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uresnLcLtVL 
hotenj in ciljev 
delavskega 
razreda 
Po skoraj enoletni javni razpravi, v kateri 
so sodelovali vsi delovni ljudje Jugoslavije, 
je bilo izoblikovano besedilo nove ustave 
SFRJ, ustav posameznih socialističnih repub
lik in ustavnih zakonov avtonomnih pokra
jin. 
Nova ustava SFRJ je odraz hotenj narodov in 
narodnosti Jugoslavije, ki so svojo voljo po 
združitvi, bratsvu in enotnosti izrazili že v 
narodnoosvobodilni vojni in socialistični re
voluciji. 
V odnosu so drugih narodov in držav iz,raža 
politiko neuvrščenosti, nevmešavanja v no
tranje zadeve drugih in reševanje mednarod
nih sporov po mirni poti. Nadalje krepi vse 
oblike mednarodnega sodelovanja, ki služiio 
utrjevanju miru in prijateljstva med narodi. 
V ustavi SFRJ in ustavi SRS so uzakonjene 
revolucionarne spremembe na poti razvoja 
samoupravljanja. 
z delegatskim srstemom dobivamo delovni 
ljudje možnost za uveljavljanje svoje neod
tujllji:ve :praiVice, da rv druženem delu v vseh 
dmgih oblikah samoupravljanja in organizi
ranja odločamo o :pogojrh in rezultatih naše
ga dela .ter o zadovoLjevanju svojih potreb. 
Ustava SFRJ in slovenska ustava sta doku
menta, ki omogočata delovnim ljw;Iem, da 
dejansko prevzamemo oblast v vsvo]ev. roke, 
istočasno pa na·m nalagata nove, se -veeje ob
veznosti. V ustavi nismo le u2'Jakonili več pra
vic delovnih ljudi, temveč tudi več dolžnosti 
pri urejanju družbenih zadev. 
Ustava sama po sebi ne bo odpravila naspro
tij, ki se porajajo v naši vsakodnevni druž
beni praksi. Odpor tistih, k-i jim je nova u
stava spodrezala korenine, bomo premagali 
le z ustvarjalnim delom. Vsak si mora pri
zadevati, da bo po svojih močeh in sposob
nostih, s svojim nesebičnim delom na vseh 
področjih družbenega ži.'VIljenja, :prispeval 
svoj delež k uresničitvi skupnih zgodovinskih 
ciljev delavskega razreda. 

P. J. 
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Clanom 
kolektiva 
bralcem 
Usnjarja 

O vaših predlogih in željah, ki ste jih izrazili 
v anketi za USNJARJA v letu 1972, je v gla
silu dosti pisala naša takratna odgovorrta u
rednica, tov. Hacinova. Sodbo o tem, ali se 
je USNJAR kaj spremenil v pozitivnem smi
slu po znanih rezultatih ankete, prepuščamo 
vam, cenjeni bralci. 
Uredniški odbor si prizadeva po svojih mo
čeh (čeprav pogosto menjamo urednika in za
radi objektivnih dejstev tudi člane uredniš
kega odbora), da bi bil Usnjar čimbolj VAš. 
Zavedamo se, da nam to vedno ne uspeva. 

TOZD šmartno - strojno premazovanje 

Izhajajoč iz nove samoupravne ureditve or
ganizacije združenega dela in čedalje večjih 
nujnosti za pravočasno in pravilno obvešče
nost slehernega člana kolektiva in da bo dana 
vsakomur možnost v glasilu izražati svoje 
mnenje in pripombe, bomo vsekakor morali 
napraviti korak naprej na področju organi
ziranosti in glede sestave uredniškega odbora 
(zastopanost vseh TOZD). 
Kakšen bo Usnjar v prihodnje, ne bo odvi.sno 
le od zavzetosti posameznih članov uredni
škega odbora, pač IPa predV!sem od dejanske 
pomoči .in sodelovanja vseh novo izvoljenih 
organov upravljanja in družbeno političnih 
organizacij ter slehernega člana kolektiva. 
Usnjar naj ne bi bil v prihodnje preveč »Ce
hovski«, kot so nam nekateri očitali v pre
teklosti, pač pa resnično naš. 
žal pa bodo morali tudi v prihodnosti največ 
prispevati k vsebini glasila s svojimi članki 
i,ndividualni poslovodni organi (odgovorni to
variši), če želimo, da bo informiranost izvi
rala iz prvih in neposrednih virov. Do sedaj 
pa so nekateri prej omenjeni posamezniki 
dokaj neradi priospevalri svoj delež k tvornosti 
glasrila, bodisi zaradi poklicne prezaposleno
sti ali pa morda celo iz neutemeljenih vzro
kov. 
želimo, da bi v prihodnje vsakdo pokazal 
več lastne pobude (ne samo, da čaka, kaj bo 
dal uredniški odbor v program, ali pa da 



članek s težavo »rodi« po številnih posredo
vanjih in prošnjah članov UO). 
Navseza~nje želimo in pričakujemo več ust
varjalnosti tudi od .Ostalih članov.- kolektiva, 
ki so sposobni in imajo kaj pisati, bodisi o 
dogodkih s svojih delovnih mest ali drugo 
gradivo, ki je tudi sprejemljivo za naše gla
silo. Do s.edaj je ;bilo največ prispevkov na
slovljenih· na uredništvo predvsem s kritično 
vsebino zaradi posameznih nepravilnosti (PO" 
šoiljatelji· so bili praviloma anonimni), kar je 
vsekakor -tudi prav, ker· se moramo odkrito
srčno soočati in skupno razreševati tudi po
rajajoče se nepravilnosti in pomanjkljivosti. 
Kdorkoli ima možnost kaj pisati za naše gla
silo, pa meni, da je preveč »neroden« za pi
sanje, naj pride k uredniiku ali h kateremu 
koli čla,rnl UO in napisal-i bomo članEik s 
skupnimi močmi. In ,kaJdar.koli! 

Urednik 

VIUV 
pod predsednik 
IS in 
predsednik 
GZ SRS 

V torek 12. marca sta bila na obisku v usnjar
ni na Vrhniki podpredsednik Izvršnega sveta 
SR Slovenije tov. Zvone Dragan in predsed
nik Gospodarske zboll!1ice Slovenije tov. An
drej Verbič. Gosta •sta imela zanimive razgo
vore s predstavniki poslovodnih in samou
pravnih organov IUV. Nato sta si ogledala 
proizvodnjo ·svinjskega usnja in imela zelo 
obsežno in sproščeno razpravo s predstavniki 
kolektiva na Ulovki. Popoldne sta sodeLovala 
pri pogovoru s političnim aktivom občine 
Vrhnika, kjer je bilo načeVih precej aktualnih 
problemov gospodarskega stanja v občini. 
Dopoldanski razgovor gostov in gostiteljev 
je bil jedrnat in prežet z aktualnimi teko
čimi zadevami sedanjega stanja •in perspek
tive usnjarstva v Slnveniji in še posebej v 
Industriji usnja Vrhnika. V uvodu je gene
ralni direktor tov. Debevec gosta seznanil 
z lanskoletnimi rezultati in dal prognozo le
tošnjega poslovanja. Pri tem je predvsem 
poudaril, da je bil pred približno dvema 
mesecema položaj glede možnosti prodaje, 
predvsem tudi izvoza v države, ki so največji 
kupci oblačilnega velurja, dokaj neugoden, 
da pa po zadnj.ih ob~skih kupcev in tudi na
ročilih lahko realno pričakujemo normalne 
možnosti prodaje. Z zaostrenimi ukrepi glede 
kakovosti v proizvodnji pričakujemo, da bo 
obseg proizvodnje svinjskega usnja letos e
nak lanskemu. V šmartnem pričakujemo 
večjo proizvodnjo kot lani. Večjo proizvod
njo in boljše ;eoslovne rezultate bi morali 
doseči tudi v !Šcetinami, v konfekciji in ga
lanteriji. Kolektiv IUV pričakuje relativno 
dobre, čeprav manj ugodne poslovne rezul
tate, kot so bili v zadnjih dveh letih. Po oce
nah se bodo namreč reprodukcijski materiali 
podraŽiili za okrog 2 milijardi S din, osebni 
dohodki bodo morali rasti vsaj vzporedno z 
rastjo življenjskih stroškov. Cene in niti pro
duktivnost pa vsega tega ne bodo mogle na
doknaditi. 
Tov. Debevec je goste seznanil z mislimi, ki 
terjajo širšo družbeno-ekonomsko verifika
Cijo, da bi usnjarstvo in celotna usnjarsko
predelovalna panoga v Sloveniji imela jasnej
šo srednjeročno razvojno usmeritev. Pri tem 
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gre tako za načrtovanje proizvodnih zmog
ljivosti in proizvodno usmeritev, kot za na
stop na domačih in tujih tržiščih. Tudi prob
lem kadrov postaja v usnjarstvu vedno bolj 
pereč. 
Beseda je tekla o možnosti nadaljnjega po
vezovanja v okviru usnjarske industrije v 
Sloveniji in o pristopu k izdelavi načrtov za 
večjo povezanost med usnjarsko •industrijo in 
končno proizvodnjo. Slišati je bilo, da bo 
Konus IPOStotpno ll~kinHusnja1:1sko dejavnost in 
tako bosta v Sloveniji v tej dejavnosti ostala 
le še IUV in Utok Kamnik. 
Podpredsednik Dragan je govoril o sedanjem 
gospodarskem položaju in poudaril potrebo, 
naj bi šli vsi kolektivi po poti, kakršno je 
začrtal Izvršni svet v letošnji resoluciji o 
gospodarskem razvoju: prodorno in smelo. 
Le večja proizvodnja, kvalitetnejše delo in 
opiranje na lastne sile nas lahko pripeljejo 
prek problemov, ki so in bodo letos v našem 
gospodarstvu. Dragan je omenil, da moramo 
bolj učinkovito reševati tudi podmčje nagra
jevanja in osebnih dohodkov. Izvršni svet se 
odločno zavzema, l"ot je zapisano v gospodar
ski resoluciji, za stimulativno nagrajevanje, 
to pomeni, kot je rekel Dragan, da se od
pravijo v-se težnje k uravnilovki in da ukine
mo metode enakega plačila za neenako delo. 
v .. ta o:kv~ir sodijo tud~ sklepi o odpravi zgor
nJih lnnrtov, odmrzmtev OD in podobnem. 
Seveda bi morali zagotoviti tudi, da bo sploš
na raven dohodkov rasla vsaj tako hitro, kot 
naraščajo življenjski stroški, da bi vako za
ustavili dvoletno nazadovanje ravni življenj
ske~~ ~t~nd~rda .zaposlenih. Ko je govoril o 
1poht~kr m .g~banJu cen letos, je dejal da se 
v Sloveniji zavzemamo za nadz~rovan 
poteik Siproščanja cen, zavedajoč se, da 
predv,sem strukturni ·problemi še tudi vna
prej pogojujejo hitro rast cen, predvidoma 
letos za 15 do 17 Of o. 

Z obiskom v IUV (z leve proti desne) pod
predsednik IS SRS Zvone Dragan, glavni 
direktor IUV Anton Debevec, predsednik GZ 
SRS Andrej Verbič 

S sestanka političnega akt,va vrhniške ob
čine s podpredsednikom IS SRS in predsed
nikom GZ SRS 

Tovariš podpredsednik je izrekel kolektivu 
IUV priznanje za dosedanje rezultate in o
menil, da je perspektiva usnjarske proizvod
nje v Sloveniji tudi v prihodnje oprta na na
da-ljnji razvoj IUV. Računajoč, da bo v nekaj 
letih usnjarska proizvodnja v Konusu zame
njana z novim programom, bo preventivni 
razvoj usnjarstva v Sloveniji opredeljen le 
s 'trdnim in dolgoročnim programom IUV in 
Utoka, ki pa bosta slej ko prej morala najti 
skupno pot. Skupni interesi obstajajo tudi 
med usnjarsko industrijo in končno proiz
vodnjo, predvsem čevljarslm. Med tema pod
ročjema že nekaj časa ni pravega soglasja, 
zato je skrajni čas, da se obe skupini sesta
neta 'in izdelata program sodelovanja. Izvrš
ni svet in tudi poslovne banke bodo v pri
hodnje podpirali le razvoj tistih dejavnosti 
in podjetij, ki bodo delovala v okviru tesnih 
poslovnih povezav in skupnih programov. 
Tisti, ki pa žele ribariti po svoje, bodo pač 
prepuščeni samemu sebi in stihiji razvoja. 
Tovariš Dragan se je tudi zavzel za 'Večje 
sodelovanje v okviru usnjarske proizvodnje 
v Jugoslaviji, za us'klajevanje zmogljivosti 
in nastopov na trgu doma ter v tujini. Po
udaril je, da bi morali čimprej skleniti sa
moupravni dogovor o gibanju oen. 
Govoreč o raznih odstopanjih v zunanji trgo· 
vini je omenil, da predvsem večje zunanje 
trgovinske organizacije iščejo v zadnjem ča
su načine povezovanja s proizvodnjo. Dose
danji sporazumi še niso popolnoma usklaje
ni z opredelitvami nove ustave. V kratkem 
je pričakovati tudi poseben zakon o tem. Po
membno pa je, da se čimprej uresniči vsaj 
to, kar je že doslej zapisano v sporazumih, 
ker obstaja tudi bojazen, da bodo ostale črke 
na papirju mrtve. Dragan je na koncu tudi 
opozoril, da si mora IUV zagoooviti trajnejše 
vire surovin :in da naj v skladu s politiko, ki 
jo v Sloveniji vse učinkoviteje uveljavljamo, 
iščemo i·zhod predvsem v dolgoročnem po
slovno-tehničnem povezovanju z deželami v 
razvoju, za svinjino pa tudi s Sovjetsko zve
zo. 
Predsednik gospodarske zbornice tov. Ver
bič je prevzel obveznost, da bo uresničil tri 
sklepe, za katere so se predstavniki IUV z 
gostoma dogovorili ob koncu dopoldanskega 
razgovora: prvič, da se sestavi iniciativni 
odbor za izdelav.o programa povezovanj·a v 
panogi, drugič, da se pregleda stanje v zvezi 
z realizacijo ustavnih načel o povezovanju 
veletrgovine in proizvodnje in tretjič, da 
predstavniki slovenske usnj,aJ:1sko-predeloval
ne industrije prevzamejo pobudo za čimprej
šnjo sklenitev samoupravnega sporazuma o 
cenah in o sproščanju cen. 
Ploden, realen in obsežen program razgovo
rov s podpredsednikom tov. Draganom in 
predsednikom Gospodarske zbornice tov. 
Verbičem bo kolektivu IUV dobro napotilo 
pri obl:i;kovanju predlogov in sklepov v zvezi 
z bodočo razvojno usmeritvijo. 



Rezultati 
poslovanja 
v letu 1973 

Gospodarsko leto 1973 je za nami. Ni n1:oj na
men, da bi v tem sestavku podrobno obrav
naval dosežke s številčnimi podatki in vas 
obremenjeval s kopico sicer lahko zelo po
membnih kazalcev, pač pa bom poskušal na 
čim enostavnejši način in z razumljivo be
sedo opisati bistvene zadeve in probleme, s 
katerimi smo se srečevali v preteklem letu 
in ki so vplivali na naše posLovne rezultate. 
Ker ste prav gotovo v teku vsega leta sami 
tudi aktivno spremljali naše gospodarske do
godke in ekonomsl<!o politiko naše širše druž
bene skupnosti, se boste verjetno strinjali z 
mojo uvodno ugotovitvijo, da si je naša de
lovna organizacija v preteklem letu še bolj 
utrdila gospodarski položaj in obdržala do
ber ugled doma in v tujini, kljub neštetim 
problemom, s katerimi smo se v preteklem 
letu srečevali. 
Dogodek, ki po svoji pomembnosti sodi me~ 
najvažnejše v razvoju samoupravljanja, naJ 
tudi v tem pregledu dobi svoje mesto takoj 
v začetku, saj nam tako obenem tudi pred
stavi našo delovno skupnost. Pelovni ljudje 
naše delovne organizacije so v letu 1973 u
skladili odnose v delovni skupnosti z ustavni
mi dopolnili in ustanovili 6 temeljnih orga
nizacij združenega dela, ki so se s posebnim 
samoupravnim sporazumom dne 27. decem
bra 1973 od~očile združiti se v delovno orga
nizacijo Industrijo usnja Vrhnika. Doslej pa 
je naše podjetje sestavljalo po organizacijski 
in samoupravni sestavi 11 organizacij zdru
ženega dela brez lastnosti pravne osebnosti, 
ena pa je .imela tudi lastnost pravne oseb
nosti. V prvo skupino smo uvrščali naslednje: 
usnjarna na Vrhniki, sortirnica ščetin, us
njarna v šmartnem, krznarna šmartno, kon
fekcija usnia na Vrhniki, krznarska delavni
ca v Ljubljani, usnjena galanterija v Ljub
ljani, grosist-ično skladišče v Ljubljani in ma
loprodajna mreža s sedmimi prodajalnami 
v državi. V drugi skupini, oziroma kot prav
na oseba pa je posloval Igrad Vrhnika, ki 
je tudi v okviru našega tpodjetja. V drugi po
lovici leta pa se je k našemu podjetju pri
ključiJo še do tedaj samostojno Trgovsko 
podjetje šoštanj Ljubljana, ki je do konca 
leta oziroma do podpisa samoupravnega spo
razuma tudi poslovalo kot enota s samostoj
nim obračunom in lastnostjo pravne oseb
no·sti v okviru naše delovne organizacije. 
Končno la•hiko še pdpišemo, da •je po stanju 
l. januarja 1974 k naši delovni skupnosti pri
stopil še kolektiv Tovarne usnja iz Š·oštanja. 
Tako naša organizacija združenega dela v 
vsej svoji ve'ličini stopa v •leto 1974 z nasled
njim številom zaposlenih, razporejenih za 
novo organi.ziranih TOZD: 

TOZD Usnjarna Vrhnika 
TOZD Usnjarna šmartno 
TOZD Maloprodajna mreža 
TOD T_rgovska (grosistična) mreža 
TOZD Igrad- opekarne 
TOZD !grad - gradbeništvo 
TOZD Usnjarna šoštanj 

Zaposleni 
1.127 

566 
21 

107 
60 

221 
567 
97 in kot strokov. servis skupne službe 

-,--,--
Skupaj podjetje 2.766 

TOZD šmartno - v konfekciji 

Po številu zaposlenih lahko našo organizacijo 
Industrijo usnja Vrhnika, v katero so zdru
žene vse omenjene TOZD, razvrščamo v krog 
srednje velikih delovnih organizacij v drža
vi. Po vrednosti celotnega dohodka, ki bo v 
letu 1974 znašal nad 100 milijard starih dinar
jev, pa bi se brez sramu lahko uvrščali med 
velike delovne organizacije. 
Vrednost družbenega premoženja, ki je za
upano delovnim ljtidem v naši~ temeljn~h 
organizacijah združenega dela m skupmh 
službah, znaša po stanju 31. decembra 1973 
sl<iupaj 62 milijard starih dinarjev, od tega 
je zagotovljenih iz Lastnih virov 37 milijard, 
iz drucrih virov pa 25 milijard starih din. 
Razm;rje udeležb~ la~!ni_h in d~gih vir?v 
se iz leta v 'leto ]zbolJSUJe v konst lastmh 
sred.stev. Predvsem .to :velja za skupino us
njarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti 
v okviru našega podjetja. Pri delitvi dohodka 
ob zaključku poslovnega leta smo se že dol
ga leta držali nekega načina zadrževanja in 
smo za potrebe skupne porabe in za ostale 
neproizvodne investicije namenili res naj
manj potrebnih sredstev, oziroma smo se 
celo odrekali določenim potrebam teh oblik, 
samo da smo v proizvodnji modernizirali vse 
delovne postopke na kolikor mogoče višji 
ravni in da smo glede vodenja tehnologije 
obdržali korak z razvojem te vrste tehnolo
gije v svetu. Za takšne odločitve pa nam ne 
sme biti žal, kajti vsaka drugačna politika 
.in zapostavljanje potreb naše osnovne dejav
nosti bi bila lahko zelo nepreračunljiva in 
kratkotrajna. Posebno velja to v primeru 
taiko nezadržanega :poteka .inflacije, kot je to 
v našem primeru. Takšna naša politika je 
omogočila zanesljivo zaposlitev še večjemu 
številu delavcev s sorazmerno primernimi 
osebnimi dohodki, kar naj bi bil osnovni 
smoter sleherne dejavnosti. Upamo, da smo 
pri tem koJi.kor toliko uspeli in, če smo do
slej kaj zamudili, ·imamo še vedno možnost 
marsikaj nadoknaditi. Tako si bomo v krat
kem lahko izboljšali pogoje za družbeno 
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prehrano v usnjarni na Vrhniki, ki je vse 
doslej vztrajala v najslabših pogojih. Precej 
pozornosti je bilo usmerjene tudi v .izbolj
šanje delovnih pogojev, vendar nas tu čaka
jo še velike naloge. Res pa j.e, da v naši in
dustriji nikdar ne bomo mogli zagotoviti 
vsem zaposlenim idealnih delovnih pogojev. 
Pri predelavi surovih živalskih kož se pač 
ni mogoče izogniti vlagi in vročini, ki naj
večkrat kvarno vplivata na zdravje zaposle
nih, zato je v tej smeri doslej tudi največ 
napravljenega. Spomnimo se samo nekaj let 
nazaj, pod lmkšnimi pogoji so delali naši 
ljudje v lužilnici in .cb:ugih mokrih oddelkih. 
V obeh usnjarnah, tako na Vrhniki kot v 
šmartnem, so se v nekaj letih pogoji pri teh 
delih bistveno spremenili. Za zagotovitev naj
primernejše klime za delovnega človeka v 
prostorih, kjer se sprošča toplotna energija, 
pa zdaj napredna tehnologija še ne pozna u
čin'kov~tih •sredstev. Zato se bo treba pač 
sprijazniti, da bo v bližini sušilnic vedno 
toplo. Natjveč investiijtskih naJloŽlb je bila 
leta 1973 vsekakor deležna usnjarna Vrhni
ka, ·ki ima .seveda tudi največ ustvarjenih 
sredstev. Najpomembnejša je vsekakor do
končna rekonstrukcija odmaščevalnice in lu
žilnice ter začetek gradnje novih prostorov 
za obdelovalnico. Dograjena je bila še mani
pula:ti.vna lQPa za ,surove kože, pa nadaljujemo 
s stalnim nadomeščanjem izrabljenih stro
jev in naprav. Obrati v šmartnem lani niso 
bili investicijsko bistveno aktivni, kajti prva 
stopnja rekonstrukcije usnjarne je bila do
končana že .Jeta 1972, .za nadaljnje razširitve 
pa niso še sprejete dokončne odločitve, če
prav vemo, da bi bila naložba pametna in go
spodarna. Obrati v šmartnem so si morali v 
zadnjih dveh letih najprej popraviti razmerje 
v virih sredstev za redni obseg proizvodnje 
in si z odrekanjem celo pri osebnem dohod
ku zagotoviti več lastnih sredstev, ki so cenej
ša in traineiša. Leta 1968 so obrati šmartna 
ob pripo.]itvi razpolagali le z okrog 800 mili-

TOZD Trgovska mreža - krznarska delav
nica 

3 



j.oni starih din lastnega poslovnega sklada. 
Ob koncu leta 1973 pa imajo že nad S mili
jard lastnega poslovnega sklada. 
K'O omenjam nekatere konkretne zadeve, naj 
mi, prosim, ljudje iz šoštanja, tako iz tovar
ne kott iz tr-govskega podjetja, ter iz Igrada 
oprostijo, ker njihovih konkretnih rezultatov 
za to leto ne omenjam, saj so se leta 1973 še
le priključili v našo delovno skupnost. V 
naslednjem letu pa bo_ treba najti v našem 
časopisu tudi o rezultatih njihovega dela ne· 
kaj prostora. Morda bo tudi lažje pisati, ko 
bodo nekatere naloge že stekle. Verjetno, da 
vsi 'SIPremljate aktifVnost v tej smeri. Na Vrh
niki bo v kratkem stekla gradnja nove ope
karne z investicijo okrog 7 milijard starih 
dinarjev, v šoštanju pa je v teku rekonstruk
cija in sanacija tOIVarne, ki bo tudi zahte
vala precejšnje naložbe v osnovna sredstva. 
Na.'jpomembtnejša je vsekakor rekonstrukci
ja .kalorične centrale, ki poteka po našem 
že preizkušenem receptu in se bodo tudi ob
rat! v šoštanju perspektivno osamosvojili s 
toplotno in električno energijo. Kaj pomeni 
zanesljiva elektr-ična energija, smo lani ob 
tolikšnih redukcijah lahko več kot dodobra 
spoznali in izračunali, da so naložbe na Vrh
niki in šmarotnemv kalorično centralo t<tko
rekoč že odplačane. Usnjarna na Vrhniki bi 
imela lani ob izpadih električne energije vsak 
dan okrog 50 milijonov starih dinarjev ško
de,oziroma izpada dohodka. To pa je kar 
precejšen znesek in, če še računamo, da en 
parni batni motor, ki proizvaja električno 
energijo, z montažo in ostalo opremo stane 
pribLižno 300 milijonov starih dinarjev, si lah
ko vsak sam izračuna, kako hitro je takšna 
investicija lahko odplačana. 
Sedaj pa poglejmo, kaj in koliko smo pro
izvedli v zadnjih treh letih: 
O poslovno tehničnem sodelovanju s Tovar
no usnja šoštanj vam je gotovo vsem zna
no. V šoštaniu smo že leta 1972 pričeli s pre
delmno suro~ih svinjskih kož in to nadalje
vali tudi v letu 1973, tako, da je v količini 
svinjskega usnja vsebovana tudi količi~a, 
proizvedena v šoštanju. Ta pregled prmz
vodnje je napravljen tako, da zajema samo 
končne izdelke po vrstah, ne glede na to, 
kateri obrati so pri proizvodnji sodelovali. 
Kot veste, ·SO 'ViSe usnjarne med tseboj precej 
povezane, tako da nekatere proizvedejo sa
mo polizdelek, druge pa ga oblikujejo v 
lmnčni izdelek. Ta oblika povezovanja na
stopa predvsem pri izdelavi lak usnja in cep
ljencev. Po fizičnem obsegu proizvodnje je 
daleč najmočnejša usnjarna na Vrhniki, na
to pa si sledita usnjarna šmartno in šoštanj 
s približno enakimi količinami, in sicer: 

Izdelano m' usnja v l. 1973 
Usnjarna na Vrhniki 2,810.000 
Usniarna šmartno 831.000 
Usn]arna šoštanj 830.000 
Po količini dnevnega namoka pa so Jani po
samezne usnjarne namakale: 

Ton surove 
teže na dan 

Usnjarna Vrhnika - svinjske Jmže 50 
Usnjarna šoštanj (samo svinjske) 14 
Usnjarna šmartno - goveje 14 
Skupni namo k - dnevni 78 
če upoštevamo, da ima leto 265 delovnih dni, 
je bilo treba zagotoviti skoraj 21.000 ton su
rovih kož, ali za lažje razumevanje, 2.100 va
gonov po 10 ton. To je kar precejšnja koli
čina, zato smo pri nabavi še vedno usmerjeni 
na celotno svetovno tržišče. Domača surovin
ska baza pokriva le del naših potreb, večino 
pa že vsa leta uvažamo. 
Leta 1973 smo kupili v Sovjetski zvezi skoraj 
20.000 ton svinjskih kož, leta 1971 in 1972 sku
paj pa smo jih prevzeli nekaj manj kot 
12.000 ton. Domače tržišče pa nam jih nudi 
vsako leto nekaj nad 3.000 ton. Pri govejih 
kožah pa je položaj precej drugačen, saj 
dorriače tržišče pokrije približno polovico 
naših in jugoslovanskih potreb. Uvozne posle 
že nekaj let opravljamo sami in smo pri tem 
usbvari:li kar tlE!!p prihranek, saj bi za provi
zijo uvoznim !Qrganizacijam običajno morali 
odšteti nekaj odstotkov. Menimo, da smo 
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Svinjsko usnje in cepljenci m' 
Goveje usnje in cepljenci m' 
Ovčje krzno m' 
Sortirane ščetine kg 
Krzno divjačine kom 
Krznena konfekcija m' 
Usnjena konfekcija m ' 
Usnjena galanter.ija m' 

v predelavi svinjskih kož dosegli največ na
ših spošobnosti in želja in odslej naprej ne 
bomo več vlagali sredstev v povečanje zmog
ljtivosti za predelavo svinjine. Za predelavo 
govejih kož pa se odpirajo precejšnje mož
nosti glede pmdaje kva1itetnih govejih bok
sov in drugih izdelkov. Domača čevljarska 
industrija, prav tako kot mi, vsako leto po
večuje svoje zmogljivosti in proizvodnjo, za 
kar potrebuje vedno nove količine usnja. 
Ker se ta industrija vse bolj približuje po
prečni svetovni kvaliteti, zahteva vedno kva
litetnejše usnje in pri prodaji takšnega bla
ga ne vidimo posebnih težav. Zato bi bilo 
pametno in gospodarno zmogljivosti v 
šmartnem in šoštanju dosledno izkoriščati, 
kar pa seveda zahteva precejšnjo uporabo 
obratnih sredstev. Za primer naj povem, da 
za 1 tono namoka govejih kož rabimo prib
ližno 370 milijonov starih dinarjev v raznih 
oblikah obratnih sredstev. V to skupino sred
stev vštevamo zaloge vseh vrst materialnih 
vrednosti in terjatve do kupcev. Naj povem, 
da je že nekaj let uzakonjen predpis, po 
katerem morajo delovne organizacije zago
tavljati del potrebnih obratnih sredstev iz 
lastnih virov in dolgoročnih kreditov. če de
lovna organizacija ne pokriva poprečnih za
log materialnih vrednosti iz lastnih virov, 
izgubi kreditno sposobnost za naložbe v os
novna sredstva. V našem primeru, k·ljub o
gromnim zalogam surovih svinjskih kož, še 
vedno veljamo za kreditno sposobno delovno 
organizacijo. 
Sedaj pa še pO!gtleJmo, kakšne vrednostne re
zultate smo dosegli v preteklem letu. 
Celotni dohodek po enotah: 

V milijardah 
Usnjarska ,in usnjarsko predelovalna 

dejavnost 62,8 
IUV v dosedanjem sestavu 

Igrad (gradb. in opekar. dejavnost) 3,3 
Trgovsko podjetje šoštanj 15,1 
Tovarna usnja šoštanj 

(goveji program) 7,8 

Skupaj 89,0 
Po celotnem dohodku iz leta v :leto silovito 
napredujemo. V letu 1972 smo glede na leto 
1971 napredovali za celih 20 milijard starih 
dinarjev, iz 1972 v 1973 pa za 14 milijard sta
rih dinarjev. Takšne skoke povzroča deloma 
povečanje našega fizičnega obsega proizvod
nje, deloma pa nastaja zaradi nezadržanega 
rasta cen našim izdelkom. Cene za naše iz
delke so sicer pod nadzorom, vendar uspemo 
dokazati potrebo po zviševanju naših pro
dajnih cen, ker je očitno, da še s hitrejšimi 
koraki divjajo cene za surove kože. V zad
njih nekaj letih so predvsem porasle cene 
za goveje kože. Lani so se nekoliko umirile, 
vendar so že proti koncu leta zopet kazale 
težnjo porasta. Posledice takšne inflacije so 
za nas občutne predvsem zato, ker pri istem 
fizičnem obsegu uporabimo toliko več ob
ratnih sredstev. 
Omembe vredno je še dejstvo, da več kot 
40 Q/ Q naše realizacije prodamo na inozemska 
tržišča •S konvertibilno valuto. Leta 1973 smo 
izvozili za 13,050.641 dolarjev naših izdelkov 
in tako izvoz glede na leto 1972 povišali za 
39 °/o. V odnosu na leto 1971 pa smo vrednost 
našega izvoza več kot podvojili, saj je takrat 
znašala 6,253.604 dolarjev. Vsi naši kupci 
nam zatrjujejo, da zdaj ni bojazni glede pro
daje naših izdelkov, le če bomo uspeli ujeti 
kva<ilteto, s katero smo si v preteklih letih 
osvoj·ili svetovna tržišča. Nobena skrivnost 
namreč ni, da smo v letu 1973 v kvaliteti 
precej popustili, pa čeprav smo imeli uveden 
sistem zbiranja dodatnih sredstev za stano
vanjsko gradnjo, katero bi zbrali z boljšim 
delom in boljšo kvaliteto naših izdelkov. V 

1971 1972 1973 

1,839.184 2,791.189 3,515.302 
805.452 778.451 784.302 
245.341 222.260 203.676 

79.022 82.386 88.559 
28.696 28.894 18.071 
20.606 20.909 28.452 
81.815 91.308 119.325 
2.339 21.199 33.235 

začetku lanskega leta je še kar dobro kazalo, 
v drugi polovici leta pa se je položaj bistve
no poslabšal. Položaj smo si pokvarili tudi 
z zmanjšanjem fizičnega obsega proizvod
nje. Tu mislim na usnjamo Vr):mika. V 
prvem polletju smo na Vrhniki izdelali po
prečno po 261.000 m' usnja na mesec, v dru
gem polletju pa le 207.000 m'. Upoštevaje, da 
ostane masa sta:lnih ,stroškov v obeh primerih 
enaka, nam je lahko takoj jasno, da večja 
količinska proizvodnja lahko lažje prenese 
enako maso stroškov. 
Klj.ub omenjenim ttežavam smo s finančnim 
rezultatom za preteklo leto lahko zadovoljni. 
DosegLi smo 4,5 milijarde starih din dobič
ka, oziroma skoraj točno toliko kot l. 1972. 
če k temu prištejemo še obračunana amorti
zacijo 2,1 milijarde, dobimo skupaj 6,6 mi
lijarde din podjetniške akumulacije. Po stop
nji te akumulacije je celotni dohodek samo 
leta 1973 precej slabši kot leta 1972. Stopnjo 
smo znižali od 16,3 Q/o na 12 % in se približali 
stopnji 12,6 %, ki smo jo dosegli leta 1971. 
Od doseženega dobička je delavski svet na
menil 700 milijonov starih di<narjev v sklad 
skupne porabe, ostalo pa za kritje drugih ob
veznih izločitev in za vnos v poslovni sklad 
podjetja. 
Glede na ustanotVitev temeLjnih organizacij 
združenega elela v našem podjetju ne bomo 
imeli težav z razdelitvijo premoženja. že 
doslej smo vsa sredstva in vire sredstev vo
dili ločeno po obračunskih enotah, kar je še 
bolj razčlenjeno kot po TOZD. V kratkem 
se boste lahko seznanili z razdelitvena bi
lanoo, o kateri boste sklepali na zborih de
lovne skupnosti. 

M. P. 

Proizvodnja in 
produktivnost 

v v • • 

v scetLnarnL 

Zaradi lažjega razumevanja članka bi naj
prej opisal proizvode ščetinarne in suroviil.o, 
ki se za te proizv.ode uporablja. 
Nekateri članki v Usnjarju so že nekoliko 
obravnavali to tematiko in bom morda ne
katere stvar.i ponavljal. 
SurovJna za proizvodnjo v ščetinami je u
snjarska ščetina, ščetina iz kmečkega odkupa 
in šurenica ali klavniška ščetina . Usnjarska 
ščet~na. je tista, ki se odstrani s kože pred 
stroJenJem. 
Iz kme6kega odkupa dobivamo ščetino, ki jo 
snamejo s kože zaklanega prašiča (mavža
nje). Ta se zbere največ v Sloveniji tin Voj
vodini. šurenica je pa ščetina, ki ]o z mav
žanjem odstranijo v klavnicah. 
ščetino v ščetinarni operemo, pora·vnamo, 
usmerimo in sortiramo po dolžini. Končne 
proizvode predstavljajo usmerjene .in neu-· 
smerjene ščetine (cupfi in riflingi) ter od
padek (furda). 
Cupfa sestavlja štok, ki je lahko dolg P/4'' 
(cole) 2" ali 21h" (naš 2"). To je v bistvu osta-
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nek pri dolžinskem sortiranju. V tej dolžini 
so tudi krajše ščetine, kot je navedena dol
žina, medtem ko morajo biti v ostalih cupfih 
le enako dolge ščetine. Presledek med posa
mezno dolžino je 1/4''. Običajna dolžina pa 
je S-6". Te vrste ščetin se uporabljajo za 
izdelavo čopičev. 
Riflingi so slabša vrsta neusmerjene ščetine. 
SorHranjo se po krajšem postopku. Merijo se 
v milimetrih (pri nas od 50 mm dalje). Pre
sledek med posamezno dolžino je S mm. Upo
rabl.iajo se za izdelavo vsakovrstnih ščetk. 
Furda pa je odpadek pri sortiranju. To so 
zelo kratke ščetine, ki se pri sortiranju ne 
morejo uporabiti. Furdo ba\iramo. Uporablja 
se predvsem v tapetniške namene. 
S sortiranjem ščetin smo pričeli 1952. leta. 
Tedaj je bil načrtovan namok 80 ton usnjar
skih ščetin in 40 ton kmečkega odkupa. Ta 
namok pa naj bi dal 72 ton izdelkov ali 60 % 
izplena. Od tega naj bi bilo 38,5 % štoka in 
21,5% ostalih cupfov, 40 °/o pa odpadkov. Ri
flingov takrat niso načrtovali. Za tak ob
seg proizvodnje je bilo načrtovanih 400 za
poslenih delavcev v neposredni proizvodnji 
in 57 pri ostalih pomožnih delih. 
Proizvodnja je bila na začetku pretežno roč
na. Strojno je bilo obdelanih le 20 % ščetin. 
Predvidena je bila visoka akumulat;ivnost ob
rata, ker so bile cene takrat sortirane šče
tine zelo visoke. Kilogram štoka je bil 1700 
din. Koliko je bilo to, najlažje primerjamo s 
takratno plačo KD, ki se je gibala okrog 
7000 din (leto 1953). 
Kljub tako visokiim cenam pa ščetinama ni 
dosegla posebno ugodnih rezultatov pred
vsem zaradi zelo nizke produktivnosti. Leta 
1961 je bilo potrebno za 1 kg ščetin 4,61 ure. 
Po rekonSttrulkciji ščetinarne in posodablja
nju tehnološkega postopka sortiranja je pro
duktivnost močno porastla .in ščetinarna je 
dosegla ugodne rezultate. Večji del proizvod
nje je bi'l prodan na 'konvertilbi:Jna tržišča. 
V tem času pa se je pričela večati proizvod
nja v usnjarni, skrajševal se je potek luženja 
itd. To je imelo za posledico slabšo kvali
teto ščetine in s tem tudi izdelkov ščetinarne. 
Ker je to sovpadla tudi s čedalje večjo po
nudbo ščetin iz vzhodnih držav, smo ščetino 
čedalje teže prodajali in še to po zelo nizkih 
cenah. Ukiniena je bila tretja izmena. Teh
nolog;i so bili primorani izpopolnjevati način 
odstranjevanja ščetin. Kmalu smo začeli do
bivati lepo in zdravo ščetino, ki je bila na 
trgu dobro ocenjena in iskana. 
Ker se je v usnjarni namok nenehno večal, 
je bila tudi količina ščetin vse večja ~n . zmog
ljivosti v ščetinami so po~tale premajhne. 
Delavski svet usnjarne je o tem razpravljal 
in odobril 200 milijonov starih dinarjev za 
nakup novlih strojev. Naročila so v teku in 
prvo povečanje namoka za pribEžno 25 % 
naj bi bilo v začetku druge polovice leta 1974. 
Kolikšna je bila proizvodnja ščetin, kako 
je rastla produktivnost in kakšno je bilo raz
merje med usmerjenimi in neusmerjeniiilli 
ščetinami, pa lahko ra~berete iz naslednje 
tabele. Ker vseh podatkav ni bilo mogoče 
zbrati, so uporabljeni le za proizvodnjo od 
leta 1691 dalje. 

Prediog za povečanje proizvodnje sortiranih 
ščetin (za izdelavo čopičev) v obratu šče
tinarna 

ščetinarna (delo na stroju za dolžinsko sor
tiranje) 

en 
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1961 51.537 44.236 85.82 7.301 14,18 170 4.610 
1962 49.624 43.310 87,28 6.314 12,72 163 4.488 
1963 67.058 57.400 58,60 9.658 14,40 221 3.117 
1964 80.907 58.200 73,90 22.707 26,10 264 2.692 
1965 83 .157 58.624 70,50 24.533 29,50 274 2.180 
1966 108.425 81.169 74,90 27.256 25,10 358 1.940 
1967 123.811 79.610 64 ,30 44.201 35,70 409 1.650 
1968 105.714 63.951 60,50 41.763 39,50 347 1.530 
1969 102.576 63.918 62,30 38.658 37,70 337 1.420 
1970 94.701 67.240 71,00 27.461 29,00 113 1.250 
1971 79.030 66.462 84,10 12.567 15,90 290 1.225 
1972 82.398 65.486 79,50 16.913 20,50 303 1.155 
1973 88.560 72.010 81,30 16.550 18,70 326 1.136 

Iz tabele je moč videti, kako je proizvodnja 
naraščala, obenem z rastjo proizvodnje pa 
se je večal tudi odstotek riflingov, ki so bili 
predvsem posledica slabe surovine in so moč
no zniževali finančni uspeh ščetinarne. Po 
novem postopku odstranjevanja ščetin pa je 
ta odstotek zopet v normalnih okvirih. 
Pri rasti produktivnosti pa bi morali upošte
vati tudi razmerje med usmerjenimi in ne
usmerjenimi ščetinami, kajti le tako bi lahko 
dobili popolnoma realno sliko. Kot sem že 
prej omenil, se rifing v glavnem izdeluje po 
po krajšem postopku in je za enoto proizvo
da potreben približno polovico krajšli čas. 

J. Pečar 

Naš portret 

Mirko Homovec je bil rojen 18. aprila 1929. 
leta v Ljubljani v delavski družini. že zelo 
mlad si je moral začeti sam služiti kruh, 
vendar se je dokaj hitro osamosvojil. V trgov
skem pod~etju šoštanj je zaposlen že 16. 
leto. V začetku je opravljal delo prodajalca, 
nato je bil dolga leta poslovodja v trgovini 
na drobno, zdaj pa opravlja delo poslovodje 
v skladišču krzna. 

Kakšno je bilo poslovanje trgovskega pod
jetja šoštanj v času, ko ste se tam zaposlili 
in kako se je podjetje razvijalo? 
Pred 16. leti je bilo podjetje še sorazmerno 
majhno, .saj nas je bilo zaposlenih le 30 ljudi. 
Leta 1962- 1963 pa se je začelo podjetje raz
vijati in odprli smo nova skladišča v Ljublja
ni za plastiko in krzno, po določenem času 
pa še skladišča v Beogradu, Nišu in Splitu. 
Zdaj je v celotnem trgovskem podjetju šo
štanj zaposlenih 110 ljudi. 
Poslovanje samega podjetja ni bilo nikoli po
sebno problematično, čeprav smo imeli v 
začetku precej težav z nabavo materiala. Spo
minjam se, kako težko je bilo nabaviti pod
platno usnje, kovdnslro galanterijo in druge 
artikle. ~ 

S kakšnimi problemi se v vašem podjetju 
srečujete danes? 
Velik problem imamo z nabavo krzna, saj je 
podjetje premajhno, da bi ga nabavili v več
jih količinah, za manjše poličine pa seveda 
stroški nabave porastejo. Veliko težavo pa 
nam povzroča razdvojenost podjetja. Samo v 
Ljubljani imamo sedem različni·h skladišč, ki 
so med seboj dokaj oddaljena, kar nam vse
kakor zelo otežkoča ekspedit. 

Kaj mislite o priključitvi Trgovskega podjet-
ja šoštanj k IUV? · 
Za priključitev k IUV smo se odločili ker 
pričakujemo, da bo skupno poslovanje 'obeh 
~olektivov še uspešnejše. Podjetje IUV je so
l!dna delovna organizacija in pničakujemo, 
da bol?? v. okvir!-! zd~uženega podjetja lažje 
~osegh m. I_zpolnJevah vse naloge, ki smo si 
.Jih z~stav.Ih. Prav gotovo se bo priključitev 
odrazila kot zelo uspešna že pri sami nabavi 
materiala, podjetje kot celota pa bo imelo 
lastno trgovsko mrežo. Za priključitev smo 
s~ odločili tudi zaradi tega, ker je zelo pozi
tivno,_ da se trgovsko podjetje približa nepo
sredm pr~izvo~nji sami, saj tako podjetje po
stane mocno ~n enotno. 

Kako delujejo v vašem podjetju družbeno 
politične organizacije? 
~.fisl!m •. da zelo. d<?bro deluje v našem podjet
JU smdi.kat, SaJ SI Je poleg ostalih nalog za
dal !udi obvezno~t za nakup stanovanja ob 
monu za letovanJe, prav tako pa tudi za na
bavo dveh počitniških prikolic. Mladih delav
:ev pni nas ni. veliko ,vendar prav v zadnjem 
easu ustanavlJamo mladinski aktiv, ki bo de
loma deloval samostojno, oz-iroma skupno v 
združenem podjetju IUV. Ta aktiv se bo mo
ral čimprej povezati z ostalimi aktiv.i v IUV, 
ker bo delo tako teklo bolj skladno in aktiv
no. 

Kakšno je vaše počutje v podjetju in kakšne 
so vaše želje za razvoj podjetja? 
Osebno .se v. podjetju dobro počutim, saj v 
vseh letih msem imel nobenih problemov s 
predpo~tavljenimi; če pa bi jih imel, gotovo 
~e bi bil tako dolgo v podjetju. čeprav sem 
ze dolga leta v tem podjetju, še nisem bil ni
koli v bolniškem staležu. So posamezniki ki 
včas~h kršijo disciplino na delovnem me~tu 
ven~ar. bre&l večjih iilpadmr. Torej je tudi ; 
podJetJu kot celoti odnos med delavci so
razmerno dober. 

želim pa si, da bi enkrat prišli do osrednje
ga sklaidi,šča v •Ljubljani, saj nam, kot sem že 
prej omenil, taka razdrobljenost skladišč po
gos!o res ~ovzro_ča velike težave. želim pa si 
tudi, da bi z_d~J kot združeno podjetje, ne 
samo na papirJU, temveč tudi dejansko vlo
žili vs~ s~le za skupen napred~k. enotno po
slovanJe m sodelovanje. 

In vaša osebna želja? 

že dolgo si želim, da bi dobil večje stanova
nje. Imam dva šoloobvezna otroka, ki seveda 
zahtevata svoje, vendar nam vedno primanj
kuje življenjskega prostora. Kakšnih drugih 
večjih želja pa nimam. 

U. B. 
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Poškodbe 
pri delu 
v letu 1973 

Ocenjujoč statistične podatke poškodb pri 
delu za podjetje kot celoto v letu 1973 lahko 
ugotovimo, da stanje va!1stva pri delu v tem 
obdobju ni bilo na zavidljivi ravni. 

štev. poškodb 
Podjetje 
Obrat Vrhnika 
Obrat šmartno 

1969 
61 
38 
23 

1970 
63 
39 
24 

1971 
91 
59 
32 

Odstotek poškodovanih: 
1970 1971 

5,8 Ofo 6,7% 

1972 
119 
77 
42 

1973 
142 
104 
38 

1972 1973 
7,3 n;o 7,7% 

Resnost 
škod bo) 

(štev. izgubljenih delovnih dni/1 po
upoštevajoč vse poškodbe: 

Obrat 
Podjetje 
Vrhnika 
šmartno 

1969 1970 1971 1972 1973 
21,9 15,9 19,1 17,8 21 
19,8 15,9 14,7 13,7 19,5 
24 16,1 27 25,3 25 

Resnost poškodbe -
delu: 

samo za poškodbe na 

Obrat 
Podjetje 
Vrhnika 
šmartno 

1969 1970 
20 14,9 
17,1 15,9 
26 14,0 

1971 
15,5 
15,0 
16,5 

1972 
18,2 
13,9 
27,7 

1973 
11,1 
15,7 
17,5 

Resnost - samo za poškodbe na poti na de
lo in iz dela: 
Obrat 
Podjetje 
Vrhnika 
šmartno 

1970 
18,9 
19,3 
18,5 

1971 
38,8 
12,3 
58,6 

1972 
14,2 
9,3 

16,4 

1973 
55,8 
46,1 
87,2 

Zaradi poškodb je bilo izgubljenih 2978 dni 
(Vrhnika- 2032, šmartno- 946). 
Pogostnost poškodb na 1.000 zaposlenih: 
Obrat 1970 1971 1972 1973 
Podjetje 58 · 67 73 78 
Vrhnika 73 78 86 
šmartno 61 82 62 

Najpogostejši VIRI (zunanji vzroki) so bili 
ROčNA ORODJA (predvsem noži za obrezo
vanje) slede ROTIRAJOč! deli na strojih in 
mehanriziranih napravah in GIBANJE na isti 
ravni. · 
Najštevilnejši VZROKI (dejanski vzroki) pa 
so bili NEZNANJE - NEPRAVILEN NAčiN 
DELA, KRšiTEV VARNOSTNIH PREDPI
SOV TER SPOLZKE DELOVNE POVRšiNE. 
Zaraldi OSEBNIH VZROKOV je bilo povzro
čenih 72,6 %, zaradi TEHNičNIH VZROKOV 

1 1 ' 1 /1 

~\ /®\~~ ~ \ /~JOO Xl/ 1 ~1"~1,."/c~\· 1 
e<X.·•>-:.------------.. ~ · '\'/ 1 1 1-\ 
~~~/ V} l 1 ., 

«~~ "· 
~~~-:n ~~~LL~ 
_:_-~~~~~~.:..~ w~==~-~cr 

Iz naših oddelkov: 
Zatrpanost transportnih poti in prehodov. 
V prinzeru nujne potrebe - »reši se, kdor 
se morel« 
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9,8 %, zaradi kombinirane vzročnosti pa 
17,6% poškodb. 
Najpogosteje so se poškodovali mladi delav
ci (do 20. leta starosti), glede na dobo zapo
slitve v podjetju pa tisti delavci, ki so v po
djetju od 2 do S let. 
Posledice 9 poškodb so TRAJNE OKVARE 
na organizmih poškodovancev (od tega je 
bilo povzročenih S s prometnimi sredstvi na 
poti na delo in z dela). 
Vsekakor so podatki za TOZD šmartno ne
primerno ugodnej,ši, z izjemo resnosti po
škodb, ki •so bile povzročene na poti na delo 
in z dela. Zaski1bLjujoči ~so podatki za TOZD 
Vrhnika, ker i,z 'leta v leto ugotav;ljamo pre
visok razvoj naraščanja števila, resnosti in 
pogostnosti poškodb in še zlasti, ker so po
vzročene zaradi NEZNANJA IN KRšiTVE 
VARNOSTNIH PREDPISOV. Takšen rezul
tat neoporečno izhaja zaradi nezadostnega, 
premalo strokovnega in ne sistematičnega 
teoretičnega, še zlasti pa praktičnega pouče
vanja NK delavcev za določena delovna me
sta. 
V sedanjem in prehodnem obdobju nas torej 
čaka veliko nalog, ki jih moramo izvesti, če 
resnično želimo, da bodo tudi rezultati na 
področju va11srva pri delu V>saj približno ta
ko ugodni, kot so dosedanji ostali poslovni 
rezultati podjetja. 
Za dosego tega pa bo potrebna precej večja 
zavzetost vseh odgovornih oseb, novih orga
nov upravljanja, družbenopolitičnih organi
zacij (še zlasti sindikata) in slehernega čla
na delovne skupnosti, kot dosedaj. 
Varčevalna akcija kolektiva se mora razširiti 
tudi na preprečevanJe nezgod in bolezni, ki 
nastajajo v zvezi z delom. 
S skupnimi prizadevanji dokažimo, DA JE 
čLOVEK NAJVEčJE BOGASTVO! 

P. P. 

• 
Izvleček LZ 

zapisnika 
osrednjega 
delavskega sveta 
19. II. 1974 

Pod l. 'tooko dnevnega reda je delavski svet 
obravna'Val in potrdil ~sporazum o pripojitvi 
Tovarne usnja šoštanj. 

O sami !pl'ipojitvi Tovarne usnja šoštanj je 
delaviSki svet 'podjetJja sklepal že na se}i v 
aprilu 1973 in se ,strinjal s pripojitvijo, ven
dar pod 'pogojem, da bodo zagotovljena sred
snva za izvedbo ·sanaaij,skega programa v tej 
tovarni. Ker .so Ljubljanska banka ·ter re
publištki in v·elenjski rezervni ·sklad odobi'ili 
potrebne sanacjj,skc k,redi,te in to na naše 
time, je delavski rSVet podjetja že septembra 
lani ugotovH, ,da je naš pogoj za priključitev 
Tovarne usnja šoŠ'tanj irzpolnjen. Zaradi de
cember<skih ,zapletov o ,tem, ali je prtpojitev 
rpod starimi zakonskimi do1očHi še možna, 
al.i pa že mora biti po določi'lih novega za
kona, iln rker rprvotno predlagani odnosi med 
IUV in TUš, rkalkor so jih predlagali ipred
'stavntk.i TUš v njihovem rpredlogu sporazu~ 
ma o tpripojitvi, za nas nilso bili sprejemljivi, 
je delavski svet podjetja na decembrski seji 
ugotovil, da zaradi zavlačevanja s ,st.rani TUš 
ni pogojev za pnpoj>itev. Naknadno pa smo 

od pris·tojrci!h republiških organov zvedeli, 
da ,ge pripojitev lahko izvede po starih pred
pisih, 1ker je naš delavski svet o ;prilpojitvi 
·sklepal že aprHa. 1973. Zato je bil sestavljen 
nov .predlog :sporazuma o ;pripoj.itvi, ·k·i ureja 
odnose med mat>ičnilm podjetjem IUV in TUš 
in lki ga je delavski svet na tej seji potrdi. 
Ta ,sporazum o rp.rilpojitvi ureja medsebojne 
odnose rle do podpisa samoupravnega spo
razuma o 0druževanju ~temeljnih o11ganizadj 
združenega dela - ·tudi TOZD Tovarna us
nja šoštanj - 'V delovno organdzacijo IUV. 
P.r1pojitev ~se 1irnvede po stanju z dne 31. 12. 
1973. 

Delav,srld svet je menil, da je zaradi medse
bojne povezanosti obeh kolektivov, ki iz;vira 
ilz pogodbe o poslovno-tehničnem sodelovanju 
in po kateni TUš p.redelru:je za IUV dnevno 
po 10 rdo 12 'ton sv;inj,swih !kož, in 'ker raz
polaga TUš z dodatnimi zmoglJivostmi za 
predelavo gojevilh kož (tudi za 10 do 12 
·tonski dnevni namoik), ;ki je v današnj,ih trž
nih ranmerah ·razmeroma 'konkurenčen, in ne 
nazadnje upošteval, da .pomeni ,jn zagotavlja 
'integracija v slovenski usnjarski industriji 
možnost>i za nadaljnje in uspešno gospodar
jenje, ·ter zavoljo vsega tega poti1dil spora
z,um o pripojd<tv1i Tovarne usnja šoštanj. 

Pod 2. rtočko drnevnega reda je delav,gki svet 
ponO'Vno pregledal se2rr1am možnih dobavite
ljev opreme ,za novo opekarno. še vedno 
ostajamo prri projektantu in glavnem doba
''itelju opreme tovarne Putin iz Italije -
.za 'Vn~dnost 555 milijonov 11ir. Stroje za pre
delavo gline in izdelO'Vanje 'Zidakov (cena 180 
milij01l1ov Hr) bomo kupili pri ,tovarni Be
deschi (Italija), ker ponujeni tovrstni do
mačJ stroji rnirmajo zados·tnih zmogljivosti. 
Preostala oprema {nakladalec, vagončld, tra
ko'Vi, maz,utna postaja) in g.radben:iška dela 
(postavitev proizvodne lope) pa bo naro
čena ;pri domačih ·doba'Viteljih oniroma izva
jalcih. Iz uvoza bomo kasneje naročili (ZR 
Nemčilja) še opremo za p.roi,nvodnjo poroton 
opeke. 

V >tem času smo pi1iš1i do ugodnejše ponudbe 
za f.inandranje uvonne opreme za ·novo ope
ka,rno, ilmt pa nam jo nudi tovarna Putin. 
LjU~bljanska banka nas je pdpravljena kre
dtNrati za celotno vr.<~dnost opreme iz uvoza, 
in sicer za dobo 7 let. Talm bomo za ·pretežno 
vrednost te nove investioije dobiiLi kredH p.ri 
LjubljanSJki ban/ki ~dina:nski i:n devimi). Po 
tem izračunu ,predstavlja manjkajoči znesek 
do poLne vrednosti invesuicije (7,2 milijarde 
S din) pravzaprav samo našo obvezno lastno 
udeležbo - to je okrog 1,5 miHjande S din. 

Ob tej priložnosti se je delavski svet do
taknil problematike dela in poslovanja v 
Igradu, ki se mora bistveno izboljšati ozi
roma spremeniti. Potrebni so koreniti pre
miki, ki naj izboljšajo sedanje razmere in 
delovne rezultate, s katerimi sedaj nikakor 
ne moremo biti zadovoljni. V nobenem pri
meru pa se ne smejo nadaljevati v novi ope
karni, ampak je treba stvari že ob samem 
začetku zastaviti bolj resno in odgovorno. 

Pod 3. točko je .delavSiki svet predlagal po
ročilo i.nrventurnih 1komisij, ki ,so v posa
meznih obratlih ;in rs!k!J.adiščih ugotovile ,pre
ce}šnje razliike med 1lmjižnim ,in dejanskim 
s·ta;njem. Deloma }e te razHke možno opra
vičiti z zamenjavami posameznih materia
lov, vsega pa ne, ker je predv,sem v konfek
cijah (na Vrhni1ki :in v šmar,tnem) preveč 
pr,imanjkljajev. Zato Je delavski svet po
oblas1:ii svojo komisijo za ekonomsko fi
nančna .v;praša.nja, da z V"odji skladišč ozi
roma odgovornimi delavci •raJZčilsti , za,kaj je 
do p11imanjlkljajev pdši,o, in ,predlaga potem 
delavSikemu J:Wetu ustrezme ·tilkrepe in ,gan'k
dje. Strokovne ·službe pa je zadolžil, da po
skrbe 'Za točnost ,slk!ladiščnih evidenc in :za to, 
da 1se v prihodnje ne bodo več pojavljale 
knj·ižne raJZliike pri ,prenašanju izdeLkov iz 
sklardiš·č v sk>laldišče, oziroma j,z oddelka v 
oddelek. 

Obravnaval je tudi predlog za razprodajo 
dela visok~h za:l:og ~zdeJkov usnjene konfek
cije in galantenilje. 



--
Za razprodajo je bilo predlaganih okrog 
1300 kosov usnjene konfekcije (poškodovani 
vzorci, a1:1tilkli i.z črnega velurja, oki ni barvno 
obstojen, vrnjeni izdelki zaradi neobstoj
nosti črne barve in ,pret1:1dega velurja). Cene 
naj <bi ibhle znižane do SO 0/o, oziroma 'pred
stavlja celoklupno znižanje okrog 25 mi-lijo
nov S din. 

V zalogah galantel1ije tpa je okrog 4500 tor
bic, iki jih je potrebno razpmdati .zaradi 
poškodovanih ·vzorcev, slabega usnja, koro
tiranega dkovja, nemodnih barv itd. Prav 
tako bo pot·rebno :razJprodati po:tovalke, pa
sove, Hstnice. Z ,razprodajo torbic in osta:le 
galanterije bomo i·zgubili skupno okrog 20 
milijonov S din. · 

DelaJVs~i 'svet je :pOioiblastiJ •s·trokovne službe, 
da čimprej ovgani:m,rajo razprodajo- v prvi 
V[]Sti pretk Ia,stne ,trgov·ske mreže, članom 
kolektiva in morebiti :lJUdi v drugih koletk
ti;vih z možn01st,jo plačila ~ 2 ali 3 obrokih. 

O poteku :in 1rezuUatih te razprodaje bo po
ročala delav;s'kemu ·svetu komiiS•ija za hnanč
no-ekonomSika Vtprašanja. 

Pod 4. tooko •je delavski svet sklepal o de
lit'vi osta:nJka dohiodlka tpodj.etja, ustvarjenega 
v letu 1973. K skupnemu dobičku podjetja 
4. 575.000.000 S din •so posamezni obraN pri
spevali 1ta!kole: 
usnjarna, ščetinama, 
konfekcija usnja - Vrhnika 
obrat šmartno 
delav.nica LjubJjana 
gal an terld a 
prodajno skladišče 
maloprodajna mreža 

2,682.000.000 
1,825.000.000 

13.000.000 
59.000.000 
19.000.000 

121.000.000 
s din 

V celotno a.J.mnm:lacijo tpodjetja vštevamo še 
amortizacijo, •ki znaša 2,100.000.000 S din in 
znaša tako podjetniška akumulacija skupno 
6,674.000.000 S din. Leta 1972 pa je znašala 
6,777.000.000 S din. 

?:a osebne dohodke smo lani porabili 6,7 
mHijarde S din dn :zmaša tako razmerje de
litve 56,7 °/o rza OD in 43,3 °/o za sklade 0leta 
1972 pa 52% za OD in 48 Ofo za s.k;lade). 

Od 4,575.000.000 S din dl()!bič:ka (ostanka do
hoc!Jka) moramo odvajati prispe1r.ke rv ,re
zemli s'k,lad podjetja in skupne rezerve ter 
sredstva za tpot,rebe družbenih služb na os
novi pogodbenih in drugih obveznosti. Tako 
nam ostane za povečanje poslovngea sklada in 
ob1ikovande 'Sklada .skupne porabe 4,015.000.000 
S din. 

Iz .sreds•tev sklada ,skupne porabe financi
ramo dejav;nost ·razniJh Štportnih in družbe
nih organizacij, ·socialne podpore članom 'ko
lektiva 1io.1 zunaj kolektiva, ,regrese za do
puSit, regres rza topli obmk, obdarHve juhi
lantov, dotacije krajevnim .skupnosDim, šo
lam, .wtcem itd . S sredstvi tega sklada pa 
povišujemo •tudi sredstva za stanovanjsko 
gradnjo, ki jih zidamo z 8 ~/o stanovanjskim 
pr.i.spe\~kom. 

Z 8 Ofo stanovanj.sk.im pr.i•spevkom ozi•roma 
S Ofo ('ker sredstrva 3 Ofo .odvajamo 'V občinske 
solidarn:ostne 1s'kllade oziroma obvezno via
gamo) bomo letos ;zbrali blirzu 400 milijonov 
S din (IUV:- brez !.grada, T1P šoštanj, Ljub
ljana, TUš, šoštanj) . • Poleg ·tega bomo lah'ko 
v teku leta uporabili bančno posojilo za grad
njo ·stanovanj na osnovi woženih sredstev 
i,z nas'lova ·va!'čevanje (300 mil·ijonov S ddn 
pilus 75 Ofo ®redit) .in lJOSojdolo (78 milijonov 
S din) na osnovi že prej vloženih sredstev 
oblrata Vll'hnika. O Utporabi teh sredstev bodo 
sklepali delavSiki sveti TOZD. 

Na tej seji je delavski svet zvečal stopnjo 
prispevka za stanovanjsko gradnjo na 10 Ofo 
(dosle.i 8 °/o), ki bo obračunavan od 1. 2. 1974. 
naprej. Tako je pričakovati, da bomo s po
višanim stanovanjskim prispevkom in z banč
nimi stanovanjskimi krediti na vložena sred
stva letos razpolagali z dobro milijardo S 
din za stanovanjsko gradnjo. 

Sklep o povišanem stanovanjskem ;prispevku 
za 10 Ofo velja za obrate IUV v s•tarem se
stavu ~brez priik1jučenega !grada, TP šoštanj 
in TUš)). Za samouprarvne organe •teh pri· 
pojenih 1kolek:tivov pa velja kot pmporočilo. 
Ostanek dohodka 4,015.000.000 S din je de
lav·ski svet razdel<i.l takole: 
v sklad •Sikupne pombe 
v poslovni s.kllad 

700.000.000 S din 
3,315.000.000 S din 

Isto\:asno rz razdeUtvijo vsega premoženja 
delovne oq~>anirzacije na ;posamezne temeLjne 
organizacije združenega 1dela bodo raz:deljena 
tudi •sredstva 1Sik!lada skupne ;porabe in po
slovnega Sikilada. 

DelavS'ki svet je ITa!Zprav.ljal o možnosti in 
potrebnosti dognaditve objekt!a za družbene 
pourebe IUV na v ,rbni;ki. V ,prvJ polovici 
letošnjega leta bo dograjen prv.i trakt tega 
objekta oziroma menza in •restavracija s pro
stori za družbeno Žlivljenj.e. Naslednji, drugi 
trakt pa naj bi bil namenjen za poslovne 
prostore, ki dih .v sedanji upravni ·stavhi na 
v .I1lmiki glede na Š·ieitev podjetja vse bolj 
priman:jikuje in predSitav1ja ta 1stiska že nek:;tj 
čaJsa nerešijiv problem. Za oba tmkta pa Je 
predvideno ogJTevanje iz skupne 'kotlovnice, 
v kateri bodo osredotočeni tudi vsi il1s,tala
cij!s'ki prik:Lj,uoki (voda, elektr~ka, ogrevanje). 
Dokiler ta 'kotlov;nica ne bo zgrajena ozi
roma urejena, ne bomo mogli uporablljati 
prvega tralk:ta tega objekta (kuhinje, jediJni
ce i>td.). Ker pa je lokacijsko kotiovnica 
nač1:1tovana tako, da je [];i mogoče graditi, ne 
da bi začeli z gradnjo tudi drugega tntkta 
celotnega objekta, oje delavski svet shlenil, 
da bomo poleg p.rostOl'OV za potrebe družbe
ne prehrane in .d11užbenega živJjenja letos 
urec1Hi 1tudi ikotlovn:ico in dmgi del zgradbe 
(za pos1ov>ne namene oziroma .POtrebe srt:r?
kovnih s1.u~b), vendar Je-tega samo do tretje 
stopnje ~rodnje. Sredstev za .to g·radnjo ne 
bomo ·č11pail.i iiz ISikilada skupne porabe, pač 
pa iz .poslov;nega sklada (•ker gre za poslovni 
objekt) mir0111a bomo .iskali bančne kredite. 

Predvidoma bo s1Jala ureditev kotlovnice in 
pos•tavi,tev objekta za ,poslovne pros.tore (do 
3. s<topU1ije g.raclnje) okrog 360 milri!jonov S 
din. že post;arvJjeni objekt pa bo stal okrog 
420 milijonov S din .in smo ga financirali 
iz 1lastnega sklada IS:kiupne !POrabe. 

Pod točim razno - ·}e delarv,s].(li svet 
obravnaval prošnjo D:ijaškega doma Dom
žale ila pr~spevek našega podjetja h graditvi 
ozkoma dog•raditvi dij'aškega doma v Dom
žalah. V tem oziroma dograjenem ·dijaškem 
domu bodo nastanjeni .poleg dijakov srednje 
usnjarske in •gallanterij<ske šole .tudi učenci 
poklicne kov;ina.rs'ke šole in rv prihodnosti 
tudi dijaki ekonomske .srednje šole, ker na
meravajo v .Domža!lah organizi,rati srednje
šolski center, l. !letnik ekonomske srednje 
šole pa .že imajo. Poleg razširitve zmogljivosti 
dijaš•kega doma nameravajo urediti tudi 
ogrevanje doma, najti ,prostore za uči:lnice, 
prostore za interesne dejavnosti, k1uh'ske 
prostore in uredi1li sanitarije. V•se to bo sta!lo 
olmlg SOO milijonov S din. P.r~bl:ižno polo
vico 'te rvsote je pripravljena finanoirati re
publ>ištka ie)obraževalna •s'klliPnost, polovico pa 
morajo zagotoviti ilai:ntereskane delorvne or
ganizacije (Gl1adis, IMP, SKIP, UTOK, 
KONUS, Plandika, AJLpio.la, Brest ·itd.) Po klju
ču, ki upošteva us.tvarjene .sklade in amor
tizacijo v letu 1972, odpade na IUV 30 mi
lijonov S din. 

Delavski seMt 1je načelno !P·I1iiSital na sofinan
ciranje gradnje, vendar bodo o višini pri
spev].(la IUV odločail.i dela'V!sk;i sveN TOZD, 
glede na srvoje potrebe po usnjarskih kadrih. 

Dela'VIS!ki svet je oddbril za gradnjo • novlih 
objeMo.v ekonomske fa'kultete v Ljubljani 
5,000.000 S din - lkot ustanovitveni pr1spe
vek. 

Odobr.U je illa!kiup novega osebnega avtomo
billa, ker je st·ard Mercedes že i:z:rabljen iJn ga 
bomo .prodali - in sicer J?eugeota 504 za 
ceno dkirog 1.1,000.000 S din. 

Zavrnil je prošno tov. Franca Brenčiča (us
nja1111a Vrhnika), da se mu pd dohodku na 

stalnoSit ne upošteva prekinitev delovnega 
razmerja v času od S. 12. 1961 do 24. S. 1962. 

(Iz :z:api:snika) IK 

Izvleček iz zapisnika 
odbora za 
medsebojna razmerja 
Ker sarrnouprarvni organi v vseh TOZD v IUV 
še niso iz·val!jeilli, se je odbor za medsebojna 
razmerja še sesllaJl lin ;predlagal poslovanje 
v feb1:1uarju ter S'k!l.tWal o ~plačillu februar
skih osebnih dohodkov. 

Ugotovil je, da feb11uarski rezultati ·Sicer ni·so 
talki, 1kot :so billi februarja 1973. leta, ko smo 
pravzaprav celo p.rvu polletje doseg:I.i re
koi1dne re:z;uilitart:e, da ·so ,pa že boljši, kot 
so b:ili janll.larja letos. Večja je .proizvodnja, 
prodaja dn 1tudi izvoz. Tudi za naS:lednj•ih ne
kaj mesecev so obeti bolj.ši, kot so bili, na
ročila so večja - za vse vrste usnja in 
usnjenih i,zJdel:kov, celo presegajo naše pro
iZJvodne zmogljivOisti. še vedno pa so na
ročila pogojena :s pri>pombo, da moramo 
izboljšati !kvaliteto. 

Ker je •V februarju 16 ur manj za obračun 
OD, kot jih je b.iJo v .januarju, se je .odbor 
od~očM za nekaj viJšje i!zplač]lo . Določil je, 
da bodo feJbruarsk:i OD povečani 
- zatpos[enim v .skupini VITlmika in šmart
no ;za 40 Ofo na raaun dobička, 
- rza:posJenim tv gaJlanterij!i 
- pr~,prarvni:kom in nekaterim delavcem s 
s,talnim OD za 10 Ofo. 

Skleni~ je še, da za 20 najodgovorneJših de
laJVcev v pOidjetju več ne rveljajo zamrznjeni 
s·ta1nri. OD (kot so biJi določeni 4. 11. 1972), 
ampaik se jim februa1:1S1k:i OD obračunajo po 
ocenah delorvnih mest. 

V1sem delavkam bo za DAN žENA izročena 
voščilnica z 200.- N di:n. 

Tov. Moj,z Mi!kJ.avčič - 1tehnolog v pripravi 
in razvoju .usnjarne Vx-hniJka - je odpovedal 
delovno .razmerje. Ker tpa je dobiJ od podjet
ja 5,000.000 S din stanovanjskega posoj;ila 
in ker mora 1po določhlih pogodbe preostanek 
neodplačanega posojiLa 1podjetju porvmi;ti v 
3 letih, se je abrnil na odbor s prošnjo, da 
podjetje rprenese .stanovanj;slko posojilo na 
njegovo ženo, ki je zapoSilena v IUV, če ne 
celega pa :v.saj poilovico, ali mu podaljša od
plač1lno dobo. 

Od!bor njegov:i prošnji ni ugodi,l in sklenil, 
da morajo ,stati v veljavi določila pogodbe. 
(I,z zapilsnilka) 1I. K. 

[(ako smo 
poslovali 
v mesecu 
februarju 1974 

Proizvodnja po obratih 
Usn:jama Vrooika 278.187 m• 
ščetinarna 7.755 kg 
US1I11jarna šma11tno 75.448 m• 
Knznarna šmamtno 12.989 m• 
Usn:jarna šošta!Illj - samo .s·vinjina 60.257 m• 

Poraba usnja in krzna v konfekcijah 
Konfekcija krzna šma1:1tno 1.428 m• 
Konfe!kdja usnja šmantno 7.572 m• 
Konfekcija ll.llSil!ja Vrhniika · 6.921 m• 
Ga1anrterija Ljuibl~ana 3.503 m• 

7 



Realizacija 
Usnja:rna VrhniJka 

dn ščetinama 
Usnjal1lla šmartno, 

N din 
30.000.677,40 

Kirnnama in Konfekcije 15.076.216,10 
Galanterija ii.Jjubljana 1.188.548,10 
Prodajno ISiklladi:šče Ljub}jlana 2.085.309,80 

Izvoz v februanju 
l:zJvoz I.- II. 

Poprečni OD 

Sroupaj 48.350.751,40 
$ 1.044.239 
$ 1.794.665 

PQPreoni OD je znašal ,za 184 ur za mesec 
mesec februar 2.397,50 N din na enega za
pos[enega. 

Bolniški izostmki 
Na enega zaposlenega smo imeli v mesecu 
februa,nju zaradi bolniških ffizosta:nkov (viključ
no •tudi 1poradni•ški dopust) 1.92 izgubljenih 
deloVIlli'h drrri. 
V•rhn!ka, dne 11. 3. 1974 
L. Blaževdc 

Usnje na 
sejmih v 
Zagrebu in 
Ljubljani 

Na ljuhljans'kem Sejmu mode usnje ni bilo 
posebej o:-azstaViljeno, razen nekaj k<;>ž ~a 
razsta'VI!lem prostoru tavarrne Toko, ikJ& Je 
bjllo rviodeti nelkaJj mt~kiranega uooja. Zanimivo 
je billo edino UlSnje, .Vtgrajeno v nagrajeni ko
lelkaiji To:vame Teilro. Bila je napa z Vlide
zom, kot da bi bila loščellla. Konus je !imel 
konfekcijlsike 1zdelike i:z ze1o lepe .drobni.čaa:
ske l!laiPe in lepega, svetlega .svinj1skega ve
turja. Naša k<;>l~kcija de bi;J.a ~delan!l iz ·r~
nih izvedb ·SIV'l!l1'JIS1kega usnJa 1n ceplJenca, IZ 
goweje nape, 1rarleros vmrf:ov in anilinskega 
usnja irz šmaa:tna. 

V Zagrebu usnjao:-ska induSJtdja ni prrkazaila 
veli!ko novega. Naše podjetja je razstavljalo 
svoj kJasi.čni rprogram drl svinjskega, goveje
ga lin ~alk llllsnja. Kot novost smo preds-tavili 
svill'jiSiko laik UJSnje, dodelano na mesno st•ran, 
in široko paleto ro;leiks govej1h vratov. Po
zornoslt so ~bujale goveje naJpe, ki so bile 
zelo lepo irzdelane. Naš ;svinjski ve1ur je bil 
kot ponavadi brez •kOnkurence. S:vinju10 so 
razstavljali še ·Peto:-ovac na Mlavi, Konus, Niš, 
Vlisoko, •školskii centao:- Kal1lovac in Tovanna 
usnja ,iQ: Kaffilllika, ki je Jrot novost :plikazala 
rahlo zgubano ali stiS'kano blue jeans svinj
sko na1po !Z :zJbrušenimi vršički. Tudi njihova 
konfekcija Je b~la rv glaJVnem iz tega usnja. 

Konus je :mzsta'V'ljal široko pailelto lepih go
vejih nap s oorito dodelava. Kot zeLo kvaftitet
na je že dalj čalsa poznana njihova •telečja 
napa. 

Tvornli.ca kože Poznanovec je razstavljala ra
lek's wartove, podobne našim iz šmartnega. 

P.ri vseh ll."azstaJViljaldh so bile opazne na
slednje težnje: pri govejem usnju manj bru
šenih avtiklov, veli:ko več tankega napa us
nja, drobnice je ~razsta'VIljene vedno manj, 
prav ta'ko IPO.dg?latnega IUJsnja, pri svinjskem 
usnju prevladuje še naJprej ve1ur, napa je 
bila razsltavJjena le rv smromnerri številu, saj 
je komercialno zammiva le v naravnem ani
linskem videzu, za lkar pa so kože :preveč 
poš!lrodovane. Kirite dodelave- spominjajo 
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Iz razstavuega paviljona IUV v Zagrebu -
galanterijski izdelki 

preveč na pod:Lo.ge lin niso sposobne kolllku
rJ.rati dlrobničao:-..sikim naJpam kldub nižjim ce
nam. 
Korillsija za ocenjevanje usnja je :podelila 
našemu podijeuju PLAKETO ZA GOVEJI ANI
LIN BOKS, ter DIPLOMO in ZLATO MEDA
DALJO za SVINJSKI VELUR. Vseka!kor je 
to lepo pruz:nanje, še ZJlaJsti za SVINJSKI 
VELUR, ki je bi!l •sedaj že tretjič zaporedo
ma nagrajelll z naj!V'išjim iplriznanjem. 

Konfekcija in galanterija 
Na Sejmu mode v LjubljaJni so razs,tav1jali 
usnjeno ikonfekcijo Konus, Utok, Visoko in 
IndiusrtrJda usnja V.rl:llirika. Pri KoniUJsu im. Uto
ku je bilo opa:zillti velik napredek v ikvalliteti 
v :primerjavi s prejšnji'rni sejmi. Vrhnika je 
razstavdJa wrazito komercialno kolekcijo, ki 
je v primerjaiVIi. z drugimi iizjeffilllirni ~eri
jami (!p[etenine) delovala iSilcromno. P1rvič .smo 
pokazali obsežno otroško konfekcija, ki je 
US[Jela in zato prejela dipilomo. Konusova 
konfekcija je ibila delino li!Z IS'Vinjoslkega velur
ja, delno i·z lepe ko:z;je na1pe. Utok je razstavil 
enotno koleJkci:jo ruz JeaJnS •Svinjskega usnja. 

V galanteo:-iji so Torou podeliLi ljubljanskega 
zmaja, V.rhniiki pa di:plomo za kolekcijo iz 
platna. 

V Zagrebu so .vsi raZJstavljalci, ki so sode
lovali 1!udri. v Ljublj'allli, pOikazali. enak :pro
gram, saj sta bila oba sejma :povsem isto
časno. 0[1gani!zartOJ1ji sejma bi morati na .to 
bolj parzi:ti, saj je nesmi!selno za raZJstavljalce 
postavtl:jatli dva enaka sejma v i!stem času 
le 150 km ·vsalksebi. 

V Zag•reb:u so Konusu :podel!i.J.i zlato plaketo 
in dipJomo za usnjen rplašč in :z;lato pla:keto 
in diplomo za usnjen lkost1m. Utok je pre-

Iz razstavnega paviljona IUV v Zagrebu -
galanterijski izdelki 

jel Z'la1ni ogrtač za kl1Zllelll1ljuler:tij plašč, zlato 
plalketo in diplomo za model iz semi.ve1urja 
in zla1to ;pdaiketo :i!Il dirplomo za model iz svinj
skega ·velUJI'ja. Za galantenijo 1so .podelili Tdku 
zlato torbko in dve zla~ti ,plaketli in diplomi. 
Galant je dobi zlaJto p.Ioaketo jn diplomo, 
Vvhnika dve ZJ~ati !Plaketi in diplomi. 

Prišli - odšli 

S srečanja upokojenih članov kolektiva 
Pepca Pirnat in Magdalena Kavčič 

V mesecu februa11ju 1974 se je .v delovni 
ovganirzaciji IUV .Z!apos1illo 15 delavcev, 21 
delavcev pa je prenehalo delaJti 

a) TOZD usnjama Vrhnika: 
prišli: Merosander i:nž. Dekleva, Jošefa Sutailo 
odšli: Andrej Hribenmk, Janez Koši.r, Emil 
Kogovšek, Cirila Markič, Nuška Petrovčič, 
Franclka PoPimožič, SHva Zemlj.ič, Teodor 
žnnic 
u:pokojena: HiLda Kesel; 

b) TOZD usnjarna Smartno: 
prišH: Mi'lan !Dobllekar, Jože Dragan, Stane 
Kos, Mhlan Pene, Irvan P.1vec, A!1bin Seručar 
odšJl!i: LeopoLd Bučao:-, Jože Privšek, Maksimi
l~ana Skubic, Arv.gust Zajec 
v JLA: Jože Gradišek, Matija Lupše, Vmko 
Zadražrrrilk; 

c) lgrad Vrhnika (gradbeništvo): 
prišli: Meho A!bdalkovic, Zoran Ka1rmdija, 
Jem ej Sa:je, Krlstan Stoj ic 
odšlli.: Jozo čosic, Irvan Pejic, Arif Ružnic, 
Mustafa Zejnie; 

d) TOZD trgovska mreža v Ljubljani: 
po:-išli: Edo Kumej, Bogdan Tanasic, Janez 
Vičar 

odšU: Rudi SešJko; 

e) ;v TOZD Igrad V.rhnika (opekama) in v 
110ZD malo!Pmdajna mreža v Ljubljani ni 
nihče ;v;stopil, !Prav taiko 1tlllldi nihče ni pre
nehaft dela~ti. 

NASI UPOKOJENCI 

V meseou februaTju je :po hudi bolezni umili 
upolkojeni olan 'kolelktliva tovariš Ftranc Kraš
na, rojen [eta 1898. 
Svojcem .pokojnega Krašne i!zrekamo iskreno 
sožaJl~e. 
V mesecu janua11ju in februarju so praz
nOIV'ali: 
Mojil Bregar, 74 let, roj. 23. l. 1900. 
Neža FiCiko, 53 let, roj. 18. l. 1921. 
Nežka Jesenovec, 72 let, roj. S. l. 1902. 
Va!l.ellltlil!l Kogovšek, 72 let, roj. 14. 2. 1902. 
Magda!l.ena Kovačič, 60 \let, 10. 2. 1914. 
Anton Kirašovec, 62 .let, mj. 13. l. 1912. 



Franc Mačelk, 67 let, roj. 16. 2.1907. 
Fra:noka MaroH, 54 let, 7. l. 1920. 
Jože Medič, 76 det, roj. 21. 2. 1898. 
Ivanka Nagode, 60 ,Jet, roj. l. l. 1914. 
Jože Orešek, 68 .let, roj. 21. 2. 1906. 
V~kJtor PajiSar, 60 let, roj. 25. 2. 1914. 
Anton Plahtar, 85 let, roj. 21. l. 1889. 
Tonoka Pu11ka.rt, 64 let, roj. 11. l. 1910. 
Mar~ja SeČIDiiJk, 54 ·let, roj. 13. 2. 1920. 
Mariaa štibe1j, 68 let, roj. 26. l. 1906. 
Franc šrtirn, 72 let, roj. 14. 2. 1902. 
Valerutin š:tirn, 52 let, mj. 26. 2. 1922. 
Svetomir Tosic, 60 1et, roj. 4. 2. 1914. 
Madja UmeJk, 59 Jet, roj. 14. l. 1915. 
Franc VePb!i•č, 64 let, roj. 12. l. 1910. 
Tonoka Zimšek, 54 <let, roj. 2. l. 1920. 
v :mesecu marou pa bodo 1praz;novali: 
Jože DePmota, 69 let, roj. 10. 3. 1905. 
Karolina Elsner, 59 let, :roj. 17. 3. 1915. 
Jožefa Fatur, 64 let, roj. 8, 3. 1910. 
Mari:ja Gavranovic, 37 let, roj . 24. 3. 1973. 
Hermina H01wat, 43 let, roj. l. 3. 1931 
Jožefa Kilsovec, 62 let, roj. 8. 3. 1912. 
Jože K!Uha:r, 62 •let, ·roj. 17. 3. 1912. 
Ciri<l Kunstelj, 63 let, roj. 24. 3. 1911. 
Marija Malaoko, 68 let, .roj. 3. 3. 1906. 
Gizela Maraž, 74 let, roj. 28. 3. 1900 
Pepca .Pirnat, 66 let, .roj. 16. 3. 1908. 
Vinko Poljanšek, 68 Jet, roj. 29. 3. 1906. 
Jože Sm11bnik, 66 let, :roj. 26. 3. 1908. 
Jože Tršar, 70 ·let, mj. 13. 3. 1904. 
Ivan ValenNc, 61 let, roj. 2. 3. 1913. 
Aloje; Trščaj, 69 ·let, ·roj. 26. 3. 1905. 
Jože :žagar, 64 ,Jet. roj. 14. 3. 1910. 
Vsem jubi1laptom naše rnskrene čestitke! 
J. BabiC 

Opravičilo 
uredništva 
Opravičujemo ·se bralcem USNJARJA, zlasti 
ženskemu deLu delovne <skupnosti, ker je zad
nja (57. š:tev.illka) i<zšla z nekaj dnevno za!kas
nitv.iljo. Vzrok za to so bile objektivne (ok
vare st•roja) in suhjekt·i<vne .težave v .tis.karni. 
Vse gradivo je bilo oddano v ti!skarno pra
vočaSillo. 
Uredništvo 

Pismo iz JLA 
MIHAEL MIVšEK 
v. p. 1266/20-3 
65270 Ajdovščina, 
za .kar se <vam naprej zahvaljujem. 
Obenem praw 1epo pozdravljam delovni ko
e'lktiv in želim mnogo delovnega uspeha v 
nada<ljntiem delu. 
Mihael 

Solidarnost -
človečnost -
prijateljstvo 
RDEči KRiž SLOVENIJE 

va-s poziva, da <Se s s"l.'ojim prispevkom pri
družite akciji ·zbi·ranja pomoči za žrtve hude 
lalkote v Afriki. 
V<s e leto 1973 1smo bili ,priče hudega položaja, 
v :katerem •so se znašli ljudje teh dežel, po
magali smo jim in želeli, da bi letošnje de
ževje njihov položaj i<Z!boljšalo. žal se to ni 
zgodilo. Izgube .živine in poljskih ~pridelkov 
so kata•Sitrofa1ne, lanska letina je npr. v Nigru 
d<l'la le 25% v običajnih letinah pridelanih 
prideLkov. Zato bo letošnje !.eto za te ljudi, 
ki danes rzaradi .laikote ;umirajo v več stotinah 
dnevno, še težje. 
Moramo jim pomagati preživeti. 
Denarni prispevek lahko nakažete na tekoči 
račun 501103-678-51579 - RO RK Slovenije 
(za pomoč Afriki), 

če •bi radi darovali kak prehramben art1kel, 
pa va\5 :p;rosimo, da •Se poprej 1povežete 
z našo opera:trvno •skup1no (telefon: 24-294, 
Lj,ubljana) zaradi dogovora o preve;emu in 
transpo11tu. 
Za vaše sodelovanje in pri·spevek se vam 
V<naprej zahvaljujemo! 
Ivo Ma<jdič, l. r. 
predsednik RO RK Slovenije 

Razvoj in 
dejavnost !grada -
TOZD gradbeništvo 

V prejšnji števi<lki UsnjaiJja .smo pisali o vrh
niš'ki opekami, danes pa hi va<s radi seZJna
ni:li še z gradbeno dejavnostjo. 

Le-ta je precej mlaj•ša od O!pekanne, saj 
njeni začetki segajo v leto 1958, !ko se je na 
V<r.hn:i:ki us.tanoviJla uprava komunalne dejav
no::.ti pni abčini Vxhni<ka. 

K:o1t že dme samo 1pove, se je ta skUipina 
U!kvaDja:la IS komunaln:imi obdekti. Tako so 
v zače1Jku popra!Wjali vodovod na Vrhniki, 
ga ;reknnst·ruira<1i, pa tudi nove napeljave so 
naredi1li v e;arzilda1nih okoliših. Hkrati z vo
dovodom ,so povezali -t'll!cLi v.so vrhniško ka
nalizacijo. Na področju cest pa so zgradili ne
kaj novih, pred·v;sem pa so VZidrževa:li že ob
stoječe. 

Komunalna uprava ,je brla na V;rhniki na novo 
ustanovJ1jena iln je bilo na tem področju v 
začeUk:u veli.lko dela. Z nadaljnjimi leti se je 
potlreba malo ZJmanjšala, večja dela so iz
padla, os<tailia so le V<sak!danja, VZidrževalna 
dela. 

Poski.IISii.Ii ISO se 1pa tudi v vilsokih gradnjah. 
Začeli so .z adaptacijo starih objektov, na
daLjevali pa z gradnjo novih, .predvsem dndi
v.Ldualnih s•tanovand,ski<h obdektov. 

Ta posel jim je bolje <zacvetel, .zato so se 
ho~je po<'Wetiili tej <smed in kmadu so lahko 
od celotne reaLizacije podjetja pri-spevali 
gradbeništvu cLve t·rertJ]DJi. sredstev. 

Kom'll!nalna uprava ;Se je Ieta 1959 preime
novala v KomunaLno podjetje Vrhnika, leta 

1964 pa v Obrtno gradbeno .podjetje Dolo
mit. Leto dni kasneje so se ·ljudje odločili 
za .zcLruži<tev Dolomita :in Vrhniške opekame. 
Novi skupnosrti <SO dahl. ime Igrad. 

Ob zdruŽii.<tvi je imela gradbena dejavnost 
precej manjšo ;realizacijo 1kot opekarna, toda 
kmaLu se je e;-ačelo povečev-ati Š<tevilo za
pos<lelllih, VZiporedno pa :tludi realizacija. V 
letu 1970 je že imelo .gradbeništvo 3-krat 
večjo :reallie:adjo od opekame. 

Nekatera ve6ja dela, ki j1ih -je opravil Igrad, 
so na primer marketa za trgovsko podjetje 
Nanos iz Postojne dn to v Portorožu in v 
bloik.ovni g1radnji na V<rhniki, portem pa še 
1.11pravni zgradbi ,za podjeuje Kamnolom Verd 
in za Panketarno, proizvodni prostori v Li!ku 
in Ljl!lblJaills'kih opekarnah ter razna rekon
stmkciljiSka dela v Industnijd usnja Vrh'l1liika. 
SodeloV<ali so urtdi !Pri ·rekonstrukci-ji tovarne 
v šmartnem za IUV. 

Na referendumu <SO se Olam.i ·kolektiva v Igra
du odločilli za priključitev k Indus:Dtij,i usnja 
Vrhnika, in ·sicer leta 1972. 

V o;k,~imu IUV ima Igraid dve TOZD, in sicer 
TOZD 01peikanna in TOZD gradbeniŠ<tvo, z 
lastnostjo pravne osebe in 1s s•vojim žiro 
račnnom. 

P.redme<t posJoVJanja Igrad, TOZD grad<beni
šuvo je: ·vi<so!ka gradnja, s.tanovanj.ske in in
dustdj:Sike ter .gradnje za trg, ni!Zke gradnje, 
montažna in po1montažna .gradnja, prevozne 
stollinve za TOZD in .druge ter prodaja grad
benega ma;teriala na .drobno. 
K.M. 

»Mislim, da ima vse pogoje · za normiral 
v naši TOZD« 

!GRAD - TOZD gradbeništvo 
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Stanovanjska 
politika v 
občini Litija 
in TOZD 
Usnjarna 
v 

Smartno 
Za čim bolljše uresmcevanje interesov de
lov:nih ~judi ~n občanov pri. gradnji, uporabi 
in gospodarjenju s ·stanovanji je •skupščina 
občine Ut1ja v lanskem letu z odlokom usta
novila samoupravno stanovanjsko skupnost. 
Posarnee.ni ~bori in sklupščina samop:ravne 
S•tanOIVanj,ske 1Sikupnosti •SO se konstituirali 
v decembru 1973. leta. 

Samorutpraf\lllla s.tanovanj,ska •s1kupnos1t ima na
logo, da kot odiločillni dejavnik pri vodenju 
in usmenjanju stanovanj•ske politike v občiilli 
obra'VnaiVa in il"ešuje ,predVJsem naslednje na
loge: 

- sik:Dbi za uveLjavitev o11ganiziranega druž
benega IVrpiLiva na področju celotne •reproduk
dje v stan01Va!l11j,sikem gosrpodrurstvu, 

- orga!l11izira in poveZJuje VISe družbene de
javnike in občane z namenom, da kar naj
bolj p01Veča obseg •stanovanjiSke gradi,tve ter 
s :tem posrt:opoma odprav;lja stanovanjslki pri
manjikJI.jaj, 

- rešuje stanovanj1ska ·VJp.rašanja določenih 
socirulnih kaitegornj družin in občanov, 

- sikrbi ·za p!Tav:i,lno in smotrno urpr avljanj.e 
in gospodaiJ:1jenje s .stanOIVanjsJkim sikladom v 
družbeni Iastniilli, skladno z interesi sta
no.valcev in Vllagateljev, 

- rpriprarvlja osnove za dolgoročilli. in sred
njeročni p1rogram stan01Vanj1ske graditve v 
občim, 

- prilp!faVIlja zasnove samoupravnega spora
:oumevanja o izločanju sredstev za s'tanovanj
sko gtrarditev •ter druŽibenega dogovora o zdru
ževanju dela ter sredstev, 

- tpl1ipmvl~a osnOIVe za politiko druŽibene po
moči v stanovanj•skem gospodarstvu ter or
ganiz~ra in liizvaja druŽibeno pomoč, 
- priptra!VJ.ija osnO!Ve za rpoliti'ko Sltanarin in 
najemnin in predilaga občinslki skupščini ra
ven stanarin, 

- v sk:iladu •S programom stanovanjske gra
ditve daje občinJSki •sklupščini predlog za celo
vito trazlaJS!titev ~n za .izbiro območij, na ka
terih naj se uveljavi prednostni nakup zem
ljišč, 

- ureja razme:!'ja !Vseh tistih dejavnikov, ki 
pnilpraMldajo u11bandstično dokumentacijo za 
gradnjo stanovanj,Sikih naselij, programirajo 
in fJnandrajo komunaLno urejanje, odkupu
jejo, pni!prav;ljajo in urejajo s.tavbna zemlji
šča, lizdeilujej.o tehnično dokumentaoijo, gra
dido, prodajajo in v.:održujejo stanovanja, 

- usklajuje pobude krajevnih skupnosti za 
graditev objeiktov, •S hišnimi s.veti •in kra
jevnimi skJupnostmi obli~uje načela za upo
rabo stanovanj, sklupnih pmstocov, kot tudi 
z VJsemi. dejavniki v občini slkrbi za vwstvo 
okolja. 

To je kratek pregled nalog, ki so zaurpane 
samoupra'VIl:i stanovanJski skupnosti. 

lO 

Upra!Vl~anje v skupnosti temelji na načelih 
dru~bengea UJP'fa!Vljanja, za kar so billi po
sta!Vlldeni nas,lednji o_r;gani: 

- s1kJupščina samoupravne stanovanjske 
skupnosti kot mujvišji oPgan upravljanja ter 
- zbor delegatov Vllagateiljev za usmerjeno 
~radnjo stanoiVanj, 
- zbor delegatov za stanovanjski s~lad v 
družbeni lastnini, 
- zbor deiegatO'V socialis,tičnega stanovanj
skega sik!lada m 
- zboc •delegatov s1kJada za urejanje m od
dajaje stavbnega zemljišča. 
Za vse te zbor.e je rtucLi naša TOZD lani 
izvolila delegate. Nav,zočnost naših delegatov 
pri upravlja!illju sredistev posameznih zbocov 
samoupravne stanovanj,ske skJupnos•ti ter 
skupščine SRS bo zelo pomembna ,pred
vsem z vidiika namenske .porabe sredstev 
skupnosti, kot tUidi udeležbe naše TOZD pri 
oblikovanju .in porabi sredstev. 

Samoupravna SJI:anovanj,ska skupnost oziro
ma posamezni :llbori bodo pridobivali sred
sil:Va predvsem iz naslednjih v;irov: 
- sredstva, ki so jih dolžni na podlagi za
kona in odllaka SOb Litija izlločiti temeljne 
Ol'ganizacije združenega de:la in os•ta:l!i za!Ve
zanoi, in ·sicer iz SIVojega dohodka za gra
ditev 1S1tanovanj. 

Po tem pr edpisu bo morala naša TOZD le
tos od1Ve1sti priblližno 700.000,- din. Od tega 
prejme zboc delegatov solidarnostnega sta
no-Vljanskega sk1lada ·polovico, z os-talo rpolo
vico pa ho mz.polagal •zbor delegatov v;lagate
ljev za usmerjeno gradnjo stanovanj. 

- ·stanaPine, najemnine in amo11tizaoija, 
- p11ispevki za uporabo mestnega zemljišča, 
- prispevki za utrejanje stavbnih zemljišč 
in ootadi pri51PevJd. 
Zbrana s.redst•va bo samoupravna stanovanj
ska sik:UipillOISit [pOmb1la predvsem: 
- za usmerjeno .gradnjo d11užbenih in na
jemnih stanovanj, 
- za delno nadomestitev stanarin, 
- za .gradnjo ikomuna:~nih naprav ter ureja-
nje 'Stavbnih zemljlišč, 
- za kritje poslown1h ISitrošikov skupnosti ter 
Vlse dl1llge i.zda1Jke, ki so v ·skladu s predpi,si. 

Posamezna rzhori ozkoma •samoupraiV'Ila sta
novamjska skupnost bo, upoštevajoč dane 
momosti, [ahiko porahiJa za gradnjo stano
vanj in za najnujnejše investiciz·sko vzdrže
vanje okrog 13.500.000,- d:in. Za m:ejanje stavb
nih zem:IJjlišč in komu:natnih naprav, kjer je 
gJa~Vna [postavka nadvoz, pa bo porabljenih 
pribLifuo 4.000.000,- dilll, !Skupaj torej okrog 
17.500.000 din. 

Največ •Sredstev. med ,njli.mi tudi •kredi,tna, 
bo porabll •solidamnostnd .sklad, 'Saj bo do kon
ca ~leta iz 'tega naslova predanih uporabni
kom 45 st:am.ovaTIJj. Blok s 45 stanovanji bo 
stad nad 9.000.000,- din. Pil"eootala sredstva 
Sklada ibodo porabljena še za nekatere naj
nujnej,še rzadeve v 1S1kla!Clu s prog.ramom in 
finarnČ!Ilii!m nač11tom. 

Tudi ~hoc rza usmerjeno gradnjo bo ra2lpola
gal :s pTecejšnjimi !Sredstvi, !Vendar prevla
duje mišljenje, nad b!i. IV.si vlagatelji v občini 
letos odstopili od natečaja za prudob1tev ilcr"e
ditilli.h sredstev IV ikomst ~reševanja perečih sta
novanjoski!h razmer v šol!stvu. 

Znano Je ,tudi, da bodo poleg samoupravne 
stanovanj,sike SJkwpnosti 7lgradili še blok za 
potrebe PredHnice Litija in Industrije apna 
K,resn:ice v K,resnicalh. 

Za našo TOZD USNJARNA šmartno so pri 
programiranju ~adnje 'stanovanj pomemb
na nas[ednja deJstva: 
l. TOZD r~olaga s 47 •stanovanj,slcirni eno
tami. 

2. V programu 1srednjeročnega razvoja sta
novanjske graditve, ki izvira 1iz potreb, smo 
ugotovi•li, da bi za kritje najnujneših pri
merov in s tem za odpravo stanovan}skega 
priman:j!kljaja morali do konca 1976. leta pri
dobiti iViSaj 55-60 novih ..stanovanj:skih enot. 
3. Za dosego tega dlja bi morali zgraditi 
v.saj 2 bloka ·s ,po 24 ,s,tanovanjskimi enota-

mi, preostanek pa bi pokrivali s stanovanj
skimi enotami, Jci jih gradi samoupravna 
stanovanj-ska skupnost skupaj s sredstvi so
lidamostnega 1sklada. 
V ta namen smo ilanli začeli z odkupom 
zemljišča m naročd;li ·tudi .zazidalni nač11t za 
zaiZidal.rri otok »ŠS-Ul<< Ust je-šmaDtno. Zem
ljišče obsega oikrog 5500 m 2

, po zazidalnem 
načrl!u rpa bi •V. eta:rpni 1gradnji lahko v na
slednjem obdobju 1skladno z načrtom posta
v;ili š.ti:ri stanovanj1ske ibldke. 

V smislu stališč ohratnega DS smo naročili 
vso potrebno dokumentacijo ter začeli z iz
bioro najugodnejšega ponudni!ka za izvajanje 
del. 

Odoloči'li smo se, da ~dela ~lavilli. načrt za 
24-stanovanjSki blok projektivna s1kupina v 
IGRADU; lka1kUilatiVIni podaili Gradbeno
komunalnega podjetja ~ Litije, izdelani na 
osnovi :idejnega naČ11ta za g·radnjo 24-s.tano
vanj,skega bloka, nalffi dajo slutiliti, da bo 
vrednost bloka precej višja od načrtOIVane, 
saj ZJnaša v pOn!Udbi celotna v.rednost pro
jekta kar 4.694.340.- d.in. Jasno je, da tTe
nutno teh sredstev Dimamo zagotovljenih, 
pač pa bodo konec meseca aprHa spro
ščena kreditna sredstva v višini 1.750.000,
diln, poleg tega pa bomo morailii nameilliti 
za gra!dnjo bloka VJsaj 80 Ofo s redstev, ki se 
zbirajo, za stanovanj,sko gradnjo v spreje
tem odistotku !iz osebnega dohodka. Glede na 
povečano St<JiPnjo irz 8 na 10 °/o lahko z go
tovostjo t·rdirno, da bomo za te namene 
zbmlli VlSaj 600.000,- din, medtem ko naj bi za 
ind1vidualno gradnjo ostalo okrog 150.000,. 
din. 

Tako z;brana sredstva prav gotovo ne bodo 
zadoščala za kniltje nač11tovane ~adnje. Zato 
bomo morailii še močneje V'lcljučliti siistem 
štednje na vseh traVIlleh za pospešeno prido
bi<vanje sredstev za !Stanovanj•sko gradnjo. 
P.B. 

O krepitvi 
telesa 
z vodo 

Najboljše .sredstvo za utrjevanje telesa so raz
ne kopeli. To pripisujejo predvsem f~zikal
nim s<voj.stvom ;vode, visoki prevodnosti to
plote in mehaničnernu delovanju vode na 
·koŽ!o. PreVIOdnost toplote vode je na .primer 
28.,kralt večja kot na prumer prevodnost zra
ka, 1torej voda dosti bolj ener~ično v;pHva 
na počutje rnoveika. 
Poleg .tega so kopeli vedno različne glede 
na ja'kost delovanja na organizem. Zato lah
ko i:zJberemo rpostorpeJk, ki naj prijetno de
luje na človeka g.Iede na njegovo rast in 
zdrav;je. 

P·rek števi,mih živčn:ih ruti, sprejemnikov 
draŽ!ljajev, ki so v koži, 'Vlp'liva voda na osred
nji živčni sistem in endokrini sistem in prek 
nj!ih na celotnd orga111i.zem, Pri tem •se poviša 
napetost :rni:šic, izbolJša se delovanje ·srca, 
p1juč itd. 

Oži.lje v kom lahko sprejme v sebe več kot 
30 Ofo k•rvi in ·toplote, kar p redstavlja okrog 80 
0/o vseh potreb organizma. Ni potrebno torej 
pouda11jati, kaiko krepko vplivajo na človeka 
vodne korpeli. Z vadbo ožilja in živčevja 
kože s rtov;nstno »telovadbo« lahko prepreču
jemo štev~lna ·obolenja. 
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Utrjevanje z vodo je potrebno, izvajati si
stematično, redno in to iz dneva v dan. Nič 
m&nj važno pa ni povečati delovanje vode 
s pomočjo zniževanja temp.emttm"e in podalj
šanja postopkov. To naj bi delali zjutraj ali 
po delu in ne pred spanjem, sicer to po
vzroči rprevelilko ,razJdiraženost ž~včnega siste
ma in .slabo .spanje. 

Uti11jevanje z vodo daje prijeten obootek pri 
tempe:ra1luni (lJraka od 17 do 20° C. Vodne ko
peli na pr.ostem lahko opravljamo ;pri tej 
temperaturi ~e, če ni vetra. 

Utrjevan;je e. vodo je Jepše začeti spomladi 
ali poleti. 

MASAžA: 

To je ilelo nežen ;in lahko dostopen postopek. 
Z br.isačo a'li frotirasto roka-vico, namočeno 
v vodo, ma!Siilfamo .telo :in končno zbrižemo 
s suho brisačo. Začnemo z vodo takoimeno
vane indiferentne temperature (32- 35° C). 
v,sa!ke 4 dni jo lahko znižamo za 1° c. Nato 
postopoma dosežemo ·čez 1,5 do 2 meseca 
tempera1luro .vode od 10 do 20° C. To ,la,hlko 
dela;jo Ijudje lkre!!Jkega zdravja ill1 m looina. 
Lj>udje pa, ki .imajo slabe živce, oslabeli in 
rekonvalescenti, pa naj ISe držijo tempera
ture 35-36° C, ki Jo bodo prenesli brez te
žav. 

Najprej se masiramo do .pasu, čez nekaj dni 
pa mas·ilramo celo .telo, najprej zgornji del, 
nato pa srpodnjti del .telesa. ·PIWih 10 dni ma
skama 4-5 minut, pozneje 5-7 minut. 

UMIVANJE NOG: 

P.ri ull11jevanju rzdravja je rpot•rebno tudi no
ge umivati s hladno vodo. Zakaj je to vamo? 
Ker je odvisna od stopnje hladitve nog v neki 
meri sluznica nosu in zgornje dihalne poti. 
p,rehlad začenja pogosto •1lalocat, kadar .si 
je človek !Premočil aLi ;preveč ohladil noge. 

Noge umivamo pred ~panjern, enkrat dnev
no, celo leto. Najlpl"ej rpri 25-28° C. Potem 
posto!Poma znižamo na 3-4 dni ,za 1° C. Ko 
pridemo na 14-15° C, delamo kopeLi nog 
2- 5 mi[liUit. OsJabeli, starej•ši 'ljudje naj ne 
umivajo nog le pri temperaturi 26- 28° C, 
temweč naj jo ,primerno znižajo čez 3-4 dni 
za 1" C in to od 17-20° C. Noge oblivamo 
10- 12 dni z vodo earrke temperature, na kon
cu pa jih ;'~redno do suhega i•21brišemo z gro
bo bdsačo. 

Dobro si je utrjevati •tudi !?ir.lo, posebno pri 
ljudeh, ki imajo .kroničen katar. Enkrat dnev
no i,zperemo g;11lo z vodo - naj:prej z mlačno 
vodo, nato preidemo na nižje temperature 
22-23° C. 'Posoopoma to Zl1'ižujemo na vo
dovodne temperature. To delajmo zjutraj, 
kadaT •Se tunivamo. 

OBLIVANJE: 

S tem začnemo po dveh do treh tednih ma
saže, ker ta postopek ,zelo draži kožo. Tem
peratura vade za oblivanje mora hiti 26-28° 
C, potem pa jo postopno v 2-3 tednih zni
žarno do 13- 15° C. OblilVamo se pribld!Žno 
4 •Imnute. V ;prwem obdobju se .polivamo pri 
temperaturi 21raka 18- 20° C, čez 1-2 tedna 
pa se lahko poliv.amo 1p11i temperaturi 21raka, 
če gre za poletje. 

Polivanje z .vodo je priporočljivo IS·tarej.šim 
ljudem, k!i so živono razdraženi. Fizično k!rep
ki !j,udije lahiko 1telo pozimi masirajo s sne
gom, vendar ta:k pos·topek ne sme trajati več 
kot 1,5-2 mim~it. 

PRHANJE IN KOPANJE: 

P<rha predst1W1lja najakitivnejše fiziološko de
lovanje in to prek temperature vode in z 
moč111im mehaničnim draženjem kože. P·rha
nje · (n~dno) priJporočaJmo !predvsem tistim, ki 
dobro prenesejo hladno vodo. 

Začetna temperatura ,prhe mora bi.ti 33- 38° 
C. To temperaturo ;znižamo za 1- 2° C vsake 
2-3 ·dni. Postopoma uvedemo od 20-22° C za 

neutrjene in starejše ljudi in 15- 17° C za 
trenira.ne, ik,re,pke mlade ·ljudi. T•rajanje po
stopka p11ve dni je 1 minu:to, nato pa 2-3 
minute. · 
LjiUidem, kd se radi prehladi<jo, ki boJehajo 
za kroničniini boleZJnilmi ali so podhranjeni, 
se •prha kot obBka utrjevanja ne priporoča. 
Prhe se tudi ne poslužJUjemo pri nespečno
sti, r.az:dra.ŽilMvos,ti in splošllli s.labost~. 

Določena <prev~dnost je potrebna tudi pri 
kopanju, lki kaže ·velik 'Vpliv na or;gani
zem, posebno kadar •gre za sestavljeno de
lovanje .sonca, rzraka in vode. Firziološtki uči
nek pa okrepli. še plavanje .v vodi. V morski 
vodi se pojavi .poleg mehaničnega še kemič
no delovanje. V1se 1to predstavlja kopanje 
kot zelo zdrav postQpek. 
Kopil>jemo .se lahko že, kadar temperatura 
vode doseže 20- 22° C in :nralk 18-20° C. V 
vodo ne smemo iti nHi prezebli, ne pregreti, 
po;tni ali siti. Potunlkati v vodo ·se moramo 
hit;ro, pr·i tem pa moramo močno gibati z 
rokami in nogwmi, v1se dokler .se ne segreje
mo. Ko gr.emo iz .vode, se otremo s firo
thcko, potem pa šele oblečemo. Pne dni ne 
plavamo oziroma ·sene kopljemo naenkrat več 
kot 4-5 minu.t, na koncu sezone pa lahko 
že 15- 20 mli'Iliut, za !krepke ljudi 25-30 mi
nut. N&jJepiše se je kopati dopoldne ali proti 
večeru do .zahoda sonca, a ne več kot 1 uro 
dnevno. Sončne kopeli menjavamo z vodni
mi. Starejši ljudje in Jjudje, ·k.i imajo raz
Iične kronične bolezni, se smejo kopati le 
po .posvetu z zd:ravn:ilkom. · 

PrkedH: d~-. Bo11i1s Moškon 

Delavci TOZD . 
usnJarne 
Vrhnika, ki so 
bili sprejeti v 
članstvo 
OO ZK IUV 

OO ZK TOZD usnjama Vrhnika je v mesecu 
marcu sprejela v članstvo 25 novih članov 

1. Atdjic Mi·lomi·r 
2. Baret•iC Milan 
3. Dohrovo~jc Ma·dja 
4. Ga'VrtlOIV.iC MiJoj1ko 
5. Ga.zdic Velimir 

6. Gor1up Vi.1jem 
7. Hrestak Marnjan 
8. J anoševic Milkai!lo 
9. Japelj Stane 

10. Jazbec Volj1ko 
11. Jelisavčic Miilomir 
12. Jereb Ja.nez 
13. Jerina Vojiko 
14. KJ.Jaj[c Velimir 
15. MillovanOIV.ic Lj.ubiša 
16. Mladenovtic Mirko 
17. Mla:ka.r Danijel 
18. Pantelic Dragovan 
19. Posavec Mill1ko 
20. Podbregar Oiril 
21. Smr<k F:ranjo 
22. Starčevic Jovan . 
23. Sta:rčevic Radiša 
24. špeh Peter 
25. žirovnik Uiflban 

[(viz 

>>mladi 
74<< 

Obe ekipi IUV, udeleženi na kvizu »mladi 74« 

V ;soboto, 16. marca, je bH v Zadružnem 
domu v Verdu mladinslki !kviz, ki .sta ga or
gani:zi,raia oboinslka !konferenca ZMS Jin mla
di.nski a1kti1v Ve11d. Tekmovanje je zajemalo 
7 tem: poHtilko, zgodovino, zemljepis, k:,nji
ževnost, znanost, glasbo in šport. 

Med petnajstimi sodclujo6mi ekipa-mi iz V•Se 
občine sta se •tekmovanja udeležili tudi dve 
ekipi i.z· IUV, in 1sicer •V ·seSII:av•i Ciril Pod
bregar, Voj•ko Jerina in Franc Plestenjak 
kot člani prve ekdpe in Dane Mlakar, U1:1ban 
žirovniik in •Hrane ObJa!k Jkot člani druge eki
pe. Zaradi velikega števi1la prijavljenih ekip 
so o.rganizattoDji iz·~rebali trJ polfinalne sku
pine, iz 'katerih so •S(~ 'Prvo in drugouvrščene 
U'Vil1Stille v finale. Zaradi nesrečnega žreba 
sta obe ek!Pi•i IUV •sodelovaLi rv isti .polfinalni 
sk,u,pini. V p;rvi polfinaLni .skupini je !premoč
no zmagala ekipa IUV 1 ·s ·sed.mimi os•voje
rrimi točkama preP, kasnej-šimi •zmagovalci, 
ekiJpo ganni,zona 1, 1ki 'so zbrali 4 toč:ke. Iz 
os•talih pol.fi:nalnih SikliiPin so se uv.rstile v 
finale ·Še ekipe MA V•11hn1dika, MA Liko, tabor
nikov in radiokluba. 

V finalu se je vnel ogorčen boj med favorirli
ranimi elkipami - gamizonom, MA Vrhniko 
in MA IUV l. Po prvih .•treh vprašanjih je 
bilo stanJe · izenačeno, nato pa· je naša ekipa 
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za.radi treme naredila dve nerazumJMvi na
paJki in taiko s petimi točkami osvojila tretje 
mesto za eki,po gamiwna, ki je osvojil 7 
točlk, drn ekipo MA Y.I'hni1ka, .<ki je osvojila 
6 točlk. 

Bkirpa IUV je d11ugi .dan po telanovanju pro
tes.tJiala pri ži:riji, iker Je•ta ni priznaJa od
govora, za ik:aJterega se je izkazalo, da je bil 
prarvHen. žJii11~ja se je IS·ncinjaJla, da ~e ekipi 
Vd11nidm in IUV, 1ki imata v tem primeru 
enaiko števi1o točk, ·v doglednem času še en
krat rpomerita z dodatnimi 'VIPrašanji in tako 
bomo dolhi!l:i drugouv:rš·čeno ek:ipo. 

Po .končanem tekmovanju je bila ;podelitev 
nagrad in ples, na 'katerem je igral vrhniški 
vojašiki ansambel. O rae.pletu tekmovanja 
bomo še poročali. 
P.C. 

»Kviz mladih 74« 

Srečanje 
z NLP 
Bilo 1e pozno popo1dne, iko sem vzel vse 
optične .dele, ikO. jih potrebujem, če hočem 
usposoblliti teleskop, ter :Se odpravil !k opazo
valllllici. 

Pot me je vodila skozi 'sadoWl!jak, ikjer sem 
iz previd!nooti napravil manjši ovinek in se 
tako U!IIlaJlrui[ poti sosedovih čebel, !ki so 
se <V:račale v svoje panje. Prevečkrat sem 
že birl oilj 111ji:hovega napada, zato nisem imel 
namena, da bd ,se nastaJVIljaJl zadnjemu delu 
n:jihOIVih teJlesc. Po 'kratkem manewu sem 
pomkjne zakoračhl v breg. 

Sonce je že toliiko za obzorjem in :tudi naj
višji vrhovi, tod naokoli, so se nehali kopati 
v njegovih žar:k:Jih. Temnomodro, !kristalno 
Čii'sto nebo j.e že začelo :razkrivati 'svoje le
pote. Ozek St1p je nizko nad obzorjem iz 
minute v minuto p~ridobival na svetlobi. Pri
spel sem do rteleskopa. Roke, vajene dela, 
so hitro U!Sposobile instrument za opazova
nje. V•se bolj in bol~ se ·je mračilo in z nočjo 
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je [prišel ,tudi kolega, .s kaiter:im sva bila 
dogovo:r.jena. Za rta <Večer je biJo napoveda
nih precej lepih dogodkO!V na nočnem nebu. 
Počasi in grozeče, !kakor top, se je cev in
stilumenta pomikala v tisto smer, kjer je na 
nebu svetirl naJj.večji planet našega osonč
ja - Jupiter. Utcinek:., ki Je rZa!blestel nekje 
med ozvezdjem rPerzeja in Andromede, je oz
nanja'l, da de Zemlja na svojri poti že :Zašla 
med pas meteor1tov. Ta večer je bilo na
povedanih 55 utrinikov na .uro. Torej pravi 
mali ognjemet. 

Gledal .Šem v tisti del neba, kjer je bilo 
pričakO!Va1i večje števi,lo meteorjev, kolega 
pa je OjparZOVa'l Jupi,ter lin njegovo :rumeno 
pego, iko se je zasvetilo in zašumelo. Poboč
je sosedovega hlfjJba in -krošnje dreves :so se 
osvetljeni pokazalri iz rteme. :lelenkastoru
mena svetloba je prihajala od predmeta, ki 
je z veliko hitrostjo letel izpod neba proti 
polju, ležečem pod hribom, približno ikilo
meter [proč od naju. 

Svetla črta dn bJ.eda sled, ki jo je puščala 
za seboj žareča krogla, je razdelila nebo na 
dva dela. Neika1j deset metrov nad tlemi je 
krogla ugaJSlllila. T~rajalo je določen čas, da 
so se za~lepljene oči zopet privadHe na te
mo. če ·je billa 1krogla meteor, potem je ta 
zgorel. V najino .veliko presenečenje pa sva 
opazila IV Jtisit smeri rahlo ,svetleč predmet 
tcikotne oblike. Tristo zelenih, kaiko nama 
je zll!prlo sapo. Ali je mogoče, da .sva p:rav 
tedaj ,tudi midva OjpazHa NLP, o !katerih so 
že rtoliiko rpd'sa:li ·in še vedno rtu rin tam po
ročwjo ČaJSQIPiJSi. 

Predmet je !hill 1sedaj .pred nama. Pot.rebno 
je billo samo stopiti 1tja in si ga ogledati. 
Kajne, .karko preprosto? Samo •stopiti tja in 
si ga ogledati. .če ibii ibH sam, hi jo prarv 
gotovo tako pob:risail irZ 1prizoriš.ča, da bi se 
tudi za menoj potegnila 'svetJa ·črta dn ble
da sled. .Jn ,če ka:j pozmam <kolega, tudi on 
ne lbi irZbirrul poti, iko 'bi •rezal zrak proti na
selju. Bi[a pa sva drva in noben ni hotel 
polkazati nort~ranjih kvalitet. Oborožena z ba
temijo rs·va se odjpravila proni predmetu. šele 
med potjo se de pokazalo, ikako lepo s;va 
oba JV:zgojena, saj :sva <Ves čas d:rug drugemu 
daJj a:la rpredinos.t. 

Taiko s•va počasi [prispela, rahlo v'l~h spod
njic, do polovice poti run začela poši~jaiti svet
lobne ;sirgnaile pTOti tistemu IV!ragu. Enkrat, 
dvaikmt in večikrat sva ,z baterijo poirvkušala 
iz varne mzdaJje v~osta'VIitti s.tiik z more
b&tnimi ibdt>ji, rtoda b:rez uspeha. Stopila s:va 
naprej. 

Bme, ko sva prihajala, razločnejši je po
stajaJ objekt. Na razdaJlji okrog petdeset 
metrov !SIVa 'se zopet ustavila. .P.ra<VZaprav ne 
vem, če je bilo do !Pfemeta na zemlji res to
Niko mernrov, ikot sem napi•sal. Te~o je nam
reč v temi in pod rtaikim duševnim pritiskom 
določiti irarZdallijo. Vsekakor pa s;va bila tisti 
trenillltek dovoJij b[d<Ou, da sem opaztl •tole: 
medla zeleltkll!sta svetlloba je prihaja[a ne
kje dz notranjosti. rPribližno meter lin pol nad 
zemldo, ikje:r je bi<la .stvar naj.svetlejša, je 
horizontaila os,ilro [očila svetli del od teme 
in z naVIpiČinico na ~evi strani ujela svetlobo 
v rpravokotnik. 
Desno proti tJem, ikjer naj bi hirla najdalj
ša stranica, je •svetloba poča~sii prehaja:la v 
temo in ZJdelo se je, da predmet, obdan s 
prosojno tkanino, lebdi nad ,zemljo. 
Gledala sva :v priikazen in počasi s'topila da
lje. Bolj ko S•va •se bližala, večja je bila ne
varnost, da ibo venti!lčerk za urin popo1noma 
odrpovedrul. 

>>Stoj!« je .siknil !kolega >>Zdi se mi, da se je 
nekaj p.remalrnilo.<< >>Figo 'se je premalruilo!« 
>>Dovolj •sva že bli~u. da lahko z baterijo po
eveti5 v tisto strašilo!« ,sem mu !Zabrus.il ves 
napet, iko sva ležala v .rosni travi. To se je 
v nasiednjem hripu •tudi zgodi'lo. Ourek Sivet
lobe, usmerjen ;i,z baterije, se je u&tavi;l na 
površrini predmeta. Tedaj se je pos·vetirlo. To
da ne iz NLP, •temveč •V najinih glavah. 
šotor! N:ič drugega kakor šotor! 
V njem pa v·erjetno kak iz.IetniJk, ki je pri
jetno san~al oib pl~rnski s;vetilooi, katero je obe
sil na levo rsrtran šotora pod zgornjo prečko. 
Vrpra.ša:1i boste: >>Kaj pa žareča krogla?« Bil 
je unrilnek! Eden največjih dn naj[epših, !kar 
sem Jih videl do sedaj. Vidite, tako se je 
končaolo najino, srtrahu polno srečanje z NLP. 
Prep11ičan sem, da je bilo še mnogo takih 
aM dnJJgačnih pojavov, iki si jih ljudje niso 
mogli razložiti, proglašenih za NLP, bodisi 
zato, ker 1se jrim ni,so 'lllpa:ld, ali pa zato, 
ker se dim :nilso mogli :prib:ližati. 
S.M. 

Hrepenenje 

Mini 111.oda članic kolektiva: >>Faktor stimu
lacije v obdobju energetske krize« 

Po odideliku tarva možek, 
kaikor v sanjah. 
Z očmi požira soone oblrine, 
ki se mu nevrsi'ljeno rponUJjajo 
i~pod miru ,kr·tl. 

Po odidellku tava možek, 
kaikor v sanjah. 
Prekll.i:nja ,y.se, 
ki so pogojevruli, 
da 1se ni rodil v~aj 20 let pozneje. 

Po odtdel!ku tava možek, 
kllikor v sanjah. 
Paln hrepenenja in 1st•rasti 
polozi po oblinah mladosti, 
ko na stopnišču naVIzgor strmi. 

Po od!de~ku tava možek, 
kaikor v sanjah. 
Hlačike bele :se mu rsmej.ijo. 
>>Oh, da hi se V>saj lahko dotaknil ... ah, .. « 
Zaenik·rat pa Je sline ·se cedijo. 

Micka iz dodelave 
Mioka, oprostirte, iker ,sem vaše delo rprikrojil 
nekoJ~ko po .s:voje. Pri•znam pa, da za poezijo 
nimam posebnega smisla rin da po tej plati 
sodim v krog lkulnurnih podpoprečnežev. če 
pa bi s :svojim laičnim okusom primel'jal va
šo us.trva•rj.ailnost z nekaterimi poprej nagra
jenimi doseŽlki na rpodročju ·slovenskega kul
turnega .prostora, potem bi •se vsekakor ne
oporečno odločil za vašo realistično in ak
tua:lrno rtemo, ki je .vznilkla neposredno v va
šem delov,nem olkolju. 
Prepričan sem, da to ni vaš zadnji izdelek. 
Uredn~k 



lYad~:lJrij-tp~-t~·k · 
volitev . in ,· ·' . 

... ". . 
~ r~šl!t~v na ,dnle sestre; tki ni zaposlena pri 
:nas. :Ko pa je· bil dobr.opiJs za II. nagrado 

. . v.ročen praiv tej članici ,:kolektiva, da jo 1z
,. roči, i•Z)žtebamlki (ta dela. v !Personali obrata 

'Šmar>t'[l6.an •je rzadoiž~a tudi za il'aznos poš:te 
in drugih materia[ov), le•ta sploh ni omenila, 
da· je -to itlijena sesrtrac, oziroma ni članic;:a kiJns~itviranje 

delegacij -ter· 
skupščin (obcinske, 

, kolekiti!va. Ugortovitev anoni!rilm.ega !])ošiljate
' •lja 1s· kr_itiko lllred!ništViU ·je -;bila . predložena 

urednilk:Jli šele nekaj dni po že .izročeni na-
gradf. ·. · 

republiške, 
tn zvezn_e) 

Ob :konou marca ,smo delavoi v TOZD in 
drughi delorvnih ·skupnostih 1:er delavni ljilLdje 
in občani .v !krajevnih skupnostih volili člane 
delegacij rteme1jnih 'samoupravnih organiza
ci:j :iJn ,slkupnostli. 
Pred nami so še naslednje nall.oge: 
April 
- Konstirtuirajo .se JJzvo1jene delegacije te
meljnih .samoupr.arwl!i!h skupnosti 1ter izbere
jo delegate ;za obč.hl1ske ,sJmpščine 
- Konstituirajo se občinske skupščine 
- Obči!llske Slkupš·čine izvoHjo delegate za 
republiško skupščino ter delegate za zvezni 
zbor slkt.~;pšč1ne SFRJ d•z Slovenije 
- Komtituira se ·SiklllJpščiJna SR Slovenije in 
i:zvoli delegacijo Slov·enije rv ·ZJboru ·republik 
in pokrajin •SINllipšdne SFRJ. 
Do 15. maja 1974 
KonstHLl!i!ra ,se Sl<!upščina SFRJ 

Pros•hn 1uredni!štvo Usnjarja, da mi po mož
nosti pošilja mesečno glasilo Usnjar na na
slov: 

In še 
novoletna 
križan ka 

SPOšTOVANO UREDNišTVO! 
Zanimam ,se 'Za novoletno križanko, pri kateri 
ni bi'la rpmvilno podeljena druga nagrada. Mi
slim, da si nagrajenec, ki ni pri nas v c<>lužbi, 
.ne 'sme [astiti naše nagrade. Naj bi potem 
izžrebali drugo nagrado našemu .sodelavcu, 
ne pa 1:uji osebi. 
Tega ne prenesem in se mi godi krivica . 
. S tovadškim rpoz!drawom iz. šmartna! 

ODGOVOR UREDNišTVA 
II. nagrada rza pravilno rešitev novoletne na
g,radne [<ini,ž,arrllke j.e že oddana, pa Č{!jprav res
nično nečlanici lkolektir\ra. 
NaJpa!ka uredništva je bi,1a v tem, ker pri ob
javi križa:Ilike ni billo napisano praviio, da 
nečlani koleik,tirva ne morejo sodelovati pri 
žrebanju, oziroma da ne morejo prejeti na
grade. Do te na,paik:e je prišlo prvenstveno 
zaradi tega, :ker pri Vlseh :prejšnjih k·rižankah 
sploh nismo imeli primera, da bi kdo od ne
članOiV ikoleikmva poslal :rešitev. 
To pot am jo je >~zagodila« pravzaprav čla
nica !kolootiva, ki je poolala poleg •svoje še 

Tore3 rp;repo~o, da bi :Iallko Usd:•re~r:o . U!kre-
'' pali. Sedaj pa za 'koaJkršno'koli uk,repanje ne 
obstaja mkaikiršna pravna možnost, iker mo
ramo u,po~tevati · pomanljlk:ljirvost r~pis~. · 

Sodbo o prawillnost:i ali nepravdlriosti' posto
panja olaniee i!wlel<!tiva ob dz.ročitvi . Il. na
grade pa prep.uščamo članom -kolektiva. 
Pri nas~ednjih mzpiSiih ,za reševanje in žre
banJe rpravilnih reš·itev križan\k bomo v'seika
kor matančn~jši. 
Uredništvo ·· 

Tekmovanje v 
veleslalomu 
na Ulovki 

V nedeljo, 10. mar·ca, je bilo na Ulovki ob
či!n9ko tekmovanje v veleslalomu, ki ·se ga 
je udeleži'lo ve1irko š.tev<ilo tekmovalcev iz 
V:rhnike Jin nekaj tudi iz Cerknice. V celoten 
okvir :tekmovanj je bilo vključeno tudi tek
movanje članov vrhn!iških kolektivov pod rpo
kroviltetj:stvom lin rv onganizaciji občinskega 
sin:d~ka[nega sveta. 
Tel<!movalci našega :kolel<!ti:va .so dosegli na 
tem .tek:Jmovanju lep uspeh. Med posamez
ni!ki je ;zmagal Miro Govekar ·iz odmaš·čeval
ncie. Naša prva ekipa pa je pmv •tako do
segla prvo mesto. 
Tel<~movaillje se je odv:ija!lo ob lepem vre
menu in prijetnem f\llZJdušju, čeprav so se po
jav;ille v organizacilji sker zelo pvizadevnih 
organizatovjev nekatere ZJačetnišike težave. 

DOSEžENI REZULTATI: 

l. Cicibanke 
Ba:Dbara G:rom 0,590 •s 
Barbara Verbič 1,060 ·s 
Barbara Bar.bo 1,470 s 
2. Cicibani 
Zoran Grom 0,430 .s 

Priprava za tekmovanje na Ulovki 

S tekmovanja na Ulovki - tudi prva pomoč 
je bila potrebna 

3. Mlajše pionirke 
A!lda :PetmeJl 0,375 s 
4. Mlajši pionirji 
Robe:ct Sluga 0,350 's 
Branko Malner·šdč 0,355 s 
Milan Pišek 0,370 s 
5. Starejše pionir.ke 
Marjana Brenčič 1,466 ·s 
I,renJa Kem 2,020 .s 
~senija Canikar 2,094 s 
6. Starejši pionirji 
Marjan Ni!lwleti 1,279 s 
Miran Jelovšek 1,309 s 
Bori.s ,š·čUikovt 1,330 s 
7. Mladinke 
Ada Grom 1,415 s 
Trena Milmlan 1,434 s 
Malči Turšič 2,032 s 
8. Mlajši mladinci 
Sašo MarkelJj 1,208 s 
Jože Dobrovoljc 1,259 s 
P.rJmož Ogorelec 2,540 s 
9. Starejši mladinci 
Dra:go Grom 1,170 ;s 
Dušan Mo1ek 1,274 s 
Aleš Sadovic 1,294 s 
10. članice 
Mateja Grom 0,238 s 
Inlka Pitterle 0,360 ,s 
Beba Drašler 0,396 s 
1l.člani TVD Partizan 
Lojze Draš'ler 1,152 .s 
J,anez Grom 1,163 •S 
Ka11li Podhostniik 1,170 'S 

SINDIKAT: 
l. člani do 33 let: 
Miro Govekar (IUV) 1,148 s 
Brane ši!rdk (Korvina:r;ska) 1,152 s 
Miran Kržmanc (IUV) 1,182 s 
2. Starejši člani: 
Miloš Benčina (IUV) 0,268 s 
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TOIIle S~uga (TVD Par.tizan) 0,274 s 
Vinko Kunstelj 0,278 
Najboljši čas: Rudi Debevec (Gradišče-Cerk
nica) 1,088 s 
Ostali: 
4 - Franc Krašovec (IUV) 1,221 s 
5-6 Janez Stržinar 1,240 s 

Franci širok (Kovinacska) 1,240 s 
8 - Bran:ko Leskovec (IUV) 1,260 
9 - Eranci Gahršček (Eilek:trOIIl) 1,263 
10 - Nace Grom (I.grad) 1,338 s 
11 - Roman Margon (IUV) 1,340 
12 - Niko Doibmvoijc (Lilko) 1,380 s 
13 - Tme VrhONn~lk (Kovi!llar·SJka) 1,394 s 
14- MCllliko Kmč (Lilko) 1,398 •s 
15 - Vi!lllko HraJtina (.P.rosveta) 1,450 s 
16- Srečko Jeraj (·IUV) 1,490 s 
17 -Janez Res.nilk (Komrmalla) 1,504 s 
18 - Janlko Dohrovo1jc (Kovinarska) 2,108 s 
19 - Jaka Slavc (ob11tnilk) 2,260 s 

EKIPNO: 
l. IUV - I. 3,551 s 
Mioro GONeikar 
Miran Kdmanc 
Franoi Krašovec 
2. Kovinarska - 4,186 s 
Brane škok 
Franci široik 
Tine Vrhov.nilk 
3. IUV - II. 4,242 s 
J aneil Lan.genvaJ.ter 
B:rao.11ko Leskovec 
Roman Ma·rgon · 
P.P. 

Priprave 
NK Usnjar 

Letošnje p.r.ip.nwe igra~c~v ~K US~JAR .so 
se začele že zelo ~goda], illll SICer 7. •JanuarJa. 
T·reni.nlgi vseh cteh .moštev so .se odvija1i v 
telova~ici in sicer so člani ter .mladinci 
trenirali V'~ak ,pOilledeljek od 19. do 21. ur~ 
in pioniil"j.i v soiboto od 14. do 16. ure. Talk~ 
enotedenski konidicij.ski treningi so poteikah 
vse do marca. 
Polecr •teh :t-reningov pa .se je !Začela v začet
ku februal['~a •še bolj [pOspešena vadba na 
proSitem, in .sicer na aJsfaltJnem in nogomet
nem igriščru. Treningi_ •So dY'akr:at_ tedensko 
po dve uri. Naort tren'lli.lgov ue b11 IZdelan ta
ko da bi ig·ralci Jah!ko že proti !koncu febru
<mia odi·grali ,tJuJdi kaikšno prijateljsko tekmo 
z fd,UJbljanskimi illn drugimi klubi. 
Delo v pripra.v;ljallinem obdobju !Za .s,pomla
da.ns!ko .sezono je usomepjeno k enemu s~
memru cioljru - obstanku v ZCNL - :to Je 
preodv:Ldeni u.v,rs<t~wi nekje v S•redini -leSitvice. 
KJ.duib eni še _sporni .tekmi _(z _NK Tabor -:- po
novna [priotol!ba) pa ,polozaJ ·kluba oz1roma 
obstanka v tej ~oigi ni enoSitaven. Pot-rebno 
bo •vložiti doSiti truda in napornega dela, ta
ko igralcev tkot vodstva tkluba, da se bo po
ložaj :v·salj nekoliko [Joboljšai. že v samem 
začert~u p:rwell1s1tva imamo namreč nekaj •tež
kih rtelkem na tujem ·in doma in bo od teh 
teikem po 'VISelj ver.jetnosti odvisna kasnejša 
u,v\l1Sititev tk!IJUJba. 
Trener članske eik~e ima na voljo 20 igral
cev ;in bo po ·VISej verjetnosti imel težko. na
locro, *ako •Selstarviti prav 1tiosto mošrtvo, k1 bo 
nadlbolj zanes1jlivo in sposobno .prenašati bre
me [J.PVensotvenih 1tekem. Upoštevati je potn:b
no, da .je igra;ISiki !kader ;zelo mlad (V1MJu
čenih je 7 [aniS\koletnih mladincev), neka.te
r1m starejšim članom irz Ljubljane smo dali 
i!ZpiSJnice, neika~teri pa so <sami od .sebe pore
nehali z akti'VIllim igralrljem nogometa. Vst pa 
somo, rtalko igraiki, <trener tkot vodstvo iklluba 
optimi,sti - ~ikoraj ip!'epričami,_ da n;;un bo 
uspelo z resmm delom dokazati, da m vpra
šanje obSitanka v ZCNL. 
A. Soikač 
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Del naših tekmovalcev na Zelenici 

XXII. 
tradlicionalno 
tekm~ovanje 

• 
USnJUrJeV, 
čevljarjev, 

galanterij cev . • 
tn g~umar1ev 
v veles la lomu 
na Zelenici -
16. 1narca 197 4 

Kot Msaiko •leto, ~e tud:i letosnjo organirzacijo 
telkmoiVanrna zelo dobro in ob lepem vremenu 
·irz:vedla sin!diikailna onganirzacija tovarne PEKO 
iz Tmča. TekmONanja se je udeleži~o 180 
:tekmovaJJk in tekmovalcev iz 15 delovnih or
ganirz:acji. ZaJSitOIPS•tlvo našega podjetja je šrte
lo 1.1 te!k!m.ovallcev (od tega 4 ženske). Tekmo
vaike so bile razdeljene v dva starostna raz
reda an sicer nad 30 leti :in do 30 let. Tek
mov;~ld .pa <V 4 .starostnih •rG~~ZJredih, in sicer 
do 25 fet od 25 do 35, od 35 do 45 Jet in 
nad 45 l~t·i. Letos so pl'Vli.č oceilljevali tudi 
ekipne il'ez~tate .(in njih .razwrsti.tev). 
Doseženi reeJU!ltati našoih .tekmovalcev: 
Mošik:i - do 25 Jet ;starosti (52 :tekmovaJcev) 
9. mesto Miran Kmmanc 
Moški - od 25 do 35 <1et (49 tekmovalcev) 
6. omesrto Franc Krašovec 

10. mesto Miloš Benčina 
20. meSito Janez Repanšek 
22. mesto Janez iLarngelv~ter 

D1sik:vaHfioill'ana: 
Miro GoveJkar, St·ao.1e Golob 
ženske - do 30 •let (28 1teik:movalk) 
10. mesrto In:ka Pitterle 
16. mesto !Niik:a Govekar 
Odstopila: Mlbilna ZtliPan 
žensike - nad 30 ·let (10 •tekmovatk) 
6. mes•to Anica T.railllp<už 
Eikirpno - (15 ek~) 
11. IUV VI'lm~ - 30 rtoČik 
(l:mesto .PEKO - 83 •to6k) 
Kot ob~čajno, so tudi aetos naj;več prvih 
mest OSIVojio1i teikmovaJloi organizatorja 
PEKO T.ržič, ki imajo vsekakor vrsto odlič
nih •telkmovalcev . 
če ocenjujemo rezu~tate - (posamezno) na
ših •tekmovaJlce:v, iPOtem :smo :v•sekakor lahko 
zadovoljni, še zlasti ker so .se 'Šitil"je uvrstili 
do 10. mes•ta in .to v izredno omo6ni koniku
renoi. Nakalko-r ·pa ne moremo hiti rz-adovoljni 
z eihpno uvrsHtv~jo. če bi imeli tekmovalce 
še v preostalih dveh .starostnih kategorijah 
pri moških, bi lbi•l dosežen rezultat ekipe lah
ko p -recej boiljši. 
V•selkalkor Ibo potrebno v p[1ihodnje sesotaJVd.ti 
eik·i!po za <V1Se ka.tegonije in še rčla;~ti :v sode
lovanjiU :s TOZD šmartno, ki ima uudi nekaj 
dobTih rteikmova~lcev. 
Letos •je bilo prvič - na predve·Čer telillno
vanja v veleSilalomu - organizirano tudi tek
movanje v 1kegdjanju. Naše prvo zastopstvo 
je med ekoipami doseglo 8. mesto. 

Uspešno premagane ovire - Inka Pitterle 11 
tekmovalnem elementu na Zelenici 


