' v puujvtju, za kur je 
lJOujeLje že dobiJo udlodJU izchuw 11a 
pou1ag1 kowi,~i.j~:;kega JHL·gleda, je bi
tu skle.ujl'Ito , tla .bo :;kliJIIIHt si.l:okov
llja.kov I'Sl' l'l'alne mo;;;llllc-;t·i za iH clt:la 
1JUI!O\'IHI ptoucila. - Uo:wda11jc .iz
ustujuHje ocl dula \'~led zdravljl:nja 
z ol> f.C j l' JH'i JH'lHlukc.ij.i m:ga li v .Ilo 
orlrazilo. Uprava JJO Juorala JHJ:i·krbdi 
da st.: lJuLi u ulJjo;,ki pri zuJJu%dral'l iiku 
JH'elle•~J . i Jla pvpolda11ske UIT. Udu v 
p.opotduJIBkilt unt.h je ln.:.ba takoj skr
Ui.u na miJJimwu, B l:ime1· Lomu prido
biLi ua de.ktu ter zuižaJi režijske 
s!ro$ke. 

l' l'OiJJem VOZIIega JHU1.a \' podj d
j u je iz dneva· v dan bolj pereč. l.!, den 
kamijun Bl! nahaja v popravilu kt· ni 
ntc':uuati s lem, du ho oposobeu za pJ:e
voz lj udi. Ukrep, ki ga je pod vzel 
lJU, da se u.k.iue proga Horjul -
V rzclenec, je edini izhod iz te sil.ua
oije. Uelavci iz Ligojue -in 2užarja 
bi se v bodoče poclu.ževali kaniij ona, 
ki vozi v lJodlipo, za one iz Horjula 
in Vrzdenca pa bi posJ.;:ušali preskr
beti s!unuvauja, l:e bo. to mogoče. 

Na seji je bil odobren načrt za 
ureditev garderob. Vendar je poheb
no pred pričetkom del nap ra v ili ra
l:uu ali bodo ta cenejša, l:e jih opmv
ljamo v lu.slni režiji, oziroma damo v 
uzd elu VO iZ Veli •podjct,ja. 

Strokovna predavanja 
K.l ub us11j arje~- prirej u v sejni dv·o

rani slrokol'ua predavanja vsak tore:k 
in pete.k od 1?. do 19. ure za k vali
ficirane in vsako sredo od 1?. do 19. 
ure zu Hek valificirane delavce. Pre
davanja vodita iug. Hladnik iu Kra
šovec .J U111ez in priporol:amo v.sem, ki 
bodo polagali stwkov.ni izpit, da jih 
obiskujejo. 

Ing. M. Hladnik 

• pogovori 
Ub goleuj u svinjskih .kož dobimo 

s!mneki produkt v obliki ščetin. Za 
usnjnrju je to odpadek, s katerim ima 
samo ~:;ituosli, ker ga je treba odva
žati, mogoče celo prati in sušiti .. Ne 
smemo pa pozabiti, ela je ta naš od
padek surovina za vee panog obrti in 
celo indu.slrije. Ta zelo cenjena suro
v iua, pra vi lu o ohnlllj ena, oblikovana 
in postavljena na lrg, predstavlja pre
cejšnjo devizno vrednost. Zalo je po
trebno pri delih na fazah podmaza
nja in golenja ter pri vsem ostalem 
delu .s ščetinami vedno pazili na to, 
da pride čim manJ podmaza v dotik 
s ščetinami (podmaz namreč ščetino, 
ki je kerali1\tika snov, kaj hitro po
škoduje ali pa celo popolnoma 
unič-i). O tem naj po.sehno raz
mišljajo naše dela v ke ua fazi pod
mazauja in delavci pri golenju. Da
lje je važno, ela se ščeti11.1e ne valjajo 
po unwzanih !Ich in koi:ih, da ne le
že mobe in celo umuznne dolgo easu 
v kupih in pn sevr·da, da ne izginJa
jo z vodo i11 iz luži 1 uih jam v kanal. 

Ogoljenje svinjske kože. pridejo . v 
lužil11e jame ali Iuo lovila («iwpšel «). 
Tu jih t)bdelujemu v krajšem ali dalj
šem procesu z apnenim mlekom, kar 
nwjarji stmkovno označijo kot luže-

-~ .. 

f ažen pomen prcurcllift?t ";~:aillšt~ .... 
J\Jimdu je Žt.: nekaj bvsa ud dueva, 

ku je UU sldcniJ, da je tn:JJu skiadi
;L:a Dli wv:ih ku z pn·mediti. je bilo 
mm: to Jml.n:huu!' J'a še kuJ.;:o. V uc
kaj \ t.-;twah JJonto podali ·, siil<o sla
n;ga t:>islt:Jna l:i.kladiščenju kož. V le
Lih 10+7 -1949 ::;c kože v o>kludiščih 
suwv.iJ1 ko%; niso JH·cvzemule, uiti po 
teži niPi Jl!J ·~; o~:tiniL'Illili. Loč·i li swo 
j ~ih .sa 1110 Ha domače iu u·slale. \; skla
d išl:c v ale ,,:o Dl! ede \' ago11ske pošilj
ke, vedelo r;e je pu o HJlll Jwjvcdual 
oamo lo, ud J.;,od je yugoat prispd i11 
leža v kg, tki je btla HHkazmm v J.;.oJI
:~ignac ij.i . Jn kako so spre.iL'Ili<dti kože 
v Jwntokr hoi.c ''"st' jemu.lc po vrsti, 
kot s t> sla li 1.u;pi. V l. J 950. i11 ' ' pre
teklem letu Be je olYar Jle.koliko spre
menila . .1\o/;e 1-\1110 začeli .[HcvzeHHtli po 
sori i lili' lii ih, vsako pošilj.ku smo tudi 
prekhluJi. VIS.ld.<H.ljšt:evalo pa se je. 
vse kože skupaj, taku, da je v euem 
.kupu hi.! .11. J•r. L, 1 L iu 111. sorlimeut 
lu·vaških a.li pa ,<;[oven~;kih kož. Na 
kaTl-ulcki ollto zajemali o;kupJLo Šle
vilo kg v t•uem kupu, doi:<im smo pu
samt•znc sortimente izkazovali samo 
po številu kož, ki so .se v tem kupu 
nahajale. Slabost tega sistema vr;kla
diščevanja je bila v tem, ela se kože 
nico ·dajale v namok lol:euo po so•rti
mentih. Vedeli smo sicer, koliko kož 
jHA~allll'ZIIl'g'a 'i·Ul'li.I;Jell la Be V kupu 
nahnj a, vendar smo pl'i oddaja nju v 
namok lipoštevaLi samo dejansko od
d{ulO težo, dol:im smo posamczllle SOl'

tW.nenle un. kartoteki odpisovali samo 
po predvidevanjih, n. p1·.: na dnevni 

'JJa:mo.k odpade 8000 kg kož I., Il. in 
IH. sortimenla, kilograme smo na 
kal'loteki odšteli. Knjigovodru.;:o oclpi
sovan)e h>Že se je dejansko ujemalo 
z težo oddano v uamok. Kar se sor
ti!llentov tiče, sm-o preda1i v uamok 
tiste kože, ki so sledile po vrstnem 
redu na neke~n kupu. To .so pa lahko 
bile k·oŽe ali samo l., II. aH liL sor~ 
l.imenln. 

Pri ia.ki organizaciji dela v skla
c.lišl:u nismo mogli pričalmvuti od pro
dukcije proth~idene kvalitete, oziro
ma posameznih Vl'.st golovega usnja. 
Lahko celo rečemo, da je končni re
zultat zavisel od .slučaja. Čim boljšo 
mešanico smo dali v un:mok, lem bolj
še usnje smo prejeli iz produkcije. 
Popolnoma razumljivo je, ela .smo la
kemu sl:ihij.skcmu delu morali uapra
Y!il.i konec. 

nje. Ne posebno lep izm'z za to delov
no operaoijo je beseda »ešranje«, ki 
ni nič drugega kakor popačena izve
deuka ti.z nemške besede »iischel'H« 
bu pomeni luži ti. 

Luženje je 'gin v na operacija v pr
vem delu tehnološkega proceon pre· 
dclave ne samo svinjske, temveč v~eh 
vrst surovih kož. Zato je tudi cel od" 
delek, v katerem prip1·avlja.mo iz su
rove kože goltico, dobil svoj naziv -
1 užilni ca. · 

Glav ui muuen in naloga lužen.i a j c 
na splošno v tem, da povzroči alkal
no nabrekanje kože. S tem se kožno 
tkivo kolagena prerahlja, navzame ter 
kemično veže nekaj vode in pripravi 
v stanje, ki je zelo pripravno za kas
nejšo povezavo s .strojili. Poleg tega 
lugi kemično razkrajajo veZJi med ke
ratinskimi deli (dlaka, ščetine, povrh
nica) in golico !er slično kot podmaz 
sam omogooijo goleuje kož. Pripom
nili je samo, da gre proces popuščanja 
dlake ali ščetin v lugih llll10go počas
ueje, kakor s podmaZOll), zato pa 
ostanejo šl:eliuc lepše in nnjčešl:e 
muuj poškodovane. Tak način dela 
- brez podmazu, to se pm vi, da od
močene kože vložimo direktno v ap
neui lug upornbljumo v uoši tovarai 
pr i prc-deln v-i domu če surovine. Tudi 

tu nam ščeline na kožah popuste, 
toda ne v kmtkem času 6-18 ur, kot 

V posve!o,·an i ' ' z tehn.icnim oseb
jem smo prišli d o konkretmh rezul
tatov, ki so ludi postali podlaga za 
nov nal:.in dela. Zaldjučeno je bilo, 
da je ll'eha kože ločiti po sori:imen!u, 
leži •in provenienci, ali po domače po
vedudlo po.njilwvem poreklu. Ta de
litev pa ne sme ostati izkazana samo 
im kadicah, lem več je treba kože !a
.ko tudi skladiši::i li. 

Z uvedbo uoveg·a si;;lemu, skladi
ščenja smovih kož so v skladišču ime
li polne roke. Ločiti kože ene vagon
ske pošiljke na eni slrnni · po sorti
men lu, Jta drugi pa po teži, naj si bo, 
da SJHtdajo v skupino do 4 kg, od 
4 do 8 J,g ali v skupino nad 8 kg, jih 
zlu ga ti ločeno po tem, ali im aj o šče
line ali dln.k.o in končno .sortirati po 
porddu, kot n . pr. sLovenska surovi
JJa j;.: 8tnjers·ke, Gorenjske uli Pri
lnoroke, ])l'ez dvo ma ni cnosta v ua 
stvar. Nujpt·imerHej~a sezona zu tn 
delu je hila v drugi polovici dece.m
hm, p ·rcJ pričetkom muožič111ega do
Y·oza surovih kož. Skladišča smo ošte-

• vilčili, j~h temeljito pregledali, ter 
'vsakti vrsti kož določili svoje mesto. 
Tako n. pr. spada slovenska .surovina 
v skladiše št. 1 in 2., v skladišču 3. 
~o 1uva~ke :kože s ?il:eliuo, v skladišč:u 
št. 4 pa hrvaške kože z dlako, itd. 
V v~;akem .od teh sldudišl: se kože sor
timjo lučl'.no po teži, kot je to bilo že 
spredaj -om enj e.no. 

Z doslednim vskladiščcvanjem po 
tem novem sistemu, bomo dooegJ,i k()
ristne rezultate v proizvodnji. Partije, 
ki .se dajejo v namok, se lahko se
daj sestavljajo iz kož, katerih kvali
teto in ootale zn produkcijo pomenili
ne lastnosti, · že predlwdno točno pred-
vidimo. · 

Poročila se Je 
Poročila se je tov. Podobnikar ju

stina s tov. ppor. Babicem Novakom. 
, V novem zakonskem življenju ji žele 
obilo sreče, pr~jateljice in prijatelji. 

Nezgoda 
Na zaledeneli cesti je padel in 

si zlomil nogo tov. jože Margon 

Urejuje uredniški odbor. Zuuj Kojc Milan 
Uredništvo iu uprava ludustriju USUJU, 

Vrhuika Nova ce"La 27./l. soba 21 tel. HI 

je to slučaj pri uporabi podmuza, 
tem več šele po 10-~::> dnevnem luže
nju. l'opušcuuje dluke ali ščetin v ap
neuilt 1ug1lt JJOspešuuo z uouut.k.om 
sult:iuov. V takem primeru ne g()
voruno več o tistem apnenem luže
nju, temveč imamo opravka s sul
fidnimi lugi. O uporabi te uli oue vr
ste luga odloči vrsta izdelka in pa 
celoten način delu v lužiluici. čim več 
bomo dodali apnenemu Jugu sulfida, 
tem hitreje bomo oprostili dlako ali 
ščetine, zu to pa j1h kemično wliko bolj 
poškodovali. Ze ne posebno velike 
količine nalrijevega .sulfida v apne
nem Jugu nam omogočijo popolen raz.. 
kroj in .se veda tudi odstranjevanje 
dlak in ščetin v nekaj urah. Tak na
čin dela, ki je najenostavnejši poola
pek odstranjevm1ja dlake ali ščetin, 
se uporablja v slučajih, ko te odpad
ke ni donosno izkoriščati ali pa .sum 
usnjarski izdelek izrecno zahteva tu.k 
način dela. 

t oleg popuščanja dlake, nabreka: 
nja in prerahljan,ja kožnega tkiva 
ter vezanja določenih količin vode, pa 
se odigravajo v teku luženju šc dru
gi fizikalni, kemični in biološki pro~ 
cesi. Med temi pi·occsi, ki se oJigr·a· 
vajo v lužilnih bazenih, je zelo važ
no, posebno še pri sv·injski koži, za
miljevauje maščob. Odločno po3ega· 
jo v proces luženja tudi bakterije, ki 
so se privacJ.ile na apneno okolje. 


