
1lestnili: 

1~ DelaYsRe2a SYeta 
Industrije usnja 

VrhniRa 

št. 9 1l:rhnilra, 1. m.aja 1952 

ses1ilti -1ilrilnef!il prilwilnilut 
morilmo poswe1i1i wso Pilžnio 

V ·za,dinjem času se po oddelkih 
v ršijo sestanki, na ka terih r az±wav
]iamo o ia.rifnem 'pravilniku- Od
IClelkovodje uvod'oma razt0lmačijo 
uomen sestanka, n ato p a. ·sledi p ri
kaz stanja dOiill lllČega. <in inozemske
g·a tržišča. Da. !bi d osegli čim ugod
nejšo prodajno ceno, katera se od
raža v plačnem fonetu samem s tem, 
da je plačni fond odvisen p r edvsem 
od prod-anih količin blaga, je po
trebno, da pv>svetimo vso pažnjo 
predvs-em kvalitetni izd~lavi. Na 
drugi strani pa moramo stremeti, 
da !bodo i7Jclellki čim cenejši, kajti 
v tem slučaju bo prodaja usnja 
boljša- Ravno zaradi tega pa je po
trebno, da. ponovno rpregledamo vsa 
delovna mesta, odstranimo odvišno 
d elovno silo, pre'kontroliramo nor
me, akorcle ter sis temizacijo -in da 
odstranimo rezerVIO. 

V tej zve-zi so bili .izdelani slede-či 
siklepi: Ker je -odmaš-čevanje eno 
najteij.iih del, .ga bodo izvrševali sa
mo kvalificirani. delavc,i. Težko in 
naporno delo je tudi jamsko luže-
n je in premet koŽI- To elelo naj :bci. 

, opravljali popwžni delavci, srumo 
vodja .grupe naj bi b~l p·l,i.učen de
lavec. Na oldls.tranjevanju ščetin naj 
<hi to delo na vsa1ki tabli- opravljala 
po 1 iZfUčen -in 1 priučen delavec. V 

kolikor je to sta.lišee· ·Pravilno, bo 
·n<okaz-ala nadaljna d:iskusija. Pri 
delu na cepljenju kož •se je razvila 
J)r:av tako živahna diskusija. Sled
njič je bilo določeno, da za i·zvlače
nje kož ni potre:bna posebna kvali
fi'kacija ter za to delo zadostujejo 
pomož-ni ·delavci. Obrez,ovanje kož 
in cepljenca je razmeroma odgo
vorno de·lo ter je bil sprejet pred
log, d'a za to delo ·zadostuje priučen 
delavec. Glajenje· kož. morajo zara
-di važnosti oprav ljati izučeni de
lavci. I·vpiranje in /beljenje pa naj 
bi op'l·av ljali polpriučeni in pni uče- 
ni delavci. Pri diskns,iji o s-truženju 
kož je bil končno sprejet predlog, da 
usnje za kvalitetno galanterijo stru
ilij o srumostojni, ostale vrste vege
ta·bilne•ga usnja pa izučeni delavci. 
Pri odlo·čanju, katero delo je n a j
+ežj0 v vegetahilnem oddelku, S'O ·1:>>1-
la nmenja deljena in končne odlo
čitve še ni. 

Dosedanji potek kruže, da se člani 
kolektiva zavedajo težke in odgo
vorne nal.og·e pr~ sestavi tarifnega 
uravilniika. Te stvari se morajo re
ševati objektivno in ve.stno, kajti 
člani lwlelktiva bodo v hli:žnjih dne
v,ih rruZ'Čistili ·Še vrsto težlkih vpTa
šanj in samo pri neselbi·čnem delu 
bo delo lahko opravljeno v sploš
no •zadovoljstvo. 

Kaj moramo vedeti o delavskih knjiiicah 
U radni list FLRJ štev. 7 objavlja 

Uredbo o delovnrh knjižicah, ki jo 
mora •imeti vsaki delave-c in usluž
benec, ki je v delovnem razmerju. 

Delovna knjiiica je dokaz o vr
sti s trokovnosti - stroki in pokli
cu, stopnji kvaLifikacije, delovni do
bi in ·o po•samez.nih Pl'avicruh iz so
cialne•ga zava·rovanja, poselbno še o 
pravici do pokojnine in !in validni
ne, in pa dokaz drugih pravic, ka
terih po-dlaga oziroma pogoj je de
lovno razm erje. Ustanovi ti delovno
razmerje brez delovne knjiži :;e je 
nedopustno. 

Delovna rknj>i;žica rho obse-gala raz
ne podatke ta,ko · o uJstanovitvi in 
prenehanj.u ddovnega ra·zmerja, o 
vrsti -in s-topnji kvalifikacije, o ča
su, Irti ga je delavec ali uslužbenec 
pre-bil v delovn em razme-rju itd. 

Delovna knjižica se bo izdala na 
podlagi prijave in potrebnih doku
-mentov, ki jih m ora. p-r edlož,iti 
u sluŽibenec ovi.roma delavec. Za ča-

Naš podlistek: 

11 Usnjarski 

Sintetična strojila : Rasto•ča p•ro
iz.vocl:nja usnj a ter }Joglabljanje po
znanja bistva in lastnosti ,strojil je 
privedla v začetku teg-a •stoletja do 
zamis-li~ 1da bi kemična -im:l\ustlrija 
začela izdelov-ati umetne snovi, ki 
naj! bi v,saj delno ali pa ;popolnoma 
nadomestile prav a ve:getabilna stro
j-ila. Le-ta ·so namreč predstavljala 
za večino evro-posk,ilh .]nclustrijsko do
hro :raz;vitih dlriav pTecejšnjo de
vizno uvozno posrta.vlko. 

Po rezultatith· teh poizkusov, ki 
jih je o!bj avil Stirusny v letu 1913, so 
za-čeli t akoj s pro!i!z.vodnjo umetnih 
s trojil in na tržiš•če so pl'išla ')J'rva 
sintet~čna strojilru pod n a:zivom 
~>iNierad-oli « . P:roclukcija -sinteti:čnili 
strojil se je p·otem iz leta v leto iz
popolnjevala in razšarj ala tako, da 
ima tdane•s že v•saka clržav ru s koli-č
kaj •razvito kemično :~ndustrijo svo
je produkte sintetičnih strojil. P r i 
nas sta znana. -od -domačih vrst pred
vsem »Kemotan TO« in »Pinotan«. 
V glavnem smo danes sicer ve.zani 

sa d elovnega r ruzmerja, se hrani 
knjižica 'Pri podjetju, ko pa delovno 
razmerje· preneha, se delovna 'knji
žica vrne del avcu, o•z. uslu:žJbencu. V 
slučaju, da se delovna knj~žic:a rz
gubi, izda or gan •za ljucllsk-o zdrav
stvo 'in s ocialno poLitiko ljudskega 
odlhora, ki j e izdal izg-ubljeno ali 
•poš;ko-dovano delovno knjrž.ico, na 
zahtevo de·lav-ca ali podjetja dvoj~ 
nik delovne knjižice. Dotični, ki za

. hte·va dvojnik delovne knjižice. 
mora predlož,iti dokaze o celotni 
svoji dlotedanj-i ·zap•orslitv.i, kakor tu
cli d1:ug-e podatke, ki so potrebni za 
popolllJO ohnavljanje delovne knji
žice. Dvojni'k delovne knjiž,ice se iz
da po predhodni objavi v Uradnem 
lisrtu Ljudsike r.t·epuiblilw S[ovenije, 
da je i•zg-ubljena, o-zil'Oma poškodo
vana delovna ·knjižiica razveljav
ljena. 

Stare delovne knjižice, ivdane na 
osnovi osebnih izkaznic in potrerb
nih dokumentov, se bodo zamenja-

Ing. M Hladnik 

pogovori 

š e na uvoz sintetičnih strojil, vrše 
pa še razis ka ve in poizkusi, ela hi 
;g.ami povečali pro·i:zvodnjo domačih 
:S•intetilčnilh strojil. N:aj·bolj znani 
produkti te vrste so »Tanigani«, ki 
jih producira nemška kemična in
dus.tr,ija. P-odobne ·produkte nudijo 
v •prav tako cl01bri kvaliteti tudi 
(Švica (>~Iir.gat~n« , »S'eillatan«), An~ 
g·lija (»Lancro:tan«, »Sy.nchrotan«), 
Italija (»Tanrol«) Avstrija (»Saco
tan«) itd. 

PI•i obravnavanju sintetičnih 
str-ojil bi opow'l:il, da lo·čimo m ed 
njilllii 'Predvsem -dve vrsti teh us
njars·ki:h pomožnih sredstev: 

a) prava strojila, k•i la:hko popol
noma naclomeste in zamenj.ad o ve
•getahilna s trojila (n. pr. »·Tani-gan 
extra A«, »Tanig·an extra B« itd.). 

b) pomožna sredstva ·za strojenje, 
'beljen je in barva:nje, ki nam omo
gO'čajo skra jšanje teihnološ,k ih pro
cesov veg.etabilnega s-trojen ja, rpo
~čav.aj:o \ra:ztO'P'llost vege!tabiinih 
ekstraktov, svetlijo strojilne juhe, 

Leto III. 

le z novimi clel·ov:p..imi knjižicami in 
sicer ;bo zamenjavo izvršil okrajni 
lhtclski odbor. 

V kolikor po•samezni.ki nimajo 
starci.h delrovn.~h knji~ž.ic ah clru.gih 
dokumentov, iz katerih je razvidna • 
zaposlitev, morajo podjetju predlo
žiti ove·rovljena potrdila od: Okraj
neg·a sodišča. Prijave na Okrajno 
sodiš·če je oddati v tehnično proiz
vodni pi-sarni, od koder :hod-o te pri
jave ,poslane na ono sodiš1Če, pri 
katerem naj se zrushšijo priiče. Da 
ne ibi pr~lo do nepotrebne.ga poto
vanja in s troškov posameznega de
laV'Ca ali us·lu?ibenca, naj se vsi -oni, 
ki nimaj-o potrebnih dokazov o za
nosl.itvi, orb!račajo kot omenjeno na 
tehnirčno pro,rzvoclni oddelek ali pa 
na ur edni-š tvo Us nj arja (pri ured
niku tov. Jo,žetu ;v eh letu). 

PrYa Razen 
PJ:ed nedavnim je disciplinsko so

dišče I. stopnje <i:z.clalo· odločlbo, da 
se odrp·usti rz .državne s1u,žhe· za traj 
no tov. Zurpanc Albin, usluŽJbenec v 
našem podjetju . Razlo.gi, ki .so pri
vedli S()dišče do teg-a sklepa so bili 
disciplinski prekrš-ki, ,k,i so se re·d
no ponavljali, odkar je z,apo,s1en v 
našem podjetju. To-v. Zupanc je 
,klj-ub rednim •O'P<omi nom. predpo
stavljenih ·zamujal deLo za eno u ro 
in tudli več. Razlo-g· ·za zamujanje je 
bilo oprav:lja.nje ver skih -cTolžnosti, 
ki sovpadajo z rednim deLovnim ča
s om. Imenovani tovariš PTav tako 

· ni prihajal na delo na cer1kvene 
pr.aznri!ke, -četudi je bil !Zato opom!i
n jan. Dogajali so se primeri, da je 

' delo iz verskith r a?-lo-gov samovoljno 
zapuščal. Navedeni pr·imer nam 
z.g-ovorno priča, ela današnja oblast 
ne p-reganja nruših dr žavljanov radi 
vem.klih ČIUs•tev, če pri tem ni poli
tičneg1B. o:zadja. Zato je tudi uprava 
norcl~etja nape:la vse sile, da bi tov. 
Zupanc porpravil s·voj: odnos do 
službe, pri Čeil11e•r je !bila priprav
ljena pre-z-reti vse, ka r se je popTe
je dog,ajal.o. Ker p-a to-v. Zupanc te
ga ni 111iO•gel razumeti, saj j·e ocl!klo
ll!il zagovor p:recl pre-iskova1cem in 
sodiš·čem, je bila tudi o-bsodba tako 
stroga. Po,selbno danes, ko ,se pod
jetje v nov:em. sistemu pOp-olnoma 
os•amosvoj.a, ni mogoče spregledati 
tis,tega, kar kvarno vpliva na raz

. me·re v podjetju. 'Dov. Zupanc ima 
na izrečeno sodbo p ravico pritož
·be na d<isci:pl,insko sodišče II. st• 

UredJništvo in uprava Indlustr. usnja 
Urejuje ui·edništki odlbor. 
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belijo ikorž.e, oživljajo 1barvne tone 
itd:. (»Tanigan FC«, »Irgatan F-« in 
dr-) 

Uporaba sintetiča1ih strojil je da
nes ta:ko razšio:·jena, da ·Č!is.tih vege
talbrilnith in čistili kr omovih tehno
loških pro·cesov v u-snjarskih dbl;a
tih že skol'aj ni več. Večina soclo:JJ 
.nih proce>sov je osnovano na !b.ruzi 
kombinacij med vegeta:bilmimi kro
_m.ov,imi in sinteti-čnimi strojili. 'l'a
ke komlbina cije nam skrajšajo pro
cese, da j-edo polnejše in svetlejrše 
ko:že, omogo-čajo •živo in enakomer
no obarvanje z anil:itn!skimi barva
mi,· kar so vse tehnitčni pogoji za 
konkurenčno sposo:bnost sodobnih 
usnjar•skih tovarn. 

Razna strojila: V to skupino stro
jil zajrumemo vse snovi, tki imajo 
s-p-osobno-st pretvarjanja surove 'ko
že v u snje, p•a jih ne moremo p-ri
števati v nolbeno od prvih t reh sku-
pin. . 

Kot prvo s trojilo te vrste mora
mo O'm eni.ti r ibja ol ja, s ka terimi 
dobimo rp.raV<o· semiš usnje. V tem 
P'l'imeru ritbje olje ni uporahlj.eno 
saJmo kot pomožno 'sredStvo •za m.a
zanj.e~ temvelčJ kot, pTav;o •s:IJrojilo. 
P ripomnil bi, da često napačno 
imenujemo krom strojeno usnje, ki 
je obdelana mesnata stran - se-

Disciplinsko sodišče 
Na predlo·g UO podjetja je ime

no·vala Glavna direkcija usnjarske 
industrlije LRS disciplinsko sodišče 
I. stopnj:e, ki je pri stojno obravna
vati -chsciplins·ke prekrške in nerecl
n-o,sti v podjetju. Di.s1cri..P1illlsko socl'i
š.če se/3tavljajo: predsednik tov. 
Resnik Ivan, names-tnik tov. Prek 
Franc ter član tov. Ro~manc An
ton in nrumestnik tov. Klemenc J a 
nerz.. Sindikalnra podružnica pa j.e 
imenovala za č:lana tov. čarrgo Mar
jana in namestnika Pleskovi-č Fran
ca. Za tožil-ca je imeno'Vla.n pri tem 
sodišču to-v. Kenk Jaka, a namest
nik je tov, Velkavrh Vida. 

Iz seje upravneao odbora 
Na seji upravneg·a oclbo.ra, ki je 

bila v četrtek, 24. t. m. so !bili vs i 
člani mišljenja, da bi s·e tarifni 
prav1lniki morali sestavljati v na
v•z,očnosti delavoov, ke'r le tako bodo 
dobro in pravilno sestavljeni. č.la.ni 
podrkom1srij. s•o odgovorni, da bodo 
delavci po odclelkjJh ob~ščeni, kdaj 
se sestavlja jo prav,ilnrki za njiJhov 
octdelek. Sprejet je bil sklep, da UO 
ne Ibo po•trdil nobenega 'IJ•r:avihri:ka, 
ki ne Ibo imel p-riložen zapisnik se
stanka, na kate•rem se je Pl~avilnik 
sestav:lj.a l. čla;n,i komisid morajo s 
svojim podpisom jrumčiti, dra se j.e 
pravilni'k tS•estavlja,l o'b nav•zočnosti 
delavcev ·dotič:n-ega O·ddelk:a. 

Sprejet je :bil operatffivni plan za 
:mesec ma:j, k<i je bil rses:tavljen na. 
o.snovi •z-ahtev tržišča. V me.j.ruh pro
j-z.vodnih možnosti se bodo delali vSti 
tisti artikli, kot n. pr. rokavtičarsk() 
usnje, otblačilno in ta,petniško usnje 
za fizlkulturno orodje. 

Predsednik UO j,e clo<bi·l p·rito-~be 
o nepravilnostih, ki se dogajajo v 
safi:jan oddelku in ;p-ri rbrizgalniih 
aparatih na vege-ta!bilu. UO je dal 
nalogo direktorju, da ·zadevo uredi. 

N aclalje je tov. direktorr poročal, 
kakšna je >S•ituructija na tr~žiš!ču, tako 
za prodaj:O kako-r tudi za nakup. 
Omenil j.e, da pride s. 15. maj'em v 
tovarno za sortirerja »loh:g·ar« svi
njin tov. r8rrše Ivan. 

člani Avto-moto krožka IUV so 
se takoj, lm so sprejeli sklep- UO, 
da se jim dodeli eno iz:m ed ·novo 
}Jtrevrzetih poslopij b:ivše žrug-:e Li
tostroj, resno prijeli dela. V načrtu 
imajo urediti v tem poslopju gara
žo tin delavnilco, v kateri bodo prark~ 
tično preizkušali znanje, pridoblje
no· na te01retičnem tečaju, ki g-a 
p.riclno obiskujejo_ Vsako popoldne 
je na mestu, kjer se gTa:cli, p.o več 
članov krožka, ki pri,clno pomagajo 
ztidarj.em, ela -čimpreje uresničijo 
s>Voj načrt. · 

* 
Tržri•š·če, poselb-no v juž,nih pTede1ih 

države, ponovno kaže· zanimanje za 
velurrj'i. POJzdlravtitti je trerba sklep 
našeg-a tethni-čne-ga voclistva, clia po~ 
s>peši pripravo za ie:delaVIO -oiblačil
neg-a usnja., za katereg-a, kot kažejo 
vs-i d:osedanj;j, znaki, bo na tržišču 
veliko povp-r.aševanje. 

m iš. Pravi naziv tega izde1ka j·e ve
lur. Semiš usnje pa je le ono, ki g a 
u,pora:Mjrumo navadno ko•t kože za 
pranje .steklenilh ploskev, .a1vtomolbi
lov, z.a i·zclelova.nje Tokavi~arskega 
usnja iz kož 'Sirnjadi, za »iwhas te« 
hlače itd. Prav t ako je nepravilno 
misliti, ela je 'semiš usnje naprmv
ljeno samo i•z suroVlih >kož. -srnjadi. 
Sicer je res, ela se je za semiš stro
nje v glavnem upor.a!bljala ta vr·sta 
surovine, nikjer pa ni rečeno, da ne 
bi >bilo mogoče us trojitli, n. pr . .svinj
ske kože »na semiš« t. j, z ribjim 
oljem. 

V to skup[no strojil uvrš·čamo tu
di alclehide, med katerimi je naj
bolj- ;poznan :in uporaibljen fo-rmal
dehid. Foi,maldehid je plin z.elo 
ostrega du!ha. Za tehnične- svrhe pri
haja na tržišče v ohhkri 40-oclstotne 
v:od.rie raztopine, ki jo imenujemo 
formalin. 

Druge ,snoVJi. ·ki imajo tudi stro
jilne lastnosti in jih prištevamo v to 
skupino, so le bolj' teoretičnega po
m,ena. Do njihove te-hnične upora be 
praktično ne priha ja. 

Po tem kraillrem preg.ledu m ed vr
st rum;i bci. ,se m alo' s.eznanili :z; osnov
nimi: pojani -strojenja in to za dve 
glavni vrsti str-ojilnih procesov. 
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IZVOZ . 

Kovine, rude, stroji , tehnični 
material, orodje, kemikalije, 
.premog, gradbeni material, 
USNJE, bombažne tkan.ine 

uvoz 
Kovine, rude, stroji, elek
trični material, tehnični ma
terial, orodje, kemikalije, 
specialni gradbeni material, 
KOŽE, STROJILA, tekstilne 

preje 

Vrhniškim usnjarjem in 
vsem dobaviteljem 

svinjskih kož čestita ob 
prazniku delovnega 

ljudstva 

,-

1 
Obilo delovnih uspehov želi usnjarjem 

in svojim odjemalcem 

trgovina s čevlji: 

poslovalnica 

Vrhnika 

podjetje za promet ·s 
kožami, strojili, 
odpadki in volno. 

( 

Zbiralnice v vseh večjih 
krajih Slovenije 

INDUSTRIJA,USNJA VRHNIKA 

• 
Delovnemu kolektivu 1 ~uy ter vsemu delovnemu ljudstvu 

; 

Vrhnike in okolice čestitamo k prazniku dela 1 
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-, 
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