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• raZVOJU 

TOZD 
• usn1arne 

Vrhnika 

Pisati o ra~~:voju programa TOZD usnjarne 
VPhnika je danes nekoliko težko zato, ker 
obsega danes TOZD več proi·zvodnih enot, za 
katere je bilo ugotovljeno, da imajo vse po
goje, da se lahJko ustanovijo kot samostojne 
TOZD. Tako je ugotovila komisija, ko je ana
lizirala, katere enote imajo pogoje za usta
novitev TOZD, an na osnovi te ugotovitve je 
ZK na sestanku vseh članov celotne OZD 
sprejela sikle;p, da moramo ustanoviti v naši 
OZO več TOZD, ·torej povsod tam, kjer za 
to obstajajo pogoji. Zato bomo čez do1očen 
čas, ki je potreben, da lbomo sklep ZJK lahko 
uresničili, morali spremeniti oziroma prila
goditi tudi program razvoja TOZD usnjarne 
Vrhnika. Kljub temu 'Pa bom vendarle po
skušal prikazati, kakšne so razvojne mož
nosti naše TOZD, p:ri •čemer irzhajam iz se
danjega stanja •glede velikosti in obsega pro
izvodnega programa TOZD, ko je TOZD se
stavljena iz naslednjih proizvodnih enot: 
usnjarna na Vrhniki 
ščetinama na Vrhniki 
konfekcija usnja na Vrhniki 
galanterija v ljubljani 
V 1letu 1973 1e TOZD ustvarHa 414,161.542,42 
N din realirzacije in !Pr.i tem dosegla 
42,419.864,00 N din akumulacije in 11,914.337 $ 
izvorza. Proizedenih je lbi'lo 2,809.783 m 2 usnja, 
88.559 k;g sortirani'h 'ščetin, v konfekciji je 
bilo predelanih v oblačila 52.885 m 2 usnja 
in v oddelku za !izdelavo galanterije je bilo 
predelanih 33.23'5 m 2 usnja v galanterijske iz
delke. 
Razvoj usnjarne je, gledano skozi fizični ob
seg (proizvodnje ozitroma po namoku, dosegel 
stop.njo, ko ne moremo 'Več 1)ričakovati več
jega povečanja obsega proizvodnje, rzato ker 
obstaja vrsta okoliščin, ki .v današnjem po
ložaju onemogočajo nadaljnjo rast količinske 
proizvodnje. Mislim, da ibomo v naslednjem 
obdobju zaokrožili obseg proizvodnje usnjar
ne tako, da bomo dosegli proizvodnjo okro
gle 3,000.000 {3 milijone) m2 usnja. Pri tem pa 
mislim, da je to najvišja in obenem tudi naj
usp~nejša proizvodnja usnjame pri .takšnem 
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asortimentu pro1zvodov, kot je naš sedand,i. 
Vrsta razlogov onemogoča še nada'1jnje veča
nje proizvodnje v u1snjami; med njimi so ti
le najpomembnejlš:i: 
l. prostorska omejenost, ki onemogoča na
daljnje širjenje tovanne (ni mogoče bistve
no povečati :olbjekta), 
2. izmere sedanjih ene11getskih objektov ni
so takšne, da bi la!hko bistveno poveča1i piTo
izvodnjo ener:gije [n ,s tem omogočili večjo 
proi,zvodJnjo v osnovni dejavnosti. Povečanje 
proizvodnje eneugije pa bi zahtevalo zgra
ditev doda1Jnih ene(getskih napil"av na dru
gem mestu, kar bi močno zmanj'šalo ekono
mičnost take nalo~be, 
3. povečanje proizvodnje usnja je pO'Vezano 
s povečanjem količine odplak. Sedanja či
stiihla naprava, ki je v gradnji, Ibo polno 
izkoriščena. Odpadne vode pa bodo tudi pri 
dobrem delovanju čistilnih naprav v sušnih 
obdobjih predstavljale določeno nevarnost 
za vodotok in vsako nadaljnje povečanje ko
ličin odplak bi pomenilo nove težave, 
4. zagotovitev zadostnega števila delavcev za 
sedanjo proizvodnjo predstavlja že sedaj ve
liko težav. Ker ne moremo računait, da bi 
se v prihodnje naravni dotok novih delavcev 
bistveno povečal, obstaja tudi tukaj velika 
ovira za večanje proizvodnje. . 
Vsi doslej navedeni so razlogi, ki govorijo 
za to, da doslej dosežena raven proizvodnje, 
gledano skozi dnevni namok, pomeni v tem 
položaju najvišjo raven proizvodnje, ki ga 

ne kaže več bistveno (pOVečati. Zato bomo v 
prihodnjem obdobju morali posvetiti večjo 
pozornost nekaterim drugim možnostim, ki 
se nem še odpirajo oziroma nudijo in prek 
katerih bomo 1lahko dosegli poboljšanje do
nosnosti oziroma ekonomičnosti poslovanja. 

Pri proizvodnji svinjskega usnja ibomo mo
rali dati posebno velik poudarek tehnologiji, 
ker lahko s pravilno vodeno tehnologijo pri
demo do bo1j>še izrabe surovin .in tako do
sežemo tudi 'ugodnejše poslovne rezultate. ,Pri 
tem imam v miiSiih predvsem takšno tehno
logijo, ki bo omogočila pridobivanje večjih 
količin in tudi bofjšo kakovost cepljenca. S 
tem bomo ob enakem namoku dosegli večjo 
količinsko proizvodnjo in s tem nižje režij
ski st[1ške na enoto proizvodnje (na kv. me
ter .izdelka), istočasno pa pomeni V'Sak kv. 
meter cepljenca, lci ga pridobimo, dodaten 
zaslužek, :ki ni obremenjen •S stroški za su
rovino, ker je ta že v;kalkulirana v osta~em 
usnju. Imam v mislih tehnologijo strojenja 
necepljene golice in cepljenje v strojenem 
stanju. Takšne tehnologije pri nas še ne 
moremo uvesti, iker nam :MIJ.ogljivosti •stro
.iilnice in cepilnih naprav za cepljenje v stro
jenem stanju tega ne dopuščajo; .končno pa 
tudi ne razpolagamo z zadostnimi zmoglji
vostmi rza nadaljnjo predelavo cepljenca. 
Naši nadaljnji napori morajo biti usmerjeni 
k razvijanju 'tehnologije v smeri skrajšanja 
proizvodnega poteka, ki bo na eni strani 
omogočil hitrejše obračanje vloženih sredstev 
(kapitala), rpo drugi strani pa bo tako na-



stala možnost, da povečamo proizvodnjo na 
istih .napravah in v istih prostorih ibrez več
jih dodatnih ·Vlaganj v opremo in zgradbe. 
To pa velj a samo v 1primeru, če se zaradi tega 
kakovost ne bo pos labšala. Nasploh pa mo
rajo biti naši nCl!Pori usmerjeni v zagotovi
tev .kakovostnih izdelkov, kar pomeni, da 
moramo kalkovast oziroma boj za kakovost 

· postaviti na pcvo mesto. 
Storiti pa moramo ,tudi vse, da bomo zago
tovilli potrebno 1surovino za OiJJisarni obseg 
proizvodnje. ,Pri tem mislim na surove sv•inj
ske kože, k~ jih sedaj v veliki meri uvažamo. 
Ker razpolaga naša država z velikim fondom 
svinj, obstajajo možnos·N, da bo oskrba z 
dmnačim.i kožami neprimerno boljša !kot do
slej. Zato pa bomo morali vložiti več truda 
pa tudi sredstev v povečanje domače suro
'činske osnove. Naša naloga ibo, da poiščemo 
in .izkoristimo VISe možnosti, da pridemo do 
čim večjih lkolirčin domačih svinjtskih kož, 
ker de tako bomo ·lahko bolj mimo !pričako
vali jutri:šnji dan. 
Nadalje moramo posvetiti vso !pozornost pri
dobivanju čim večjih količin ščetin iz •svinj
skih kož. Ke<r so ščenine na trgu dobro idoče 
blago, pomeni pridobivanje ščetin ;pobolJša
nje ekonomičnosti predelave svinjskih kož. 
Ker imamo lastno sorti.rnico ščetin, smo še 
posebej zainteresirand za čim večjo količino 
lastnih ščetin ob njdhovi primerni kakovosti. 

Med ostalimi od,padki p11i proizvodnji svinj
skega usnja 1noramo posvetiti več pozorr
nosH še predelavi od,padm.e svinjske masti, 
ker je ta !proizvod na t11gu zani•miv •in iker 
gre za velike količine odpadne masti, lki tudi 
priS;peva k bdljrši ekonomičnosti predelave 
svinjrskih kož. 
Do·nosnost predelave svmjskih kož je v prvi 
Vlrsti odvisna od iJz;b]re proizvodov. Zato bo
do naša strem[jenja morail.a bit<i usmerjena 
v proliJZvodnem pogledu v ·tako prilagojeno 
nroizvodniro , ·da bo dajala majlboljšo izbiro 
iZJdebkov. Temu cilju bodo morali biti tudi 
v prihodnje podrejeni vsi naši napori, tako 
pri vodenju proizvodnje, kot tudi pri na
bavi surovm .za proizvodnjo. 
Glede ;proizvodnosti morajo naša stremljenja 
imeti ;za cilj njeno :povečanje. Za dosego 
tega cilja bomo morali usmeriti naše napore 
v izbolj'šanje tehnoloških postopkov taiko, 
da bomo skraj.šali proi!zvodni potek, s čimer 
bomo dosegli manj•šo parabo živega dela na 
enoto proizvoda. Ravno tako pa b{)[}lo pri 
opremljenosti morali rstremeti za dopolnje
vanjem ·strojndh nCl!Prav .s takšnimi, ki bolje 
proizvajajo. Stremeti moramo za tem, da bo 
naša proizvodnost naraščala tako, da bmno 
z njo močno omilTli, če že ne popolnoma od
straniLi problem pomanjkanja delovne sile, 
ki je v naši panogi in ·tudi na Vrhniki močno 
aktualen. 
Oddelek za proizvodnjo rlak usnja predeluje 
v lak usnje svinjsko, goveje, junečje in te
lečje usnje. P·roizvodnja poteka od crust sta
nja- polizdellke pa dobavJjajo poleg usnjar
ne na Vrhrni!iki še usnjarna v šmartnem in 
v šoštanju. Ta oddelek ima zmogljivost do 
30.000 m 2 ilak usnja na mesec. Ker je Jak 
usnje artikel, ki je močno !podvržen •modnim 
VI]Jlivom, tudi lak oddelek ne dela vedno z 
enako :pos!pešenostjo. Lak oddelek obstaja 
v okviru usnjame na V~hniki 4,5 oleta in je 
bil ustanoV'ljen z namenom, da ibi celoten 
proizvodni program usnjarne na Vrhniki in 
v šmartnem dopolnili ter tako omogočil čim 
gospodarnejšo predelavo dela kož. Kot talk
šen bo lak oddelek deloval tudi v prihodnje 
in bo morala ibiti vsa naša pozornost us
merjena v kakovostno lak usnje v:seh vrst 
(svi!njsko, goveje, junečje, telečje). Prvi po
goj obstoja oddelka je seveda njegova eko
nomska upravičenost; dokler bo •lak oddelek 
posloval pozitivno, bo TOZD in podjetje kot 
celota .zairnteresirano za obstoj te proizvod
ne enote. V I]Jr<ihodnje bomo morali v tehno
logijo proilzvodnje uvajati vse dosežke, ki 
bodo zagotovili smotrnejšo proizvodnjo. 
ščetinama je enota, ki predeluje .in sortira 
v usnjami :pddobljeno svinjsko ščetino. Sor
tiranje rsvinJSiki.h ·Ščetin je ekonomsko zani
mivo iz dveh razlogov. 'Prvič zato, ker je 
ščet1na odpadek, ki rpredelan v sortirano šče
tino pomeni zaradi svoje tržne vrednosti 
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poboljšanje donosnosti predelave ·svinjskih 
kož, in dmgič, ker so ščenine zanimiv arti
kel za zunanje tržišče. Pretežni del sortiranih 
ščetin prodamo v izvoz. Iz teh razlogov 1ma 
TOZD tudi za naprej interes, da ščetoinarna 
obstaja v takšni zmogljivosti, ki bo omogo
čila, da bomo vso doma pridobljeno ščetino 
lahko predeladi, še več s ·širjenjem proizvod
nje svinjskega :usnja v T.OZD TU šoštanj bo 
zanimivo !predelati tudi ·ščetino, ki jo bomo 
pridobivali rv šoštarnju. 
Sedanja zmogljivost ščetiname ni tolikšna, 
da bi lahko predelala vso doma pridobljeno 
ščetino. Zato iimamo v I]Jrogranm povečati 
proizvodno zmogljoivost ščetinarne za okrog 
30 Ofo glede na sedanjo zmogljivost; s tem 
bo mogoče predelati vso ma Vrhniki prido
bljeno •ščetino. Povečanje ZJmogljivosti bo 
možno z nab<wo .novih strojev in povezavo 
teh v prizvodne linije. MoraJ..i pa bomo iskati 
rezerve v rea<lizadji tehnologije, Jci bo omo
gočHa na istih mapravah ob enakem števiLu 
zaposlenih izdelatoi več sortiranih ščetin. Ob 
takšni racionalizaciji lahko pričakujemo tudi 
donosnejošo predelavo ·ščetin. 
Sestavni del TOZD usnjarne Vrhnika sta 
tudi dva ocldeika, ki ju uvrščamo v skupino 
končne predelave usnja. Ti dve enoti sta 
konfekcija usnja na Vrhniki in galanterija 
v Ljubljaali. Razvoj !končne predelave je v ob
dobju zadnJih nekaj let glede ;prodaje <v stal
nem ugodnem stanju . Možnosti za prodajo 
izdelkov usnjene lkonfekoije •so ve[~ke in zad
nja ·leta v stalnem porastu. Zato -so tudi naši 
načrti na tem področju usmerjeni k večanju 
proizvodnih zmogljivosti. Na ·Sedanji name
stitvi na Vrhniki so momosti večanja pro
izvodnih zmogljivosti zelo majhne. Zato bo
mo morali ~skati potreben ;prostor za pove
čanje proizvodnih zmogljivosti na drugem 
mestu. Predvidevamo, da bomo konfekcije 
na Vrhniki .preselili v Ljubljano, .tja, kjer je 
sedanja galanterija, ki jo bomo zaradi tega, 
ker ta !program <v zadnjih letih ni pokazal 
ekonomske IUI]Jravičenosti - saj odkar de
luje, galanterija ni uspela poslovati brez iz
gube - ,zmanj šali. 
Zato bomo upoštevajoč potrebe trga doma 
in v inozemstvu, ,zmanjošali proizvodnjo ga
lanterije na raven, ki bo omogočala dopol
njevati p;rodajni program trgovin naše de
lovne organizacije in Lki bo izdellkom dala 
pomen boutique kakovosti glede na majhen 
obseg proizvodnje. Na novem mestu v pro
storih -sedanje galanterije bo ·konfekcija us
nja povečala .sedanjo ,proizvodnjo za okrog 
1 OO 0 /n. V sedanj,rh pmstorih !konfekcije na 
Vrhniki pa bomo organizirali !proizvodnjo 
znojnic, rezanje safijana za potne 'tiste in še 
drugo sorodno proizrvodnjo, ki jo bo mogoče 
v noV'ih prostorih primerno sodobno orga
nizirati in kjer bo možno to proizvodnjo tudi 
glede na možnosti na t11gu 1primerno povečati. 

Glede na to, da je pri proizvodnji svinjskega 
usnja okoli 30 Ofo ·Surovin takšnih, da iz njih 
ni mogoče proiZlvesti dob-rega velurja in je 
potrebno te kože predelati v usnje . .dodelano 
s kritnimi barvami v različne izdelke - med 
njimi tudl takšne, iki rSe lahko uporabijo 
v knjigoveštvu in ker je zas·lužek boljšoi, če 

izde1ujemo polizdelke za knjigoveško upora
bo (platnice :i-M.) - bo dala organizacija ta
kega oddelka, .seveda ob (primerno veliki 
zmogljivosti, večji finančni učinek kot pa 
neposredna prodaja usnja knjigovezom in 
ostalim sorodnim odjemalcem. 
Razvojne težnje TOZD Usnjarne Vrhnika so 
in morajo biti usmerjene v usposobitev pro
izvodnega programa za čim bolj'še ekonom
ske učinke še posebej rzato, ker so vplrivi 
inflacije tako veliki, da postopno zmanjošu
jejo nekoč zelo donosno proizvodnjo svinj
skega usnja. Zato mora biti <ves razvoj us
merjen v vse tiste možnosti, ·ki še obstajajo 
kot notranje rezerve v svinjski proizvodnji, 
to so: proizvodnost, smotrna izratba surovine 
skozi čim ugodnejšo izbiro !proizvodnje, vi· 
soka stopnja kakovosti izdelkov, izkoriščamje 
vseh vrst odpadkov (cepljenec, ščetine, mez· 
dra, mast itd.) čim hitrejše obračanje vlože
nega kai]Jitala, čim nižji proiz<vodni stroški. 

Inž. Branko Stel:'gar 

Vloga in pomen 
socialistične 
zveze delovnega 
ljudstva 

Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugo
slavije je nastala v narodnoosvobodilni vojni 
kot prostovoljna, demokratična fronta vseh 
socialističnih sil. 
SZDL je naj·širša tribuna delovnih ljudi, v 
kateri delovni ljudje in občani na najbolj 
demokratičen način razpravljajo in odločajo 
o vseh vprašanjih drwbenega življenja. 
Temeljna vloga SZDL je podana v Ustavi 
SFRJ iiJJ SRS, ki nakazujeta izhodišče delo
vanja zveze, v katero so lahko vključeni vsi 
delovni ljudje, ne glede na njihov svetovni 
nazor. 
Kot je tov. Kardelj pripravljal resolucijo 
za kongres, na katerem se je spremenilo 
ime OF, oziroma Ljuds•ka fronta, v Sociali
stično zvezo deloiV.nega ljudstva, je opredeli'l 
vlogo SZDL takole: 
»SZDL mora biti 1p.olitična osnova za vse 
družbene in samoupravne organe. V široki 
razpravi in kri1:iki bodo ti organi pod stal
nim nadzorom množic. 
SZDL mora biti dovolj široka, da bo omogo
čila sodelovanje vsakemu državljanu, ki je 
pošten do .družbene skupnos1:i in .sprejema 
splošne socialistične smotre. 
Po metodah dela se mora udej'Stvovati kot 
vseljudski parlament, ki stalno zaseda in v 
katerem lahko vsak pove svoje mnenje, 
svoje predloge in svojo kritiko o katerem
koli vprašanju družbenega življenja. 
Da bi SZDL svojo vlogo uspešno odigrala, 
mora biti temu ustrezno or.gandzirana.« 
Osnovna organizacijska celica SZDL je kra
jevna organizacija. Krajevne konference 
SZDL so organizirane v krajevnih skupno
stih. V njih delovni ljudje in občani obrav
vnavajo vsa VI]Jrašanja, ki se v okviru KS 
pojavljajo, o njih raZJpravljajo ter sprejemajo 
demokratične odločitve za njihovo reševanje. 

Velikokrat se delo krajevnih konferenc SZDL 
enači z delom odbora KS, kar pa je zmotno, 
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kaj,ti SZDL je politična osnova za delo kra
jevnih skupnosti, medtem ko organi KS 
skrbijo za ekonomsko in tehnično i~vedbo 
posameznih dogovorov v okviru teh družbe
nih skupnosti. 
Posamezne krajevne organizacije so pove
zane v občinsko organizacijo, ki ima svojo 
občinsko konferenco. Ta ima, zaradi čim 
uspešnejšega delovanja na vseh področjih, 
svoje organe, kot so izvršni odbor, razne 
sekCije, odbori, komisije in podobno. 
Organi konference obravnavajo 'posamezna 
vprašanja svojih področij, pripravljajo ana
lize··za strokovno gradivo ter nakazujejo pot 
za reševanje posamezmih VJlTa'Šanj. To gra
divo obravnava konferenca, ki potem na 
podlagi razprav in mnenj sprejme ustrezno 
rešitev. · 
V zadnjem ·času je naša organizacija uspeš
no opravila vrsto političnih nalog ob reše
vanju pomembnejlših družbenih vprašanj. 
Naj jih navedem le nekaj: 
V okviru reševanja socialne varnosti de
lovnih ljudi je bila začeta akcija za zdrav
stveno zavarovanje kmetov pod enakimi po
goji, kot je zavarovanje drugih delavcev. 
SZDL je pripravila in uspešno izvedla refe
rendum, ki je dal ·kmetom enake pravice 
na področju zdravstvenega zavarovanja. 
Druga večja naloga je bila ob i~peljavi refe
renduma za gradnjo prepotrebnih šolskih 
in varst·venih objektov. Tudi to nalogo je 
zveza uspešno zaključila. 
Za nami so volitve. Pri teh je bila SZDL 
nosil!ka vseh političnih akcij za pr'iJpravo in 
izvedbo. V tej aikciji je sodeloval skoraj 
sleherni član organizacije, kajti način ·pri
prave za izbiranje delegatov in delegacij je 
bil nov, bolj zapleten, vendar tudi bolj de
mokratičen, in je zahteval res 1tesno pove
zanost organizacij z občani. Z uspešnim 
reševanjem navedenih in drugih nalog je or
ganizacija SZDL dokazala pomembnost in 
sposobnost za reševanje družbenih nalog. 

Sestanek 
komunistov 
1z vseh 
TOZD 

P. J. 

V zvezi s čianki, ki so bili v zadnjem času 
objavljeni v sredstvih javnega obveščanja 
(Delo, Dnevnik, Komunist), je bil 15. julija 
s!kUcan sestanek komunistov iz vseh TOZD 
naše OZD IUV. Namen tega sestanka je bil 
razčistiti medsebojne odnose med IUV in 
TUš. 
Z namenom objektivnega obveščanja so bili 
na sestanek vabljeni novinarji sredstev jav
nega obveščanja. 
Sestanku 1so prisostvovali sekretar medobčin
skega komiteja ljubljanske ,regije, sekretar 
OK Velenje, ~sekretar OK Vrhnika ter član 
predsedstva IK CK ZKS tov. Alojz Briški. 
Komunisti smo v obširni in konstruktivni 
razpravi osvetlili vrsto problemov, k so bili 
po našem mnenju ovira, da se TUš ni kon
stituirala kot TOZD rv OZD - IUV že ob 
koncu ·leta 1973. 
Imenovana je bila komisija za wdelavo kon
kretnih sklepov in programa za naše nadalj
nje delo :in dosego dobrih medsebojnih od· 
nosov. 

S sestanka komunistov vseh TOZD ( v prvi 
vrsti z leve proti desni: Korun, Briški, Godec) 

Poleg tega smo na sestanku obravnavaH tudi 
sklepe Il. 1seje CK ZKS in sprejeli predlog 
·osnutka akcijskega programa za uresničitev 
sprejetih sklepov v naši organizaciji ZK. 
Več o potelm ra::tprave in sprejetih sklepov, 
bomo objavili v naslednji številki Usnjarja. 

P.J. 

Nekaj besed o 
donosnosti naše 
bodoče opekarne 

Ne dolgo tega je na seji sveta delegatov 
eden izmed delegatov postavi'! vprašanje, 
kako bodo podražitve tehnološkega goriva 
vplivale na donosnost investicijske naložbe 
v gradnjo nove opekarne. že takrat sem 
oblj>ubil, da bom v rora:tkem napisal nekaj 
besed o tem tudi bralcem našega Usnjarja. 
Kar na začetku naj povem, da sem še 
vedno istega mnenja in, če bi lahko danes 
ponovil ves ta postopek, ki se z enako vne
mo ogreval za takšno investicijsko naložbo. 
žal nam je edino lahko to, ela smo toliko 
zavlačevali, saj so cene za gradbene sto
ritve in za investicijsko opremo v zadnjih 
dveh letih skoraj ponorele. Kdor je pozorno 
sledil vsem dogajanjem, se prav gotovo 
spomni, ela smo se ogreli za gradnjo ope
karne takrat, ko je bil takšen objek!t za pro
izvodnjo 35 milijonov opečnih enot na leto 
vreden okrog 3,5 milijarde starih dinarjev. 
Od takrat so potekla že polna tri leta. Saj 
veste, da smo se o opekarni začeli pogo
varjati že leta 1971 in da je 17. decembra 
1971 delavski svet IUV potrdil predlagano 
investicijo in na isti seji sprejel sklep o 
pripojitvi !GRADA k Industriji usnja. Naj
večji razlog za zavlačevanje pri začetku 
projektiranja in gradnje je bil v iskanju 
novega mesta gradnje ob stari opekami, kjer 
nosilnost tal ne dopušča takšne gradnje. 
Investicijski program je bil končno izdelan 
februarja 1973 in smo po takratnih cenah 
in projektih ocenili vrednost naložbe na 5,3 
milijarde starih dinarjev. Upoštevaje stro
ške za tehnološko gorivo in seveda vse 

ostale stroške, ki nastajajo pri proizvodnji 
i'l11 prodaji opeke, smo izračunali, da nam 
bo na leto ostalo 520 milijonov ~starih di
narjev dobička. Upoštevaje še amortizacijo 
SOO miHjonov na leto bi skupna podjetniška 
aroumu'lacija znašala 1 milijardo starih di
narjev. Takrat je kazalo, da bo investicija 
zaslužena v dobrih petih letih. Naj še ome
nim, da smo se projektiranja in gradnje 
opekarne lotili po posvetovanju z Ljubljan>
sko banko, ki nam je obljubila, da bo ak
cijo podprla s krediti. Po prvotni konstruk
dji financiranja smo predvideli 1,1 milijarde 
lastne udeležbe IUV in !GRADA, v ostalem 
pa smo računali na domače bančne kredite 
in kredite tujih dobaviteljev. 
Našo prošnjo za iniVesticijsko posojilo je 
Ljubljanska banka obravnavala že lansko 
leto in obljubo izpolnila ter nam odobrila 
2,7 milijarde dinarskega posojila in devizno 
posojilo za protivrednost 1,7 milijarde. 
Z izbiro tehnologije in clobaviteliev glavne 
opreme smo imeli tudi precej zapletov in 
se je vsa stvar zavlekla do spom'lacli letos, 
ko smo na osnovi pismenih ponudb doba
vi,teljev opreme ugotovili dejansko ali novo 
predračunsko vsoto, ki je po cenah in po
nudbah meseca februarja 1974 znašala 6,8 
milijarde starih dinarjev. V primerjavi z 
novo predračunsko vsoto ugotavljamo prvo 
podražitev za 1,5 milijarde starih dinarjev 
oziroma za 28 %. Pravim »prvo podražitev«, 
ker sem prepričan, da bomo do konca grad
nje ugotavljali še nadaljnje podražitve, bo
disi za domačo ali uvozno opremo. No, ker 
pa inflacija ne kaže svojih učil1'kov samo 
enostransko, se podobne posledice poznajo 
tudi pri cenah naših izdelkov. To verjetno 
vsi dobro vemo, s .kla~šnim tempom se dra
žijo gradbeni materia'li. Po letošnjih spo
mladanskih cenah bi vrednost 35 milijonov 
opečnih enot znašala 2,8 milijarde dinarjev. 
Seveda je tu vračunan tudi [prometni davek. če 
primenjamo indeksa podražitev investicijske 
naložbe in vrednosti celotnega dohodka, po
tem ugotovimo slučajno enak porast cen, saj 
znaša v obeh primerih podražitev 28 %. Med 
tem časom je prišlo še do občutnih podra
žitev tehnološkega goriva i-111 smo zato febru
arja letos napravili nov izračun ter upoštevali 
nove cene. Mislim, da ne bo napak, če se kar 
podrobno seznanimo s pričakovanimi stro
š~i, ki bodo znašali: 

milij. SD 
Tehnološko gorivo 5440 ton po 115 din 
za kg znaša 
Električna energija 3.364.000 kWh po 
50 din 
Za investicijsko vzdrževanje računamo 
na leto 
Za amortizacijo osnovnih sredstev ka:l
kuliramo 
Osebni dohodki za 25 zaposlenih po 
260 tisoč din na mesec in preračuna
no na bruto letni znesek 
Ostali režijski stroški pa bodo znažali 

625 

168 

112 

510 

133 
562 

Skupni stroški bodo predvidoma zna-
šali 2.110 
Prodajna vrednost izdelkov pa, kot 
ugotavljamo, 2.811 
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Iz kalkulacije razberemo, da najveeJO po
stavko predstavljajo stroški za rtehnološko 
gorivo. Peč in •suš:i}nica bosta ogrevani s ku
rilnim oljem, z·a katero je cena v zadnjem 
času porasla. Vemo, da precej opekarn že 
upmablja kurilno o lje, zato bo vsaka po
dražitev prizadela vse opekarne, ne samo 
nas. če bi primerjali sestav lastne cene 
za proizvodnjo opeke v stari in novi ope
karni, potem ugotovimo bistveno razliko 
v tem, ker po kalkulaciji v stari opekami 
osebni dohodki predstavljajo največji stro
šek in znašajo skoraj 60 %. V novi opekami 
pa bodo osebni dohodki predstavljali soraz
merno nizek snrošek, saj bodo v celoti 
predstavljali •le dobrih <6 %. Prav v tem, mis
lim, da bo v bodoče prednost naše ope
karne. Na tržišču je še vedno precej-šnje 
pomanjkanje opeke in vse opekarne vsako 
leto svojo proizvodnjo popolnoma ra:zjproda
jo. Naša dodatna količina ne bo toliko 
zas1tila tržišča, da bi prišlo do bistvenih 
premirkov v razmerju ponudbe in povpra
ševanja, zato računamo, da bodo imele te
žave tudi vse ostale opekarne, ki so z opre
mo in tehnologijo že zelo zastarele in obra
tujejo z nizko proizvodnostjo. Glede na re
alno pričakovanje porasta osebnih dohodkov 
bo naša oopekarna z visoko proizvodnostjo 
takšne obremenitve lažje prenašala. če pa 
upoštevamo še posledice inflacije, potem 
je jasno, da ob normalni stopnji donosnosti 
in ob večkratem porastu prodajnih cen obre
menitev za odplačevanje dolgov p·redstavlja 
vsako leto manjše breme. To zakonitost 
lahko .potrdimo v naši vsalmdnevni praksi. 
Osebno ·sem p.repričan, da bo nova opekarna 
za Vrhniko velika pridobHev in računamo, 
ela bomo v prihodnje celo razmišlja'li, kako 
v tej panogi še razširiti izbiro proizvodnrje, 
sai obstajajo velike možnosti in bi ne bilo 
posebno rpametno, če bi, ob t·akšnem po
manjkanju opeke in opečnih izdelkov iz 
žgane gline, pustili toHkšne zaloge kakovost
ne gline neizkoriščene. P. M. 

1 n vesticij ska 
dejavnost 
v letu 1974 

Letošnji program investicij so samoupravni 
organi v celoti sprejeli •kasneje kakor po
navadi. Porrebe so seveda večje od dejanskih 
možnosti. Zar.adi tega smo programe inve
sticij za posamezne temeljne organizacije 
večkrat obravnavali, dopolnjevali, cepili na 
razne variaDite in podobno predvsem v kro
cru tehničnih oziroma proizvodnjih strokov
~jakov ob sodelo::anju finančne in yar~1ost?e 
službe, nato pa se v samoupravmh Jednh, 
preden so bili _obravn~vani in_ pot~·jeni na 
obratnih delovmh mestih. Za pnmerjavo: 
V TOZD usnjarna Vrhnika znašajo potrebe 
za 
letos: 
potrjeno pa je: 

29,937.247,10 din 
23,670.272,70 din 

ali za (manj) 6,266.974,40 din 
kar bomo morali odložiti za nasledD!ja leta. 
V TOZD usnjarna šmartno (seveda s krznar
no in konfekcijama) znašajo ·potrebe, upo
števajoč novo proizvodno dvorano in sušil
nico, 12,826.000.- dinarjev, kar predstavlja 
obenem njihov »tretji program«. 
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Pripravljalna zemeljska dela za gradnjo nove 
opekarne 

Po »drugem programu«, to je brez asfalti
ranja, ureditve črpališča, mezdrilnega stroja 
1250, štirih likalnih strojev, vakumske su
šilnice TROFIX, svetlilnega stroja, kanalske 
in pasting ·sušilnuce, je [potrebnih le 9,071.000.
dinarjev. 
Po »prvem«, to je absolutno neodložljivem 
programu (brez dvorane, kombi~irke. Sc;:h_i::i
del, ožemalno-raztegovalnega stroja R1zz1 m 
stiskalnice za strugotine) pa bi bilo potreb
nih 3,271.000.- dinarjev. 
Potrjena sta prvi in drugi program v vre~
nosti 9,071.000.- dinarjev, ali za 3,755.000.- dl
nm-jev manj, kar bomo morali odložiti za 
naslednje leto. 
V TOZD tovarna usnja šoštanj so po sana
cijskem programu predvidene investicijsk~ 
.naložbe in osnovna sredstva v vrednosti 
13,499.369.- din, potrebnih pa bo najmanj 
16,824.469.- dinarjev. 
Pri tem je treba pripomniti, da smo večino 
predvidenih str?jev in n_api:av, pot~ebi~i~ za 
čisto proizvodnjo, nabavili m montJrah ze v 
letu 1973 in v začetku leta 1974, ostala je le 
še v glavnem energetUka, za kar pa so skle
njene s•koraj vse potrebne pogodbe. 
Iz primerjave razberemo, da gre pri celo
kupnih investicijah za res velike vsote, ven
dar pri tem ni' upoštevana naJvečja inve
sticija opekarne (okrog 6,5 milijarde), po 
drugi srtrani pa to, ela se navedena v•redn?st 
za TUš zmanjša za vrednost tistih stroJev 
in naprav, ki smo jih montirali v lanskem 
letu. 
Oglejmo si nekoliko prednosti iz investicij
skih programov posameznih TOZD! 
TOZD usnjarna Vrhnika (s ščetinarno) je v 
letih 1968 do 1973 povečala namok za skoraj 
trikrat. Razumljivo je, ela je to ogromen 
skok ki je zahteval temu pr~merna finančna 
sred~tva. Mnoga pereča vprašanja niso v ce
loti rešena. Pr.i tem mislim predvsem na 
delovne pogoje v večini oclde1kov (prezrače
vanje, odsesavanje prahu in podobno), za 
kar je namenjenih za letos okrog 3,460:000.
dinar.jev, čistilne naprave (2,526.600.- elmar
jev) dokončanje gradnje obrata družbene 
prehrane (okrog 3,717.955.- dinarjev), uredi
tev clvoriš-č in kanalizacije ter asfalti•ranje 
dvoriršč .in nepoSrredne olmlice tovarne (ce
sta ob tovarni ,jn vhod v tovarnro ter teht
nico 2,650.000.- dinarjev), ureditev nove pro
izvodne dvorane in preselitev opreme (uki
nitev nočnega dela) in ureditev transpovta 
strugotin (2,321.818.- dinarjev) in podobno. 
Vse to seveda ne bo prineslo povečanja pro
izvodnje, bo pa vsekakor pozitivno :vrplivalo 
na kakovost dela in na počutje zaposienih. 
Oprema za usnjarno (strugalni, brusiln:i, li
kalni stroj i, coretan, sodi za muljenje) v 
v-rednosti 4,255.000.- dinarjev je nabavljena 
z namenom, ela se izboljšajo pogoji elela 
(nočno delo) in kakovost dzdelkov. 
Lani smo uredili skladišča in manipula
tivno dorano za surove kože, letos 'Pa je v 
programu ureditev ostalih skladišč, (za kel!li
kalije, pomožni material, gotovo usnJe), 

kajti stande je nevzdržno, saj gre prek njih 
trikrat več materiala, kot pa pred nekaj 
leti. Temu prJmerno je tudi stanje pri tran
sportnih sredstev (avtomobili, kontejnerJi in 
podobno) za kar je predvidenih za letos 
627.500.- dinarjev. 
Posebej naj poudarim, da je varnostna služ
ba izdelala program uk,repov za varno 
delo. Ti ukrepi •SO po stopnji nujnosti in 
seveda v odvisnosti od finančne sposobnosti 
usnjarne razdeljeni :po letih 1974 do 1976. 
Neodložljive zadeve bodo morale biti re
šene v letošnjem letu. 
Urediti prezračevanje v obeh prostorih lu
žitnice. 
Ureditev odzračevanja vseh sodov v lužilnici. 
Dokončna usposobitev za obratovanje od
zračevalnih naprav na obeh galerijah v bar
varnah. 
Rekonstruirati instalacijo pitne vode . 
Ureditev prezračevanja kotlovnice. 
Izvedba dodatne ventilacije v lakirnici (v 
prostoru, kjer se vrši lakih-anje). 
Nabaviti dva akumulatorska vozička za tran
sport v novi obdelovalnici. 
Izvedba projekta za transport in odsesa
vanje prahu od strojev v novem oddelku in 
delna izvedba projekta v stari obdelovalnici 
za ostranjevanje prahu od strojev za suho 
brušenje. 
Vse ostalo: 
Vgraditev varnostne naprave na oclmašče
valni stroj BMD. 
V kolikor bo ugotovljeno, da katalizator 
na novem viličarju ·izboljšuje klimat·ske po
goje, ga bo treba vgraditi še na ostaie vili
čarje. Dokončna izvedba projekta za odsesa
vanje in transport prahu pri suhem brušenju. 
Ureditev skladišč in doziranje žveplene in 
mravljične kisline. 
Gradnja skladišč za vnetljive tekočine (v 
skladu s praV<ilnikom o prometu in shranje
vanju vnetljivih tekočin). 
Ureditev prehoda prek Hribskega potoka za 
pešce. 
Ureditev ceste za •pešce in kolesarje v šče
tinama, ki naj bi potekalo po nasipu nek
danje proge Vrhnika- Ljubljana in kjer je 
potrebno narediti most •prek potoka pred 
ščetinarno . 
Nabava še dveh akumulatorskih vozičkov 
za transport v usnjarni pa je predvidena za 
leto 1975 oziroma 1976, vključno s študijem 
najoprimernejših rešitev. 
TOZD usnjarna šmartno ~s krznarnami in 
konfekcijami) 
se je v letih 1968 do 1973, po tem, ko je 
bila v letih 1968 in 1969 izvedena sanacija 
predvsem usnjarne in energetskega obrata, 
dokaj rrazvila. 
V pogojih, ki so bili v usnjarni do začetka 
leta 1969, se je dalo dnevno predelati najv~č 
3 tone govejih kož rpoleg normalne ·prmz
vodnje v ostalih oddelkih (krznarna konfek
cije). Nekako v marcu 1969 smo uredili pri
pravo tople tehnološe vode in namok povečali 
na 7 ton dnevno. V:zjporeclno z dopolnjeva
njem strojev in naprav za tehnologijo se 
je namok v zelo kratkem času povečal na 
15 ton, za težke kože celo na 20 ton. 
Energetski obrati za sedanji obseg proizvod
nje še nekako ustrezajo. P.rejšnjri kotel z 
cmogljivos<tjo 3 t/h je v rezervi, vendar ga 
bomo morali proti koncu leta zamenjati s 
kotlom 6 t/h. če rpride pri obstoječem kotlu 
6 t/h do okvare, manjši, to je rezervni kotel, 
ne more pokriti več kakor •polovico vseh 
potreb po toploti, poleg tega •pa ne more 
napajati Spilling-aparate, ker ima premaj
hen tlak. 
Investicije v TOZD šmartno se v letošnjem 
programu omejujejo _v g!avnem na nabav<? 
nujno _potrebnih st_roJe':;l'll _naprav, kar_ n~J 
bi pnspevalo k IzbolJ•sanju kakovosti m 
storilnosti. 
Pers•pektivni razvoj načina predelave govej!h 
kož nas vse bolj sili v povečanje dodelavmh 
zmogljivosti. Pri tem mislim opozoriti na 
težnjo, da nekdanji dobavitelji surovih kož 
te kože vse rbolj predelujejo doma, oziroma, 
da se na svetovnem trgu vse bolj pojavljajo 
na pol predelane kože, to je ustrojene ali 
pa celo že pdpravljene za dodelava. 



Povečanje proizvodnje v šmartnem (v us
njami) je torej možno s povečanjem dade
Javnih zmogljivosti, mokri oddelek pa ostane 
nespremenjen. Za letošnje leto je predvi
dena priprava vseh projektov za proizvodno 
oziroma dodelavno dvorano. 
TOZD Tovarna usnja šoštanj: 
Za leto 1974 je nujna ureditev energetskih 
naprav. 
Pričetek obratovanja Spimngovega agregata 
za proizvodnjo električne energije bo odvisen 
od popreJšnje montaže stikalne plošče, trans
formatorjev in kabelskega razvoda, ker bomo 
lahko ·šele potem demontirali obstoječo sti
kalno ploščo in transformator, na tem mest~ 
pa uredili čiščenje olja in kondenzata, pn
pravo tople vode za tehnologijo ter glavni 
?Jbiralnik za kondenzat. 
Vzporedno s tem delom poteka tudi izdelava 
kinete, v katero bomo položili vse potrebne 
cevovode za povezavo energetskega obrata 
s krom oddelkom oziroma lužarno. 
Postaviti moramo tudi dve cisterni po 70 m' 
za toplo vodo pri krom oddelku. 
Kronično pomanjkanje vode, •predvsem tople, 
je bilo do nedavnega značilno za veoino 
usnjarn. 
Kaj pomenijo redukcije električne energije, 
pa tudi vemo! 
TOZD TUš bo z ureditvijo virov in razvada 
vseh vrst energije pridobila, predvsem to, 
da se bo tehnološki postopek •lahko nemo
teno odvijal, kar bo vsekakor pozitivno vpli
valo tako na kakovost jzdelkov, ka,kor tudi 
na storilnost, ne nazadnje pa tudi za do
nosnost poslovanja. M. A. 

!grad gradbeništvo -
pomožna in stranska 
dejavnost 

Pomožna in stranska dejavnost združuje 
osem različnih panog. To so avtopark, stroj
ni par>k, mehanična, mizarska rn elektrode
lavnica, betonarna, železokrivnica ter pesko
kop. 
Avtopark skrbi v prvi vrsti za prevozne sto
ritve v obriru podjetja ali domače storitve 
in tuje storitve - izven podjetja. Sedem 
tovornjakov uspešno opravlja vse naloge. 
Polecr cele vrste manjših gradbenih strojev 
v st;ojnem parku naj omenimo še viličar, 
valjar, buldožer, rovokopač, dva ·kompresor~ 
ja, nekaj vibratorjev in pe . nazadnJe tud1 
crradbeno dvigalo ter dva zenava. 
Vse te stroje v·zdržujejo v mehanlični de
lavnici, kjer opravljajo na nj.ih tudi manj'Ša 
popravila. Tu izdelujejo r~ze? tega še ra;z
lično kovinsko opremo, k1 JO patrebuJeJO 
na gradbiščih. . . . . 
Potem sta še mizarska delavmca, 1kl IzdeluJe 
razna okna, vrata in manjše stavbno pohi
štvo ter elektmdelavnica, ki pa s·krbi pred
vse~ za vndrževanje električnih •strojev in 
napeljav. . . . . 
V železokrivnici dela pet l]ud1 od skupaJ tn
intridesetih, kolikor jih ima stranska in 
pomožna dejavnost. Od tu pride vsak dan 
precej kilogramov gotove armature vseh vrst 
za domače in 'tuje potrebe. 
Pred nekaj tedni je stranska dejavnost od
prla nov peskokop. Po predv1devanjih I?o 
tu dovolj nasipnega materiala za doma m 
prodajo. Ko bodo nabavili še sejalne mreže, 
pa bodo vozili tudi maltni pesek. 

TOZD - usnjarna šmartno - nameščanjt; 
stekel za lepljenje kož v okvirje 

V betonarni proizvajajo vse vrste betona, 
ravno tako za domače potrebe in za prodajo. 
Njihovo delo je občasno, kakor pač nare
kujejo potrebe z gra!dbišč. 
Pred kratkim smo odprli nekaj novih grad
bišč, tako bo za celotno stransko in po
možno dejavnost precej dela. 

K.M. 

Požarna varnost 
delovni v v• nasL 

• • • • organLZaCLJL 

Sredstva javnega obveščanja nas vsak dan 
seznanjajo z vzroki in posledicami, ki jih 
povzročajo požari v delovnih organizacijah, 
na objektih v zasebni kot tudi ostali družbeni 
lastnini. Tem dogodkom posvečamo nekoHko 
več pozornosti le tedaj, če je požar povzročil 
tudi težke ali najtežje telesne po·škodbe. 
Manj razmišljamo, če je 1bila ·povzročena le 
materia:J,na škoda. Tudi v naši delovni orga
nizaciji smo bili v zadnjih 5 letih .priča trem 
večjim požarom, pri tkaterih je na našo srečo 
nastala le materiaLna škoda (leta 1969 v us
njami šmartno okrog 50 milijonov S din 
škode, leta 1957 v centralni barvami na 
Vrhniki - okrog 1 milijon S din in leta 1973 
v skladišču pomožnega materiala na Vrhniki 
- okrocr 15 milijonov S din škode). Medtem 
pa smo"' imeli več začetn~h pož~rov, . ki so 
bili s hitrim posredovanJem prrsotmh de
lavcev · ali vratarjev - 1čuvajev hitro ?Jadu
šeni in zato ni nastala večja materialna 
škoda. 
Nastanek požarov povzročajo določeni Vil:ro
ki. Iz s•tatističnih podatkov je vcideti, da se 
največ požarov dogaja zaradi OSEBNI~ 
VZROKOV to je zaradi malomarnosti ah 
nepravilnega načina dela, ki izhaja iz ne
znanja in _kršitev osnovni~ ~ož~n?.o-varnost
nih navod1l. Nato slede pozan, k1 ]lh povzro
čajo TEHNičNI VZROKI, kot so nepravilno 
ali pomamj,kljivo izvedene in vzdrževanje 
električne inštalacije in razne gradbene po
manjkljivosti. Zatem. slede J?O?ari, • ki. ji~ 
povzroče strela, razm samovz1ga, pozan, k1 

jih povzroclJO otroci, živali, požigi zaradi 
maščevanja in često zaradi bolezenskega 
stanja duševnosti povzročitelja (tako ime
novani piromani) in dvugi neugotovljeni 
vzroki osebne narave. 

Iz navedenega je moč zaključiti, da nas v 
prihodnje čaka še veliko dela na področju 
v.zgoje in izobraževanja za izboljšanje po
žarnega varstva in to vseh članov kolektiva. 
Seveda pa bomo morali še mar.si'kaj po
storiti, da bo tehnična urejenost in opremlje
nost naših oddeikov, v katerih so velike ne
varnosti za požar, v skladu z zahtevami po
žarno-varnostnih predpisov. 

Naša delovna organizacija .sodi v vrsto ti
stih, ki .imajo večjo nevarnost za požar ali 
eksplozijo (uporaba ve!ilkih količin vnetljivih 
tekočin in lakov pri dodelavnih postopkih), 
glede na to, da so v posameznih oddelkih 
in skladiščih veJ.i.ke požarne obremenitve 
(navedene tekočine sodijo v I. nevarnostno 
skupino za požar, glede na vžigalno tempe
raturo). Zanemariti ne moremo tudi prahu, 
ki nastaja v obdelovalnicah in pri brušenju 
usnja, pa čepvav sodi v manj nevaren razred 
prahov. Spomnimo se že večkratnih vžigov v 
Zibirnih vrečastih filtrih pri strugaJlnih stro
jih in odsesovalnem -cevovodu brusilnega 
stroja v šmartmem. Poleg tega ,pa uporab
ljamo še celo vrsto lahko vnetljivih sredstev, 
različnih komercialnih imen, ~npr. : lepila, 
sredstva za impregniranje, sredstva za an
tikorozijs'ke premaze itd.). Med drug.imi pa se 
srečujemo tudi z veliko količino tako ime
novanih >>klasičnih« gorljivih snovi (les, pa
pir). 

Za ureditev in vzdrževanje električnih inšta
lacij so bila vložena in se še vlagajo velika 
denarna sredstva. Moram reči, da je na tem 
področju v zadnjih •letih narejenega prav
zaprav največ z namenom zagotovitve var
stva proti poškodbam z električnim tokom 
in •preventivnega požarnega varstva. 
Toda še tako dosledno upoštevanje ~lektro
tehni,š'kih in varnostnih predpisov tpri v:gra
jevanju e~ektričmih inštalacij in naprav, še 
ni z.adosten in edini pogoj varstva in -požar
nega varstva. če se ne zavedamo nevarnosti 
in pravilnega odnosa do teh naprav, ne ~o
remo pričakovati uspeha. Naj mi bo dovolJe
no našteti le nekaj vcsakodnevnih primerov, 
ki so ali odmz našega nezmanja, 'površnosti, 
malomarnosti ali morda celo naklepa. Pri 
čiščenju brizgalnih naprav so •po čiščenju 
prerezani izolacijski plašči električnih vod
nikov (kaj potem pomaga inštalacija v ek
splozi_jlsko V'arni »S« izvedbi?), vinjenost po
služevalca naprav v energetskem obratu, 
poškodovani eiektrični vodniki na strojih in 
napravah, prevoz z vozički prek zvit.ih pri
ključnih kablov, raZibite vtičnice, vtiči, sti
kala in avtomati, premeščanje varovalk (to 
delamo doma, ker nimamo ustreznih varo
valk), odlagamde steklenic, zašči1mih sre~stev 
in različnih mater.ialov na ohišja razdehlcev, 
avtomate in stikala, samovolj.no poseganje 
v električne inštalacije in nestrokovno od
stranjevanje okvar in še in še ... 

V delovnih prostorih in pri·roonih s·kladiščih 
pogosto skladiščimo prevel.ike količine lahko 
vnetljivih tekočin. A!parate za brizganje, na
nos laka, pripadajoče ventilacijske naprave 
in tla okoli teh naprav ne čistimo redno. 
OdsJ;ranjene plasti barv in lakov, odp~dnih 
t01pil in razredčil ne odnašamo sprot1, 'PO 
končani delovni izmeni ali čiščenju, iz de
lovcne"'a prostora. Premalo skrbimo za brez
hibno"' deluvanje venti'lacijskih naprav (pre
več onesnaženi filtri za dovod .svežega zraka). 
Pocrosto v času obratovanja izključujemo 
ve~tilacijske napmve, zaradi čes.~r na:stajajo 
v .prostorih nevarne koncentraciJe plmov m 
prah. Posode z vnetljivimi te~očiJ?ami P? 
uporabi ne zapiramo s 'P?kr~v1 ah v_entlh; 
Zaradi tega, ker te •tekocme. lZiparevaJo. pn 
zelo nizkih temperaturah (ah celo teceJO v 
tehnološko ·kanalizacijo), je razum~jivo, da 
se v prostorih ustvarjajo povsem enake ne
varnosti, kot je že prej omenjeno. 

Dolgo smo se dogovarjali, z _od,govorn~mi d~
lavci, 'kot tudi s ·samoupravmm1 orgam, da Je 



v delovni organizaciji, zlasti pa na nevarnej
ših delovnih mestih, prepovedano kajenje. 
Kon'Čl1o smo se dogovorili, v katerih delov
nih prostodh je v prihodnje prepovedano 
kajenje. Z okirožrncami, k!i 'so bile iZodane 
v februarju tega leta, smo poleg kajenja pre
povedali tudi uporabo električnih kuhalni
kov vseh ·v11st povsod, kjer so večje požarne 
nevarnosti. Na mestih, kjer pa je upomlba 
električnih ;kuhalnrkov dovoljena zaradi ute
meljenih potreb, pa mora biti vse požarno
varno urejeno, za kar mora dati soglasje var
nostna slu~ba . 
Za osvežitev in za vse tiste, ki niso hoteli 
ali morda »sploh niso imeli možnosti« pre
brati OKROžNICE, prevzemam del vsebine: 
Iz okmžnice za TOZD usnjarna šmartno: 
Kajenje je prepovedano v VSEH PROIZVOD
NIH ODDELKIH USNJARNE (z izjemo mo
krega oddelka), KRZNARNE (z izjemo mo
krega oddelkia), OBEH KONFEKCIJ, V PO
MOžNIH DELAVNICAH, GARAži, V VSEH 
SKLADiščiH IN SORTIRNICAH. 
Iz okrož,nice za TOZD usnjaJ1lla Vrhnika: 
Kajenje .je prepovedano v VSEH PROIZVOD
NIH PROSTORIH USNJARNE IN ščETI
NARNE (z izjemo mokrih .oddelkov), kon
fekciji usnja, V VSEH DELAVNICAH PO
MOžNE DEJA V NOSTI IN GARAžAH, V TPP 
(izjema mokri oddelki), ANALITSKEM LA
BORATORIJU, V VSEH SKLADiščiH IN 
SORTIRNICAH. 
Iz okrožnice za gala111terijo, ·skladi·šča usnja 
in delavnico: 
Kajenje je prepovedano v ODDELKIH GA
LANTERIJE, KRZNARSKE DELAVNICE ter 
SKLADiščU USNJA! 
Iz vseh okrožnic pa še naslednje: 
UPORABA ELEKTRičNIH KUHALNIKOV 
JE PREPOVEDANA V VSEH DELOVNIH IN 
POMOžNIH PROSTORIH, VKLJUčNO TUDI 
V VSEH PISARNišKIH PROSTORIH (izje
ma je možna le pod pogoj.i, kot je v sestavku 
že prej napisano). 
KAJENJE JE DOVOLJENO LE NA HODNI
KIH IN STOPNiščiH PRED PROIZVODNI
MI PROSTORI IN SKLADišči, KJER SO 
NAMEščENE POSODE ZA CIGARETNE 
OGO.RKE, TER V SANITARIJAH. 
Iz okrož,nic je vidno, da smo zajeli tudi 
nekaj takšnih oddelkov, ki so IS stališča po
žarnega varstva manj ali pa celo nenevarni 
(npr.: k!ljučavničarska delavnica in lepljenje 
na P'lošče). Odločitev za to je bila pogojena 
iz teženj za dosego določenega reda in de
lovne di'Sdpline ter izhajajoč iz tega, ker je 
lepljenje na plošče v dodelavi ti!p po•leg po
žarno nevarnih oddelkov. 
ln kaj smo dosegli z OKROžNICAMI? 
Nedvomno, gledano v celoti, precejšnje iz
boljšanje stanja. Povedati pa je, da so bili 
v nekaterih oddelkih precejšnji posamezni 
ali celo kolektiv>ni odpori in to celo s strani 
odgovornih oseb, zlasti do prepovedi upo
rabe električnih kuhalnikov. Prav gotovo ni 
nariien dogovorjenih in nato z okrožnicami 
objavljenih dogovorov v tem, da se komur
koli posega v osebno 'Svobodo, ki nam je 
z USTAVO zajamčena. Dobesedno razume
valllje ali osebno tolmačenje ustavnih določil 
je potemtaikem kratenje osebne svobode tudi 
v prepovedi v.injenosti pri delu in ~a VOZJ?.ike 
motornih vozil ter ne navsezadnJe tudi za 
uživalce mamil. Res je, da je »kavica« po
stata pri nekaterih nepogrešljiva pri vsako
dnevni prehrani, res pa je tudi, da je že 
marsikateri nepra;vi.l.no nameščen kuhaln1k 
ali celo pozabljen glede izključitve od vira 
energije po uporabi, posta'l »požigalec« oseb
nih ali družbenih dobrin. Tudi pri nas se 
je že to dogodilo, a na našo srečo (ker smo 
pravočasno opazili in ukrepali), ni prišlo do 
večjega požara. 
Ob pregledih je bilo ugotovljeno, da so ku
halniki v omaricah ion da jih v nje zaklepajo 
možno segrete, da so podloge in obloge okoli 
njih iz papirja, da se uporabljajo celo (od 
doma prineseni) odprti kuhalniki, da je tik 
ob nj.ih lahiko vnetljiv material, da so ku
halniki celo v požarno izredno nevarnih od
de1kih ali sosednih prostorih, itd. 
Kljub okrožnicam so še posamezni primeri, 
da posamew•iki trdovratno kršijo njihova 
dolo~Ha, bodisi glede 1kajenja ali uporabe 
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kuhalnikov. Uspeha aikcije v celoti ne moremo 
pričakovarti, če ne bomo dosledno izvajali do
govorjenih ukrepov in to vsak na svojem de
lovnem mestu. Zlasti odgovorne osebe naj 
ne bi dopuščale izjem. Proti kršiteljem pa 
je treba ustrezmo ukrepati in jih prijaviti 
za izrek disciplinskega ukrepa. 
Po Zakonu o va11stvu pred požarom in o ga
silstvu (Ur. l. SRS - št. 46/1970) je v 16. čle
nu določeno, da morajo imeti delovne orga
nizacije požarni red, k,i mora obsegati zlasti 
organizacijo varnosti pred požarom ter ukre· 
pe, ki jih zahtevajo pogoji dela v organi· 
zadji. 
Določila naših okrožnic je treba šteti za del 
takšnega reda, zato jih mora izpolnjevati 
sleherni čla>n kolektiva. 
Ne čakajmo, da bo našo malomarnost, · ne
znanje ali celo zaV1estno izvajanje predpisanih 
določil osnovnega požarnovarnostnega reda, 
presenetil požar ali celo eksplozija ter ne 
nazadnje tudi kazenski pregon! P. P. 

Ali vidimo opozorilne plakate in parole? Ali 
se vsi zavedamo njihove pomem.bnosti? Ali 
jih spoštujenw? Ali nekateri zavestno želimo 
povzročiti težave sebi in svojim sodelavcem? 

30-letnica ustanovitve 
I. tankovske brigade 
in zbor borcev 
Dolomitskega odreda 

14. julija smo na Vrhniki proslavHi 30-letnico 
ustanovitve L tankovske brigade, združeno 
z zborom borcev Dolomitskega odreda in 
tankovskega odreda NOV in PO Slovenije. 
Po predaji raporta komandanta vrhniške gar· 
nizije tovarišu ,Popitu sta na svečanem zboru 
nekaj ti•sočglave množice borcev omenjenih 
enot, mladine vrhniške in .sosednjih občin, 
Vrhničanov in drugih gostov govorila pred
sednik Glavnega odbora ZZB NOV Slovenije 
Janko Rudolf in odposlanec predsednika Tita 
generelpodpolkovniJk Dušan Orkovic. V popol
danskem delu programa proslave pa je pred 
zbrano množico nastopil 120-članski Tržaški 
partizans'ki pevski 'l!bor. 
Bojno zastavo I. tankovske lirigade, poleg 
reda partizanske .zvezde I. stopnje, krasi še 
visoko odlikovanje - red bratstva in enot
nost iz zlatim vencem, s katerim ie vrhovni 
komandant in predsednik republike odliko
val to enoto ob njenem 30-letnem jubileju. 

K.A. 

S svečanega praznovanja pred domom JLA 
na VRHNIKI 

Govor Vika Fliska, 
prvega predsednika 
občinske gasilske zveze 
Litija, ob praznovanju 
90-letnice PGD 
v 

Smartno pri Litiji 

Danes, ko pros'lavljamo praznik gasilskega 
društva, 90. obletnico ustanovitve, bi bilo 
prav, da bežno •pogledamo zgodovino ga
silstva. 
Vel:iko pred našiJm štetjem v najstarejši 
dobi Rimljanov najdemo organizinano gasil
stvo, ki je na svoj preprost način •skušalo 
varovati takrat le tako imenovane mogoč
nike. Pozneje Je cesar Augustus ustanovil 
vojaške Vigilis čuvaje, ki so tvorili Centu
rie in kohorte (stotinje). Vsaka !kohorta je 
imela v rimskiJh okrajih ,požamo-varnostno 
službo. V Rimu je bilo 49 centurij ali stotinj, 
poveljniki so bili pa stotl1iki. Vseh teh povelj
nik je bil prefekt. Moštvo za to so izbrali 
iz osvobojenih sužndev ali Bizantincev, ·kakor 
so jih imenovali. S propadom dmskega ce
sarstva je zamrlo tudi njihovo gasilstvo. 
V srednjem veku so morali požarno-varnost
no sluŽJbo prev•zeti cehi ali obrtniška zdru
ženja. Ti cehi so postavili v mestih po dva 
moža za čuvaja, za gasiilsko orodje - sekire, 
lestve, vrvi in vedra so morali pa sami skrbe
ti. Tudi naša najstarej<ša mesta so kasneje 
imela slično orga'll!izirane čuvaje, kakor na 
pr.imer Ptuj, Celje, Ljubljana. Ker so bila v 
srednjem verou naselja zaradi ;veonega sovraž
nika strmjena in lesena, so se posebno v me
stih pojavljali pogosti požari, ki so delali 
srednjeveš·kim knezom ogromne skrbi; zato 
so začeli delati oziroma urejati požarno po
licijske rede. še v rimski dobi se je začelo 
tudi pri nas pojavljati društveno a'li ce
ho.v·sko gasilstvo. 
Cehi so bili takrat imenovane stanovske 
organizacije ra2'inih obrtnikov, ki so bile pri 
požarih rolicane na pomoč, kar je videti 
še iz del Iati:nskih pisateljev. Ti cehi so bili 
pri nas v Trstu, Splitu, Upnici, Celju, Sisku 
in v Ljubljani. Na čelu taJkemu cehu je bil 
magister. že ta!k:rat so jih radi podpirali 
zasebniki kakor tudi države. Av;str.ijci so 
začeli prvi urejati požamo policijske rede. 
Cesar Rudolf je iZodal l. 1278 prvi gasils·ki 
red . .Najobšimejlši .gasilski .red pa je i·2'idala 
cesarica Marija Terezija v letu 1759. 



Prv.i gasilski red je izšel na Kranjs•kem l. 1785 
in je bil pisan v stari slovenščini. V 18. sto
letju so začeli uporabljati prve ročne hriz
galne, za ·prve cevi so pa uporabljali ustro
jena volovska čreva. Seveda se vse to ni 
ohneslo in tudi razvoj parnih brizgaln ni 
bil dolg; čim so zabrneli po zraku prvi mo
torji, je že nastala tudi motorna brizgalna, 
ki si jo je gasilstvo v ·polni meri osvojilo. 
Prava organizacija pros·tovoljnega gasilstva 
pa šteje sedaj pri nas dobrih 140 let. Prvo 
požarno obrambo je ustanovila 'tobačna to
varna Schvarz na Tilro~s'kem 1831, 20 let poz
neje je bila ustanovljena v Reichstadtu in 
dve Jeti pozneje v Gradcu. Najstarejše dru
štvo v Sloveniji pa je v Laškem, precej nad 
100 let; za njim so društvo ustanovili v Ljub
ljani 1865, v P-tuju 1870, v Celju 1871 potem 
v Mariboru in Krškem. Do leta 1888 smo 
imeli 11a bivšem Kranjskem samo 46 dru
štev in m ed temi je bilo tudi naše. 
Za časa Avstrije je pok. Doberlet, vodja ga
silstva, ustanovil prvo obsežno s'lovensko g·a
silsko zvezo v Ljubljani, tov. Josip širca 
pa uvedel ·prvo slovensko poveljevanje. Za 
njimi so prišli prvi s·lovensld organizatorji 
Barle, Turk in še drugi in vsi ti so zahtevali 
v gasilski organizaciji strogo slovensko pri
padnost. Po razpadu avstro-ogrske monar
hije so se zveze preimenovale v župe, sedaj 
za zopet v občinske, republiške in zvezne. 
To naj bi bil opis gasilstva na sploš•no. Da 
pa pridemo do ustano'\'.itve našega gasilskega 
društva šmart·no, moramo začeti z rojs·tvom 
šmartna samega. 
Kraj sam je bH naseljen ·še s Kelti v ka
meni dobi, kasneje z Rimljani, .saj vas Roje 
izvira že od njih. šmartno je pa nastalo 
od zaoblju be rudarjev, da bodo, ko bodo 
prišoJi znova 111a plan, postavili cerkev v 
počastitev sv. l\1artina in to pred približno 
1300 leti. Kjer je bila nekdaj ce1,kev, se je 
rodila tudi nase1bina, ki se je po cerkvenem 
patronu popačeno imenovala vas šmartno. 
Da je legenda glede tega ,tako stara, je dokaj 
obletnica fare, stare prek - 800 let, pred 
leti pa smo obhajali tudi 300-letnico šole. 
Torej lahko rečemo, da je malo krajev v Slo
veniji, da se ponaša s ta·ko tradicijo ali 
tako dolgo kulturno zgodovino. . 
Za časa tujčevega vlada111ja je bila sodna 
in davčna oblast na selih, kjer je ostala od 
vsega tega le še ena najlepših in najstarej
ših J.ip v Sloveniji. Po osvoboditvi tlačanov 
je propadla -tudi tujčeva mogočnost, takratna 
oblast pa je hotela zidati v šmartnem sodno 
in davčno poslopje, pa so se takratni šmart
čani temu uprli, češ čim delj od gosposke -
in tako se je to preselilo v Litijo, s tem pa 
se je začela razvijati tudi Litija. 
V šmartnem se je pa .ku1turno življenje 
začelo razvijati s šolo, saj je izhaja.Ja vsa 
dejavnost od tam. Zgodovina nam pove, da 
je obstajala čitalnica že v 17. stoletju, leta 
1853 je imel učitelj Franc Adamič svoj pevski 
kvartet, leta 1870 je deloval pevski oktet, 

Tov. Flisek med podajanjem svojega zgodo
vinskega pregleda razvoja gasilstva in 
šmartna 

ki je bil poznan daleč po Sloveniji. Ob 
prihodu nadučitelja Jurija Adlešiča se je 
začela razvijati gasilska dejavnost. Sklicali 
so sestanke pri Vodopivcu (zadruga) ter usta
novili takratno požarno obrambo, sestavili 
pravila, ki jih je občina na svoji seji dne 
9. avgusta 1885. leta sprejela in predložila 
cesarsko kraljevi vladi za Kranjsko, le-ta pa 
jih je odobrila 23. 9. 1885. leta ter jih vrnila 
občini v aktu št. 9/526. 
Tako se je ustanovila prostovoljna požarna 
bramba v šmartnem, ki si je zadala nalogo 
ozii'oma geslo: svojemu bližnjemu v nesreči 
na pomoč. Odbor tega društva je bil: Jurij 
Adlešič nadučitelj - načelnik 
Gregor Porenta pobočnik 
Franc Grinval tajnik 
Ivan Razboršek b.lagajnik 
Ivan Rus orodjar 
ter še 33 delovnih članov. 
Dve leti kasneje je imela ta požarna bramba 
svoj ognjeni krst, ker se je vžgala smodniš
nica p!"i Vakoniku ali pri sedanji trgovini 
Mercator. Velikanski požar, ki je zajel sko
raj vC!s Pungart, je zahteval dve smrtni žrtvi, 
dva invalida in sedem ranjencev. če bi ne 
bilo že obstoječega društva, bi bHa nesreča 
še veli·ko hujša. V letu 1893 je bil sezidan ne·\' 
gasils1ki dm11, s tal pa je ·1500 goldinarjev. 
Leta 1888 .ie društvo nabavilo prapor. Takoj 
za ustanovit·vijo požarne 1brambe je bHo usta
novljeno tudi pevsko društvo »Zvon« pod 
vodstvom zborovodje učitelja Bartelja, ki je 
zložil prvo pesem »Napre.j, naprej«, ki je 
posvečena današnji proslavi. Gas·ilsko kakor 
tudi pevsko društvo sta bili za časa tujče
vega v.lc>cdanja vseskozi narodno oz:avedni, 1saj 
so bili v njiju skora j isti člani. Društvi sta 
se udeleževali v·seh narodnih prireditev ter 
m<mifestacii v dobrobit slovenskega naroda 
ter tako obdržali sloves s svojo tradicijo. 
V naj,težjih časih sta se priključili velilmpo
tezni akcij.i slovenskega naroda za ustano
vitev s!ovens·ke univerze v Ljubljani. Leta 
1896 je takrat·no nemško dHlŠtvo priredilo 
znano nemško demonstracijo na Jančah, ki 
na so jo naši zaveclni gasilci in pevci razbili 
in pognali n~mčurje v beg. V letu 1908 so s~ 
pa priključili ogorčenim •protes·1:om pmt1 
nasiliu Nemcev, ki so pri znanih demonstra
cijah' v Ljubljani ubili Lundra in Adami_ča. 
V letih 1918 .in 1919 med prvo svetovno voJnO 
se je društvo ·kljub štev.Hnim odpoklicem 
v vojn:o krepko upiralo nemškemu pritisku 
ter ohranilo strogo slovenski značaj. Društvo 
se je priključiJo k takratni majniški clekl~
raciji za združitev vseh Jugoslovanov ter Je · 
na najsijajnejši način pozdravilo .takrat novo 
Jugoslav.iio. 
Med okupaoijo je društvo obdržalo strogo 
slovenski značaj; skoraj vsi člani •so sodelo
vali z Osv:obodilno fronto in pomagali aktivno 
proti okupatorju, saj je samo iz naših gasil
skih vrst naložilo 10 članov življenje na oltar 
svoje don1ovine. 
Po 'štirih letih bojev in okupacijskih grozo
dejstev je le spet posijala sonce svobode, 
Jugoslavija se je na novo prerodila. Pre
rodilo se· je tudi gasilstvo; .Je-to je na zdra
vem temelju šele seda i dobilo tisti sloves 
in tisti ugled, ki ga dosedaj še ni imelo. 
Takoj po osvoboditvi se je naše gas.ilstvo 
v ki jtičilo v tesno sodelovanje z vsemi orga
nizacijami, med člani bodrilo duha narod1~e 
samozavesti, saj so vsi člani včlanjeni v 
SZDL, skoraj vsi v ZB ·in v ZK, RK itd. So
delujemo in bomo sodelovali na vseh sloves
nih proslavah in manifestacijah ter smo in 
bomo še naprej tako dokazovali, da smo 
vredni člani svoje domovine. 
Namen gasilske 'organizacije, njeni progr~mi 
in ideje, ki so nas vključile v to orgamza
cijo, so najlepše izražene v našem pozdravu. 
Duh požrtvovalnosti in smisel za skupnost 
preveva vrste gasilcev, budi in v2lgaja v svo
jih članih duha, duha nesebičnosti. Zato se 
je gasilstvo med ljudstvom tako razširilo. 
Narod se zaveda, da je ta organizacija izšla 
iz naroda in njegove sredine, zato jo tud~ 
podpira in spoštuje, državna oblast pa tud1 
budno zasleduje njeno delo ter jo za ta na
men tudi redno podpira. 
Tovariši, za vaše delo, za vaš trud v tej 
organizaciji nd plačila, za vse to je le zavest, 

da služite s tem svojemu bližnjemu v ne
sreči in v socialno ·pomoč, ter mu tako s kul
turo, širjenjem znanosti in umetnosti v ga
silstvu, kakor tudi srčne plemenitosti poma
gate, 'kadar rin kjerkoli je mogoče. S tem, 
ki gojite svojo nesebično ljubezen do svojega 
bližnjega in do skupnosti, ker le tako bomo 
lahko verno služili svojemu narodu in svoji 
domovini. 
Naj ži·vi naša Jugos·lavija z voditeljem tov. 
T.itom na čelu. 
Naj živi praznik ZB ob razvitju njenega 
prapora! 
Naj živi in verno služi svojemu narodu 
gasilstvo! 
Na pomoč! F. V. 
Tov. Flisku izražamo polno priznanje za tako 
izčrpen kronološki pregled zgodovine gasil
stva in svojega kraja. Snov je vsekakor iz
redno zanimiva za vsakogar izmed nas in ne 
samo za šmarčane in njihove gasilce. 

Uredništi'O 

Prišli odšli 

V mesecu juniju 1974 se je v Industriji us
nja Vrhni·ka zaposlila 28 delavcev, prav to
liko delavcev pa je prenehalo delati. 
a) TOZD USN.JARNA VRfil\JIKA: 
prišli: Momir Actic, Drago čančar, šerif Der
viševic, Zdravko Jelic, Ivan Korošec, Dana 
Milic, Suada Na.kic, Branko Popovic, Branko 
Todorovic, Zdravko Vukadinovic, 
iz služenja vojaš·kega roka so se vrnili: Niko 
Oblak, Radenko Stojnic in Ignac Zemljič, 
odšli : Duro Blagojevoie, Ilija BrkiC, Slavka 
čepon, Janez Fortuna, Olga Jovanovic, Ivan 
Medved, Stevo Milojev.ic, Resima Omahic, 
Sreten PaniC, Stjepm1 Patajac, Drago Durcfe
vic 
vo{aštki rok so šli služit: Aloj z Bradeško, Mile 
Btilj, Aleš Komljanec, Nedeljko Iviuždeka, 
Stjepan Trstenjak. 
V skupnih strokovnih službah sta prenehala 
delati Andreja Jerina in Anton Mahkovec. 
b) TOZD US.NJARNA šMARTNO: 
prišJ.i: Janez Berdajs, Metoda Gradišek, Mi
lanka Gusldc, Ivan Koleša, Ana Lamovšek, 
Marjan Majdič, M31rija Potise·k, Matija Smre
kar, Jožefa Zagorc, 
iz služenja vojaškega roka_ so ,se vrnili: Fra!1C 
Doblekar, Franc DremelJ, Marko Hostmk, 
Martin Marolt, 
odšli: Roman Jerina, Valentin Mandelj, 
invalidsko je bila upokojena Fani žitnik. 
c) TOZD Igrad Vrhnika (gradbeništvo): 
prišli: Hasan Lukic, Milorad NiševiC 
odšli: Franc čančar, Rasim Dedic, Zoran 
Kolundija, Jernej Saje, Zdravko Stojnic, 
vojaški rok je šel služit Slobodan Zec. 
cl) TOZD lgrad (opekama): 
odšel Rasim Nadarevic. 
V TOZD maloprodajna mreža in trgovska 
mreža v Ljubljani ni sprememb. 
NAši UPOKOJENCI 
V mesecu avgustu bodo praznovali: 
l. Ana Demšar 
2. Avgust Ergaver 
3. Marija Grah 
4. Mal1ija Istenič 
5. Jernej Jereb (z Vrhnike) 
6. Jernej Jereb (iz Blatne Brezovice) 
7. Ema Jernejčič 
8. Janez Kenk 
9. Ana Kogovšek 

10. Dragoljub Kostic 
11. Franc Koščak 
12. Marija Kukovec 
13. Franc Marinčič 

65 let 
64 let 
63 let 
55 let 
70 let 
74 let 
65 let 
62 let 
72 let 
63 let 
73 let 
57 let 
46 let 
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14. Janez Markeljc 74 let 
15. Marija Nagode 67 let 
16. Jernej Nussdorfer 62 let 
17. Brane Ogrin 62 let 
18. Franc Pelan 72 let 
19. Ivan Resnik 70 let 
20. Marija šušteršič 63 let 
Vsem slavljencem naše prisrčne čestitke! 

Praznovanje 
90-letnice 

v 

J. BabiC 

PGD Smartno 
pri Litiji 

Ob praznovanju 90-letnice PGD šmartno so 
bili odHkovani za dolgoletno in uspešno delo 
v gas.ilski organizaciji naslednji člani iz naše 
TOZD - usnjarne šmartno. 

Prejel odlik. za 
1. Martin Prelogar, upokojenec 40 let 
2. Franc Rajner, upokojenec 40 let 
3. Drago Kepa, upokojenec 40 let 
1. Franc Stopar, upokojenec 30 let 
1. Franc Gradišek 20 let 
2. Janez Ambrož 20 let 
3. Silvo Brodar 20 let 
4. Janez Kepa 20 let 
5. Ludvik Kramberger 20 let 
6. Jože Repovž 20 let 
7. Franc Jerič 20 let 
8. Anton Gorše 20 let 
1. Marjan Verbajs 10 let 
2. Vjekoslav Janekovic 10 let 
3. Martin Zupan 10 let 
4. Milan Skali6nik 10 let 
5. Jože čož 10 let 
6. Jože Ti::iDner 10 let 
7. Anton Groznik 10 let 
Vsem odltkovancem iskreno čestitamo! 

Svečana parada gasilcev skozi šmartno 

1~- -1 
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šoštanfčani so nas zelo lepo sprejeli 

Izlet vrhni~51-rih 
upgl-rojencev 
v Snštanj 

Industrija usnja Vrhnika, TOZD usnjarna 
Vrhni-ka, je 25. junija za -svoje upokojene 
člane organizirala izlet v Tovarno usnja 
šoštanj, ki se ga je udeležilo 88 članov. 
Upokojenci ·so ·bili izleta zelo veseli in so se 
dobro počutili . 
Na poti domov so obljubili, da bodo o izletu 
tudi sami kaj napisali, :prav tako bodo pisali 
tudi o svojih nadaljnjih željah. 
Torej dragi upokojenci, pričakujemo vaše 
prispevke, ki jih bomo z veseljem objavili 
v našem, tako rado branem Usnjarju. 
Nič zato, če bo članek napisan okorno, 
s tresočo roko; ga bomo že prebrali. V•sak 
prispevek nam bo Uub 1n dobrodošel; zato 
kar lkoraj-žno na delo, ·saj •smo se o tem 
že pogovarjali na poti domov, •ali ne? . 
Lep pozdrav vsem, tudi hstim, -ki -se izleta 
niso mogli udeležiti. 

J. Babic 

/(aj pripovedujejo 
naši upokojenci 
usnja~ji! 

Ker se j-e a1ekaj u,pokojencev obrnilo name, 
ela na ,predlog tov. Petra nekaj povem o 
našem preteklem delu ,za časopis, bi rada 
v nekaj stavkih povedala nekaj resnice. 
Vem in prepričana ·sem, da vsi ne bodo 
verjeli tej resnici, češ to je pripovedovala, 
a žal ni, saj vsega se niti ne ela v kratkem 
priikaza ti. 
Naš ·upokojenec se rad -spominja •pretek
losti, 6~tudi -je bila zelo, Zielo težlm in revna, 
v ni·čemer podobna sedanjosti, vendar po 
svoje tudi lepa. Tisti, ki •je imel delo, se ga 
je z 'V'SO ljubeznijo oklepal, delal je v slabih 
iJogojih ob skrcmtni hrani in :zakrpani -obleki; 
pa ni godrnja-l ·čez usodo, -čez gospodarja, 
le naskrivaj j:e zavzdihni-l, zakaj je tako, za
Jmj nekateri imajo V1Sega dovolj, delavec ·pa 
je zapostav.ljen. Usnjarne so tbile včasih te~
ni, mokri in umazani prostori, vse na vod1. 
Nobeno obuvalo ni držalo, delalo se je ve
č~noma v-se ročiJio, tudi ženske so delale 
na jamah .in v lužilnici; pripovedujejo, da so 
imele od vode, soli in apna V1Se objedene 
roke in noge. 
Danes ,je to V1Se dDugače. Ko pride delavec 
v tov.aDno, se ves preobleče in preobuje in, 
ko ,konča delo, zopet. Sedaj imajo umivalnice 
in :slačilnice, tako da gre človek č1st domov. 
Maloka:tero podj1etje se zav-eda tega, da so 
bili :prav ti upokojenci, ,ki danes ·uživajo •svoj 
skromen 1pokoj, :pionirj.i tega dela in vsega 
dobrega, kar današnji delavec ima in Iko
Moram pa priznati v imenu V1Seh nas -s·tarih 
- upokojencev, da nas tovarna usnj-a ni 
č1sto pozabila. Spomni se .nas ob vsakem 
novem letu, :pred dnevi pa nas je povabila na 
slmpen i.ziet v šoštanj. žal se tega izleta 
niso v•si udeleži-li; zakaj ne - naj .se ne po
čutijo .slabo takrat, ko .se sni-demo v~i nek
danji delavd, eni pri-dejo z drugih ikrajev, 
pa si radi s·tisnemo .roko in se pogovorimo, 
kako nam gre. 

Z izleta upokojencev: tudi v termoelektrarni 
smo bili toplo sprejeti 



Mnogo jih je umrlo, mnogi so oslabeli od 
posledic težkega dela, saj ni bil teden rza
dosti dolg. 'Po vojni •so nas •Čakale v vra
tarnici motike in lopate, 1pa 1smo morali 
na njive okopavat povrtnino. Tovarna je 
imela svojo lastno ekonomijo in 'Vsi 'Smo 
morali pomagat, delavci in uslužbenci. Pa 
še to - ob novoletnem srečanju je ena od 
tovarišic, Jd je bila nagrajena za da•ljšo za
poslitev v tovarni, ll"ekla proti upokojenki: 
»Lahko nas nagradijo, saj se dela<<. Te besede 
upokojenca zelo bole, kajti tudi on je delal, 
težje in ve:č, četudi mu nihče ne verjame. 
Nihče ne 'Sme vzeti upokojencu vere in za
vesti, da si je IZ vestnim in poštenim delom 
zaslužH to, kar danes dobiva. četudi marrj, 
kot tbi potreboval, je hvaležen, 'ker ve, da 
so mu V'Se znojne :kaplje vsaj deLno potpia
čane. 
Obenem .se vs.i l.IIPOkojeni člani tovarne us
nja prisrčno zahvaljujemo za lep izlet in si 
v prihodnje želimo ·še enaJkih srečanj. 
V imenu upokojencev. D. K 

Dragi 
upokojenci! 
Led je prebi.t. Ollljuba, ki ste mr JO dali 
ob Izletu v •šoštanj, .se ee uresniouje v tej 
štev.i1ki. 
Pišite o vašem ·žiV'ljenju in deLu iz pretek
losti in sedanjosti. Vaše .življenj-ske izkušnje 
so nam resično ·potrebne, 1Še .zlasti, ker mar
sikdo izmed nas nima pravilnega odnosa 
do tega, kar danes imamo in kar ste .so
ustvariti t•Uidi vi s tndim in nesebičnim de
lom. če je bi!1a izjava delavke, ki jo ome
njate v članku, izražena zlonamerno, ;potem si 
upam trditi, da .ta dela~ka najbrž ;pri delu 
ni bila najbolj ·:ogledna. 
Tov. Kreuzer, ;prav lepa hvala rza vaš pri
~pevek. Objavili ga bomo v eni izmed na
slednjih števHk. Urednik 

Zanimivosti 

SODELOVANJE Z DEžELAMI 
V RAZVOJU 
V sredo, 10. julija, ,je bil v Ljubljani ;podpi
san samoupravni •sporazum o zdr·uževanju 
sred•stev za pospeševanje 'sodelovanja z deže
lami v ,razvoju. Tako je prišlo do uspešne 
uresničitve zamisli, ki se je porodi-la v naši 
delovni o·Dganizadji. !Navajamo izvleček iz go
vora tov. Andreja Venbiča, predsednika go
spodarske zborni!ce SLovenije, 1in članek v ob
javljen v Go•spodarskem vestniku. 
Storjen je pomemben korak 
Ob tej ;p·ri!ložnosti moram še enkrat ;pouda
riti pobudo gospodarstva - konkretno In
dustrija usnja Vrhnika - ki je 1s,p.rožila pobu
do za .~porazum o združevanju .sredstev za po
speševanje .gospodarskega sodelovanja rz de
želailli v razvoju. Sodim namreč, da je na tej 
podlagi Tesniono Jahko oblikovati nove poti 
s temi deželami in da ae ;prvi korak k us;peš
nej.šim povezavam slovenskega in jugoslovan
skega gospodai1Stva ne samo za ta področja, 
ampak za Vise dežele, s !katerimi gospodar,sko 
želimo i.n hočemo enakopravno sodelovati. 
To je med drugim ob podpisu samouprav
nega sporazuma o združevan1u •sredstev za 
spospe'ševanje gos,podarskega •sodelovanja z 
deželami v crazvoju v uvodnih besedah po-

udaril ;predsednik Gospodarske :z;bornice Slo
venije tov. Andirej Verbič. 
V samou:p:ravnem sporazwnu piše, da ;pod
pisnice združujejo sredstva za pospeševanje 
gospodarskega sodelovanja z deželami v raz
voju po načelu vzajemnosti in solidarnosti. 
Ta \Sredstva naj bi uporalbljali predvsem za 
delno k.re.ditiranje nekaterih, :z;lasti dolgoroč
nih in trazvitejših o.b[ik gospodarskega sode
lovanja z deželami v razvoju, kot so raziska
va tržišča, predinvesticijska dela, posredo
vanje naše tehnologije, tehničnega znanja in 
i2lkušenj ter šolallija kadrov iz dežel v raz
voju, us·tanavljanje lastnih in mešanih pod
jetij .tell" predstaništev itd., ·študije .in druge 
osnove ter ~pripravljalna dela za skupne na
ložbe in še nelkatere druge oblike gospodar
skega •sodelovanj;a. Podpisnice združujejo 
svoja sredstva na podlagi tega sporazuma 
v obliki vlog, posod.i:l in vložen.ih sredstev. 
Združena 'sredstva na podlagi tega samo
upraV'tllega sporazuma ostanejo sredstva pod
p.i:snk, ki so jih VrPlačala, in 1se vodijo kot 
začasno iZJločena sredstva. 
Vsak ,podphmica je sprejela obveznost, da 
bo plačala najmanj eno vlogo, ki znaša 
450.000,- dinarjev, in :sicer 200.000,- dinarjev 
naJkasneje v roku 30 dni po podpisu spo
razuma {do 10. aVIgusta torej), ostanek pa v 
roku, ki ga dolo6i Clibor udeležencev. Posojila 
lahko dobijo iz združenih sredstev le tiste 
podpisnice, Ici. so po veljavnih ;predpi•sih UiPTa
vičene go~podarsko sodeloV'ati ·s .tujino. S 
sredstvi u;pravljaljo .podpi'Snice na •ZJboru ude
leženk, in sicer prek izVlr·š~lnega odbora. 
Spo["azum postane veljaven takrat, ko ga 
podpiše najmanj 15 podpi.snic. če pa bJ ·se 
števi:lo podpi1snic potem zmanJšalo pod 15, 
potem o nadailjnji veljavnosti 'sporazuma od
loča ~bor 1udeleženk soglasno. 
Ogleijmo si še, kdo je že podp.i:sa1 ta spora-
2lum: Aerodrom LjU!bljana,Pulj, Emona, Geo
loški zavod, Gorenje, Gostol, HP - Združeno 
podjetlje živti:lske industrije, Industr~ja usnja 
Vrhnilka, Intert["ade, I·skra-Commerce, Jugo
banka - sedež Ljub'l.j3Jlla {štiri vloge), Jugo
tekstil-impex, Koteks Tobus, Kreditna banka 
Maribor, Krka Novo mesto, Ljubljanska ban
ka (1lr1i vloge), MetaJlka, Poslovno združenje 
terostiiLne industrije, Rudis, Slovenijales, Slo
venske železarne, Smelt, 'Splošna plovba, Teh
rroimpex, Uniles, Univit in združenje kemione 
industrije. Skupaj .torej ·Že 31 vlog, kot pa 
je .bjilo oib podpisu ·sliš·ati, :bo to števillo pred
vidoma kmalu narastlo na 50. Podpisnice so 
namreč zainteresir.ane, da k temu •samo
upravnemu ·s,porazumu pristopi čim več or
ganizacij Z!druženega dela. 
Povečanje izgub v usnjarski in usnjarsko pre
delovalni industriji Srbije 
V prvih letošnjih mesecih je položaj v us
njar,s:ko predelovaJLni indust·riji v Srbij~ zelo 
slab. V •Času od januarja do aprila se je fi
zični obseg pr·oizvodnje 12lmanj•šal za 4,5 Q/o. 
Podlog iz težkih kož je bilo narejenih manj 
39 °/o, pochloge drobnice 7 %, usnjene obutve 
10 °/o, za:loge pa ·so ibi'le .večje za 12,8 Q/o. 
Izvoz čevldev se je povečal rza 35 °/o, usnjene 
galanterije za 16 °/o. I,zvoz kož ·se je zmanj
šal za 25 Ofo, usnja za 34 Ofo, usnjene konfek
cije za 48 Ofo. Od skupnega izvoza je bilo :na 
konvertibilno podr.očje izvo.ženih ile 28 Ofo. 
Medtem ko so se iz·gube v i.ndustriji in ru
darstvu ,zmanjšale za 500fo, •SO .se v usnjarstvu 
in obutven;i. in.drustr1ji povečale za 5,7 krat. 
Nov ameriški način izdelave čevljev iz 
poliuretana 
New York 111. 7 . . 1974 - VWD 
Ameri:ško podjetje iB. F. GOODRICH & Co 
New York je razvilo novo metodo izdelave 
čeviljev iz poromerionega (1Zra'ko ,p:rotpustnega) 
poliuretana. iPostope:k poteka ta:ko, da se alu
minijasti ali plastični model v dvostopenj
skem ;postopku potopi v tekoči poLiuretan in 
tako nastane ,škorenj ali čevelj iz enega kosa. 
Zgornji del je debel 2 mm, vključno .z 0,6 mm 
debelo kritno plas•tjo. 
Metoda temelji na podobnem ;postopku, k.ot 
se izdeluje sintetično usnje iPorvair. V ;poli
uretanski razto,pini so soLna zrnca, ki .se .po 
strditvi poliuretana izperejo in na ta način 
nastanejo na teh mestih pore, iki omogočajo 
»dihanje<< materiala. Podjetje Goodrich bo 
izdelovala čevlje po tem postopku v različnih 
desenih. G. J . 

Naš portret: Franc Dodig 

Naš portret 

Franc Dodig 
Franc Dodig je .birl rojen v delavski družini 
14. januarja 1951. leta v Ljubljani, kjer je 
obiskoval osnovno šolo. že v rani mladosti 
se je odločil za poklic v usnja11ski 1stroki in 
vpisal .se je na srednjo tehni!Šiko šolo v Dom
žalah, ki Ijo je uspešno konča!l leta 1970. 
Takoj po !šolanju 1se je ,zapoS'lil v Industriji 
usnja Vrhnika in po ;12-mesečnem priprav
niš-kem 1stažu ln odsluženem vojaškem ro'lm 
je bil razporejen na delovno mesto izmeno
vodje v lakknici lak usnja k delu, ki ga še 
danes opravLja. Leta 197,1 je postal član ZK, 
aprila pa je bil izvoljen za )predsednika de
laVISkega sveta .TOZ!D Usnjarne Vrhnika. Kot 
aktivnega in mariljivega delavca smo ga za
prosili za razgovor: 
- ~ot predsednik DS TOZD usnjarne v;rh
nilka nam povej-te, kakšno nalogo si je DS 
zastav.H v •svojem maJndatnem obdobju? 
- DS .ima to:čno določene pristojnosti v •sta
tutu TOZ!D, :z;ato .jih zdaj podrobno ne bi \l'seh 
naštel. V V1Se os•trej•ših pogoj:ih .gospodar:je
nja v naši panogi, ki 'so nastali predvsem 
v letošnjem letu, pred~s·em zaradi narašča
nja stmškov pmizvodnje, mi.slim, da je ena 
izmed najv•aJŽnejših nalog DS, da odloča o 
ukrepih, lklaterih cilj je izboljšanje orga
nizacije dela, večja proitZvodnost, zmanjša
nje stroškov poslovanja in pravilna upo
raba sredstev. Le z uresničevanjem teh skle
pov .in nove ustave, da delavci dejansko od
ločajo o rezulrtatih sv-ojega dela, bomo tud'i 
v prihodnje lahko dobro gospodarili in se 
še bolj samoupravljalno iPOVezovali. 
- Vi ste član tudi drugih organov in orga
nizacij v okvim občine in •usnjarne Vrhnika; 
povej.te nam :kaj o delu teh onganirzacij! 
- Poleg funkcije predsedniika DS TOZn U.s
njarne Vrhni:ka opravljam še naslednje funk
cije: 
sem deilegat TOZ!D .v občini skupznqitviijuie 
nika, član izvršnega odbora sindilkata TOZD 
Usnjarne Vrhnika in ·čllan aktiva mladih 
samoupravljalcev. 1Pdsoten ·sem ,s.koraj na 
Viseh sestankih družbeno ;političnih organi-
2lacij in 1la'hiko trdim, da vse oliganizacije do
kaj aktivno delaJjo in uresničujejo zadane 
cilje. Najbolj aktiVJIJ.a je po 7. kongresu ZK 
prav ta organizacija. Na .splošno )pa ugotav
ljamo, da delo .sloni predvsem na malo'šte
vHnih članih (okrog 50), ki dejansko aktivno 
delajo v družbeno ,političnih organizacijah. Z 
novo ustavo so delavci dobili velike pravice 
in dolžnosti, toda kljub ;temu je množična 
aktivnost premajhna. Vise družbeno politične 
or.ganizacije imajo premalo podpore ostalih, 
saj velik del delavcev delo organizacij bolj 
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opazuje in •večkrat <budi neupravieeno kriti
zira. Industrija UJsnja Vrhnika ima v •Svojem 
okv.iru okrog 2700 delavcev in želja vseh 
dMbeno političnih o11ganizacij je prav go
tovo, da lbi se čim več delavcev aktivno 
v.ključi[o v odločanje 1n samoupravljanje v 
podjetju. 
- Kakšna je .značilllos.t vašega delovnega 
mesta? 
- Opravljam delo izmenovodje v lakirnici 
lak usnja. S samim delom in pa z odnosi 
v oddelku sem zadovoljen, manj pa s •Sa
mimi pogoji za delo. Pogoji so dejansko ne
mogoči, ·saj .je temperatura v lakirnici vse
skozi 35° C, koncentracija hlapov, raznih to
pi!J. in razredčiti =atno presega najvišjo mejo 
dovoljene konoentradj-e. Varnostna služba je 
že večkrat rukrepala, •toda do .sedaj se stanje 
ni bistveno ·izbdlj.šalo, predvsem zaradi teh
nološkega :postopka, ki ne dovoljuje mon
truže ventilatorjev v bližini •s-troja za poli
vanje. 
- Vaši cilji in že}je v <prihodnje? 
- Vsekakor, kot 'VISi delavci, si tudi sam 
želim, da bi IUV še iV <pirihodnosti dobro 
poslovala. Ogromno <smo že naredili, čakajo 
pa nas še vedno odprti probl-emi in naioge, 
ki j,ih bomo mora!Ji s skupnimi napori sproti 
reševati. 
Sam pa sem .z!daj stopil v »zrelej·ša Ieta«, ko 
bo ,potrebno pomisliti na ustvarjanje družine. 
Seveda .se mi ob tej :želji nehote poraja mi
sel na stanovanje, ki ,ga bom verjetno v bliž
nji prihodnosti <potreboval. U. B. 

Avto-camp 
Lanterna: 

Prva »kolonij-a« je preživela lO-dnevno leto
vanje v novo nabavljenih prikolicah v Lan
terni pri Poreču v iz-redno lepem vremenu. 
Kaj ·kmalu 1smo •se p.rivadili na »nov način« 
življenja v stanovanj.ih na koresih, ki ·so na
meščena v prijetnem borovem goz;dičku v 
bližini lepega morja. 
V si nismo :bili preveč navdušeni, .zlasti v 
prvih dneh, ker je bilo potrebno pripravljati 
hrano »doma«. V kampu de restavracija, kjer 
bi se sicer lahko hranili ob ·»zasoljenih« ce
nah in ne preveč okusni hrani. 
Negodovanje nekaterih članic ženskega o;pola 
je ·kaj hitro minilo, ·Še IZ•lasti, ker smo •si bili 
enotni, da je doma pripravljena hrana naj
cenejša in najbOilj-ša, še zlasti, če •se pri !Pri
pravi in pomivanju (da do 1pobriše!) vključi 
tudi »močnej,ši 'spol<<. 
Bitlo je prijetno. Le.po v.reme. čUJdovito mor
je in okolje. Razvedrilo IZa v-se je pripravljeno 
v hote1u LAJNTERNA. Ples, disco klub in 
no6ni 'klub ,brez »kulturnega« programa. Cene 
-pa tako visoke, da ·te pri priči mine želja. 
P.ost:reŽJba »jugos'lovanska« z nedomačim iz
rekom: »Govori nemško, da te razume celi 
svet«; tudi domače navade strežnikov, zlasti 
ko ji:h pokličeš za plačilo. Običajno nimajo 
drobiža, .zato jim ne moreš odreči napitnine. 

In še to! Naše prikolice :so enodelne. Zato 
so odlično sredstvo za >>Zbližanje« vseh čla
nov dmžine vsaj v času letovanja. Za sveže 
zaljubljene pa nudijo odlično pripravo za 
zakonsko življenje, še zlasti, ·ker so tako 
dobro nameščene, da jih ne premaknejo »na-

10 

,--·-· ·· ··-- ·-:·.......,.-,--·--:·::,.-:•- -------- -~ -:- -.-.."..----,·-- ·············-···--·-----··- ···········----···-··--·--·-

Franc ni pozabil na TRIM. Za spodbudo pa 
je sprejel na »kroV« kar dva krmarja 

Vese li otroci - >>na račun utrujenega očeta« 

vadni sunki« z not.ranjosti. Dajejo pa tudi 
možnost predčasnega preverjanja pravila, da 
gre ljubezen skozi želodec. Slaba polovica 
prvih Jetovakev v LANTERNI je 1mela mož
nost preizlui1siti resničnost navedenega. Re
zultati preizklusa 1pa bodo najbrž opazni že 
letos ali pa .. . ? 

Počitek ob pivu po »napornem« kopanju 

S skupnimi močmi pripravljeno kosilo 
izboljšuje apetit 

Strunjan: 

Vudi v Strunjanu je \nSe »okej«. Vsaj tako 
se je izrazHa večina letovallcev v času obiska. 
Imel <Sem pač <srečno .roko, da je ota skupina 
imela v celem tednu tudi lepo vreme. Zado
voljni so hm z osebjem in osebje z njimi. 
Skrajšano -Joetovanje na 7 .dni ni povzročilo 
nika!k•PŠnega negodovanja. »Meds-ebojna raz
merja« na plaži pa so v1dna iz fo'togra.fij. 
če bomo ustanovilli še več TOZD, se to naj
brž ne bi .smelo !Sorazmerno odražati pri 
razporeditvi na 1pilaži. 
In še to. ,Pomočnici kuharici, ki sta se pro
stvo1jno javili za de1o v [pOČitniškem domu, 
pa sta izjavili: »N.i!koli več :k takšnemu delu!« 
Naj-brž zato, ker mladost rabi tudi .prostos·t, 
te pa je 1pri takšnem delu malo. P. P. 

Obilna in odlično pripravljena hrana (vsi so 
pohvalili kuharico Berto), povzroča marsi
komu »težave« 



Na plaži: »ščETINARSKI TOZD« 
Na drugem_ koncu plaže: »šMARSKI TOZD« 

Ekipa, ki uspešno skrbi za prehrano naših 
dopustnikov v Strunjanu 

Uredništvu 
Usnjarja 

Pišem vam - preprosto zato,• ker našega 
USNJARJA beremo vsi zaposleni v tem pod
jetju, Upam, da tudi člani naših samouprav
nih organov kljub zaposlenosti najdejo čas, 
da ga vsaj prelistajo- no in zaradi njih je 
nastalo tole pisanje. 
Moram povedati, da sem precej molčeča in 
nimam navade »nositi srca na dlani« in na 
široko razkrivati svoje probleme, saj jih ko
nec koncev mora reešvati vsak sam. Toda -
zgodi se, da kakšni stvari sam nisi kos in 

se obrneš pač na .tistega, od katerega lahko 
pričakuješ razumevanJe, pa naj bo, to pri
jatelj, delovni tovariš ali pa podjetje, kjer 
delaš. Vesel si, da te kdo posluša, ti svetuje 
in po možnosti pomaga. Kaj pa, če naletiš 
na gluha ušesa? Ce te tisti, na katerega si 
se v stiski obrnil, enostavno ignorira? Ce je 
».prezaposlen«, če ne utegne, če. . . no, teh 
čejev je lahko cela serija. Medtem pa ti 
čakaš, ·čakaš na odgovor, ki bi moral biti 
hiter, pa ga sploh ni. In mine teden, dva, mi
ne mesec, t:rije meseci, pa te nihče ne po
kliče, nihče se ne zmeni zate, nobenemu se 
ne zdi v.redno dotakniti se tvojega problema. 
Tedaj pa pride ,spoznanje, počasi, nezadržno 
prodira v tvojo zavest: jaz sem le delovna 
sila, od katere pričakujejo brezhibno delo 
8 ur na dan, kot človeka pa me sploh nihče 
ne obravnava! Dolgo časa sem pot•rebovala 
za to spoznanje! Po 20 ·letih službe v istem 
podjetju ne veljam toliko, kolikor je po
trebno truda, da se odgovori na določeno 
vprašanje! ,Premišljujem - in čedalje !11lailj 
razumem. Morda bi hoteli vi premišfjevati 
z menoj? Morda nisem še do danes dobila 
odgovora na pismo, ki sem .ga odposlala 
19. 4. 1974 na tri naslove v podjetju? 'Prav 
ste izračunali- p,red tremi meseci je bilo to! 

Da vas ne bom preveč dolgočasila s ponav
'ljamjem, vam to pismo, ki je ostalo brez od
govora, v celoti navajam: 
Datum: 19. 4. 1974 
Predmet: kosilo 
P. n. DS podjetja IUV in TOZD Usnjarna 
šmartno 
Ker ne vem, kam naj se obrnem, pišem na 
oba naslova - pa naj zadevo rešuje tisti, ki 
smatra, da je za to pristojen. 
Gre namreč za naslednje: 
že dalj ča·sa velja v podjetju sklep DS, da 
sme odnesti kosiolo domov le tisti, kjer sta 
oba zakonca zaposlena v IUV. Ce je zapos
len en sam, kosila ne sme nesti domov, pač 
pa ga lahko použije v menzi. Nečlanom ko
sila ne izdajajo. Toliko za uvod. 
In zdaj ik stvari: 
živim z materjo, ki ima skoraj še enkrat 
toliko let kot j-az in je pred dnevi resneje 
zbolela. lz,raJbila sem dopust, potem pa olaj
šana ugotovila, da je materi toliko bolje, 
da ibo lahko sama doma, dokler se jaz ne 
vrnem iiZ službe. Kosilo sem nameravala no
siti iz menze - ne le, dokler bo trajala bo
lezen, ampak tudi še naprej, ker je za mater 
kuhanje postalo prenaporno. Kako preprosto 
sem .si viSe to pJ:edstavljala! Ko sem šla :z:ju
traj v sloobo s posodo za kosHo, niti zdaleč 
nisem pomislHa, da bom zadela ob zgoraj 
opisani •sklep DS kot ob nepremostljiv zid! 
Ja, tovarišica, takšen je 1sklep in preko tega 
ne moremo!« Str.mim - in ne morem ver
jeti. Zadeta sem na najobčutljivejoše mesto 
- moja 80 let stara mati naj lepo čaka, da 
pride hči popoldne domov in začne s kuha
njem- pri tem pa je tu n a razpolago men
za z zadostno zmogljivostjo. In tako sem 
ponovno pdsiljena v·zeti dopust- ko pa mi 
ta poteče, bom zaprosila še za neplačan do
pust. Kaj pa potem? »Kako boste pa živeli?« 
skrbi mojega predpostavljenega. Mene poleg 
tega sk11bi še nekaj: kje so tukaj človeški 
odnosi? So naši sklepi •samoupravnih orga
nov tako strašno togi, da postavljajo človeka 
dobesedno ob z·id? 
Ne pričakujem nikakršnih izjemnih ugodno
sti, želim le, da organ, ki je za to mero
dajen, ponovno pretehta dotični ·sklep, (po
navJjam - ne vem, kdo je to, ker skromno 
domnevam, da ima centralni DS prevei;;važ
nejših problemov, kot je kuhanje kosila) . Za
to vljudno pro·sim za odgovor: 
l. zakaj ne smem nesti svojega kosila do
mov? 
2. za:kaj ne morem po ekonomski ceni do
kupiti še enega kosila ,zraven? 
3. zakaj se v na'šem počitniškem domu lahko 
hranijo tudi nečlani kolektiva, če pa za našo 
menzo veljajo tako toga stroga pravila? 
Poudarjam: ne želim .zase izjeme, želim le, 
da se .to na nek pameten način uredi za 
vse člane kolektiva. 
Razumeli boste, da sem ogorčena in priza
deta in zelo, zelo razočarana. 
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P. s.: Smatram, da je dolžnost sindikata, ka-. 
terega član sem, da zaščiti interese delav
ca - zato pošiljam en izvod tudi na ta 
na,slov. 
Tal<:o - to je natančen prepis c;l{)jpisa. 
Domišljam si, da je moja slovenščina toliko 
dobra, da je pismo ~ahko vsakomur razum
lji<Vo. Dovolj jasno sem povedala, kaj želim. 
In zdaj spet premiš[jujem - koliko sem 
vredna ikot človek? Kot delovna sila sem 
vredna toliko, !kolikor znaša moja tarifna 
postavka. Jaz sama kot človek pa za v:se te 
člane organov, na katere sem se v sili obrni
la, ne veljam popolnoma nič! Kako naj jih 
nazivam - vse te ljudi? Tovari·ši? In - če 
razmiMjam naprej - vsak mesec vplačujem 
v sindikalno b[agajno del ,svojega zaslužka. 
Ne 'Vprašam, kam gre ta denar - toda kot 
članu tega ·sindikata bi mi nekdo od odbora 
pač moral .razložiti, kaj so ukrenili, da bi 
moje pismo :ne ostalo brez odziva. Ali zahte
vam rpreveč? Ali so vsi pozabiili, naj bi 
kljub raznim dolžnostim, ki ·SO jih prevzeli, 
v bist:vu ostali še ljudje? In ne zgolj avto
mati, !ki so pripravljeni potrditi važne odlo
čitve, ki pridejo »Od zgoraj«, sami pa niso 
toliko samostojni, da bi odločali o tako ne
pomembnem vprašanju, kot je »nesti kosilo 
domov a!li ga I]JOjesti v menzi?« A zame je 
to vprašanje važno! Sicer je moja mati med
tem v mojo, rbre:zJmejno srečo okrevala- za
vedam se, da bo prej ali slej prišla ·spet bo
'lezen v hlšo. In tedaj \bom spet vsa obupana 
in brez moči s·tala pred našimi neizprosnimi 
pravili. 
Torej - spoštovano uredništvo - zdaj pa je 
v.rsta na vas. Mi boste pomagali, da bom do
bHa odgovor? .A:Ii pa 'Se bo tudi ta »klic v -sili« 
iZlgubil med zapra:šenimi akti nekje na .dnu 
predala? 

Irma Izgoršek 
delavka v 

TOZD Usnjarna šmartno 

Kot vidite tov. ,Jrma, •Se ta »klic v siLi« ni iz
gu!bil med :zaprašeniuni akti nekje na dnu 
predala. Kljub temu, da smo ga prejeli tik 
pred oddajo gradiva tehničnemu uredniku 
in da je biao gra!diva dovolj (op., kljub temu, 
da je čas dopustov), ga v celoti objavljamo. 

Mislim, da ni !Il:ič v nasprotju z vsebinsko 
zasnovo glasiia (č~prav je ·še .n:tmamo samo
upravno s~prejete v 'skladu z zahtevami za
kona o javnem obveščanju), da objavljamo 
tudi kritične sestavike članov OZD. 
Res je, da tega ~Sestavka ne bi bilo, če bi 
pravočasno prejeli odgovor na vašo vlogo 
oziroma na postavljena Vlprašanja. 
Da hi ugotovili, 1kje je obtičala vaša Vlloga, 
smo se obrnili na tajništvo organov samo
uprarv<ljanja, kjer smo dobHi naslednji od
govoor: 
Svet delegatov OZD :ni obravnaval ·vaše vloge, 
niti mu ni bila predstaviljena, :ker je tajni
štvo meni'lo, da <Vaš problem sodi v pristoj
nost DS ~sveta TOZD - ozkoma OMR TOZD 
- usnjarne šmartno. 
OMR TOZD usnjarne šmartno je na sej.i dne 
30. S. 1974 obravnaval tudi ;problematiko no
·šenja kosil na dom (op.: iz zapisnika ni v~i
deti, ali mu je bila vaša v1oga dana na vpo
gled). V zvezi s tem je zapisano na 7. strani 
zapisni'ka naslednje: 
člani odbora so razpravljali tudi o proble
matiki nošenja kosil. Dokončno bomo pre
vzeli enotno stališče po povišanju cen in pre
gledu ankete. 
Kopijo vašega ~sestavka za Usnja.rja smo do
stavili še DS TOZD in sindikalni organizaciji 
usnjarne šmartno. 
Strinjam se z vami, da sklepi, :pa čeprav 
notranjega pomena, ne bi smeli biti toliko 
togi. Vprašujem pa se, do ikatere meje .in 
kateri organ samoupravljanja lahko sočasno 
ustvarja »elastičnost« sprejetih sklepov gle
de na pestrost osebnih in kolektivnih proble
mov, ki se vsak dan porajajo v kolektivu. 
Seveda pri tem ne mislim, da se vašega 
.pr··'1iema ne bi dalo hitreje rešiti, če že ne 
takoj, s trohico človekovega razumevanja za 
probleme sodelavca - sočloveka. 
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Glede na navedeni sklep OMR TOZD je pri
čakovati, da bo OMR kma1u ponovno obrav
naval problematiko izdajanja kosil na dom 
in ·da bo •sprejel tudi ustrezen sklep, ki bo 
sprejembjiv za celoten kolektiv TOZD. 
OMR TOZ.D usnjarna šmartno in ostali ·samo
upravni organi OZD in vsi, ki nam je sestav
ni del delovne dolžnosti dostavljati organom 
samoupraviljanja prispele vloge, prošnje in 
drugo ter po sprejetju sklepov obveščati vsa
kogar, ki je karkoli dostavil, vemo, da to mo
ramo izvajani, imhajajoč ]z pozitivnih predpi
sov o medsebojnih razmerjih delavcev v zdru
ženem deJu, .pa čeprav ·so dostavljene vloge 
in druge zadeve po našem mnenju ·še tako 
n~pomembne. Uredni:k 

/(ako smo poslovali 
v I. polletju 197 4 

• • 
v prtmerJUVL 
s I. polletjem 19 7 3 
.A. PROIZVODNJA 1. polletje 1. polletje 

Indeks TOZD Usnjarna Vrhnika 1974 1973 
iz;delano Slvinj . .in gov. m'-------------------
usnja in cepljenca m' 1.433.179 1.568.621 91 
sortiiranih ščetin kg 46.232 45.353 102 
porabljeno usnja v ,konfek. in galant. m' 51.199 45.641 112 
TOZD Usnjarna šmartno 
izdelano gov. usnja in ceplj. m' 453.030 414.079 109 
izdelano krzna m' 99.789 99.347 100 
porabljeno krzna v konf. •k.rzna m' 10.588 B.256 80 
porabljeno usnja v konf. usnja m' 41.331 34.538 120 
TOZD Tovarna usn.ia šoštanj 
izdelano svinj. usnja in ceplj. m' 463.015 339,134 136 
iZldelano gov. izdelk. in polizd. m' 58.634 70 . .885 83 
izdelano gov. podplat iln tehn. usnja kg 344.043 264.626 130 
porabljeno usnja v 'konfe'kciji usnja m' 31.522 22.500 140 
TOZD Igrad - opekarna, gradb. dej. 
iZldelano razLične o;peke: enot 3.007.499 2,603.955 116 
SKUPNA PROIZVODNJA: 
usnja in kr.zna m' 2.507.647 2.49<2.066 101 
gov. ,podpi. in tehn. usnja kg 344.043 264.626 130 
skupaj .poraba usnja in kr.zna m' 134:640 1.15.935 116 
B. CELOTNI DOHODEK 
TOZD Usnjarna V.Plmika 238.054.328.- 23-8.471.905.- 100 
TOZD Usnjarna šmartno 100.294.887.- 85.564.528.- 117 
TOZD Tovarna usnja šoš1anj 58.713.179.- 41.799.541.- 140 
TOZD Malopa:udaja 9:675.678.- 5.755.395.- 168 
TOZU Trgovs·ka mreža 102.840.458.- 67.240.683.- 153 
TOZD Igrad - ·opekama ~n gradb. deja·vn .. __ __:1:.:.9~.4:..:.7.:.:5.=-58.:.:5:..:..· ___ ____::8::.:.1:..:.77~.=19::.:3:..:..· __ __:2=3-=-8-
Skupaj OZD IUV 5.29.054.115.- 447.009.245.- 118 
plan 968.000.000.-
doseganje (indeks) 109 
C. IZVOZ V DOLARJIH 
TOZD Usnjarna V.rhnika 4.92,1.206 
TOZD Usnjarna šmartno 489.046 
TOZD Tovarna usnja .šoštanj 1.190.163 
TOZD Ma:101]Jrodaja 13.807 

5.413.206 
504.669 

1.153.378 
24.648 

91 
97 

103 
56 

TOZD Trgovska mreža 
TOZD lgrad- Qpekarna in gradb. dejavn. _ _________________ _ 

Skupaj 
plan ·izvoza 
doseganje (indeks) 
č. šTEVILO ZAPOSLENIH (izračun iz ur) 
TOZD Usnjarna V.rlmika 
TOZD Usnjarna šmartno 
TOZD Tovarna usnja šoštanj 
TOZD Maloprodaja 
TOZD Trgovska mreža 
TOZD !grad - Qpekarna iln gradb. dejavn. 
Skupne službe 

6.614.222 
13.000.000 

102 

1.150 
564 
583 
23 

104 
290 

92 

7.095.901 

1.160 
548 
578 
20 

106 
287 

82 

2.806 2.781 

93 

99 
103 
101 
115 
98 

101 
112 

Skupaj podjetje 
D. POPREčNI OSEBNI DOHODEK za 1 
TOZD Usnjarna Vrhnika 

zaposlenega na mesec (184 ur) 
101 

110 
115 
118 
127 
119 
115 
111 

TOZD Usnjarna šmartno 
TOZD Tovarna usnja šoštanj 
TOZD Maloprodaja 
TOZD Trgovska mreža 
TOZD !grad - Qpekarna im. gradb. dejavn. 
Skupne službe 
OZD skupaj 

2.318.40 2.112.30 
2.277.90 1.987.20 
2.243.00 1.914.00 
3.006.55 2.358.65 
2 . .819.00 2.379.00 
2.003.76 1.736.96 
3.507.05 3.155.60 

2.325.24 2.050.40 113 
G.P. 

- -- - - -----



Zaključek 
nogometne 
sezone 7 3-7 4 

Za zaključek nogometne ·Sezone 1973/74 je 
NK USNJA:R v juniju premagal zadnjega na 
lestvici ZCNL, SAVO i:z Tacna. ZONL zapu
ščajo torej SAVA iz Tacna, NK TOLMIN in 
JADRAN iz Dekanov, ki so pravzaprav naj
manj pokazali v tej ligi. 
Nastop in uvrstitev NK USNJAR v tem 
prvensvvu lah:ko ozmači:mo kot uspeh. Za
sedli smo odHčno 4. mesto, kar nekako 
ustreza prikazani igri in ,formi, ki jo je mo
štvo pokazalo. 
Sam potek prvenstva ;pa bi lahko razdeliLi 
na dva dela, in sicer jesenski izredno siab 
.in spomladanski del izredno uspešen. 
Nekako tradicionalen je ,za NK USNJAR S'lab 
start v jesenski se:wni in potem stopnje
vanje forme in igre v spomladanski sezoni. 
Za preteklo jesensko •sezono 'lahko rečemo, 
da je bHo dovolj objektivnih težav za slabo 
uvrstitev moš·tva. Priprave so se začele zelo 
pozno, izgubi1i smo nekaj ključnih igralcev, 
v moštvo so bili vključni ilgralci mladinskega 
moštva, ki pa n~so •imeli rpotrebrrih izkušenj, 
in še vrsto duugih dejavnikov. Prav nasproten 
pa je bil položaj v ·spomladanskem delu tek
movanja. Vsa moštva so začela z vadbo že 
v začetku januarja, i:n sicer v telovadnici 
TVD Partizan; ker pa je bilo Iepo vreme, 
so že februarja vadili na rprostem. Tudi mo
štvo je bilo bolj 'kompletno in je delovalo 
kot celota, ig;ra:loi so bi'li fizično in psihično 
na začetku prvenstva ,bolj pripravljeni, zato 
tudi uspehi niso izosta!H. če vemo, da je 
USNJAR v jesenskem delu obtičal na zad
njem mestu z eno edino dobljena tekmo in 
nekaj neodločnimi rezultati ter tako nabral 
samo 6 ·točk od 22 možnih, da pa je v .spo
mladanskem delu tekmovanja ingubil edino 
tekmo na -tujem in to ,z bodočim prvakom 
NK VOZILA, lahko to štejemo kot velik 
uspeh. Zaslužellli za to .uspeh so vsi igralci, 
skupaj s tre~erjem. Dolencem. Ko s~m že 
omenil trenerJa, naJ povem, da nas Je tov: 
Do·lenc po 1štirih let:i:h - 'lahko bi rekli 
uspešnega vodenja kluba - zapustil in pre
vzel treniranje in vodstvo kLuba NK SLO
VAN iz Ljubljane. Ob tej priložnosti se tov. 
Dolencu za njegov trud in vse, kar je naredil 
za klub, i.s'kreno zahvaljujem. 
Na krat·ko rbi se dotaknil •še tekmovanja mla
dii1skecra in pionirskega moštva. T.i dve mo
štvi tekmujeta v najmočnejoši konkurenci -
A ligi mladincev i111 ,pio;n~rjev. Z dosežen~~i 
rezultati ne moremo bih ravno zadovolJm, 
vendar rpa 'se že kaže določen napredel~. Raz
veseljiv;o je že dejstvo, da sta tren~r]a teh 
moŠ'tev uspela ,zbrati dovolj igralcev m da se 
je delalo z njimi bolj sistematično in resno 
kot dos'lej. Menilm, da bo potrebno prav 
njim posvetiti še več pozornosti in vložiti 
še več truda za njihov napredek. 
Omenim naj tudi, da je bil v j.uniju sklican 
izredmi občni zbor NK USNJAR zaradi kopice 
izrednih stvari, ki ·so terjale rešitev. Med 
ostalimi je bil izvoljen nov izvršni odbor, 
v ,katerem so štefan Petkovšek, Obreza, Bo
žanič, Krečkovič, SOkač, Popit, Borčič, Par.Dl, 
Sarač, Kukec in Alojz .Petemel. Za novega 
predsedni'ka kluba je .bil izvoljen tov. Obreza. 
Ustanovljene so bile komisije za vsa tri mo
štva, ll!i bodo v sodelovanju s trenerji od
govorne za delo in izvajanje programa. 

Prvenstvene tekme je treba marsikdaj od
igrati ob slabem_ vremenu 

Občni zbor je sprejel vrsto nalog in začrtal 
napotke za prihodnje delo kluba. Naj na
štejem samo najvažnejše: 
a) potrebno je več skubi ·posvetiti mnoztc
nosti v <kt1ubu, rekreaciji ter več skrbi po
svetiN prav mladim, to je mladincem in pio
nirjem 
b) potrebno je urediti finančno stanje kluba 
(zagotovitev najpotrebnej.ših finančnih sred
stev za obstoj) 
c) ureditev kadrovskih v;prašanj Muba (šo
lanje trenerjev in podobno) 
ureditev igr·išča (enkrat za vselej je potrebno 
urediti problem nogometnega igrišča in pri
padajočih objektov bodočega športnega par
ka) naj ne bo sktb kluba, temveč vseh po
rabn~kov in zainteresiranih na Vrhniki in 
podobno. 
e) več povezave in dogovarjanja med klubom 
in TTKS kot vi:šjim združenjem. 
V prestopnem julijskem roku so klub zapu
stili samo trije igralci in, kot rečeno, trener. 
Glede no'l'ega ternerja je ,po vsej verjetno_sti 
rešeno in, lkot je bilo dogovorjeno, se bodo 
igraLci za priprave rponovno zbrali 25. julija. 

A.Sokač 

f(ošarkarji v 
spomladanskem 
delu tekmovanja 

Prvi del tekmovanja v republiški košarkarski 
ligi je že zdavnaj za nami, vendar se •le ozri
mo nazaj in poskusimo oceniti rezultat, ki 
ga je dosegla Vlrhniška ekipa. 
če bi !bežno pogledaLi lestvico po prvem delu, 
bi lahko UJgotoVJHi, da je vrhniška košarka 
dosegla že zopet lep uspeh, saj je na prvem 
mestu z enakim številom točk kot kranjski 
Triglav, vendar z bolj,šo razli!ko danih in 
prejetih košev. Ker pa se prvenstvo sestoji 
iz dveh delov, pomembna pa je uvustitev 
na koncu drugega dela, se nam stanje kaže 
v mnogo manj rožnati luči. V drugem de
lu prvenstva imamo namreč zelo težak raz
pored, saj z večino močni!h nasprotnikov 
igramo na njihovem igdšču. ,po drugi strani 
surani pa moramo ugotoviti, da smo v spo
mladanskem delu napravili nekaj spodrslja
jev, kar se moštvu, ki se rbori rza naslov re
puMiš'kega prvaka, ne bi ,smelo zgoditi. 
Pa pojdimo lepo po vrsti. 
Začetek prvenstva je bil zelo obetaven, saj 
sta na svojem 1gdšču morala položiti orožje 
dva neposredna tekmeca Beti in Novoteks, 
doma rpa smo odprav~li z visokim rezultatom 
močni Fructal. Najbolj razveselj.ivo pa je 
bilo, da smo prikazali zelo dobro igro. Mor
da :so nas ti u~pehi malo uspava1i m sledil 

IS 



je poraz z outsiderjem Radensko na njjho
vem terenu, ki nas je zopet postavil na 
trdna tla. ,J.grali smo slabo in zasluženo iz
gubi-li. Sledil je še ,poraz v K!ranju proti Tri
glavu, ki je bil to1ilm bolj boleč, ker smo 
imeli zmago takorekoč že .v ž~pu. Kakšno 
priložnost smo imeli, pa je ne izkoristili, pove 
podatek, da smo zgrešili 22 prostih metov, 
tekmo pa izgubiM z 2 točkama razlike. 
Najbolj boleč pa je bi:l poraz s Kovinotehna 
na domačem terenu. K!ljruib solidni igri rv ob
rambi smo !bili [poraženi, ker so vsi .i,grald 
v napadu odpovedali. Dosegli smo skupno 
samo 50 točk, ·kar je ,za ·zmago daleč pre
malo, zato je bil poraz ;popolnoma zaslužen. 
Res, da <Smo v naslednjem kolu visoko pre
magali Beti, vendar zamujenih pr:i:ložnost.i ta 
zmaga ni popravila. 
Tako smo pred pričetkom jesenskega dela 
(24. 18.) v ne preveč zav.icHjivem položaju, saj 
nas čakajo težka gostovanja v Mariboru, pro
ti Branilku in Mariboru, ter v Celju an Ajdov
ščini. če hočemo osvojiti prvo mesto, bomo 
morali vsaj .dve od navedenih ekip prema
gati, pa .še to bo verjetno premalo, ob tem 
pa niti enkrat 'izgubiti doma. čaka nas to
rej trd boj z .zelo majhnimi možnostmi. 
Prvo mesto rpa letos ne :pomeni ·Samo na
slova repu!blišk~ga prvaka, pač pa tudi ne
posredno uvrstitev v II. zvezno 'ligo. Po no
vem načinu se namreč tekmovanje v IL zvez
ni Iig·i ·razdeli na štiri skupine. V eni od teh 
sodelujejo hr.vaiška in s'lovenska moštva, v 
ligo pa se uv11stijo prvaki republ'rških tek
movanj. Tako odpadejo naporne, drage in 
nesmiselne kvali!f.ikacije, ki nikakor niso od
raz ·trenutne kakovosti ekip. P:rvo mesto v 
republiškem tekmovanju je ta'ko še posebej 
.st~muHrano, .zato bo boj zanj tembolj wd. 
S ·treningi bomo pr,ičeli ·1. avgusta, ko bo 
moštvo 1šlo na vsakoletne, enotedenske kon
dicij<ske priprave na ,Beli križ. Fantje so ob
lj.uhili, da bodo vestno trenirali in dali vse 
od sebe, Ida bi ubranili naslov republiških 
prvakov. Upajmo, da se j·im ibo ta želja ures
ničila. S. K. 

Obvestilo 

Podjetje IUV TOZD IGRAD gradbeništvo si 
želi zagotoviti v čim večjem obsegu lastno 
delovno silo. Zato smo sklenili, da bi zaposlili 
mlade učence, ki bi bili pripravljeni vpisati 
se v Gradbeni solski center - zidarske ali 
sorodne usmeritve. 
Vabimo vse, ki •SO uspešno •končali osnovno 
šolo, da se zglasijo v ·podjetju. Pogovorili bi 
se o sprejemu v delovno razmerje, o načinu 
nagrajevanja. Seznanili bi vas z delom in 
odnosi v podjetju. Tako bi po končanem šo
lanju vedeli, s kakšnimi ljudmi bi delali 
in kako bi delali, predvsem pa bi si zagotovili 
delo v prihodnosti. 
O nagrajevanju bi se bolj konkretno še po
govorili. Višina je določena samo okvirno po 
samoupravnem sporazumu o delitvi dohodka 
in osebnih dohodkov za gradbeništvo ter po 
sindikalni listi (od 500,00 din do 850,00 din). 
Ob koncu leta bi vas nagradili še glede na 
učni uspeh. 
Pridite, pogovorite se z nami in se odločite! 

14 

Križan ka 

Vodoravno: 
l. mizarsko orodje, 6. prvenstvo, 12. grušč, 
14. del kruha pod skorjo, 15. glavno mesto 
afrišlke države Togo, 16. kip ali slika golega 
telesa, 18. telovadni element, 19 .. ime itali
janske pesnice Negri, 20. bojazen, 22. dva
najst mesecev, 23. avtomobHska oznaka Sa
.rajeva, 24. pripomoček za ojačanje glasu, 
26. p1oskovna mera, 27. s·topnja, nivo, 2_9. na
prava, 32. naša strupena kača, 33. enaka 
soglasnika, 34. plesna prireditev, 35. vrsta po
kri'Vala, 37. krava dimaste barve, 39. glas
bena oznaka za »tremolo«, 40. mineral, 42. 
začetnici 11beh .imen pisatelja Finžgarja, 44. 
neokretna rečna dba, 47. tropska ovijalka, 
48. ~ival, ki živi v 1rovih ;pod zemljo, 49. po
doba zadovofjnega ·Življenja v naravi, Sl. oče, 
52. pripadnik nekdanjega naroda, ki je sku
.paj 's Kelti naseljeval naše ozemlje, 53. na-
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Izid žrebanja 
nagradne križanke 
iz 60. številke 

ž rebanje je bilo opravljeno dne 17. 7. 1974 
v elektrodela'Vnici pomožne dejavnosti TOZD 
usnjarne na Vrhniki. 

domestek za vato, ki ga uporabljajo krojači 
za podlogo, 55. tveganje, nevamost, 57. očak, 
starosta, 58. samec domače .pernate živali. 
Navpično: 
l. ponudba v časQPisu, 2. brodnik, 3. kameli 
podobna žilval rv Južni Ameriki, 4. naziv, S. del 
japonskega imena glavne junakinje opere 
»Madame Butterfly«, 6. avtomobiilska oznaka 
P:dštine, 7. pregovor, 8. ma-lik, 9. ime sloven
skega pesnika Klop6ča, 10. sol ocetne kisli
ne, H. •skupi šotorov, 13. zahod, ugasnitev, 
14. ovčar, ;planšar, 17. nenadno <Skrčenje mi
šice, 20. orodje za vrtanje, 21. trenutek, 24. 
obli'ka ·Sipoja 'kovinskih delov, 25. ladijska 
kajuta, tu11ški veli'ka•š, 30. del delesa, 31. ptica 
severnih morij, 33. poleg stopinj enota za 
merjenje velikosti kotov (krogov Jok, ki je 
enak polmeru), 35. človek .z brado, 36. etui, 
37. na:ša denarna enota, 38. »Črni« kontinent, 
39. •večja .skupina celic telesa, 41. filmska 
igraLka ~Marie-Jose), 43. oblika rastlinskega 
plodu (na primer pri .fižolu), 45. ime itaJ.i
jarrske popeV'karice ,Pavone, 46. ulov; v boju 
pridobljeno imetje, 48. glasen poziv, 50. an
gleško svetlo pivo, 52. glavna junakiQ1ja ro
mana Mire Miheličeve »April«, 54. začetnici 
največjega 'slovenSikega pisatelja in ·dramati
ka, 56. kemični znak za .iridij . 

U. B. 
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Dobitnike nagrad je izžrebala tov. Tončka 
Kunstelj - snažilka v pomožn.i dejavnosti. 
Prawlnost rešitve sta preverjala elektrikarja 
Janez Merlak in Mi:lan Pavlin. 
Izmed 64 tpriSipelih rešitev so bitli izžrebani: 
l. nagrada - Franc Gonše - delavec na va
kumski sušilnici - TOZD usnjarna šmartno 
2. nagrada - Terezija Niko1čič - delavka pri 
strojnem usmerjanju in štosanju v ščetinami 
TOZD - usnjarna Vrhnika 
3. nagrada - Leon Kersič - vodja krznar
ske delavnice iz TOZD - maloprodajna mre
ža Ljubljana 
Nagrajencem čestitamo. 
Nagrajencem bodo dostavJjeni dohropisi za 
nakup v naših trgovinah. 
I. nagrada - dobropis za SOO din 
II. nagrada - dobropis za 300 din 
III. nagrada - dobropis za 200 din 

Uredništvo 


