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Junij 1974 št. 60 Glasilo delovne skupnosti Industrije usnja Vrhnika 

Jubilej 
v nase ga 

glasila 

Preteklo je 5 Jet, odkar smo pričeli z red
nim mesečnim izdajanjem glasila USNJAR. 
5 let je sicer kratka doba, toda za člane ured
niškega odbora, ki sodelujemo pri glasilu 
od njegovega začetka, dovolj dolga, da smo 
prišli do določenih spoznanj in se pr~ tem 
tudi nekaj naučili. 

Od uredniškega odbora, ki ga je v letu 
1969 imenoval upravni odbor podjetja, le še 
štirje sodelujemo pri urejanju glasila (Peter 
Petkovšek, Jože Mali, Bogdan UDbanc in Met
ka Vrhunc). V tem kratkem času imamo že 
četrtega odgovornega urednika, od katerih 
je le prvi (Tone Krašovec) jzhajal iz poklic
nih novinarskih vrst. Pionirsko delo prvega 
urednika in uredniškega odbora vsekalmr ni 
bilo lahko. Prva številka našega glasila je 
imela ~samo polovico obsega sedanjih številk 
(to je 6 strani). Vsebina je bila prirejena (to 
žal velja še za nekatere sedanje številke) bolj 
po navdihu članov uredniškega odbora. 

In kaj smo zapisali v uvodniku pred 5 leti? 
»Smo v času, ko življenje samo zahteva od 

človeka dobro obveščenost. čim bolje mora 
biti seznanjen z vsemi dogajanji v okolju, v 
katerem živi in dela. Pri tem je za vsakega 
zaposlenega zlasti· pomembno, da čim bolje 
pozna dogajanja v svoji delovni organizaciji. 
Tu ustvarja kruh zase in za svojo družino. 
še zlasti je temeljito poznavanje delovne or
ganizacije potrebno zato, da lahko vsakdo 
med nami po svoje pnispeva k njenemu na
predovanju v okviru širokih možnosti dela 
in samoupravljanja. Okrepitev teh spoznanj 
mednami ter izboljšanje obvestil in obvešče
nosti o našem delu in naši delovni skupnosti 
je cilj , h kateremu naj bi po svojih močeh 
pnipomoglo tudi naše glasilo USNJAR. 

Kot kaže, bi ea začetek kar ustrezalo, če bi 
naš USNJAR zagledal beli dan enkrat meseč
no. Morda se bomo lahko kasneje odločili za 
pogostejše izdaje. Za sedaj pa lahko rečemo, 
da bo tudi ena sama števdlka na mesec dvom
ljiva ali pa vsaj ne bo dosegla svojega na
mena, če ne bomo v našem glasilu sodelovali 
vsi. Nikogar ni med nami, ki ne bi vedel po
vedati. kaj zanimivega o svojem delu na de
lovnem mestu, v organih upravljanja, v druž-

V dopoldanskem času, na dan občinskega 
praznika SO Vrhnika se je tov. France Popit 
v spremstvu tov. Franceta šetinca udeležil 
odkritja spominskega obeležja na hiši (Ro
bova 21), kjer so se zbrali vrhniški komu
nisti na svojem prvem sestanku 25. 10. 1940) 

beno političnih organizacijah al,i da ne bi 
imel sv.ojega mnenja, predloga, pripombe o 
dogajanj.ih v naši delovni skupnosti. čim več 
naj jih bo med nami, ki bodo pnidno sode
lovali s svoj~m pisanjem v našem glasilu. 
Da bo za vse stvar pdročnejša, bomo v to
varniških prostorih na Vrhniki in v Smart
nem pripravili več nabiralnikov, kjer bomo 
zbiralli naše članke, predloge, mnenja, k'ritike, 
vprašanja .. . želimo, da bi jih bilo čim več. 
Vendar naj bo vsak med nami toliko pogu
men, da se pod svoj sestavek tudi podpiše. 
Odkrita in poštena beseda naj bo ena glavnih 
lastnosti USNJARJA. Le tako 1bo postal dejan
sko glasilo vseh, ki se trudijo za napredek 
naše delovne skupnosti, priljubljeno med ce
lotnim kolektivom, koristno za vsakega po
sameznika ;in za vso delovno organizacijo.« 

Ali smo doslej zadostiLi vsebini tega uvod
nega napotila? Delno prav gotovo, nikakor pa 
ne v celoti. Vzroka zato ni iskati samo pri 
članih uredniškega odbora. Zasnova glas>ila 
oziroma njegova vsebina je prvenstvena na
loga organov upravljanja in družbeno pol1i
tičnih organizaoij. V kolikšni meri pa je mo
goče načrtovano vsebino uresničiti, pa je od
visno od slehernega člana kolektiva. 

Za prepotrebno obveščenost v času novih 
samoupravnih odnosov pa velja prvotna ugo
tovitev še v naprej, in sicer, da glasilo en
krat mesečno nikakor ne more obveščati pm
vočasno in v zadostni meri. Nujno bo treba 
poiskati še dodatne oblike obveščanja (te
denski bilten ali še pogosteje), še zlasti, ker 
je problematika posameznih TOZD bistven<? 
različna, istočasno pa so TOZD med sebOJ 
krajevno ločene. Usnjar (v koLikor se bomo 
odločili, da bo le eden v okviru organizacije 
združenega dela - sedaj namreč ;izhaja še 
Usnjar TU Soštanj) pa naj bi bil po našem 
mnenju v prihodnje povezovalec obveščanja 
na ravni OZD med posamez!llimi TOZD. Na 
ta način bomo spoznali najvažnejše proble
me, uspehe in rezultate elela iz vseh naših 
TOZD. čeprav krajevno ločeni, se bomo bo
lje poznali med seboj. 

Vsem, Ic,i so sodelovaLi v preteklih petih 
letih pri našem glasilu, bodisi s svojimi pri
spevki ali kakorkoli, prisrčna zahvala. še v 
naprej sodelujte z nami! želimo in pričaku
jemo da se b.odo vrste naših sodelavcev po
večal~. Kajti le na ta način bo naš Usnjar 
pestrejši 1in bogatejši. 

V prihodnje pričakujemo sodelovanje tudi 
od našdh upokojenih članov kolektiva, voja
kov !in štipendistov ~od precej številnih šti
pendistov se do sedaj še nihče ni oglasil v 
Usnjar) ter vseh, ki imate kakršnekoli vez,i z 
nami. 

Uredniški odbor 



Podelitev plakete 
pisatelja Ivana 
Cankarja Ln 
razglasitev tov. 
Franca Popita 
za častnega 
občana Vrhnike 

Na predLog občin ske skupščine Vrhnika 
prej šnjega sestava je nova občinska skup
ščina na slavnostni seji 6. maja, ki je bila po
svečena občinskemu prazniku, podelila pla
keto Ivana Cankarja FRANCU POPITU, 'pred
sedniku CK ZKS, in ga istočasno tudi raz
glasila za častnega občana Vrhnike .. 

Za podelitev teh priznanj se je občinska 
skupščina Vrhnika odločila izhajajoč iz ne
precenljivih zaslug, ki jih ima tov. Popit iz 
preteklosti in sedanjosti na področju samo
upravnega in družbeno političnega sistema. 

Iz obrazložitve, na podlagi katere so se od
borniki skupščine občine Vrhnika odločili, 
da tov. FRANCA POPITA razglase za častnega 
občana občine Vrhnika, in ia podlagi katere 
se mu podeli plaketa pisatelja Ivana Cankar
ja, povzema1no naslednje: 

že kot otrok je spoznal boj za ekonomski 
položaj izkoriščanega delavca, tako doma na 
Vrhniki, kot kasneje, ko se je vozil v šolo v 
Ljubljana v neurejenih železniških vozovih 
z delavci, za katere sam pravi, da so odlo
čilno vplivali na njegov razvoj. 

Med njjmi je vzljubil delavsko preprostost, 
spoznal njihove težave in poglede na življe
nie. 

·Njegova šola je bila življenjska šola. 
V njej je občutil vse izjemne prednostd, ki 

so jih uživali sinovi bogatašev ,jn meščanov. 
V sedmem razredu gimnazije je bil izklju

čen iz vseh šol v Jugoslav,iji zaradi naprednih 
pogledov, koi so se oblikovali v srednješol
skem akt.ivu SKOJ in ob listu Slovenska mla
dina. 

Izključen je bil zaradi privrženosti idejam 
komunizma. 

To je dokončno opredelilo že tako usmer
jeno politično naravnanost, s pomočjo katere 
je videl izhod in reš1itev le v boju zoper ob
stoječi družbeni red. 

Leto 1935 pomeni začetek njegovega orga
niziranega politJičnega dela. 

Plaketo pisatelja Ivana Cankarja je tov. Fran
cetu Popitu izročil predsednik SO Vrhnika 
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France Popit se je po izključitvi iz šole pre
življal kot delavec. Leta 1936 je bil sprejet v 
SKOJ, štiri leta kasneje - 1940 pa v članstvo 
Komunis1Jične partije. 

Na to je vplivala po svoje tudi okoliščina 
iz njegovega rojstnega kraja, kjer je že od 
leta 1926 v ilegali delovala organizacija KP. 

Napredni delavci z Vrhnike in Notranjske 
so bili obsojeni na prestajanje kazni v zlo
glasni Sremski Mitrovici. 
~ Te ljudi je spoznal in spoštoval, z njimi 
se je srečeval in ti so nanj, kot pravi, odlo
čujoče vpl1ivali. 

Tako se je opredelil za politiko, ki je za
gotavljala dobro delavskemu razredu.« 

France Popit je bil od leta 1935 do leta 
1941 med organizatorji in potem glavni or
ganizator KP na Vrhniki in na Notranjskem. 

Vrhnika in Notranjska sta se vključili v 
letu 1941 organizirani v boj proti okupatorju. 

Organizirali so se prostovoljci - borci za 
obrambo proti fašizmu in naoizmu. France 
Popit je popeljal v letu 1941 v boj , v parti
zane, tovariše, s katerimi je skupaj koval 
napredne misli in se bojeval za novo podobo 
družbe, ne le zanje, a·mpak za vse, in ne le 
z nj!imi, ampak z vsemi naprednimi ljudmi 
tedaj. . 

Od aprila 1941 je bil sekretar okrožnega 
komiteja KPS za Vrhniko, Cerknioo 1in Noi 
tranjsh> in od leta 1943 naprej komisar No: 
tranjske operativne cone. . 

Veliko priznanje in velika odgovornost ZC\ 
opravljeno delo in za načrtovano politiko ii1 
akcijo, ki mora uspeti in zmagati. In zmaga
la je! Leto 1945 in leta po v.ojni. France Po~ 
pit nosi s seboj ideje mladih let in vojne, 
ki so ga oblikovale v takšnega človeka in 
prvoborca za uveljavitev pravic delovnega 
čroveka, kot ga poznamo še danes. 

France Popit, Vrhničan, Notranjec, Slove
nec in Jugoslovan. Tak je. Tak je, vplival na 
razvoj partije, na ob1ikovanje zavesti delav
skega razreda, na njegovo vključevanje v boj 
za svobodo in na njegov razvoj v sociaListični 
družbi. Del teh ljudi je del ideje, ki je vpli
vala in vpliva, osvobajala in osvobodila, pove
zovala -in oblikovala vse to, kar danes imamo. 

V Ljubljani bo 
27. junija osrednja 
jugoslovanska 
prireditev ob dnevu 
samoupravljavcev 

Pripravljalni odbor za prireditve ob letoš
njem dnevu samouprav lj alcev 27. junija je 
že izdelal vsebinski -in organizacijski okvir o
srednje in vsejugosLovanske pdreditve. Ta bo 
v Ljubljani, kjer se bodo dopoldne delegati 
in gostje zbrali v skupščini SRS dn poslušali 
referat Franceta Popita o inkušnjah pni ures
ničevanju ustave v družbeno-ekonomskih od
nosih ter prisostvovali podelitvi pdznanj Zve
ze sindikatov Slovenije organizacijam lin po
sameznikom za njihov prispevek k uveljav
ljanju samoupravljanja. Popoldne pa se bo
do po lastnem preudarku vključili v eno iz
med 17 tematskih razprav o različnih ~pra
šanjih v zvezi s samoupravljanjem v organd
zacijah združenega dela, v krajevil'i.h skupno
stih, samoupravnih interesnih skupnostih in 
inštitucijah. Osrednje prireditve se bo udele
žilo iz SLovenije 100 delegatov temeljnih or
ganizaoij združenega dela in 50 delegatov 
:trajeVI1ih skupnosti, iz drugih republik in 
pokrajin pa bo na prireditvi 150 delegatov 
temeljnih organizacij združenega dela in 50 

delegatov krajevnih skupnosti. Celotno gra
divo, to j e referat Franceta Pop:ita, vseh 17 
koreferatov in povzetke vseh razprav bo 
čZP Delavska enotnost <izdala v slovenskem 
in srbskohrvatskem jeziku v priročni brošuri. 

PRIREDITVE NE LE V LJUBLJANI, 
MARVEč PO VSEJ SLOVENIJI 

Organizatorji letošnje osrednje prireditve 
ob dnevu samoupravljavcev - republiški svet 
Zveze sindikatov Slovenije in republiški od
bolli sindikatov, svet Zveze s-indikatov Jugo
slavije, združenje klubov samoupravljalcev 
Jugoslavije, skupščina SRS, skupnost slo
venskih · občn in centralni komite ZKS - so 
se dogovorili z občinskimi organizacijami 
Zveze sindikatov, Zveze komunistov in skup
ščinami, da bodo v juniju in juliju tudi pri 
njih organizirali podobne prireditve, na ka
terih bodo med drugim tudi pripraviLi raz
pravo za svoje delegate, ki bodo sodelovali 
na osrednji prireditvi v Ljubljani, ali pa raz
pravljali o gradivu osrednje prireditve. Do
govorili s:o se tudi, da bodo prireditve orga
nizira1i, kolikor bo mogoče, medsebojno vse
binsl.m in časovno usklajeno 1in da bodo za
gotovili nj.ihov manifestativni pomen. 

Kaže torej, da bo letošnji junij v Sloveniji 
v znamenju razgibanega proslavljanja dose
danjih dosežkov jugoslovanskega samouprav
ljanja! 

Praznovanje 
50. letniice 
zloma Orjune 
v Zasavju 

l. junija je bila v Trbovljah osrednja pro
slava slovenskega delavstva, posvečena 50-
obletnici spopada ·in zloma ORJUNE. Tega 
dne pred 50. letJi je slovenski pmletariat na 
čelu z revirskimi rudarji - delavci pod vod
stvom Komunistične partije, skupaj z delav
skimi obrambnimi četami PAč iz revirjev in 
Ljubljane, zadal tej organizaciji odločilen 
udarec, od katerega si ta jugoslovanska fa
šistična organizacija ni več opomogla. 

Zaradi obnavljajoče se mooi delavskega 
razreda je centralistični režim odobril najav
ljeni pohod Orjune v Trbovlje, v »rdečo ko
munistično trdnjavo«. Pohod je pomenil pre
drzen izziv tako delavstvu kot nacionalnim 
opozicijskim silam, v prvi vrsti lmmunistične
mu gibanju. Za ta pohod je Orjuna zbrala 
pristaše iz vse Slovenije, iz Zagreba, Splita in 
od drugod, s čimer je preraste! okV'ir s-loven
skega političnega dogajanja in privzel pomen 
akoije v vsedržavnem obsegu. Orjuna je v 
Trbovljah tako nastopila kot udarna pest 
centralističnih in hegemonističnih krogov 
srbske buržoazije. 

Pod vodstvom Komunistične partije v Slo
veniji so se rdeči revirji zavestno in načrtno 
pripravljali na oborožen odpor proti Orjul1li 
v Trbovljah. Delavstvo je v Trbovljah branilo 
svoj kraj, svoje domove, svoje pridobitve in 
svojo kulutro. Ravnalo je v skladu z opozo
rili in navodili Komrmističe partije, ki ji gre 
zasluga, da je zgodaj spoznala nevarnost fa
šizma - grožnjo slovenskemu narodu !kot 
celoti. 

Po aprilski generalni stavki leta 1920 je bil 
to najhujši notranjepolitični spopad v Slove
niji. V njem se je odrazila ostra razredna 
napetost in ostra nacionalna kriza v takratni 
Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Dan 
l. junij 1924.leta zato označujemo v zgodo-



vini boja delavskega razreda kot pomemben 
dogodek in zmago delavskega razreda v za
ustavitvi fašistično nacionalističnega poho
da v takratni Jugoslaviji. 

Praznovanje 50. obletnice zloma Orjune v 
Zasavju je pomeni1o manifestacija delavstva 
iz vse Slovenije, s čimer je dzpričana vztraj
na borba delavskega razreda za nov in dru
gačen svet, za nove družbene odnose na os
novah, ki so zajete v ustavi SFRJ in SRS. 

S prvih sej 
občinskih 
skupščin in 
skupščine SRS 

Prve seje občinskih skupščin v novem se
stavtt so bile sk1icane za 29. april 1974. Dnev
ni red je bil zelo obsežen, saj so se skupščine 
občin konstituirale ter za svoje delo izvoldle 
ustrezne komisije, delegacije in delegate za 
skupščino SRS, izvršne svete ter imenovale 
predstojnike upravnih organov. 

Za predsednika skupščine občine Litija je 
bil izvolj en tov. Jože DERNOVšEK, za pod
predsednika pa tov. Regina KRALJ. 

Za predsednika skupščine ·Občine Vrhnika 
je bil izvo l·jen dipl. inž. Branko STERGAR, di
rektor TOZD Usnjarna Vrhnika, za podpred
sednika pa dipl. iur. Anton KRAšOVEC. 
Skupščine občin sestavljajo trije zbori, in 

sicer: 
- zbor združenega dela, predsednik Ja

nez Kres (Litija), Andrej Vidovič (Vrhnika), 
- zbor krajevnih skupnosti, predsednik Jo

že Lovrin (Litija), Rudi Dobwvoljc (Vrhnika), 
- družbeno-politični zbor, predsednik Jože 

Grošelj (Litija), Emilija Bradač (Vrhnika). 
Za predsednika izvršnega sveta sta bila iz

voljena tov. Stane HROVAT (Litija) in Mar
jan KERMAVNER (Vrhnika) . 

člani skupščine so soglasno potrdili listi 
kandidatov za člane predsedstva SRS in za 
delegate v zvezi zbor skupščine SFRJ. 

9. maja so se sestali delegati vseh zborov 
skupščine SRS (zbor občin, zbor združenega 
dela in družbeno-politični zbor) in se konsti
tuirali. Za predsednika Skupščine SRS je bil 
izvoljen dr. Marjan Brecdj, za podpredsed
nika pa inž. Vladimir Logar in Beno Zupan
čič. Na tej seji so člani predsedstva SRS, na 
čelu s predsednikom Sergejem Kraigherjem, 
podpisali slovesno izjavo. Skupščina SRS, ozi
roma vsi trije zbori so izvolili za člana pred
sedstva SFRJ iz SRS tov. Edvarda Karclelja. 
Izvoljeni so bili tudi delegati za zbor re
publik in pokrajin SFRJ ter člani Izvršnega 
sveta skupščine SRS na čelu z dosedanjim 
predsednikom dipl. inž. Andrejem Marincem. 

V želji , ela čim popolneje izrazi splošno in 
nedeljeno razpoloženje ter voljo delovnih 
ljudi in občanov SR. Slovenije, je skupščina 
SRS PREDLAGALA, da skupščina SFRJ izvoli 
JOSIPA BROZA TITA za predsednika republi
ke brez omejitve trajanja mandata. 

P.B.- P.P. 

- Dodelava Usnjam e šmartno - brušenje 

Sejem v 
Hannovru; 
energetika 
nova ideja 

. 
1n 

Od 25 . 4. do 3. 5. 1974 je bil odprt sejem v 
Hannovru. Pri nas bi takemu sejmu verjetno 
rekli velevelevelesejem. Ko je bil obisk bolj 
majhen, je parkiralo na parkiriščih »samo« 
40.000 osebnih avtomobilov, da o nenehnem 
prerivanju tramvajev (da, tramvajev!) in ta
ksdjev sploh ne govorim! 

Hannover je glavno mesto pokrajine Nie
dersachsen in šteje 517.000 prebivalcev, ves 
Hannover z bližnjo okolico pa 1,050.000 pre
bivalcev. Torej je mesto samo približno dva
krat večje od Ljubljane, na letališču je pa 
»Samo« 17 (sedemnajst) ločenih vstopov v le
tala, kar pomen~, da lahko istočasno polnijo 
in praznijo sedemnajst letal! če pa je sila, jih 
polnijo 17, praznijo pa tudi 17, in sicer po
dobno, kot na Brniku, ko lepo po stopničkah 
splezaš iz letala in pešačiš v letališko zgrad
bo, ki seveda ni daleč. 

S prve seje SO Vrhnika (v prvi vrsti z leve 
proti desni: dipl. iur. Tone Krašovec - pod
predsednik, dipl. inž. Branko Stergar - pred
sednik) 

Lahko si tl:::>rej predstavljamo, da je gneča 
p:-ecejšnja in, lw mi je voznik taksija na vo~
nji od letališča do prenočišča prijazno pn
p :::>vecloval o lepot<lh ,jn privlačnostih tega me
st<l v zel e:1 ju, mi je bilo žal, da sem na služ
ben en, p ::;tovanju in da imam za ogled sej
C:l le hnrc eha dni na razpolago, za ostalo pa 
P'"2.V nič! 

Pri ogledu sejma sem se seveda zaradi ča
s:Jvne stiske smejille na področje energetike. 
S tega področja bo verjetno za širši krog 
b~-alČev našega glasila najbolj zan:miv agre
r-<:> 1 ;:a proizvodnjo tako zelo dragocene elek
tri čne energije 1n to s _POinočj? trd~i~, te
kočih ali plinastih gonv. To Je Sp1lhngov 
di zel agregat, ki je sestavljenka in ga _lahk? 
pripravimo za napajanje s katerimkoh gom
v.oin. 

Razvoj tega vsestranskega motorja na diz
lovi (D' esel) osnovi ie stal tovarno Spilling 
tdke m iliione mark-. Leta 1970 je prišel v 
k c.nb1i ·:-bliki na trg. Vedel sem zani, nisem 
pa vedel, kako se je obnesel v praksi. Napa
jali so ga s premogovim pra~o~, meDili oJ;>
rabo sestavnih delov, napravlJemh enkrat IZ 
takšnega, drugič in stotič pa iz drugega oz·i
roma stotega materiala. 

K'Dt že rečeno, je motor zrel za serijsko 
p·w izv·odnj:o s tem, da so črtali iz uporabe 
prcmo,>,ov p rah. ki je p:::JVz·ročal r azmeroma 
hit'."o c·h rabo nekaterih delov (valj, bat, batni 
obročki, ventili). Pri tem je obdržal tipično 
lastnost vseh Spillingovih motorjev, to je, 
os tal je tipična sestavljenka, ki jo lahko v 
odvisnosti od potreb povečujemo kar v sa
mem energetskem obratu tako, da enovaljne
mu motorju prigradimo v nekaj dneh drugi, 
tretji ali pa največ osmi valj_. ~udi moton~a 
in odmična gred sta sestavlJem tako, da Je 
pri morebitnih poškodbah mogoče zamenjati 
samo poškodovani del in to v nekaj urah, vse 
ostalo pa ostane nedotaknjeno in motor lah
ko spet poženemo s pomočjo zaganjača, ki 
dobi potrebno električno energijo iz akumu
latorjev kot pri težkih tovornjak·ih. 
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Pravkar ste spoZJnali, da lah~o postanemo 
s tem motorjem popolnoma neodvisni od zu
nanjega električnega omrežja tudi pri zagonu 
energetskega obrata v nedeljo zvečer! Kaj po
meni odvisnost od zunanjega električnega 
omrežja v nedeljo zvečer? To vedo posebno 
dobllO strojniki in kurjači na Vrhniki in v 
šmartnem, seveda pa tudi v šoštanju! Ko je 
bi :~ p::xi:::i redukcij~. so prišli v nedeljo zve
čer normalno na delo (okrog osmih), pogreli 
cevovod za mazut, pognaLi kotle, pričeli ogre
vati Spillingove parne motorje in - tema! 
Na lepem izklop omrežja, ogenj ugasne, na
pajalne črpalke se ustavijo. Nemudoma je bi
lo treba zapreti paro, sicer bi se vodostaj v 
kotlih nevarno znižal. Pa smo bili v kaši! Ob 
22. uri bi prišlo okoli tristo ljudi v zatemnje
n-o tovarno na delo! Potrebno je bilo telefoni
ranje z elektrodistribucijo, ki je po dolgem 
prepničevanju vendarle spustila. t·?k za pič1<? 
uro. Ravno, ko sta bila oba Sp1lhnga dovolJ 
topla 1n sta prevzela obtežbo, so pa tok spet 
odklopili. Imeli smo srečo! 

Dne 3. 4. 1974 smo pa imeli nesrečo v sreči. 
Takrat Spillingova motorja nista obtratovala, 
ker se je v lwtiih nabralo preveč olja. če bi 
obratovali s polnim tlakom, bi lahko prišlo 
do poškodbe ali eksp1oZJije kotla. Paro smo 
oddajali pri. tla~':! okrog __ 8 atmo~fer, ~!e~: 
triko pa dobivali IZ omrezJa. Ker_Je l?re]SnJI 
dan izpadla termoelektrarna v šostanJU, smo 
se zbali redukcij. 

Kaj napraviti, da bo tovarna obratovala, ko 
pa iinamo preveč olja v kot1ovski vodi, zato 
ne obratujeta oba Spilling-agregata, obenem 
pa se bojimo redukcij aH celo večurnih dz
padov? Hitro smo vzeli vzorce vod~. iz kot~ov 
in jih dali v analizo v laboratoriJ. A!lahza 
traja skoraj ves dan. Medtem ob 8.20 IZklop 
DES brez poprej šnjega obvestila. Vrhniški d~s
tributer pove, da toka ne bo d? 10. ur~ .. VelJa 
20% redukciia. če bo poraba IZ omrezJa pre
velika, sledijo večurni izklopi večjih obmo
čij . Trdil je, da bo od ~0.00 do 16.00 za_nes
ljivo obratovanje. V pnmeru pa, da b1 se 
termoelektrarna šoštanj do 16. ure vklopila 
v omrežje, ne bo več problt:mov. An~liza.)e 
pokazala, da se vrednost olJa v k?_thh ~11za. 
Nismo verjeli napovedim o zanesl_pvosti do
bave električne energije iz omrežja in sn;o 
pričeli ob 12.45 ogrevati enega od _obeh Sp!l
lingov. Ni še bil dovolJ og~et, _ko .J.e ~b 13.15 
spet zmanjkalo elektnke m .Je m b1lo pri
bližno do 16. ure. 

Ali pa: 23. 4. 1974 od 19. ure ~o 24. 4. 1?.74 
do 6. ure 100% redukcija elektncne energiJe! 

Zdaj pa delaj! 
Redukcija in izpadi se bodo pa še lep čas 

vrsti!li in povzročali škode:> našemu §\OSJ?odar
stvu. Nekoč sem že napisal v UsnJarJU, d~ 
je bilo od 10. do 14. se.pte~bra _1973 zara~! 
izpada v termoelektrarm šostanJ kar 68 mi
lijard starih dinarjv izgube dohodka gospo
darstva v Sloveniji! 
če bi morala usnjarna na Vrhniki obstati 

za en dan (24 ur), bi imela tisti dan 50 mi
lijonov starih dinarjev izgube (v letu 1973). 

Krznarna šmartno - mezdrenje 
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Za prvi agregat, ki smo ga brez posebnih 
slovesnosti pognali dne 15. oktobra 1970 ob 
10.30, je bilo treba odšteti okrog 236.000 za
hodncmemških mark, kar je takrat predstav
ljalo, upoštevajoč tečaj 3,16 din za marko in 
okrog 30 % carine, približno: 

236.000 X 3,16 X 1,3 = 969.488 N d>in 
ali zaokroženo sto milijonov starih din. 
če pogledamo nekaj vrstic nazaj in pri

merjamo 50 miLijonov starih din izgube in 
približni strošek (po takratni vrednosti) za 
nabavo prvega parnega agregata, 100 mril:ijo
nov starih d1narjev, si dokaj lahko izraču
namo,. da se je prvi agregat poplačal, ko je 
usnjarna na Vrhni'ki delala samo dva dni, na
mesto da bi bila žrtev redukcij! Pustimo ob 
strani čisti dobiček, ki ga takle agregat letno 
prinaša usnjarni na Vrhni.kJi ali pa v šmart
nem v obliki razlike v ceni med kupljeno in 
doma proizvedeno električno energijo! Ta 
dobiček popolnoma mirno in brez skrbi me
rimo s sto milijoni starih dinarjev letno! Ko
l,ikokrat po sto milijonov letno, o tem pa 
lahko kaj več pove naša načrt•ovalno-analit
ska služba! . 

Pustimo to! 
Gre za napredek na področju energetike v 

naših obratih! Lah~o ste torej na osnovi do
sedaj prebranih vrstic zaslutili, da naši fant
je v energetskih obratih na svojih >>Šihtih« 
ne doživljajo ravno zavidanja vrednih uric, 
temveč se morajo dostikrat pošteno namu
čiti, da bi zagotoV'ili nemoteno ali pa manj mo
teno obratovanje naših usnjarn. Neprestani 
analitski nadzor vode v ~otlih, na osnovi 
dobljenih podatkov takojšnje ukrepanje bo
disd na področju dodajanja potrebnih kemi
kalij ali pa alarmiranje usnjarne, naj nekoli
ko pazi npr. na porabo tople vode, aH pa 
včasih potrebni preklopi nekaterih oddelkov 
na javno omrežje ali na last!ni vir električne 
energije . zahtevajo od posadke popolnoma 
zbranost in čut odgovornosti, ne nazadnje pa 
tudi določeno strokovno raven, ki jo lahko 
doseže delno z ,izbrazbo na svojih delovnih 
mestih s tem, da ji nekdo pač nekaj pove in 
razloži, ali pa, da sem ,jn tja obišče SV'oje 
vrstnike v drugih tovarnah, kjer si lahko iz
menja .izkušnje. 

Splošna energetska kriza v svetu nas že 
dolgo sili k čim smotrnejšemu izkoriščanju 
razpoložljivih sumvin za proizvodnjo toplot
ne in električne energije, naši obrati pa še 
kar predvidevajo povečanje pr.oizvodnje. 

Nekaj bo torej treba ukreniti! 
Kaj le? 
Preiclimo k otipljivejšim številkam! 
Na sejem v Hannover sem odpotoval ne sa

mo zaradi ogleda sejma in reševanja vpraša
nja čiščenja olja iz kon~enz~t:; .itd ... t~~v.eč 
tudi zato, da sem s tremi SpillmgovimJ ~nze
nirji energetiki in ·konstrukterji obdelal na)
verjetnejšo tehnično rešitev za povečanJe 
ener(TetskeP.:a obrata na Vrhniki. 
Pa~ni m~torji oziroma agregati za proiz

vodnjo električne energije v obratih na :Vri:
niki in v šmartnem bodo kmalu premaJhm. 
S parnimi agregati (vključno parni kotli) lah-
1m proizvedem o istočasno na . milijon k~lo
ka1orij toplote (neto toplota, ki se porabi v 
sušilnicah in pri proizvodnj1i tople vode) od 
190 do 210 kWh električne energije. Torej je 
11a = 190 do 210 kWh/Gcal. 

V poletnem času rabimo več električne 
energije in manj toplotne energije, tako da 
bi npr. na mi1ij·on kcal toplote rabili včasih 
tudi 250 kiLovatnih ur električne energije. 
Manjkajočo električno energijo moramo ku
povati iz javnega omrežja, kar pa je drago in 
nezanesliivo. 

Elektr.ično energijo lahko proizvajamo z 
Diesel-Spillang-agregatom, ki ga napajamo z 
mazutom .in ki lahko daje: 

3,6 kWh električne energije na 1 kg mazuta, 
poleg tega pa še najmanj 4000 kcal toplote, 
ki io lahko izkonistimo za pllOizV'odnjo tople 
vode ali pa za kaj drugega, skratka, 

11a = 3,6 1 L!-00 = 900 kWh/Gcal! 
če poskrbimo za to, da je izkoristek mazu

ta v Diesel-Spilling-agregatu enak izkoristku 
mazuta v skupini parni kotel-parni Spilling
agregat, je jasno, da je tudi cena goriva za 
kilovatna uro ,jn za gigakalorijo ( = milijon 
kilokalorij) v -obeh primerih enaka in znaša, 

če bi bil mazut po 120 starih dinarjev za kilo
crram· 
"' 17. starih dinarjev za kilovatno uro in 
15600 starih dinarjev za gigakalorijo neto 
toplote. 

Z uporabo Spilling-Diesel-agregata z močjo 
400 kW (max. 480 kWh) bi smela usnjarna 
Vrhnika izkoristiti pri predvideni dnevni upo
rabi 20.000 kWh električne energije naslednji 
dve skrajni možnosti: 

Pozimi: Oba parna agregata: 
20.000 kWh električn energije in 100 Gcal 

toplote 
Poleti: največ, kar lahko daje Diesel-Spil

ling: 
24 X 400 = 9600 kWh in 10,6 Gcal t-oplote. 
Ostalo električno energijo lahko proizvede

ta parna agregata: 
10.400 kWh in 52 Gcal toplote 

Skupaj torej: 20.000 kWh in 62.,6 Gcal toplote 
20.000 kWh 

Poletni 11a = = 320 kWh/Gcal. 
62,6 Gcal 

To pa pomeni, da v dolgem, vročem poletju 
zlahka dosežemo borih 250 kWh/Gcal tako, da 
ob težimo Diesel-Spilling nekoliko manj, par
na motorja pa nekolilm bolj. 

V primeru, .ko smo dobili iz kombinacije 
parnega in dizlovega agregata največ elektr-i
ke in najmanj top1ote (320 kWh/Gcal), je bil 
dizel stalno polno obtežen, parna motorja pa 
sta v odvisnosti od potreb dajala več ali 
manj električne in toplotne energije in pre
vzela regulacijo števila obratov. če pa bi 
uporabili dizel motor za regulacijo, parni mo
tor (samo eden) pa bi bil vseh 24 ur polno 
obtežen, bi bila slika naslednja: 
parni motor: 24 X 640 = 15.360 kW 

in 76.8 Gcal topJ,ote 
Diesel: 4.640 kWh .in 5.2 Gcal toplote 
Skupaj: 20 .000 kW k in 82,0 Gcal toplote 
11a = 20.000 kWh 1 82 Gcal= 2!\4 kWh 'Gcal 

Cena goriva za kWh ali Gcal je v vseh pri
merih enaka. Prednosti dizlovega agregata 
oziroma kombinacije z obstoječimi parnimi 
agregati so na -osnovi podanih številk dovolj 
zgovorne. Samo z besedami pa lahko povem, 
da lahko postanemo z uporabo dizlovega ag
regata popolnoma neodvisni od vseh muhavo
sti zunanjega električnega omrežja. 

Ce v nedeljo zvečer ni toka: pritisk na za
ganjačev gumb - dizel vžge in prične proiz
vaja1Ji elekt•rično in toplotno energijo in to 
400 kWh in 440.000 kcallh. Lahko pogre jemo 
kotle in parne motorje in normalno obratu
jemo, ne da bi se oZJi,rali na razmere v jav-
nem ele:ktričnem omrežju! M. A. 

Povzetki iz 
zapisnika l. seje 
sveta delegatov 
IUV-16. V. 74 

Svet delegatov temeljnih organizacij zdru
ženega dela v IUV, kot smo ga določili s sa
moupravnim spomzumom o združevanju 
TOZD, je kot skupni organ odločanja tudi naj
višji posvetovalni in usklajevalni organ ter 
opravlja naloge, ki so skupnega pomena za 
celotno delovno organizacijo. 

Na tej seji se je svet delegatov konstituiral. · 
Za predsednika je bila izvoljena tov. Magd;:t 
K,ocic (skupne strokovne službe), za namest
nika predsednika pa tov. Anton Savšek 
(TOZD usnjarna šmartno). 



Svet delegatov je na podlagi poročila o 
tromesečnem poslovanju pregledal gospodar
jenje v de1ovni organizaciji in posameznih 
TOZD. Ugotovil je, da so rezultati v primer
javi s t•istimi, k•i smo jih dosegli v enakem 
obdobju leta 1973, z izjemo TOZD trgovska 
mreža, povsod slabši. Glede na pesimistič
ne napovedi za to obdobje in naprej pa so 
rezultati, če nam j.ih bo uspelo obdržati tudi 
do konca leta, še kar zadovoljivi. Zaradi za
ostritev v svetovnem gospodarstvu in podra
ž.itev surovin ter reprodukcijskih mnter.ialov 
smo pričakovali zmanjšano povpraševanje po 
vseh naših izdelkih, vendar pa zahteve kup
cev, še posebej inozemskih, celo presegajo 
naše proizv-odne zmogljivosti . Neugodno pri 
sedanjem izvozu je pa dejstvo, da postaja 
zaradi podražitev vse manj donosen. če naj 
obdržimo letošnjo stopnjo akumulacije, mo
ramo v prvi vrsti kar najbolj povečati proiz
vodnjo in istočasno poskrbeti, da bo kvali
tetna. Ta zahteva velja za vse proizvodne 
temeljne organizacije - za proizvodnjo us
nja in tudi usnjene konfekcije. 

Glede na svetovno pomanjkanje vseh 
vrst surovine .in na jugoslovansko in še zlasti 
slovensko usmeritev, da ima.io prednost pa
noge, ki imajo zagotovljene domače v.ire su
rovine, bomo morali več skrbi in sredstev kot 
doslej nameniti za napredek naše surovinske 
baze. Poleg domačih virov surovine bomo 
morali obdelati tudi tista področja, ki so 
pravzaprav še neobdelana - to so države v 
razvoju, kjer je suroVJina sicer slabša in nas 
zato čakajo še dodatne naloge. 

Na seji je biLo zastavljeno vprašanje, kako 
je z gradnjo nove opekarne in kakšni so se
daj izračuni glede donosnosti naložbe. V 
prihodnji številki Usnjarja bo podan na to 
vprašanje obširen odgovor, z •izračuni in oce
nami o prodaji in perspektiv.i te proizvod
nje. Povedano pa je bilo, da je pr:i investicij
ski naložbi 6,S milijarde S din v osnovna sred
stva opekarne, ki bo izdelala letno 3S milijo
nov opečnih enot, pričakovati, da bo investi
cija poplačana z ustvarjenim dobičkom in 
amortizacijo v 6 letih. Zato računamo, d!i bo 
opekarna razmeroma vi-soko akumulat1vna. 
Taka u"'otovitev izhaja tudi liz podatkov o šte
vi·lu zaposlenih: v sedanji opekami je npr. za 
letno proizvodnjo 6 milijonov opečnih enot 
zaposlenih 70 delavcev, nova opekarna pa bo 
potrebovala za proizvodnjo 3S v m~Ujonoy 
opečnih enot le 2S delavcev. Izrazem pomi
sleki o perspektivi opeke v gradbeništvu pa 
s-o bili ovrženi s pojasnilom, da, v svetu kot 
pri nas, prihajamo vedno bolj do preprič~nja: 
da je za gradnjo bivalnih prostorov naJbolJ 
primerna opeka. ~ okvi~u ~lov~~skega gra~: 
ben.ištva pa se pnpravlJa studqa o ~ra~nJI 
mOIJJ.tažnih stanovanj iz opeke. ZatoreJ mka
kor nd utemeljena bojazen za perspektivo 
opeke v gradbeništvu. 
če pa ob vsem tem še vemo, da je na vrh

niškem območju veliko gline in da jo je ško
da pu:;t'iti neizkoni:ščeno v zemlji, da se bodo 
stanovanja še g.radila, ker jih povsod manj
ka da imamo zagotovljene kredite za to in
ve~ticijo, ki bo zaradi :inflacije sicer dražja, 
kot smo računali pred dvema letoma, potem 
je vsako oklevanje odveč in moramo samo 
pohiteti z delom. 

Svet delegatov je bil seznanjen z !informa
cijo, da se dela pri urejanju organizacije .in 
delitve dela in prav tako pri urejanju proble
mov :in sistema nagrajevanja v delovni orga
nizaciji Vse te naloge prav kmalu ne bodo 
rešene, ker je to zelo obsežno delo. Zato bo 
do konca prvega polletja pripravljen le pred
log za ureditev najbolj perečih problemov in 
nesorazmerij v sistemu nagrajevanja ter .kon
cept samoupravnega sporazuma ro nagraJeva
nju. 

Pod t·očko razno je -svet delegatov sklepal 
o naslednjem: 

l. Strinjal se je z odprodajo kontinuirnega 
likalnega stroja »F-iniflex«, ki je bil pred 7 
leti nabavljen za vrhniško usnjarno za ta
kratni asortiment. Ker ga na Vrhndki zaradi 
spremenjenega proizvodnega programa več 
nismo potrebovali, je bil prepeljan v usnjar
no šmartno, kjer pa ni izpolnil pričakovanj. 

Dijaki TSUGš iz Domžal so bili na svetov
nem ogledu v naših obratih na Vrhniki, Ljub
ljana in. šmartnem. Več o njhiovem življenju, 
delu in problemih pri šolanju bomo pisali v 
naslednjih številkah našega glasila 

Tudi TOZD Tovarna unsja šoštanj ga ne 
potrebuje. Najugodnejšo ponudbo za nakup 
te;;a stroja .ie dala Tovarna unsja Cibalia, 
Vinkovci - 4S,OOO.OOO S din. 

2. Za odgovornega urednika glas·ila delovne 
organizacije IUV je .imenoval tov. inž. Petra 
Petkov§ka. 

Ob tej priložnosti ie bilo izraženo manje, da 
bi morali imeti v delovni organizacij.i poleg 
uredniškega odbora glasila tudi komisijo za 
informiranje in obveščanje, kii bi bHa sestav
ljena iz predstavnikov družbeno političnih 
organizacij .in samoupravnih organov TOZD 
in ki bi poleg ostalega skrbela tudi za zami
sel in vsebino Usnjarja. Sam uredniški o d
bor pa je treba dopolniti z n:)Vimi člani, ela 
bodo v njem zastopane vse temeljne organi
zacije in ela bo Usnjar res glasiJ.o celotnega 
kolektiva IUV. 

3. Tov. Anteka l\1ahkovca - pomočnika 
glavnega direktorja za ekonomiko - je na 
njegovo željo razrešil delovnih dolžnosti z 
31. majem 1974. 

4. Sprejel je sklep, ela bo IUV vplačala za 
obveznice federacije 200 milijonov S din - iz 
sredstev rezervnega sklada. Obveznice so 
obrestovane z 10% letno. 

S. Sprejel je načelni sklep, ela prispeva 
IUV nekaj sredstev v »Titov sklad za štipen
diranje nadarjenih delavcev«. O višini pri
spevka pa bo sklepano naknadno, ko bo 
splošni sektor ugotovil, kako poteka ta ak
cija v republikah in občinah. 

6. Svet delegatov je sprejel priporočilo, naj 
se začne postopek za dopolnitve samouprav
nega sporazuma o združevanju TOZD. Ta spo
razum naj bi namreč določal, da je na rav
ni delovne organizacije še en kolektivni or
gan, in sicer posiovodni odbor, v katerega 
naj bi vsaka TOZD imenovala po enega pred
stavnika, sestavljali pa bi ga še direkrorji 
TOZD in vodilni delavci v delovni .organiza
ciji . Poslovni odbor naj bi skrbel za uskla
jevanje :in nadaljnje razvijanje poslovnih in 
samoupravnih odnosov ·v delovni organizaci
ji, skladno s ~klepi in napotili sveta dele
gatov. 

7. Svet delegatov je sprejel še intormacijo, 
da je pobuda delovnega kolektiva IUV o obli
kovanju sklada za pospeševanje gospodars·ke
ga sodelovanja z deželami v razvoju oživela 
in ela se v okviru Gospodarske zbornice Slo
venije pripravlja podpisovanje sporazuma o 
združevanju sredstev za te namene. Vsaka 
podpisnica (delovna organizacija) tega spo
razuma naj bi vplačala v sklad 4S,OOO.OOO 
S din. 

San1ouprat:no . . . 
organtzzran1e 
delovne skupnosti 
»skupne strokovne 
službe« delovne 
organlzactje [[TV 

Delovna skupnost skupne strokovne službe 
šteje 96 delavcev. Na sestanku te delovne 
skupnosti dne 22. maja je bH sprejet statut 
in bili izvoljeni samoupravni organi. Naloge 
iz pristojnosti delavskega sveta opravlja de
lovna skupnost kot celota. V odbor za med
sebojna razmerja pa so bili izvoljeni: 

l. Pavla Gruden 
2. Ciril Podbregar 
3. Margareta Prebil 
4. inž. Tone MaH 
S. Stane Kukec 
V odbor delavske kontrole pa: 

Majda Mole 
inž. Daniel Mlakar 
inž. Peter Trnovčevic 

Nek aj vtisov 
z obiska v 
vzhodno 
nemških 
usnjarnah 

V času sejma v Leipzigu sva s tov. Gori
čanom obiskala tudi tri usnjarne v Vzhodni 
Nemčiji, k•i na govejem področju prav gotovo 
predstavljajo vrh, tako v količinski proizvod
nji, kakor tudi glede kakovosti in izbire 
blaga. 

COSWI GER LED ERWERKEpredeluj e tel eč
jo in junečo surovino .in to okrog 12 ton dnev
no, za kar ima na razpolago ogromne proiz
vodne prostore, kakor tudi ustrezno strojno 
opremljenost. žal pa jdh tarejo podobni pro
blemi kot tudi nas, in sicer je glavno vpra
šanje, od kod dobit-i zadostno število ljudi za 
proizvodnjo. Na račun pomanjkanja ljudi so 
prisiljeni ali izpuščati določene stopnje dela 
aLi pa jih racionalizirati, čeprav pri tem trpi 
kakovost ·izdelkov. Pri gotovih izdelkih je 
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moč zato opaziti, da so sicer uporabni za ma
s-ovno proizvodnjo, manjka pa jim fines v 
obdelavi in zunanjih učinl(Jih. To pa je značil
nost, ki naj naravno usnje še učvrščuje na 
ravni nad vsemi ostalimi materiali. Obrat je 
star, zato so rekonstrukoije na dnevnem re
du, posebno vprašanje pa je podobno kot pri 
nas vprašanje odpadnih voda, kjer kaj dlje, 
]·::; t ('o c~ :· ] :r.n tir:lnja niso prišli. 
Nekaj več o dveh tovarnah - LEDERWER
KE WEIDA in LEDERFABRIK HIRSCH
BERG. 
Za ogled take tovarne je en dan skoraj 
prekratek, da bi si človek lahko ustvaril 
pregled nad prostori, stroji in usnjem, če 
bova-ma predeluje SO aili 60 ton .surovih kož 
dnevno. Tudi ti dve tovarni delujeta od leta 
190S oz·iroma 1908 in sta bili sčasoma pre
urej-eni iz podplatnih tovarn v tovar.ni zgOII'
njega usnja. St•rojilne jame, sodi in moto
vila se ne morejo več upirati sodobnim do
sež:kom tehnologije. Betons·ki mešalci dobi
va~jo sv-oj škoko odmerjen prostor v vodnih 
del<w1nicah, tehnologi pa nailogo, da morajo 
v 2 do 3 mesec-ih, koli!kor traja priprava in 
nrc·:~• taža dela, pripravi·ti ustrezno •tehnoJo
gijo, ela bodo taJko zopet lahko prihranili 
ne1kaj ljudi. 
V proirz•vodnj-i j-e opaz1ti povsod nove stroje, 
ki s-o domač pmi:zwod ali pa proizvod od rti
stega, ki jim lahko nudi najboljše, pa če
prav je zahodno. P·r.i suši1l:nih napravah si je 
italijanski Gozzini na primer zelo na široko 
utrl pot (vakamat). Ožema!lni stroji so vsi 
po v1rst·i pr~la.gojeni na neprekinjeno .delO'V·a
nje, večina širine 3000 mm, tako da go>veje 
kože ožemajo po širmi, sliono tudi cepijo 
GMercier). Za ,rerzanje kož .na polov-ko imajo 
v dveh obratih doma izdelano napravo, s ka
tero reže•io po 40 do SO kož naenkra.Jt in jih 
nMo iz t•istega vozička dalje razvrščajo in 
ožema jo. 
Delovni p1roos,tori so polni ra:z;ličnih linij, ven
da;r -tudi oni ugotavljaj-o, da bi te lahko 
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učinkovito služiile res samo pri velikih red
nih serijah (kaj .ni že S0- 60 ton zadosti ve
Hka ·koliooina?) . Izbira blaga gre pribiližno po 
naših tirih - v.se več uSil1ja iščejo z licem 
in v arnilinS>kih dodelavah . . Pomanjkanje ljudi 
jih s-ili tud·i v de1no S>pecializacijo (po našem 
bi mo·rali doseči popo1no), tako da cepljence 
na primer obdelujejo od wetblueja dalje sa~ 
mo v enem obraJtu in to v visoko kakovostni 
proizvodnji - a:li je to cepljenec Jak (d-a lak!) 
aH pa je to cepljenec s poliwretansko folijo 
in ti.s.kom a-li p-a velur. Način njihovega dela 
se na sp;lošno precej razlikuje od našega, saj 
Je še vedno osredotočeno načrtni , kar je z 
ene strani lepo, z -druge strani pa prav got-ovo 
naš sistem spwšča v ljudeh veliko več lastne 
pobude, ker je naša osnova le dohodek, ne 
pa sam količinski načrt. 
V tova,rni •Se pov:sod vidi, da imajo zelo raz
gi•bano .kuLtU:l'no poHtično delo, saj so v.si 
s·tenčas·i in hodniki polni zastav-ic, parol, 
slik zas•lužnih sodelavcev, raznih vodi·j in ju
billa[J;tov. Nič posebnega tudi ni lep šopek 
in to v va:z,i na primernem prostoru ob stro
ju, 1kar vsekakor daje lepši videz, kot pa 
prazna steklenioa radenske ali še kaj druge
ga, česar pri nas ne manjika. 
Ne moremo p'OZJaJbilti tudi :primera, 'kako lju
di opozarjajo na veoje napake ali nepravil
nosti •pri delu. V toVJarni v Hischber.gu, ki 
bo po končani rekonstrukciji predelov-ala 
dnevno 80 t01n g.ovej•ih kož in v kateri imaj-o 
ce1lo 1t-rgovino s ~pecerijo za -svoje zaposlene, 
imajo v >velilkem hodniku .pri irzhodu iz to
vaDne, razen stenčasov, ZJastav in veliko slik, 
tudi posebno m]zo, ma kateri je bi:! kos iz
delanega usnja, ki jim ga je 1kupec rekla
mi·ral zaradi naJpak pri cepljenju. Zraven 
so mupisali ime delavca in njegovega nadre
jenega in to v;se pokaJzali (kar nekaj dni) 
celotnemu kolek·tivu. Tak primerek nato za
menjajo z naslednjim prin<erom pov-ršnosti. 
Mislim, da je 1tak način odpravljanja napalk 
ab vsej humanosti zelo lep primer, kako se 
tudi v njihovih pogojih da odpravljati na
pake, ker rekorderjev, ki bi želeli velikokrat 
zasesti to čas•tno mesto, menda nimajo. 
Tokmt -se naJmenoma ne mislim . dotalknLti 
nj.ihovih norm (•standardov) za usnje, kakor 
tudi ne morebi•1mega ·sodelovanja, kaže pa, 
da bomo o DDR še slišali . M. J. 

[(ako smo 
poslovali v 
Ig radu v letu 
1973 • 

Ln v 
I. tromesečju 74 
V letu 1973: 
Proizvodnja - opekarna: 
z;idaki navadni 
zidaki fasadni - votli 
vo tlaki 
porolit S cm 
monta 16 
mcdularni bloki 

Skupaj 
Realizacija: 
TOZD opekama 
TOZD Gradbeništvo: 
- enota stran. dej. 3,144.602,1S 

trgovina 3,613.974,80 
- družb. stanel., 

menza 
- gradbeništvo 

S91.1S1,6S 
20,84S.968,29 

1,371.300 enot 
S49.040 enot 
429.060 enot 
333.S97 enot 
809.990 enot 

3,111.676 enot 
6,604.663 enot 

4,S37.416,01 

28,19S.696,89 
SKUPAJ IGRAD 32)}3.112,90 

Poprečno zaposlenih 
TOZD Opekama -
TOZD Gradbeništvo 

60 delavcev 

- enota str. dejavnost 31 delavcev 
- trgovina 3 delavci 
- družb. standard, menza 9 delavcev 
- gradbeništvo 149 delavcev 
- skupne službe 29 delavcev 

SKUPAJ IGRAD 28f'delavcev 
Prvo tromesečje 1974 
Proizvodnja - Opekama: 
primerjava s I. tromesečjem 1973 

1973 1974 
:zJidaki navadni 
vo tlaki 
monta 16 
modularni bloki 

Skupaj 
Realizacija: 

130.700 enot 180.090 enot 
187.320 enot 284.800 enot 
12S.OOO enot 1SS.06S eiliOt 
296.S60 enot 30S.488 enot 
739.S80 enot -92S.448 -enot 

TOZD Opekama 
TOZD Gradbeništvo 

enota str. dej. 1,301.980,48 
trgovina 71S.423,30 
družb. stand., 
menza 1S0.194,92 

680.SS9,11 

gradbeništvo S,036.544,76 7,204.143,46 
SKUPAJ IGRAD 7,884.702,S7 

Finančno poslovanje 
sindikalne 
organizacije !grad 
v letu 1973 

Dohodki: 
saldo preteklega leta 3.644,36 din 
člana-rina (3S % delež, ki ostane 
sindikalni organizaciji) 10.782,00 din 
dotaoija lgrad 24.000,00 din 
ostali dohodki (od nabave 
ozimnice) 19.72S,30 din 

Izdatki: 
občni zbor - posvetovanja 
novoletne nagrade vojakom 
stroš-ki rekreacije - športa 
honorar blagajniku 
obisk bolnih članov 
prispevek za gradnjo doma 
v Kumrovcu 
zbor aktivistov Cerknica, 
potni stroški 
nakup vencev in cvetja 
Delavska enotnost, naročnina 
živ. ind. Kamnik, ETA 
(plačilo -ozimnice) 
ostali izdatki 

Saldo 31. 12. 1973 

S8.1S1,66 din 

321,00 din 
1.014,SO din 

38S,OO din 
SOO,OO din 

SO,OO din 

200,00 din 

620,00 din 
S10,00 din 
78,00 din 

19.607 ,2S din 
2.330,30 din 

2S.616,0S din 
32.s3s,61 din 

PPi podanem poslovnem poročilu pogreša
mo primerjavo vsaj z letom 1972 in besedni 
komentar, ki bi omogočil lažje razumevanje 
tudi tistim članom kolektiva, ki smo »preveč 
oddaljeni<< od TOZD lgrad. Samo iz gO'lih šte
v:ilk tudi ni mzumljivo oziroma vidno, ali je 
bilo poslovanje uspešno ali ne. Več kot v 
dvomesečnem roku, v katerem se je »rojeval« 
ta člank, je bilo zaželeno vsekakor mogoče 
napraviti (pripomba uredniškega odbora). 

[(ako smo poslovali 
v mesecu aprilu 19 7 4 
Proizvodnja po obratih 
Usnjarna Vrhnika 244.40S m' 
ščetinama 7.434 kg 
Usnjarna šmartno 77.S07 m' 
Krznar-na šmartno 14.977 m' 
Usnjarna šoštanj ~ samo svinj ina 79.727 m' 
Poraba usnja in krzna v konfekcijah 
Konfekcija krzna šmartno 1.990 m ' 
Konfekcija usnja šmartno 9.421 m' 
Konfekcija usnja Vrhnika 14.S20 m' 
Galanterija Ljubljana 3.30S m' 



Realizacija 
Usnjarna Vrhnika in ščetinama 36,197.508,40 
Usnjarna šmartno, Krznarna 
in kon fekc i j<a 17,648.548,10 
Galanterija Ljubljana 1,214.914,70 
Prodajno sk l adišče Ljubljana 2,730.405,40 

Skupaj 57,791.376,60 
Izvoz v aprilu 1974 :); 1.145.534 
Izvoz I.-IV. 1974 ~ 4.107.656 

Poprečni OD 
Poprečni OD je znašal za 184 ur za mesec 
april 2388,30 N din na enega zaposlenega. 
Bolniški izostanki 
Na enega zaposlenega smo imeli v m~secu 
aprilu zaradi bolniških izostankov (vključno 
tudi por.odniš~i) J ,81 izgubljenih delovnih 
dni. 

Rezultati 
poslovanja TOZD 
trgovske m,reže v 
l. v• 

tromesec1u 1974 

Na pod lagi pot11ditve sporazl!-ma o p~·1pojitvi 
po DS z dne 29. X. 1973 111 podp1sa pre
čiščemega besediLa tega sporazum~ ~e 13. 
XI. 1973 od s•Dmni Trgovskega podjetja »ŠO· 
štanj« in Indust11ije usnja Vrhnika se je 
podjeDje »ŠOŠ1tanj« prilpojilo k Indust.riji us
nja Vrhni.ka. 
Tr crovsko podjet je z .imenom »Šoštanj« po
s1uJe že od leta· 1954, kot industrijska _Pro
daja·lna oziroma skladišča Tovarne usnJa v 
šoštanju. 
V letu 1957 se je podjetje osamosvoji-l? ~n 
pos.lov.alo :kot samostojno t~govsko podjet]e 
za prodajo usnja. . . " . . . 
Po letu 1960 je podjetje zacelo orgamz1rat1 
tudi pmda,;jo drugih ai'l'iklov, in sicer: 
v Ljubljani prodajo plastičnih mas in podov 
v Ljubljani prodajo HTZ zaščitnih sredstev 
v Ljubljani prodajo krzna 
v Beogradu prodajo usnja 
v Ni'šu prodajo usnja, čeveljskih potrebščin 
in p lastike 
v Splitu prodajo HTZ sredstev in ~last~~e. 
Danes ima naša trgovska orgamzaciJa v 
svojem sestavu 10 grosi1stičnih skladršč in 4 
posiov.alnice na diJ'Obno. 
Od celotmega prometa odpade na promet na 
debelo 94 odstotkov in na promet na drobno 
6 odstotkov. 
Po terito11ialni delinvi pa odpade na promet 
v LR S:IO'V.eniji 60 odstotkov in 1promet v 
ostalih republ:iJkah 40 odstotkov. 
Predmet poslovanja je: prodaja usnja, čev
ljarskih potlrebščin, piastilke, HTZ sredstev 
in krzna. 
Za leto 1974 je bil sprejet načrt prometa za 
celotno podjetje v višini 200,000.000 din. 
V prvem tromesečju 1974 •SO bili v primer
javi z istim obdobjem preteklega leta do
seženi naslednji ·rem1tati: 
Podjetje želi svoje prodajne enote čimbolj 
o~repi•ti 1n s tem tudi učvvstiti obstoj in 
nadaljnjo rast podjetja Z<~~to smo se odločili 
za nakup novega sodobnega skladišča v Beo
gradu kjer smo dosegl·i realizacijo v I. tro
mesečju 8,945.541 din. 
Tudi v Nišu, kjer imamo že svoje lastno 
skladišče za prodajo blaga na debelo, smo 
se odločili za naklup novega .prodajnega pro
stora za pmdajo na drobno. 
P•redvidevamo, da bomo začeli z malopro
dajo v av.gu.Situ ~e~os. V I. tmmesečju smo 

Realie:adja t•I'gov.skega blaga 
ReaJi,zacija ra7Jliike v ceni 
Poprečne z<~~loge 
Materialni •stroŠlki 
Osebni dohodki 
Ostanek dahodka 
število .zaJpo'S1etnih 

V skladišču TOZD Trgovska m reža 

dosegli v prodrujni enoti Niš -realizacijo v 
višini 7,509.316.- din. 
NadaLje smo rv letu 1971 odprli gros~sti,čno 
prodajo predvsem za zaščitno opremo de
lavcev v Splitu. Tudi ta poslovna enota danes 
pos'lude z enakimi rezu1tati kot vse ostale 
enote. Zruto s·mo se odločili tudi v tem mestu 
za naJ!Qup prodajnega skladišča, ki bo pred
Vltdoma začeto z poslovanjem v juliju letos. 
V I. tromeseoju 1etos je bi.la dosežena rea-li
zacija 3, 374.892.- din. že pred leti smo se 
odločili za nakup novega večjega skladišča 
ozi,roma po1slovne ~gradbe v Ljubljani. 
Glede na to, da nam je .ves čas primanj
.1\!ov•alo lastnih sredstev •za redno poslovanje, 
smo se odločhli prvotno za naJ!Qup poslov
nih proMorov iGI'Nen Ljrubljane, kjer smo in
vesti•rali v manjršem obsegu. Po našem naj
novej.šem ,peJ:"S!P.ekltJi:Vlnem i•nvesticijskem pro
gramu imamo namen graditi nove skladišč·ne 
prostore v Ljubhj,ani, T1ržašika cesta 108. V 
sodelovanju z našim ma:tionim podjetjem 
IUV Vrhniika smo predvideli zadevni ,i,llJVe
siltdjski program dograditve oziroma raz
š~rit·ve že obstoječega objekta za 1268 m' skla
d~ščnih pros tom v v vrednosti 4,584.691.- N din. 
V .ta namen smo že zaprosili investicij•sko 
posojilo za dabo 10 Jet in s 4 odstotmmi 
obrestmi stklada skupnih rezerv skupščine 
občine Ljubljana-Center, ostalo pa krijemo 
iz lastnih rsredstev. ZaJprošeni ·kredit naj bi 
znašal 2,000.000.- din. 
~redov;iJdena investici!ja bo gotova v letu 1975. 
S tem nam bo zagotovLjen osnovni pogoj za 
naše redno bodoče poslovanje in razvoj or
ganizacije. 
Iz naš·ih .dosedanjih posJovnih rezultatov je 
videti, da naša orgamzacija pos1uje na zdra
v;ih •temeljih, dolJJOsno in gospodarno, saj si 
vsak posameznik na svojem deloVillem me
stu kot .tudi celotni kolerktiv prizadeva, da bi 
bili .rezultati čim bolj.ši. 
Na osnovi dosedanjega dela in •izlmšenj bo
mo tudi v prihodnje razvijali naše poslova
nje v povezovanju z našim matičnim pod
jevjem IUV I.ndUJstrijo usnja Vrh!nika in smo 
pr(jpričani, da bodo naši rezultati na taki 
osnov•i najboljši. J. V. 

1973 

35,744.497.-
4,132.424.-

26,241.716.-: 
.427.191.-
996.568.-

1,160.003.-
110 

1974 
51,915.801.-
5,660.658.-

27,303.000.-
575.462.-

1,200.546.-
2,495.973.-

110 

Indeks 

145 
137 
104 
135 
120 
300 
100 

Naš portret 
Mira Namestnik 

Mira Namest•nik je bi;L.a rojena 12. februarja 
1942 . .leta v Mekinj·ah pri Kamniku. Osnov
no šolo je obi•skov•ala v šmartnem, kamor 
se je družina rp·reseliila, po končanem šo
lanju pa se je .leta 1956 zaposlila v Tovarni 
usnja šmmltno, in sicer root krojačica v kon
fekciji krzna. Za to deiO'Vno mes,to je opl"a
vi:la kvaiifirkacijo in ,to delo opra~lja še da· 
nes. V zadnjem času je bHa. izvolojena ~a 
predsednico samoupravnega Jedra oddelrka 
konfekci~e rkrnna v šmartnem irn v tej zvezi 
smo jo povabill:i na lklratek razgovor, da nam 
posreduje nekad svojih ·spominov in mnenj , 
ki so danes aMualna. 
- Kakšne so bile l!'azmere v podjetju v času, 
ko ste •Se zaJposMli, 1n kakšne so zdaj? 
Ko .sem se zaposlila v tovarni unsja šmartno, 
smo ime!Ji zelo tesne, sliare in temne prosto
re, rtako da so bili de~ovni pogoji zelo slabi. 
Leta 1957 pa smo začeLi gcraditi no;v prostor, 
ki je večji in :svetlejŠii.. Pa ne samo glede 
prostorov, tudri glede načina dela v naši de
lavnici smo močno naJpreoovali. Zdaj nas 
je zapo,slenih v de1avniai že oklrog 60 delav
cev .in prav zadnja leta smo se zelo trudili. 
da bi .tudi glede kakovosti dela bolj na
predovalli. 
- Kakšna je kadrovska zasedba v vašem 
oddelkru? 
Kimalu, :ko sem se zaposli1a, sem opravi:la 
kvalifrl,kacijo in V·~redno z me:iloj tudi dru-
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ge delavke. Lahko rečem, da smo v našem 
oddelku za:pos•lene predvsem mlajše delav
ke, pa vendar že t. določenimi izkušnjami. 
Dalj časa, ko si zapos-len - več ko imaš 
prakse pri delu, bolje tudi dosegaš normo 
in hit·reje •ti g.re delo >>izpod rok«. Lahko 
ugo t<:e>1ljamo, ela se tudi mlajše delavke hi
tro vldjučujejo v naš si6tem dela. 
- Kc·t preclseclnica samoupravnega jedra 
nam lahko poveste, kakšni razgovovi tečejo 
na vaših sestan:kih'? ~ 
Na sestankih samoupravnega jedra vedno 
razpnavl .Jamo o kakovosti dela in o doseO'a
n.ju norm pri .posameznih s•topnjah elela. Na
še elelo je zelo razdrobljeno, at:tiklov je ve
li.ko, tako ela imamo za v<Saik art·ikel veliko 
števi lo norm. Lahko poudarim, ela je za clo
l.oče•ne anti:kle in z.a nek•atere stopnje elela 
norma previsoka in jo je težko doseči. To 
je ena od v<Sa•kodnevnih razprav na sestan
kih in večkrat bi morale biti delavke med 
seboj bolj enotne in odkrite, saj je razprav 
meci se.b:;>J. vecbno dovolj, na sestankih pa do
strkl-at tls•ma m to prav takrat, kadar ·ima 
vsak možnost povedati svoje mnenje. VeHko 
na·:':' rtov imamo v •pPihod.nosti. Ne smemo 
pa pozabiti, ela mora biti kolekotiv složen 
h1 enoten, če hočemo, da se nam bodo vse 
želje uresniči.l<e. 
Vodja oddelka nas vedno obvešča tudi o no
vostih, ki j1ih mislimo uvesti pri delu. Raz
pravljamo tudi o prodaji dragega krzna v 
I•I1J<?·Zems.tv~: Tako 1~am je t~spelo prodati pre
~e.J embr:obx3l V: šviC?, zdaJ pa hočemo svoje 
I,zdelke Izvaza<ti tudi v Zahodno Nemčijo. 
:ro so predvsem izddki iz 11utrije, šekaJlO\i 
Itd., venda•r smo pri normativu naleteli na 
dolo•čene teža•ve, ker je izdelek predracr. 
Y načrtu imamo tudi nabavo novih ;trojev 
m preuredHev sušilnice. 
N.ekaj pa ~nora!11 še doda.ti. Mladina je bila 
voas•Ih bo.l.J aktlv•na, saj smo imeli folklorni 
a•nsambel, plesne tečaje in veHko števi<lo raz
nih a<kcij, zdaj pa je :to vse z·amrlo, čeprav 
Y zadnjem času le nekaj razp.ravljajo o bo-
dočem delu. · · 
- Kakšno. j.e vaše mnenje o Usnj•arju, glede 
na to, da Je to 5. letnica časopisa v IUV? 
V:sa leta. delavoi pre~iramo Usnjarja z veli
kim zan.unanJem, sa.J vsak ·lahko najde v 
časopisu članek, ki ga gotovo zanima. Moram 
pa reči, da je premalo pris.pe,nkov iz šmart
neg~, s:aj jev doyolj :sposobnih ljudi, da bi 
n~1~al•1 ka.ks.en _clanek za :naš časopis. Dobro 
b1 b:l'lo, da bi bl'la v Usnjarju redna rubri.ka 
>>Več .U~tdi, več mnenj«, kjer bi imeli ljudje 
v obli•k•I :razgovora mo~nost povedati o svo
jem delu, o teža•wth in uspehih v živ1jenju. 
- Kakšne s·o vaše želje v prihodnje? 
Osehno si želi<m, ela bi •se predvsem medse
~ojni .• odno<Si v oddelku izboljšali in da bi se 
Izbo:l.Jsalo medsebojno s·odelovanje. žeLim si 
tudi, ela bi <se čimprej vključili v ·izvoz k•rzne
ne I<Janfe;kcij<:, da bi pridobili . čini več kup
cev, nas pa caka na:log.a, da kakovost izdel
kov še izbol',jšamo. Ui}am, da bodo osebni 
doho~!ki ostali vsaj na isti ravni, kot so se
daJ, ceprav bi bilo vsako poviš.a:nje še kako 
dobrodošlo. · U. B. 

Podpisovanje družbenega dogovora 
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Podpis družbenega 
dog·ovora o osnovah 
prog·ramlran]a 
nalog in oblikovanju 
sredstev za skupno 
ln splošno porabo 
v letu 1974 

Z ustavo uveljavljeno načelo , da o uporabi 
ustvarjenih sredstev odločajo delovni ljudje, 
ki so ta S•redstva ustvarili, je potrebno pre
nesti v življenje . In kje je boljša možnost, 
da v ustavi zapisano misel tudi dejansko v 
praks i . p~ti-dimo tako, kot p11i razporejanju 
ustvarJenih sredstev za splošno in skupno 
porabo. Tako so tudi delovni ljudje prek 
sv.ojih pooblaščenih predstavnikov v naši ob
čini podpisali družbeni dogovor o osnovah 
programiranja nalog in o oblikovanju sred
stev za skupno in splošno porabo občine 
Vrhnika v letu 1974. Ta dogovor je bil podpi
san 26. aprila 1974. Podpisali so ga občinska 
skupščina, občinska konferenca SZDL, ob
činski sindikalni svet, TOZD oziroma delovne 
organizacije z območja občine Vrhnika in 
temeljna izobraževalna skupnost, temeljna 
kulturna skupnost, -temeljna telesno kulturna 
skupnost, skupnost otroškega varstva in 
skupnost zdravstvenega zavarovanja cin var
stva. 

Družbeni dogovor ureja temeljna načela, 
na katerih nato posamezne interesne skup
nosti sklepajo samoupravne sporazume s po
sameznimi TOZD ali delovnimi organizaci
jami. 

. Načela, po. katerih se sklepajo samouprav
ni sporazumi, so: 

- osnovne družbene potrebe na posamez
J11ih področjih (npr. v šolstvu, varstvu, zdrav
stvu, kulturi, telesni kulturi :itd.), 

- pmgrami interesnih skupnosti, ki mo
rajo izvirati iz potreb in ki jih morajo upo
rabniki ovrednotiti (oceniLi), tako vsebinsko 
kot tudi finančno, 

- možnosti zagotoviti potrebna finančna 
sredstva za izvedbo teh programov. V pri
n~erlf, _kadar sredstev ni dovolj, morajo pocl
pismki samoupravnih sporazumov uskladiti 
svoja hotenja, kar pomeni, morajo se docro
voi~iti, katero podnočje je bolj pomemb~o 
m Ima zato prednost pr.i dodeljevanju sred
stev. To pomeni, da lahko razvijamo ·oziroma 
načrtujemo le tolikšen del nekega programa, 
kolikor nam sredstva, ki jih imamo na raz
polago, to omogočajo. 
Netočno bi bilo, če bi sedaj mislili, da de

lovni ljudje nis-o tudi doslej pnispevali sred
stev, ki so jih s svojim delom ustvarili zato, 
da se je lahko odvijala dejavnost šolstva, kul
ture, tele_sne kulture itd. Le s to razliko, da -o 
programih dela teh družbenih dejavnosti niso 
poprej razpravljali delavci v TOZD oziroma 
delovnih organizacijah, ker so se sredstva za 
opravljanje teh dejavnosti zbirala v občin
skem proračunu, iz katerega je nato občinska 
skupščina razporejala sredstva za posamezne 
dejavnosti. Z uveljavitvijo nove ustave pa cle
la':ci v TOZD odločajo o razporejanju ustvar
jenega dohodka, kar pomeni, da bodo morali 
biti seznanjeni s programi oziroma delovni
mi načrti družbenih dejavnosti ,jn na osnovi 
teh- načrtov in potreb . v · javni ra;>:pravi obli
kovali stališče do teh programov, bodo raz
porejati sredstva. Tako bodo v prihodnje pr.o
grami družbenih dejavnosti podvrženi nad
zoru uporabnikov uslug teh dejavnosti. To 
pa pomeni, da bodo uporabniroi lahko usmer
jali dejavnost družbenih služb, kar bo gotovo 

prineslo bolj usklajeno oziroma dejanskim 
potrebam prilagojeno del•ovanje posameznih 
dru~benih s lužb. 

. Takšen način financiranja splošnih in skup
mh potreb pomeni nadaljnje podružbljanje 
odločanja. Istočasno pa postavlja pred ude
ležence v tem sporazumevanju in še zlasti 
pred občinsko skupščino ter družbeno poli
tične organizacije v občini veliko odgovor
nost za takšno vodenje sporazumevanja, ki 
bo z-agotovil'O, da ne bo prišlo do enostransko 
usmerjenega razvoja samoupravnih interes
nih skupnost i, kar bi imelo za posledico ve
liko škodo. Zato bodo imele pri samouprav
nem sporazumu tudi v prihodnje družbeno 
pol i tične organizacije pomembno in odgo-
\·orno nalogo. S. B. 

Vprašanja na samoupravnih jedrih: 
Ob obravnavi predloga splošne i.n skupne 

porabe v letu 1974 v občini Vrhnika na na
ših samoupravnih jedrih so bila med drugim 
post·avljen~ naslednja vprašanja: ~ 

l. kako m kam se bodo stekali prispevki za 
to porabo 'Od delavcev, ki nimajo stalnecra bi-
val.išča v naši občini? · "' 

2. kako se bodo zbirala sredstva za republi
ško izobraževalno skupnost? 

3. kakšni izdatki so mišljeni >>Za redno de
javnost spomeniške službe·,, v skupnem zne
sku 145.718 din, 

•in kaj pomeni kratica LRZSV? 
Iz.ražena je bila tudi želja oziroma zahteva , 

naj bodo delavci mogoče vsake tri mesece 
seznanjeni z zbiranjem in še posebej z upo-
rabo zbranih sredstev. · · 

Za odgovor smo zaprosili vo cl jo štaba za 
izvedbo samoupravnih sporazuniov in druž
benih dogovvrov v občini Vrhnika, inž. Mar
jana Kermavnerja, ki nam je dal naslednje 
'Odgovore: 

l. Pr,ispevki za samoupravne •interesne skup
nosti od tistih delavcev, ki niso stalno pri
javljeni v nc>ši občini, se stekajo v tisto <ab
čino, kjer živijo njihove ožje družine. Za 
boljše razumevanje vam navajamo 18. člen 
družbenega dogovora o osnovah prog.ramira
nja nalog in o obHkovanju sredstev za skup
no in splošno porabo v letu 1974, k•i je bil 
podpisan 3. 4. 1974 in se glasi: 

>>Del·avci in drugi občani pl·ačujejo prispev
ke po sam·oupravnem sporazumu sam-ouprav
ni int_eresn~ skupnosti, ki j'im zagotavlja za
dovolJevanJe potreb in interesov oZiiroma upo
rabo ·storitev, in to: 

- skupnosbi pokojninskega in invalidskecra 
~avarm·anja, skupnosti zdravstvenega varst~a 
111 zdravstvenega zavarovanja in republiški 
skupnosti otroškega varstva, na <Območju ka
tere je sedež temeljne organizacije združe
nega dela, v kateri delavec združuje sv-oje 
delo, oziroma sedež druge organizacije, orcra
na ali skupnosti oziroma na območju kat;re 
imajo občani registrirano dejavnost, 

- drugim samoupravnim interesnim skup
nostim, na območju kater.ih imajo svoje stal" 
no bivališče, če delavec ot.ir.oma občan nima 
stalnega prebivališča ·na območju samouprav
ne interesne S·kupnosti, na območju katere 
stalno živi njegova <Ožja družina, se prispevek 
plačuje samoupmvni interesni skupnosti, na 
O'bmočju katere stalno ž,ivi njegova ožja dru-
žina.<< · · 

2. Sredstva za republ.išk<O iz-obraževalno 
skupnost, republiško raziskovalno skupnost 
ter ostale republiške 'in področne skl.Ipnosti 
se zbirajo na osnovi zakona o določitvi virmi 
financiranja družbeno političnih skupnosti in 
samoupravnih interesnih skupnosti na pod
ročju družbenih dejavnosti v letu 1974 (Urad
ni list SRS, št. 4 od IS. 2. 1<)74). 

Osnova za izračun viš.ine prispevka je davč
na osnova po zakomi o davku iz dohodka te
meljnih organizacij združenega dela (Ur~clni 
list SRS 8173 in 37/73) oziroma po zakonu o 
davkih občanov (Uradni list SRS 7172, 3173, 
14/73 in 4/74). 

Za lažje razumevanje. konkretno za finan
ciranje republiške izobraževalne skupnosti, 
podajamo pomembnejše .člene iz družbenega 
dogovora, in sicer: 

22. člen · 
S prispevki .iz dohodka TOZD ter s pri

spevki iz sredstev drugih organizacij in de-



1ovnih skupnosti se zagotavljajo sredstva za 
financiranje dejavnosti naslednjih SlS: 

- izobraževalna skupnost SR Slovenije, 
- razisk!ovalne skupnosti, 
- skupnosti pokojninskega tin invalidskega 

zavarovanja, 
- skupnosti zdravstvenega varstva h1 za-

varovanja, 
- skupnosti zaposlovanja. 
23. člen 
Prispevek Zla financiranje dejavnosti izo

braževalne skupnosti SRS, posebnih izobra
ževalnih skupnosti in razisk!ovalne skupnosti 
plačujejo TOZD, ki so zavezanci za davek iz 
dohodka TOZD. 

Prispevna osnova za obračun prispevka ,iz 
prejšnjega odstavka se izračuna tako, da se 
upoštevajo vse odbitne postavke od cel-otnega 
dohodka po 11. in 12. členu zakona o davku 
iz dohodka TOZD (Uradni list SRS, št. 8173 
in 37/73). 
Občani, ki z osebnim delom ·in lastnimi 

sredstvi opravljajo gospodarsko ali negospo
darsko dejavnost in se jim dohodek obraču
nava, plačujejo prispevke po tem členu od 
osnove, od katere plačujejo davek iz dejav
nosti. 

3. Temeljna kulturna skupnost je po druž
benem dogovoru na osnovi samoupravnega 
sporazuma dolžna sofinancirati tudi razisko
valno in repub1išlm kulturno skupnost. Ob
čina Vrhnika sodi v Ljubljanski regionalni za
vod za spomeniško varstvo (LRZSV), katere
ga sofinancirajo še ostale občine. Višina sred
stev za financiranje njihovega delovanja (3,95 
odstotka odpade na občino Vrhnika) je ob
ravnavala skupščina temeljne kulturne skup
nosti Vrhnitka in tudi podala sogla~je k fi
nančnemu načrtu za leto 1974. 

Upamo, da bodo podani odgovori, ki so 
lahko razumljivi le za dobre poznavalce tega 
področja, vsaj delno zadovoljHi vprašalce 
(opomba uredništva) . 

Sejem 
krzna v 
Frankfurtu 
Na letošnjem sejmu v Frankfurtu je b1lo 
videm veliko več novega, kot smo bili va
jeni doslej - novega v materialih in novega 
v obse-žnih koleikdjah krznene konfekcije. 
Znana podjetja, kot so Thorer ali Marco, so 
opozarja'la nase s svojd:mi dosežki v baDVa
nju krzna. To po-t smo si lahko ogledaLi 
celo ztbi1nko novih barv najdragocenej-ših 
krzen. To so nerci, VISeh vrst perzianerji, 
nutr.ije in botbri (nestriženi -in >>rufarrJJi«), li
sice, opposill:m kivzno, rakiuni, ·tjulrrji. Prese
netljive in hkrati lepe so bile živahne barve, 
kot rdeča, opečno rdeča, zelena, plava, zlato 
I'umena. V1se te ba!'Ve niso na:nesene celo
vito, vedno delujejo kJOt prellivi, od osnov
nega tona do vedno 1temnej1šega odtenka, 
prav tako, kot je naraVI11i sestav barve na 
kr-znu. 
Kot najnovoj,še med vzorci je treba omeni-ti 
vse dol-žine jaken; 3/4, 7/8, 9/10. Veliko je le
pih sesta~v]n mzhl.ooih kimen. Najgostejše so 
sestavine krzen ra2)11čni:h višin. Najlepše pa 
so take ,ses•twine, če je oboje krzen še v 
istem bar.vnem tonu (zeleno, rdeče). Zelo 
pogoste so sestaVIine kimna z UJsnjem ali kačo. 
Kot tretja po,sebnosrt pa je izrazito športni 
slog krznenih vzorcev, Id hoče pokazati 
krzneno konfekoijo J.wt uporabni športni ar
tikel za vsak da111. 
Med vrstami .krzna je najbolj modno dol
godlako, malo pozabljeni in zastareli perzi
aner pa, root da so ga rehabilitirali v obliki 
mladostnih športnih modelov. 
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Prišli - odšli 

V mesecu apriLu 1974 se je v Industriji us
nja Vrhnika zaiposiilo 63 delavcev, 33 delav
cev pa je prenehalo dela.ti. 
a) TOZD usnjarna Vrhnika: 
Pdšli: Mihael Bau-tolič, Ljubica Bosnic, Hija 
Brkic, Peter Ce!dn, Marijan Filipič, Danica 
Fra'Illk, Ivan Golic, Radomir GoluboviC, Ni
kola Jak<šic, Radojka Janoševic, Velimir Je
lic, Stam.ojika Jelisavcčic, Karel K.napič, Ivan 
Kolic, HuSin.ija Lulic, Miloš Miljic, Tmja MdJ:j
kovic, BoMm, M~lojewiC, čedo Milojevic, l ilija 
MHojevic, Stevo MilojeVli.c, Dušan Panic, Sre
ten P.anic, Stjepan Patajac, Minko Petrovic, 
Pavel Poljanšek, Hsad Ružmic, Franci Slalbe, 
Stanko Sltevanovic, Ana štUTm, MilJina To
dorovic, Ratomk v;ukadinovic, Marjan Zajc. 
S služenja vojaškega roka so se vnrili: 
Janez Bogataj, Franc Hladnik, Stanko Kra
šovec, Sitanlko Lukic, žirvko Milic, Anton Sla
be, Janiko šestaJn. 
Odšli: Milenika Blrence, Roman Justin, Franc 
Leben, Bogdan NaPtnik, Jasminka OmahiC, 
Parvla Paj1sar, Ra111ko Popovic, Janez škof, 
Franc Košdr. 
Vojaški rok so šli služit: 
AriJf Bašic, F1ranc Brenčič, Bralllko Dojčino
viC, M~loš Je~EsaVičic, Marjan Kogorvšek, Vin
ko Merla/k, Andrej Seč.ndk, Blago Spalevic, 
Jože ZemLjič . 
b) TOZD usnjarna šmartno: 
Prišii: LeQpoLd Bučar, Janez Cilrar, Ciril Elis
ner, Janez Janežič, Ludiv.ik Obolnar, Dragana 
Rrukiic, Janez Siiiilonči·č; 
iz sLušenja vOijaškega rOlka so se vrnili: Aiojz 
Ceglar, Milan Kračan in Alojz Peterlin. 
OdšJi: Ana Balent. 
Vojašiki rok sna šla s1už.it Aloj:z Groznik in 
Si,lvo ·Poglajen. 
c) TOZD lgrad (gradbeništvo): 
P.rišld: Besim BuJkivic, Drago Maksimovic, 
Dragan Ma11kovic, Momči'lo Stojnic; 
iz služenja voja~kega roka so se vrnili: Drago 
Dojčinovic, Zdravko Dojcinovic. Ivan Ga
hro.vec. 
Odšli: Jože Bagar, Mile Prokopic, šerif Riz
vic, Esed RužniC, Dragan Srbt,janin, Svetlko 
Sooj1nic. 
Vojaški Tok so širi sLužit: S'lllljo Bečic, Dragan 
Mamuza, Ranko Stojnic, Srvet·lw Stojnic, Dra
go Topic. 
d) TOZD lgrad (opekarne): 
Priš'li: Osman Hatlic, Mehmed Mujčic, Azis 
T·orpčagic; 
S služenja vojaškega roka se je vrnil Hazim 
Ismic. 
Odšli : Osman Hatic. 
e) Skupne strokovne službe: 
Prišli: Anton Komatar 
V TOZD 1tngow;\ka mreža in maloprodajoa 
mreža .v Ljubljani ni nihče vstopH, prav tako 
tudi nihče ni preneha-l deilati. 

J.B. 

Naši upokojenci 

V mesecu juniju bodo praznovali: 
lvanika Arhar, 72. let, roj. 8. 6. 1902. 
AloJz Bilzjak, 64 .let, roj . 3. 6. 1910. 
Ma11i~a Brence, 69 Iet, Toj. 22. 6. 1905 
Rozallija Gruden, 60 let, roj. 11. 6.1914. 
Janez Kova6ič, 62 let, roj. 21. 6. 1912. 
I'Van Mattias, 61 let, roj. 23. 6 . . 1913. 
Janez Ob.id, 67 Jet, roj. 25. 6. 1907. 
A'11toni:ja V1dmar, 65 let, roj. 9. 6. 1909. 
Franc Zakrajšek, 46 let, roj. 19. 6. 1928. 
J,s.k.reno česti,ta-mo! . 

J.B. 

lO 

štafeta mladosti je bila na poti k tov. Titu 
toplo sprejeta in pozdravljena tudi na 
Vrhniki 

/(ulturno življenje 
Šmarčanov in vloga 
mladih pri tej 
dejavnosti 

Pred meseci je v USNJARJU izšel članek o 
m:c1dih v skupnosti KONGLOMERAT. Se še 
sp"minjate? 

Danes pa bi rada napisala nekaj o delu 
vs h mladih in seveda malce tudi o starej
ših. 

življenje, kulturno življenje ljudi v šmart
nem je precej na vasoki ravni. Ne mislim ki
na, ker občinska kulturna skupnost da zanj 
letno dva milijona starih dinarjev, za ostale 
kulturne dejavnosti pa devetsto tisoč, da o 
starih, po-trganih, nekakovostnih filmih ne go
vorimo. Pač pa živijo s kulturo ljudje. K te
mu je velikanski delež pri·spevalo šolsko kul
turno društvo ZVONčEK. Pravzapmv bi se 
to društvo lahko imenovalo »ljudsko kultur
no društvo«, ker res skrbi za kultum ljudi. 
In njegov program? Ne born. ga naštevala v 
podrobnostih, temveč samo na kratko. Pred
sedstvo društva je sestavljeno iz mladih in 
starih prebivalcev šma.rtna ter predstavnikov 
tovarne Lesne industrije in IUV - obrat 
šmartno. že na začetku leta je bil ·Sprejet 
program dela, ki je bil več kot obsežen. Ob
iski operne in gledališke hiše so naleteli na 
velik odmev. Obiskali smo opero Prodana 
nevesta, Traviata in Carmen, predstavo v 
šentjakobskem gledaldšču in drugo. Poleg te
ga je vsak mesec prireditev v š.olski avli. 
Gostovali so znani glasbeniki in ljudje iz 
hiše boginje Talije (gledališčn1k,i) kot Ladko 
Komšec, Rudolf Franci, Vanda Gerlovič, Du
bravka Tomšič-Srebotnjakova pa Tone Sve
tina, Milena Zupanoičeva, mladi umetniki iz 
pionirskega doma v Ljubljani in še in š~. 
Mladi cin ·stari so zadovoljni, za vsakogar .1e 
nekaj. Društvo prizadevno in z mnogo truda 
vodi tov. žužek, ki je glava in srce ZVONčKA. 

Ker ie Zvonček šolsko kulturno društvo, 
organizira prireditve tudi za mlade oziroma 
najmlajše. Zadovoljni so vsi. 

Toliko o ZVONčKU. 
In sedaj je na vrsti tovarniška mladina. 

l. februarja so bile volitve. Precej pozno smo 
se spomnili. Novi predsednik je Franc Peter
lin, odbor pa sestavlja še tajnik, blagajnik ter 
pet članov. »Mladi« odbor je za pusta orga
niziral ·ples v maskah, ki je izredno uspel. 
Kaj več letos; ko se približuje poletje, ver
jetno ne bq>)n;ogoče storiti. 

In ostali dejavni,ki v šmartnem? V šoli 
pridno vadi moški pevski zbor ZVON, k·i na
stopa na raznih prireditvah. Vodi ga tov. 
Slimšek. Poleg Ianskega samostojnega kon
certa so peli tudi na zasavski reviji zborov, 
poleg tega so s pesmijo sprejeli Ladka Ko
rošca, mislim pa, da bi bilo pametno, če b:i 
enkrat o samem delu nekaj napisal član tega 
zbora. Veliko pevcev je tudi iz naše tovarne 
in baje ne slabih. Seveda ima zbor predstav
nika tudi v šKD ZVONčEK. 

In kaj počne skupina KONGLOMERAT? Več 
ali manj delamo. V jesend je bila prireditev 
Za vsakogar nekaj. Predstava v slogu radij
skega studia 14 je uspela. Po kritikah in po
hvalah v maju pripravljamo reprizo te pri
reditve in upamo, da bo spet obilo aplavza. 
Tudi ansambel, ki sodi v to dejavnost, vadi, 
prireja plese in igra na prireddtvah. 

Kmalu bi pozabila >>važen« člen šmarskega 
dela - mladino. Jeseni je bila javna skup
šoina, kjer je bilo izvoljeno predsedstvo, p:n
tem smo organizirali plesne vaje in lahko 
rečem, da so uspele, pa novoletni ples. Po
tem smo za nekaj časa zaspali, sedaj, ob vo
lit\,ah. pa smo spet pokazali svoje moči. Ob 
pomoči starejših smo okrasili volišče. 

In to je vse. Misl.im, da sem nekatere pod
mbnosti izpustila, toda nekakšen okviren po
gled v življenje šmarčanov imamo. Seveda 
samo kulturnega. Koliko pa živi šmartno za 
šport, to pa je mislim že vsesplošno znano. 

In na koncu še kratka stauistika. Ob revni 
denarni podpori vsem društvom je bilo na 
prireditvah, ki jih je organiziral ZVONčEK, 
pribl,ižno 2600 ljudi in to je, mislim, že kar 
zavidanja vredna številka. Koliko so ga imeli 
drugi dejavniki, ni znano. Mislim, da si pre
bivalci šmartna lahko želimo le še »tako na
prej<<, vsem prizadevnim pa mnogo, mnogo 
uspeha. In seveda užitka ob poslušanju in 
gledanju prireditev. š. M. 

In memoriam 
V mesecu maju je tragično prem.inul upoko
jenec Ignac Jelovšek, roj. 10. 7. 1903, ki je bil 
zaposlen od 21. 9. 1945 do S. 6. 1962, veoina na 
delovnem mestu v skladišču kemikalij. Po 
upokojitvi je živel v :Cvlokronogu. 
Po daljši bolezni je umrl tudi upokojenec 
Anton Markič, roj. 6. 6. 1906. Delal je v us
njami od 12. S. 1947 do 9. l. 1967. Zadnja leta 
je preživljal v domu oskrbovancev v Piranu. 
Svojcem obeh preminulih upokojencev izre
kamo naše globoko sožalje. 

Zahvala 
Iskreno se zahvaljujem za izraze sož:alja in 

prelepi venec, ki ste ga poslali ob prerani 
smrti mojega moža štefana. 

Prenesite zahvalo vsem ostalim ·članom 
kolektiva, ki so kakorkoli sočustvovali z me
noj ob izgubi mojega življenjskega tovariša, 
vašega nekdanjega sodelavca. 

Marija špendau 



Centralni 
katalog 
publikacij 

• v 

prVIC V 
slovenskem 
jeziku 

Centralna tehniška knjižnica v Ljubljani bo 
v J.etu 1974 prvič v slovenskem jeziku .izdala 
»Centralni katalog periodičnih publikacij s 
področja tehničnih in prirodoslovnih ve~.'~· 
vključno tudi tiste, ki so pri nas v SlovemJL 
V ta namen so bili že organizirani številni 
razgovori s predstavniki -~~znih delovn~h_ ,?r
p-anizacij Š·irom po SlovemJI, s predstavmk,Im
Štitutov.in univerz in drugimi ustanovami, ki 
imajo v svojem okviru inter~::> ~~1j~žnico . . V 
ožji seznam de1~v.nih orgaJ!-:IZaCIJ J~ vkl)_~
čena tudi IUV, saJ una v SVOJih obratih knJIZ
nice v katerih je zbrana strol~ovna lite
;.;tu~·a in razne strokovne revije v različnih 
jezikih. Ker imamo prav v zadnjem. ~asu na
men svojo knjižnico tudi izpop~lmt1, naro: 
čiti nekaj novejših knjig _in reviJ, s~o. tu~~ 
mi pripravljeni sodelovati s CTK pn IzdaJI 
tega popolnega kataloga. 

Centralni katalog periodičnih publikacij s 
področja tehničnih in prkodoslovnih ved bo 
vseboval sezname vseh publikacij, ki so 
v knjižnicah v Sloveniji in ostalih re
publikah v Jugoslaviji, kakor tudi kompleten 
seznam periodičnih publikacij iz drugih dr
žav po vsem svetu. V svojem sez~;:mu ?o :vs.e
boval naslednje podabke za reVIJO, kr SI JO 
posameznik želi ogledati: 

- univerzalno decimalno klasifikacijo 
(UDK), 

- geslo, to je podatek o stroki, za katero 
kakšna revija izhaja, 

- polni naslov revije, 
- kraj in država, kjer revija izhaja, 
- jezik, v katerem revija izhaja, . 
- označba .in kraj knjižnice, kjer je reviJa. 
-- število .in leto izdaje določene revije. 
Seveda pa je nujno tako število podatkov, 

naslovov revij, število knjižnic in porabnikov 
obdelati le z računalnikom. V ta namen se je 
CTK povezala z računalniškim centom Iskr~
Commerce v Ljubljani, ki bo na enem na.J
večj ,ih računalnikov pri Inte~tra~e izdelal 
program izdaje kataloga. Tudi pn IUV bo
mo morali svoje periodične publikacije ozna
čiti in vse podatke izročiti Centralni tehni
ški knjižnici. Po prvem pregled'; ,i~amo . :' 
obratu Vrhnika 16 stalno narocemh reviJ, 
v obratu šmartno 17 stalno naročenih revij 
in v obratu Galanterija in Biro-Ljubljana 
okrog 10 naročenih revij , kar je v primerjavi 
z dn.wimi delovnimi organizacijami kar lepo 
števil~. Seveda je to število naročenih revij 
le s področja tehničnih in primdoslovnih ve~: 
ostalih različnih telmčih časopisov in reviJ 
v okviru podjetja pa je naročenih še okrog 50. 

z ,izdajo kataloga v CTK in nabavo novih 
strokovnih knj,ig in revij v IUV želimo, da 
bi bil širši kmg ljudi seznanjen z napred
kom in dosežkom znanosti doma in širom 
po svetu in upamo, da se bodo tudi delovni 
ljudje v okviru naše delovne ·organizacije če
sto posluževati novic in podatkov, ki nam jih 
nud i strokovna literatura. 

U.B. 

Mladincr po končani delovni akciji 

Delov~a akcija 
mladine v 
Strunjanu 

V času cd 27. do 30. aprila je hilo 8 mladin
cev iz TOZD Usnjarna Vrhnika na delovni 
akciji v našem počitniškem domu v Stru
njanu. 

Pod vodstvom tov. Viktorja Klobučarja so 
čistili in urejevali okolico doma. Ko sem jih 
obiskal zadnji dan akcije, je bilo videti, da 
so v kratkem času marsikaj postorili, da pa 
bi rabili še veliko več časa za povsem pri
merno ureditev ol\iolja doma. 

Z vodstvom tov. Klobučarja so bili prisotni 
mladinci zelo zadovoljni, še zlasti, ker jdm 
je organiziral srečanje z ribiči Delamarisa in 
z mladinci nekaterih delovnih organizacij iz 
Pirana. Ob večerih pa jam je povedal mar
sikaj zanimivega in poučnega iz časov NOB . 

S tov. Klobučarjem se v Strunjanu nisva 
srečal a, ker je odšel pred mojim prihodom, 
tako da nisem uspel izvedeti, kako pa je bil 
on zadovoljen z delom mladincev. 

Kaj več o akciji in osebnih vtisih udele
žencev pa upam, da bomo lahko objavili v 
naslednji številki Usnjarja, če bodo mladinci 

izpolnili svojo obljubo, ki je žal za to šte
vilko niso. 

Za oceno in mnenje o tej in podobnih ak
ci.je~h bomo zaprosili tudi tov. Klobučarja. 

Seminar iz 
varstva pri 
delu za 
vodstvene 
delavce 

P. P. 

V času od 22. do 26. aprila 1974 je bil v 
prostorih mladinskega kluba na Vrhniki or
gani.ziran seminar o varstvu pri delu (skupno 
25 učnih ur) za operat.ivne vodstvene delavce 
iz TOZD Usnjarne Vrhnika (20 iz Usnjarne, 
9 iz Galanterije) in TOZD Usnjame šmartno 
(3). Izvedba seminarja je bila zaupana Za
vodu za tehnično izobraževanje iz Ljubljane. 

Predavane so bile naslednje teme: pravl!1e 
osnove in zakonodaja s področja varstva pri 
delu, tehnično varstvo, požarno v'arstvo, 
zdravstveno varstvo, sodna praksa. Pri posa
meznih temah so bile zajete tudi posebne ne
van:.ost,i, ki se pojavljajo v našem podjetju. 

Na koncu seminarja so slušatelji opravljaH 
pismeni test, ki je zajemal vprašanja iz vseh 
obravnavanih snovi na seminarju. Le trije 
slušatelji niso uspešno opravili preizkusa zna
nj-a. Vsi ostali pa so preizkus o pravili zelo 
dobro. 

Slušatelji so zelo redno obiskovali seminar, 
predavatelji pa so tudi bili uspešni (po iz
javi slušateljev) v zadovoljstv.o slušateljev. 

Osnovni namen seminarja je, da vodstveni 
kadri spoznavajo pravice 1in obveznosti, ki so 
jim dane s pozitivnimi predpisi o varstvu pri 
delu, za zagotovitev varnih delovnih pogojev 
sebi in podrejenim osebam, je bil vsekakor 
dosežen. 

Vsi drugi vodilni in vodstveni delavci iz 
vseh oddelkov in TOZD, ki so že v preteklih 
letih obiskovali podobne seminarje, pa so 
talw v aprilu mesecu opravili pnnoven obve
zen preizkus znanja o varstvu pni delu. Isto
časno je bi1lo kritično obravnavano poročilo 
varstva pri delu za leto 1973. P. P. 

Udeleženci seminarja o varstvu pri delu po
zorno spremljajo izvajanje predavatelja 
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Občni zbor 
planinskega 
društva 
Vrhnika 

V nedeljo, 21. apr·ila letos, je imelo Planin
sko društvo Vrhnika redni oboni zbor ob za
vetišču na Planini nad Vrhni.Jw. Udeležilo 
s~ ga je. kar lepo š~evilo članov, nekaj pa je 
bilo tudi gostov, k·I so zastopali druaa pla
ninska društva oziroma občinske dr~žbeno 
politične organizacije. 

Na zboru s.o udeleženci slišali, kakšna je 
bila vsebina dela društva v preteklih dveh 
letih, to je v obdobju od zadnjega občnega 
zbo-ra. Iz podanih poročil je bilo videN da 
je društvo uspešno delovalo. Posebno je ~bor 
pozdravil zelo uspešno delo Mladinskega od
seka društva, ki z vzgojno in propagandno 
dejavnostjo ter z izletništvom vzgaja pred
vsen~ najmlajše planince. Pri tem pa je zlasti 
pomembno tudi to, da mladi PI' i svojem delu 
uživajo precej več podpore in pomoči kot v 
letih nazaj s strani upravnega odbora dru
štva. Prav bi bilo, da se to sodelovanje še v 
naprej poglablja, saj le združeno delo mla
dostne zagnanosti in izkušenosti starejših lah
ko zagotovi še uspešnejše delovanje društva 
v prihodnosti. 

Društvo dokaj tesno sodeluje v mednarod
nem odboru ljubljanskih planinskih društev, 
katerega ena od mnogih na1og je tudi čim
prejšnja oživitev ljubljanske krožne planin
ske poti, ki bo vodila tudi prek področja naše 
občine. Na zboru je bila tudi poudarjena po
treba po kar najtesnejšem sodelovanju z ob
činsko temeljno telesno-kulturno skupnostjo, 
katere član Je društvo, ela bi tako društvo 
pokazalo svojo prisotnost in delovanje v šir
šem družbenem prostoru. 

Za svoje člane, ki j;h ima clruštv.o že nacl 
8SO, pdreja društvene izlete, ki se jih udele
žuje kar lepo število ljubiteljev naravnih le
pot. Društvo oziroma njegov mlaclins].(Ji od
sek, pa še naprej organizira vsako leto že 
tradicionalni planinski tabor. 

Na zboru je bil razrešen stari in izvoljen 
novi upravni odbor društva, ki se je nekol:ilm 
razšlri l z izvolitvij-o nekaj ml<tdih planincev, 
ki so se izkazali z dosedanj-im cleJ.om v mia·· 
dinskem odseku. Novi odbor bo vodil tov. 
Jože Mainerš.~č - član TOZD !grad- eracl
beništvo. 

K.A. 

Z občnega zbora planin~kega društvr: 
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S tekmovanja v streljanju z zračno puško, 

Tekmovanje 
v streljanju 

puško v 

z zrac110 

V nedeljo, 31. marca letos je bilo v dvorani 
n~ladinskega doma na Vrhniki odprto tekmo
v~.nje v streljanju z zračno puško v organi
z: ciji občinske strelske družine. 

Tekmovanja se je udeležilo 42 tekmovalcev, 
med njimi pa so bili tudi tekmovalci iz na
šega obrata, ki pa se niso najbolje odrezali. 

Prva tri mesta so osvojili str elci -iz LIKO 
(Gu tnik, Sajovic, Pušnik). Med njimi pa je 
bil ponov;1o, kot že vrsto prejšnjih let, 
najboliši Gutnik z doseženimi 273 krogi (300 
možnih). 

Da bi poživ,i!i elelo strelske sekcije tudi v 
TOZD- usnjarna Vrhnika, smo organizirali 
v nedeljo, 7. aprila letos, tekmovanje z zračno 
nuško posameznikov in ekipno. številčna ude
ležba tekmovalcev ni bila najholjša. 

Doseženi rezultati - posamezno: 
l. Rome Filip 188, 2. Kuzmič Brane 173, 

3. Stanko inž. Ilija 172, 4. šventner Stane 
168. S. Nagode Albin 167. 6. Fatur Jakob 161, 
7. Butko Tomo 160, 8. Pavlin Milan 1S7, 9. 
Kržmanc inž. Alojz 1S7, 10. Lazovič Ilija 147, 
11. Trček Jolwb 144, 12. Vukovič Drago 140, 
13. Petkovšek inž. Peter 138, 14. Stržinar Jože 
130, 1S. Trnavčevič inž. Peter 119, 16. čovič 
Mohamed 119, 17. Esati Harum 119, 18. Pet
kovšek Franc 114. 

Doseženi rezultati - ekipno: 

!. mesto usnjarna 
l. Rome, 2. Stanko, 3. šventner, 4. Fatur, 

S. Kržmanc 846 krogov. 

n. mesto pomožna 
l. Kuzmič, 2. Nagode, 3. Pavlin, 4. Pet

kovšek F., S. Trček J. 7SS krogov. 

III. mesto uprava 
l. Butk1o, 2. Harum Esati, 3. Petkovšek P., 

4. Stržinar J., S. Trnavčevič 666 krogov. 
Delovanje STRELSKE SEKCIJE prj osnov

ni sindikalni organizaciji ni samo rekrea
tivnega pomena, pač pa predstavlja pomemb
no vlogo v načrtu SLO (splošnega ljud
skega odpora). Izhajajoč iz tega pozivamo 
vse člane sindikata, da se v čim večjem 
številu vključijo v delo strelske dejavnosti, 
tako v okviru obrata, kot tudi v občinskem 
mer.ilu. 

P.P. 

Raziskava 
Marsa 

Mars je po velikosti dvakrat manjši od 
zemlje. Njegov tir je zeLo neenakomeren, zato 
se na enem mestu p·recej približa zemlji
nemu. Vsakih 1S do 17 let se Mars in Zemlja 
srečata !la tem področju in takrat ga je s 
teleskop1 zelo ugodno opazovati. Na njeaovi 
površini se najbolje vidita beli polarni kapici. 
Opazimo tudi temnejše sivkasto zelene in 
oranžne predele planeta. To pa je vse, kar na 
njen~ ';iclimo. Tudi z najboljšimi daljnogledi 
ne vidimo na tem planetu več podrobnosti, 
kot jih vidimo na Luni s prostimi očmi. 

Mars se zavrti okrog svoje os•i v 24 urah in 
38 minutah. Dan in noč se menjata na njem 
skoraj v enakem časovnem razdobju kakor 
na Zemlji. · 

Tudi letni časi se na njem menjavajo, ven
dar pa so enkrat daljši od naših na Zemlji. 
Vsa ta spoznanja so že pred mnogimi leti 
sprožila vprašanje, ali ni morda tudi na 
Marsu življenje? 

K odgovoru na to vprašanje bodo v veliki 
mer.i prispevale vesoljske sonde. Potrditev 
ali zanikanje pa bomo naj·brž slišali iz ust 
posadk, ki ·se bodo v prihodnosti spustile na 
njegovo površje. 

Prve zanesljive podatke o Marsovem po
vršju nam je poslala vesoljska ladja Mari
ner IV. Fotografije, ki jih je poslala na 
Zemljo, so nam odkrile, ela je njegova po
vršina posuta s kraterji, podobno kot na 
Luni. že iz posnetkov druge vesoljske ladj e 
pa je bilo videti, ela so ti kraterji precej dru
gačni od Luninih. Na njih je bilo opaziti po
sledice delovanja močnih vetrov. Na prejetih 
fotografij-ah so bili vidni peščeni viharj1i, dol
gi kanioni in korita. Prejeli smo posnetke 
polarnih področij, nad katerimi stalno plava
jo beli oblaki, in končno, našli so tudi vodo. 

Na žal:ost je Marsova atmosfera preveč mz
redčena (1 % zemljine; večji elel je ogljikov 
dioksid CO, ,nekaj je tudi kisika); poprečna 
temperatura pa je prenizka ( + 20 do - 60° C) , 
ela bi lahko pričakovali bujno vegetacijo. 
če se je na Marsu razvilo življenje, potem 

j e to skoraj gotmno omejeno na nizke obllike 
rastlinja. V zadnjem času si obe veliki sili 
močno prizadevata odkriti čim več skrivnosti 
>>rdečega planeta<<. Letos, lmnec februarja so 
prispele v bUžino kar štiri sovjetske avto
matske soncle. P·rvi cilj vseh štirih je bil vtir
jenie v orbito okrog Marsa. Dve od vesoljskih 
ladij pa naj bi mehko pristali na površini. 

Ves načrt je na žalost le delno uspel. Mars 
4 se zaradi napake v zaviralnem sistemu ni 
uspel vtiriti. Letel je mimo planeta in po
šiljal na Zemljo posnetke ter ra.zne druge 
podatke. 

Mars S je deLoval brezhibno. Sedaj kroži 
okrog planeta in opravlja razna merjenja. 

Mars 6 se je ·spustil na površino, trenutek 
pred stikom s površjem pa je prenehal od
dajati signale. 

Pristanek Marsa 7 ni uspel. 
V letu 197S bodo proti Marsu ZDA ·izstre

lile projekt Viking (brez posadke). Predviden 
je pristanek modula na planetu. Njegove na
l1oge bodo približno naslednj-e: 

- analiza atmosfere med spustom, 
- fizikalne :in seizmološke raziskave tal, 
- meteoro1oške raziskave (merjenje priti-

ska, vlažnosti, temperature itd.), 
- biološke raziskave, 
- snemanje pristajalne okolice v črnobeli 

in barvni tehniki. 



Poleg raz.isk•av Marsa polagajo znanstve
niki velilw pozornost tudi ostalim planetom. 

Pred kratkim je Mariner 10 obi-skal Venero 
in Merkur. Pionir 10 je opravH meritve in 
snemanja Jupitra ter ponesel v brezmejnost 
vesolja sporočilo o našem obstoju. Na poH 
je tudi Pionir 11, ki bo najprej obiskal Jupi
'ter, potem pa odletel naprej tako, da bo po 
milijardi in pol preletenih kilometrih konč
no prispel do Saturna. Tedaj bodo ostali še 
neobiskani samo trije planeti našega sonč
nega sistema. 

V letošnjem letu bom vsem ljubiteljem 
astronomije našega podjetja omogočil ogled 
Lune skozi instrument AT-250. Ogled je mo
goč samo v jasnem vremenu. 
- Dnevi opazovanja za obiskovalce: 

24. in 25. AVGUSTA ob 19.30 
22. in 23. SEPTEMBRA ob 18.30 
22. in 23. OKTOBRA ob 17.30 
21. in 22. DECEMBRA ob 17. uri 

Vsak ki si žeH ogled, naj se poprej prigla
si pisc'u tega članka (Stanetu Matičiču -
elektrodelavnica TOZD Usnjarna Vrhnika). 

Republiško 
tekmovanje 
gasilskih 

S.M. 

enot usnjarske, 
čevljarske, 
galanterijske in 
g·umarske industrije 
za leto 1974 

Tekmovanje je organizirala Tovarna usnja 
Kamnik (UTOK), ki v letošnjem letu praz
nuje SO-letnico podjetja in 25-letnko prosto
voljnega gasilskega društva. Tehnično je tek
movanje izvedla občinska gasilska zveza Kam
nik. 

Tekmovanja, ki je obsegalo dve tekmovalni 
panogi (trodelni napad .in taktična vaja), se 
je udeležilo 10 moških in 1 ženska tekmo
valna ekipa. 
Nastopajoče moške ekipe so dosegle na-

slednje uvrstitve: 
l. Tovarna usnja šoštanj - I 791,5 točk 
2. UTOK, Kamnik 729 točk 
3. IUV, TOZD šmartno 722,5 točk 
4. Tovarna usnja šoštanj - II 712 točk 
5. TOKO, Domžale 689 točk 
6. IUV, TOZD Vrhnika 669 točk 
7. Tovarna usnja Slovenj Gradec 660 točk 
8. SAVA, Kranj 642 točk 
9. KONUS, Slovenske K,onjice 611 točk 

10. PEKO, Tržič 605 točk 
Pohvaliti je treba solidno organizacijo tek

movanja in ves sodniški zbor za dokaj objek
tivno ocenjevanje vseh nastopajočih ekip. 

Glede na objektivne težave pri p1:1ipravah za 
tekmovanje ~bolezni, orožne vaje, nočno delo) 
smo z doseženimi rezultati obeh naših ekip 
lahko zadovoljni. 

še bolj kot samo uvrstitev pa je udeležba 
na tekmovanjih pomembna za krepitev ope
rativne pripravljenosti in pripadnosti k 
članstvu prostovoljne oin humane družbene 
organizaoij e. 

Za ekipo šmartc..o so nastopali: 
Janez Ambrož, Jože železnik, Anton želez

nik, Anton Groznik, Jože Což, Vekoslav Ja
nekovic, Marjan Vrbajs, Jože Torner, Milan 
š kalicki (rezerva Anton Gorše). 

Za ekipo Vrhnika so nastopali: 
Benjamin Rudolf, Franc .Petkovšek, Drago 

Vukov-ic, Herman Ficko, Jakob Bogataj, Franc 
Vodišek, Venceslav Rudolf, Ivan Rudolf, Jani 
Novak (rezerva Martin Gutnik) . P. P. 

7goraJ: 
Tekmovalni ekipi s spremljevalci in rezer
vami po končanem tekm.ovanju 
Spodaj: . 
Tekmovalna ekipa Vr/mike pl'i izvajanju vaje 
TRODELNEGA NAPADA 
[l't•o: 

Tekmovalna ekipa šmartna pri izvedbi TAK
T/čNE VAJE (na lestvi je p rvi napadalec 
Groznik Anton) 

DROBNE ZANIMIVOSTI 
Podjetje Carl Freudenberg zmanJSUJe proiz
vodnjo usnja. - Podjetje bo še letos usta'Vi.lo 
proizrvodnjo v usnjami Schoenau/Odenwald. 
Pri Litkv1daoij:i obmta bo prizadetih 330 za
poslenih. P·rav taJko bodo ukinili obrat Nec
kanstei,nach, k;jer so iZJdelovali cepljence s 
folijo iln rolkarvdce. 
Freudenberg ne bo popolnoma opustif us
njarske ;pnoi-zvodnje, ampak se bo v obratu 
Weinheim ipl1eusmeri:l na izdelavo telečjega 
visoko vrednega usnja. V celotm.i bruto :pro
izvodnJj.i .podjej,ta je l. 1973 usnjaDstvo pred
stavljalo le 13 odsto1!kov oziroma 113 mili-
jonov ND. VWD 97/74 

Termoplastični kavčuk ogroža poliuretanske 
podplate. - Pll'i Wesselingu blizu Koma v 
ZR Nemčij.i gradijo tovao:no za iZ:delavo ter
moplastičnega kavčuka z letno zmogljrivost
jo 30.000 ton. Invest~tlor je podjetje Rheini
sche Oefinwenke, ki s~ta ga skupno ustano
vi1a Deutsohe Shell AG in BASF AG. 
To :bo prva evropska tovarna za proirz,vodnjo 
te!1morplaJst·ičnega kavčuka, ki ga je d osedaj 
dobaJV.Jja1a Shell Chemical Company iz ZDA 
po d imenom CARIFLEX TR. 
Njegova glavna fPI!'ednoSit je v tem, da Z:dru.
žuje gibkost gumija in lahek način predeilave 
ter:mop[a~ti!6nih mas in ga ni treba \mlka
ni2lira1Ji, kot je to pr1mer p•ri ostalih vrstah 
kavčuka. Največ ga uporab lja jo v čevljan;.ki 
industriji, k!je.r US!Pešno i-zpodriva poliUire
tanske podplate, in tZa proi-zvodnjo :zdravju 
neškodlji<vih lepil. · 
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Ob zaključku zimske 
košarkarske lig·e 
rezultati prvih 
tekem v 
spomladanskem 
delu 

že nekaj let je v Sloveniji govora o tem, 
da bi morali košarkarska tekmovanja prese
l.iti v dvorane, če bi hoteli zagotov.iti ta:k na
predek tega športa k!ot v drugih republikah. 
Vendar pa se te želje vedno ustavijo pred 
dejstvom, da v večini mest, katel'ih klubi tek
mujejo v republiški ligi, ni primernih dvo-
ran. 
· Kljub temu so se slovenski košarkarji od
ločili, da v najbližji pr.ihodnosti - inorda še 
letos - svoje republiško tekmovanje preseli
jo v dvorane. Da bi preizkusili, kako bi se 
tako tekmovanje obneslo, je bilo v zimsld se
zoni 1973/74 razpisano zimsko prvenstvo Slo
venije. Pravico nastopa so imela moštva ,iz 
I. A in B republiške lige, vendar tekmovanje 
ni bilo obvezno. Prijavilo se je 9 klubov, med 
njimi V•Si najboljši. Tekmovanje je bilo samo 
enokrožno, brez povratnih tekem. Vsem klu
bom je slu~ilo kot dobra priprava za prven
stvo 1974, saj doslej v zimskem času tekmo
vanj ni bilo. Kljub temu so bile tekme zani
mive in precej izenačene. 

Košarkarji Vrhnike so dosegli v tem tek
movanju lep uspeh, saj so osvojili prvo me
sto in s tem pokal Košarkarske zveze Slo
venije ter nasLov zimskega prvaka Slovenije 
za sezono 1973/74. Premagali so vse nasprot
nike, razen kranjskega Triglava, s katePim so 
po ogorčeni borbi izgubili z rezultatom 66:69. 

Na tujem so premagaLi: 
Maribor z 79:76 
Elektro s 93:68 
Beti z 78:65 

doma pa Marles z 88:75 
Ježico s 97:71 
Novoteks s 75:65 
Postojno s 97:45 

ter, kot že rečeno, dzgubiH v Kranju. Tekme 
na Vrhniki so odigrali v telovadnici šD Par
tizan. Košarkarska zveza je zamižala na obe 
očesi, ko je dovolila tekmovanje v tej tako 
premajhni telovadnici. Potreba po primerni 
dvorani je vedno bolj pereča, saj bo tekmo
vanje v dvoranah v najkrajšem času ob
vezno. 

Po končani zimski l1igi je bil rezultat tak, 
da so imela t11i moštva enako število točk, 
zato je bil potreben turnir, ki naj bi odločal 
o prvaku. Turnir je bil na Vrhniki 14. aprila. 
Domačini so premagali oba nasprotnika, Tri
glav z 90:75 ter Novoteks s 100:98 šele po 
dveh podaljškiih, in tako osvojili prvo mesto. 

-PričeLo se je tudi že redno prvenstvo. V 
prvih treh kolih je moštvo Vrhnike z zelo 
dobro igro premagalo Beti v MetLiki z 91:82, 
Fructal doma s 87:63 .in Novoteks v Novem 
mestu s 75:69. V četrtem lwlu pa so se z go
stovanja v Radencih vrnili praznih rok. Po 
izredno slabi igri smo s košem, prejetim ne
kaj sekund pred koncem, .izgubili s 75:76 ter 
s tem tudi izgubili vodstvo na lestvici. 

Poraz je sicer boleč, vendar ne tragičen, saj 
se je prvenstvo šele pr.ičelo -in možnosti, da 
se spodrsljaj popravi, bo še dovolj. S. K. 
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Nagradna 
križan ka 

Ker je v prvomajski številki našega glasila 
pomotoma izpadla nagradna križanka, se je 
uredniški odbor odločil, da jo objavi v ju
nijski številki Usnjarja. Upamo, da ljubitelji 
križank ne boste imeli preteŽJkega dela za nje
no pravilno rešitev. 

Pri nagradnem žrebanju imajo pravico so
delovati samo člani našega kolektiva (vključ
no tudi upokojenci, vojaki dn štipendisti). Da 
se nam ne bi ponovila napaka, kot pri žreba
nju pravilnih rešitev za Novoletno nagradno 
križank o (ko smo podeWi 2. nagrado nečla
nici kolektiva), mora vsakdo, ki bo poslal 
rešitev, napisati poleg priimka :in imena tudi 
natančen naslov, TOZD in delovno mesto, na 
katerega je razporejen (upokojenci, vojaki in 
štipendisti pa poleg priimka in imena še 
natančen naslov). 

Rešitve pošljite najkasneje do 10. julija na 
naslov: 
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Vodoravno: 
l. listnati del drevesa z vejami, 8. mornar 

za krmilom, 13. hrapavost, grobo vedenje, 15. 
glavna telesna žila utripalnica, 16. krvoločna 
žival, 17. operater, zdravnik, ki zdrav.i z ope
rira-njem, 19. kralJica za eventuelno, 20. pred
Jocr 21. znani franoosk!i fHozof in pisatelj, No
bel~v nag.rajenec (Jean-Paul), 22. poželenje, 
strast 23. začetnioi ruskega dramatika (Stri
ček V~nja), 24. pogost del arabskih priimkov, 
25. Anton Aškerc, 26. oseba iz biblije, Abelov 
brat 27. nerodna hoja, 30. znan slovenski po
litik' (Tone), 31. kdor se za kaj vn~to zanim~, 
34. sinj ska viteška [gra, 35, pokvan.enost, um
čenost 36. del besede, 39. :avtomobilska ozna
ka Bologne, 41. ·ime pevca. Pe~tnerja, 4~. ita
lijanski spolnik, 43. osebm zaunel:<, ~4: Izme~ 
njava mnenj, razgovorov, 46. mig~JvaJ, tud1 
vrsta ruskega aviona, 47. matematicna s~~l
nica, 48. pogorje v Belgiji ob. meji s Franc~J.o, 
49. domžalska tovarna usnJene galantemJe, 
50. pravoslavna svetJ?-iška po~oba, 52. plliJ?ra~: 
nik, kcl!or se poteguJe za ~luzbo,_ 5~. kraJ. prt 
Brežicah, po katerem se ImenuJeJO tud1 to
plice, 55. pustna šema. 

Navpično: 

l. ·delavec v -krznarni, 2. priprava za kopa
nje zemlje, ·kramp, 3. kosiLo, 4. gorovje v Sr
biji in Makedoniji ( ... planina), 5. začetnici 
našega vel.ikega !izumitelja na področju elek
trotehnike, 6. vekanje, 7. pogorje v Saudovi 
Arabiji .ob Rdečem morju, 8. vojaška forma
cija, 9. go:zdnato pogorje pri Kočevju, znano 
iz. NOB 10. Maurice Ravel, 11. umetnikova 
delavni~a, 12. ravnina, poljana, 14. vinorodna 
rastlina, 18. časovna enota, 21. mesto v Ba
natu oib Tisi, 22. telovadni element, 24. de
narni zavod, 26. račun, 28. žensko ime, 29. 
kemijski znak za erbij, 30. ime pevke zabavne 
crJasbe Ambroževe, 32. za pol tona znižani ton 
~e«, 33. stoti del, 34. zdravilna ra-stlina, 36. 
upodabljajoči umetnik, 37. huda jeza, srd, 38. 
sl.i·karjevo orodje, 39. strahopeten odhod, 40. 
oblika stropa, 44. mik, čar, 45. pok·rajina v 
Vietnamu, 46. oblačenje po okusu časa, 48. 
dalmatinsko žensko ime, 49. trd les indij
skega hrasta za ladjedelništvo, 51. gc~·q v 
švioi, 53. Danilo švara. 
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