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Pred 8. 
kongresom 
slovenskih 
sindikatov 

Predsedstvo republiškega sveta ZSS je na 
zadnji seji sklenilo, da bo 8. kongres sloven
skih sindikatov 7. in 8. novembra v Celju. 
8. kongres .ZSS se sestaja v času odločilnega 
boja delavskega razl'eda za uresničitev in 
uveljavitev novH1 samoupravnih odi<osov na 
vseh področjih združenega dela. V tem boju 
imajo sindikati kot najbolj množična delav
ska organizacija še posebno odgovorno na
logo - uveljaviti moramo tako delavsko or
ganizacijo, da jo bo delavski razred imel za 
svojo, ker se bo z njo •in njeno pomočjo uve
ljavljal v samoupravni dru~beni presno
vd. Podllaga za naše delegacije in spremi
njanje dru~benih odnosov pa so nova ustava 
ter sklepni dokumenti X . . kongresa ZKJ in 
VII. kongresa ZKS. 
Zato so naloge in cilji 8. ·kongresa ZSS lahko 
samo odraz političnega razpoloženja delav
cev, ki hočejo reševati družbena in gospo
darska vprašanja na samoupravnih temeljiih 
in od1očilno vplivati na svoj družbeni, mate
rialni in sociwlni položaj. Na 8. kongresu zve
ze sindikatov Slovenije moramo sprejeti take 
sklepe, ki bodo jasno opredelili naše na1oge 
in odgovornosti ter odločilno vplivali na zdru
žitev delavcev v vsakem samoupravnem oko
lju, v temeljnih organizacijah združenega 
dela, pri večanju družbene odgovornosti de
lovnih ljudi, ·in to zdaj, ko prevzemamo od 
države funkcije načrtovanja, graditve gospo
darskega sistema in ostalo. Sindikat se mora 
tudi zavzemati za vse večjo storilnost, za pra
VlHno delitev dohodka in osebnih dohodkov. 
Nastopati mora tudi proti uravnHovki, ne
varnosti na tem področju pa so dokaj velike. 
Zato je treba pravočasno poskrbeti, da to ne 
bo negativno vpliva1o na proizvodnjo in sto
rilnost. Na podlagi takšnih stališč bmno sin
dikati opravHi to svojo na1ogo, zapisano v 17 
predloženih osnutkih sklepov kongresa zve
ze sincUkatov Slovenije, Jd skupaj poudarjajo 
njegov politični pomen. Glede delovanja sin
dikatov vsebujejo osnutki tr.i skupine podro
čij, s katerimi razčlenjujem:o :svojo odgovor-

Glasilo delovne skupnosti Industrije usnja Vrhnika 

Gradnja temeljev za novo opekarno 

nost za nadaljnj•i razv-oj samoupravljanja od 
temeijne do drugih organizacij združenega 
dela in samoupravnih interesnih skupnosti: 

kako sodelujemo pri uveljavljanju delav
ske kontrole kot osnove pri utrjevanju 
oblasti delavcev; 
kako bomo uresničili samoupr-avljanje kot 
pravico in dolžnost vsakega člana; 

- kako je treba neposredno sodelovati na 
področju načrt-ovanja in družbeno-eko
nomskega razvoja. 

Sprejemamo tudi odgovorne naloge ·pri ob
veščanju ter funkoioniranju delegatskega si
stema in delegatskih odnosov. 
še posebno se zavedamo, da bomo morali še 
b.o1j •vplivati na delavčev materialni položaj 
in na njegovo narodno varnost. Prav tako 
natančno opredelju.iemo svoje naloge na po
dročju samoupravnih odnosov in delHrve do
hodka. Pri reševanju delovnih in življenjskih 
razmer se zavzemamo za njihov večji kvali
bikacijski sestav, za osnovna ·pmvi.la življenj
skih in kulturnih razmer, hočemo boljšo or
ganizacijo vzgoje in vars•tva otrok, hočemo 
povečano gradnjo stano·vanj in učirrlmv.ite}še 
zdravstveno varstvo itd. · 
Te naloge so jasne in zahtevajo akcijo; zato 
tudi prevzemamo obveznosti v vseh okvirih 
sindikalne organizacije - od osnovnih orga
nizacij v TOZD elo zveze sindikatov Jugosla
vije, kaj moramo storiti sami in kaj skupaj 

z drugimi dru~benimi dejavniki. Celotna re
organizacijska akcija je sedaj zaokrožena v 
statutarnem dogovoru o dokazilih in delova
nju sindikatov, ki je bil oblilwvan po temelj·i
tih razpravah v sindikalnih organizacijah, ki 
so ga v predkongresni dejavnosti dokončno 
sprejele na zborih .sindikalnega članstva. Na 
8. kongresu Zveze sindikatov Slovenije pa 
bomo razglasili njegovo uveljavitev. 
Na 8. kongresu uresničujemo tudi nove od
nose s.indikatov v Socialistični zvezi delovne
ga ljudstva. Sindikati se moramo aktivirati 
tUJdi v •krajevnih .sl~upnost•ih; v delegatskem 
sistemu in drugih družbenih organizacijah za 
uresničitev teh začrtanih nalog bodo vsi čla
ni sindikalnih organizacij polno odgovorni. 
Zato vključujemo v vodstvo sindikalne orga
nizacije v delegacijo kar na}širši krog deiov
nih ljudi, vključujemo take, ki so se s svojim 
delom in svojo družbenopolitično aktivnostjo 
že uveljav.ili; to pa pomeni, ela sestav sindi
kalnih organov povs·od vse bolj izraža dejan
ski sestav sindikalnega članstva. 
Sklepi 8. kongresa 111orajo biti akcijski. V 
njih mora dobiti vsaka sindil~alna organiza
cija svoje .naloge. Zato je priprava na kongres 
priprava akcijsl~ih nalog vseh organov sindi
kata, da obravnavamo s članstvom vse kon
gresne dokumente, ki bodo v središču pozor
nosti prihodnje dejavnosti sindikatov. Tak
šna dejavnost 6lanstva je pa tudi ocena uspe· 
šnosti priprav na 8. kongres ZSS! 

J. o. 



Podpisa li sm_o 
samoupravnL 
sporazum o združitvi 
temeljnih organizacij .. 
v org·anzzaCLJO 
združenega dela IUV 

Nova us.tava SFRJ in republiška ustava pri
našata in določata pogoje za nadaljnji razvoj 
samouprav•nih odnos-ov, predvsem v gospo
darstvu. Med nujnimi temeljnimi načeli je 
poudarjeno prvenstven-o mesto temeljnih or
ganizacij združenega dela v gospodarstvu. 
TOZD predstavlja osnovno obliko, ki omogo
ča delovnim ljudem najlažje izražanje njiho
ve volje in jim omogoča odločanje o vseh 
vprašanjdh, ki so pomembna zanje in za 
TOZD, v katerih delajo. J)elavnim ljudem je 
dana oblast nad sredstvi za proizvodnjo, obe
nem pa tudi določena odgovornost p[·,j rav
nanju s temi sredstvi. 
Navedena ustavna rešitev je zajeta tudi v 
našem noven1 sanroupravne1n sporazumu o 
združitvi, ki smo ga zaradi pripojitve TUš 
ponovno podpis·ali 24. avgusta. Podpisalo ga 
je sedem temeljnih organizacij združenega 
dela, in sicer: 

TOZD Usnjarna Vrhnika 
TOZD Usnja11na šmartno 
TOZD Tovarna usnja šoštanj 
TOZD Igrad- opekarne Vrhnika 
TOZD Igrad - gradbeništvo Vrhnika 
TOZD Usnje plast Ljubljana 
TOZD Maloprodajna mreža Ljubljana. 

S sporazumom je že v prvem poglavju, kjer 
so določeni cilji in načela :zJdruževanja, zago
tovljena enotna razvojna, finančna, komer
cialna in kadmvska politika, obenem pa .so 
določena enotna merila in načrtovanja ter 
spremljanje izvajanja načrtov in dogovorov. 
Taka enotnost bo zagotov•i•la smotrno upora
bo ·poslovnih sreds1lev, tehno1ošroih razmer in 
delovnih možnosti v vseh temeljnih organi
zacijah združenega dela. 
Vse temeljne organizacije združenega dela so 
pravne osebe in jamčijo s svojim celotnim 
premoženjem e~:a obveznosti, ki izhajajo iz nji
hovega medsebojnega poslovanja, navzven pa 
TOZD jamčijo neomejeno solidarno za vse 
obveznosti delovne organizacij.e. Obenem z 
neomejeno solidarno odgovornostjo pa so se 
te temeljne organizacije odločile, da bodo 
vodile skupno knjigovodstvo in da bodo za 
obračun z družbeno skupnostjo sestavljale 
periodične in zal\lljučne račtme, in sicer: 
- temeljne organizacije, ki so se dogovorile 
za skupen žiro račun (TOZD Tovarna usnja 
šoštanj, TOZD Usnjarna šmartno in TOZD 
Usnjarna Vrhnika, TOZD Igrad - gradbe
ništvo in TOZD Igrad - opekarne), predla
gajo skupne periodične obračune in skupni 
za!ključni račun. 
- Temeljne organizacije, ki imajo lasten žiro 
račun, predložijo SDK posameme zaključne 
račune in periodične obračune. 
- Organizacija združenega dela pa ·predloži 
zbirni zakljuoni in zbirne periodične obra
čune. 

V tretjem poglavju je temeljnim organizaci
jam "ZJdruženega dela dana možnost statusnih 
sprememb, o katerih delovne skupnosti odlo
čajo na referendumu. Statusne spremembe 
se nanašajo na 'Oblikovanje TOZD v okviru 
delovne organizacije in druge spremembe, 
kot so s.pojitve, pri.pojd.tve ali razdeLitev de
lovne organizacije. Vendar pa je v sporazu
mu dO'ločeno, da temeljna organizacija, ki je 
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nastala z razclelitv.ijo, prevzame določena 
skupna sredstva, pravice in obveznosti. Te
meljna organizacija, ·ki se izloča iz delovne 
organizacije, pa mora poravnati svoje mate
r.ialne obveznosti elo preostalih temeljnih or
ganizacij. 
Opravljanje skupnih poslov so TOZD pove
rile delovni skupnosti skupnih strokovnih 
služb. Ne bi bilo namreč ·gospodarno, da bi 
vsaka TOZD imela lastne stDokovne službe 
v polnem obsegu. Del.ovna skupnost skupnih 
strokovnih služb ni pravna oseba, zato tudi 
ne more imeti svojih sredstev. Svoje s.toritve 
opravlja v breme sredstev vseh temeljnih 
organizacij. 
Pa poglejmo, ·kako so urejeni družbeno-eko
nomski odnosi med TOZD. Temeljnim orga
nizacijam so na razpolago sredstva, ki so 
bila ugotovljena .na dan l. l. 1974. Temeljne 
organizacije združujejo svoja sredstva .na 
podlagi vnaprej ·pripravljenega programa. 
To je tudi eden od namenov ·združitve TOZD, 
saj se na ta način poveča učinkov.itos t in 
poslovna sposobnost delovne organizacije kot 
celote in zagotovi enoten nastop temeljnih 
organizacij do zunanjih partnerjev. Vendar 
pa je treba poudariti, da ostanejo združena 
sredstva tudi po združitvi last temeljnih or
ganizacij, ki so jih združile. 
TOZD •imajo sicer lastno načrtovanje, ki pa 
ne sme ods1npati od metodologije načrto
vanja v delovni organizaciji. Le na ta način 
bodo zagotov,ljeni kar najboljši uspehi po
slovanja. 
Odnosi med TOZD glede dobave izdelkov in 
opravljenih storitev se urejajo s pogodbami 
ali z načrtom, a v skladu s ·tržnimi pogoji. 
S sporazumom je zagotovljeno 'Vudi, da vsa
ka temeljna organizacija ustvarja, ugotavlja 
in deli dohodek samostoj.no in ga izkaže v 
zaldj.učnem računu. Potem, ko pokrijejo vse 
obveznosti, delijo ostali dohodek na sklade, 
in 'Sicer rezervni sklad .in ·poslovni sklad, in 
sklad skupne porabe. 
šesto poglavje samoupravnega sporazuma 
ureja samoupravljanje v delovni organiza~ 
ciji. Delavci v TOZD 1in v delovni skupnost! 
skupnih strokovnih služb uresničujejo pra
vice samoupravljanja neposredno na sestan
kih samoupravnih j-eder in s pomočj'O refe
renduma, posredno pa kot delegati v organih 
upravljanja. Najvi·šji organ upravljanja je 
svet delegat'Ov, ki ga sestavljajo delegati te
meljnih organizacij in de1ovne skupnosti 
skupnih strokovnih služb. število delegatov 
se določi po 'Številu zaposlenih delavcev v te
meljnih organizacijah, .in sicer tako, da vsa
ldh 100 zaposlenih .izvoH po enega delegata. 
Mandat članov •traja dve leti. Svet delegatov 
skrbi za usklajevanje samoupravnih in po
slovnih razmerij ·V cleJ.ovni organizaoiji in 
zagotavlja uresničevanje načel samouprav
nega sporazuma. 
Delavski svet TOZD jmenuje delegate v ko
lektivne izvršilne organe, in sicer v gospodar
ski svet •in svet za kadre, medtem ko čl-ane 
uredniškega odbora in člane odbora SLO ime-

Samoupmvni sporazum so podpisali poob
laščeni predstavniki TOZD 

nuje svet delegatov. V'Olitve v svet delegatov 
in v druge organe upravljanja delovne orga
nizaoije razpisuje svet delegatov, ki istočasno 
nudi imenuje organe, potrebne za .izvedbo 
volitev. 

Individua~ni posl-ovodni organ je glavni di
rektor, ki posreduje organom upravljanja 
nove ideje za razvoj in napredek .posl-ovanja 
in skrbi za uresničitev sprejetih predlogov v 
skladu s poslovno ·poiitiko in načrti del.ovne 
organizacije, ·Skrbi za skladnost posLovanja in 
zastopa delovno organie~:acijo. V ·pr.imerih pa, 
kadar glavni direktor ne more opravljati svo
jih obveznosti, ga nadomešča ·pomočnik glav
nega direktorja za tehnična vprašanja. 
Za nadzor nad gospodarjenjem s premože
njem in s presežnim delom, nad gospodarje
njem z d11užbenimi sredst,,i in za prepreče
vanje morebitnega okoriščanja na račun 
družbene lastnine in zoper kršitve samoupra
vnih ra:zmer•ij se v temeljnih 'Organizaoijah in 
na ravni delovne organizacije organizira de
lavska kontrola. Predsedniki odborov delav
•ske kontrole •iz temeljnih organizacij sestav
ljajo odbor delavske kontmle na ravni de
lovne organizacije. Odbor delavske kontrole 
naj ne bi bil nekakšna notranja »policija«, 
temveč naj bi dejansko preprečeval vse tiste 
pojave v delovni 'Organizadji, ki nasprotujejo 
samoupravnim odnosom v delovni organi
zaciji. 
V omenjenem prispevku je navedena le bi
stvena vsebina smnoupravnega sporazuma, s 
katerim je zagotovljena polna S'Olidarnost 
med temeljnimi organizacijami združenega 
dela. Naloga vseh ·nas pa je, da bo samo
upravni sporazum tudi v ceJ.oti zaživel. 

Z. A. 

Uvodni govor 
v . . . na svecan1 seJI 

sveta delegatov 
dne 24. VIII. 7 4 

SPOšTOVANE TOVARišiCE IN TOVARiši, 
SPOšTOVANI GOSTJE! 

v ,sem prisrčen pozdrav, posebej pa v naši 
sredini pozdmvljam: 
predsednika zbora ndruženega elela skupš6ne 
SRS - štefana Nemca, predstavnike SO in 
družbenopolitičnih or.ganizaoij iz SO Velenja, 
Litije in Vrhnike, novinarje sreds:tev javnega 
obveščanja in V·Se delegate sveta delegarov 
OZD - IUV. 
DovO'lite mi, ela v nekaj kratkih besedah po
vem, kako je nastajala in se razvijala naša 
organizacija I'Jdr.uženega dela, da bomo potem 
la.žje razumeli, zakaj .se je samoupravno or
ganizirala tako, ·kot .izhaja iz .samoupravnega 
sporazuma o združevanju, katerega bodo da
nes poclpisaii predstavniki vseh temeljnih 
organizacij I'Jdruženega dela. 
Zametek sedanje delovne organizacije Indu
s-trija usnja Vrhnika je bila sedanja temeljna 
organj.zacija združenega dela usnjama Vrh
nilka, brez ščetinarne, galanterije i.n konfek
cije usnja na Vrhniki, ki so se kasneje pri
pojile ·in tvor.ile skupaj z usnjarno temelj 
Industrije usnja Vrhnika. 
Leta 1969 se je tedanjim vrhniškim obratom 
pripojil tedanji usnjarsko-krznarski kombi
nat šmartno, ali .sedanja temeljna organiza
cija združenega dela Usnjama šmartno. Leta 
1973 se je k Industriji usnja Vrhnika pripo
jdlo 'Še gradbeno podjetje IGRAD, ki ga sedaj 
predstavljata dve temeljni organi21aciji zdru
ženega dela, in sicer temeljna organizacija 
združenega dela IGRAD - opekarne in te-



Slavnostne seje sveta delegatov so se ude
ležili tudi člani kolektiva in upokojenci. S 
tem so bili v novem objektu, katerega odprt
je je tik pred zdajci, prvi gosti 

meljna organizacija združenega dela IGRAD 
- gradbeništvo. Leta 1973 se je k Indus·triji 
usnja Vrhnika .pripoji.lo trgovsko podjetje 
šoštanj, sedanja temeljna organizacija zdru
ženega dela USNJJE - PLAST. Končno pa 
se je s l. l. 1974 k organizaoiJi združenega 
dela Industrije usnja Vrhni•ka, ki se je med 
tem že samoupravno organizirala v skladu 
z novo ustav'O, pripojila še Tovarna usnja 
šoštanj. Z vsemi navedenimi ·pPipojitvami je 
rasla ekonomska moč organizacije združe
nega dela Industrije usnja Vrhnika, saj so 
biH medsebojni odnos.i že takrat v skladu 
s samoupravnimi načeli, vsi pripojeni deli 
pa so tudi zadržali vs'O samostojnost odlo
čanja o razpolaganju z ustvarjenim dohod
kom in o vseh drugih pravicah, ki jdh naša 
nova ustava opredeljuje kot temeljne pravice 
delovnega človeka in samoupravljalca. 
Za .ilustracijo naj navedemo nekaj številk iz 
zaključnega računa za leto 1973: celotni do
hodek organizacije združenega dela Industri
je usnja Vrhni:ka (pri tem •še ne upoštevamo 
s l. l. 1974 pripojene tovarne usnja Š'Oštanj) 
je znašal 
716.614.628,84 din 
Ostanek dohodka: 53.646.280,94 din 
Podjetniška akumulacija pa je znašala 
76.331.830,96 din 
Razmerje delitve med osebnimi dohodki in 
s!xladi je 59,9 : 40,1 v .korist osebnih dohod
·kov, kar pomeni, da smo velik del akumu
lacije zavestno vlagali v razširjeno .reproduk
cijo. 
V sklad sk!upne porabe, to je ca izboljšanje 
družbenega standarda zaposlenih in za grad
njo stanovanj za delavce smo namenili 
18.324.377,40 din 
Vse to priča, da smo posvetili veliko stkrb 
ne samo ·raZJširrjeni reprodukcij·i, pač pa tudi 
delovnemu človeku 1kot osnovnemu nosilcu 
razširjene reprodukcije. 
Poskrbeli smo, da naši delavci prebijejo letni 
dopus.t na morju, po cenah, 1k;i so bistveno 
nižje od ekonomskih, poskrbljeno je za pre
hrano delavcev, saj prav danes podpisujemo 
samoupravni sporazum o novem obratu druž
bene prehrane, v katerem bodo delavci ne 
samo kultuPno postreženi v času dnevnih 
obrok!ov, pač .pa bodo vsi ti prostori v veliki 
meri ·služili tudi za družabno življenje, druž
ben'Opolitično delo in za kmbraževanje. 
Tovarišice in tovadši, moPda se k!do izmed 
vas spra.šuje, čemu je potrebno ponovno pod
pisovanje ·Spora~uma za združitev temeljnih 
organizacij zdn1ženega dela v ovganizacijo 
:z;druženega dela Industrije usnja Vrhnika, 
·ko smo vendar že ob koncu decembra lani 
podpisaii samoupmvni spora;z;um o združe
vanju. Da, celo več, opravili smo celo pred
zaznambo v •registru gos;podarskih organiza
cij pri okrožnem gospodarskem sodišču v 
Ljubljani. 

Vendar je od ta!krat do danes priMo do pre
cejšn~ih sprememb, ki se kažejo predvsem v 
dveh smereh, in sicer: 
- v spremembi pravnih predpisov .in bolj 
dognanih odnosov med temeljnimi organi
zacijami združenega dela, predvsem pa nas 
sili v ponovno podpisovanje ·samoupiravnega 
sporazuma pripojitev tovarne usnja šoManj 
kot nove temeljne organizacije združenega 
dela ik 'Organizaciji ;združenega dela Industri
je usnja Vrhnika. 
P[·epričani smo, da so dolo/Sila samoupravne
ga sporazuma najbolj demokrati.čen dogovor 
delov;nih ljudi ZJdruženih temeljnih organiza
cij združenega dela in da bodo v prihodnje 
temelj uspešnega medsebojnega sodelovanja, 
ki se bo prav gotovo odrazilo tudi v še večji 
uspešnos.ti celotne ocganizacije združenega 
dela. Delavci temeljnih organizacij združene
ga dela smo se dogovorili za medsebojno 
neomejeno S·olidarno pomoč, za skupno na
črtovanje in nastopanje na trgu oziroma za 
skupno poslovno poEl!iko. Kljub takšnemu 
dogovoru pa so temeljne organizacije zdru
ženega dela zadržale vse 'pravice razpolaganja 
z usrtvarjenim dohodkom, s čin1:er smo samo 
potrdili pravilnost usta·vnih namer, katere si 
razlagamo v medsebojni povezanost.i med 
pravicami in obveznostmi posameznih te
n;eljni.h _organizacij cdruženega dela in pra
vicami 1n obveznostmi organizacije združe
nega dela, ki je s·amo 'l!družujoči pojem nosil
cev pravic in obveznosti temeljnih oraaniza-
cij zdTUŽ·enega (]ela. "' 
Da bi billi delavci v združenem delu dejanski 
nosilci pravic in obveznosti, ki jim jih daje 
ustava, ni dovolj samo to, da napi•šemo dobre 
•sam?~Ipravne_ .al<Jt~ , pač pa je potrebno vzpo
staviti temelJito u1 strokovno usposobljeno 
k?t~1o~o, ki I?o nadzorova~a, 'kako 1se i.~pol-

. UJUJeJO s.klepi samoupravmh or-ganov in dru
gi zakoniti predpisi. V ta namen so se delavci 
te~e.ljnih organizacij združenega dela dogo
vonh poleg smnoupravne delavske kontrole 
v temeljnih organizacijah ZJdruženega dela 
ustan'Ovi,ti tudi samoupravno delavsko kon
trolo v okviru organizacije združenega dela. 
Prav ta samoupravni organ bomo morali 
pridno negovati in ga izpopolniti do takšne 
mere, ?.a. bo dejansk? sposoben že vnaprej 
preprentr vsa morebi•tna .stranpota in delo
vanje naspi,otnikov samoupravneaa sooializ
ma, Id je nujno usmerjeno noper "koristi na
šega delovnega človeka h1 s •tem tucLi proti 
ciljem naše socialistične sam'Oupravne druž
be. Dolžnost delavske kontrole ne bo samo 
iskanje odklonilnih pojavov, pač pa tudi skrb 
in prizadevanje, da pri vseh dejav11ikih vzbu
di za'Vest o nujnosti s.tabilizacijskih teženj in 
da samoupravne organe pravočasno •infor
mira o posameznih odstopih od začrtane sta
bi!i.zacijs'ke politike in varčevanja, kar smo 
v naši organizaciji ndruženega dela že pred 
določen:im ·ča,s·om 'sprejeli .in sedaj z večjim 
~,jj !11ar1j•šim uspehom tud,j izvajamo. 
Ze ~~ referata .samega je videti, da je organi
Z<;!CI.Ja združenega dela Industrije usnja Vrh
mka odprta delovna organizacija in da si je 
vseskozi postavljala za cilj združevanje us
njarske, posebej še sloven:ske usnjar~ske in
dustdje. 
če ugotovimo, da predstavlja organizaoija 
ZJdruženega dela Industr.ija usnja Vrlmi,ka v 
jugosl'OvanSikem merilu 25 Ofo proizvodnje us
nja, nam to dej·srtvo samo potrjuje, da so V·S.i 
naši dosedanji napori rodHi bogat sad, ki 
mora biti ·ta1ko ·tudi družbeno ovrednoten. 
Kljub velikemu osredotočenju usnjarske in
dustrije v okviru organizacije 2idruženega 
dela Industrija usnja Vrhnika pa smo •pre
pničani, da združevanje še ni in· ne more biN 
kiončano, saj nam ekonomski in družbeno 
politični dnteresi na•rekujejo, da se celotna 
slovenska usnjarska industrija m'Očneje po
veže med seboj, tako da bo možno skupno 
načrtovanje dn sk!upna poslovna po1itika. Ce
lotna us nj ar Sika ·Sikupina pa se bo morala 
nujno tesneje povezati z usnjarsk'O predelo
valno 1ndustrijo in dobavdtelji surovin, da bi 
se tako rzalključil kll"og med vsemi zainteresi
ranimi proizvajalci in predelovalci, k!i je do 
sedaj zaradi posameznih interesov posamez
nih skupin onemogočal tesnejše medsebojno 
povezo'Vanje in skupno napredovanje. 

Delavci temeljnih 'Organi,zacij združenega de
la, združenih v organizacijo ;z;druženega dela 
Industrija usnja Vrhnika, si bomo tudi v pri
hodnje priwdevali za vsako združevanje in 
tesnej5e povezovanje v lastni ·panogi in v 
vseh odvisnih panogah. 
želimo, da bi takšno združevanje 'POtekalo iz 
najosnovnejših potreb delavcev tin da bi bilo 
ekonomsko utemeljeno. Nismo pristaši lepih 
besed •in neuresničenih dejanj, •pač pa ljudje, 
ki se zavedamo oclg'Ovornosti pred delav
s.kim razredom. 
Zato tudi od vseh drugih zahtevamo enake 
odnose, ·kajti le na taJkšen način bomo ure
sničili vse cHje, ki j1ih pred nas postavljata 
ZKJ in tovar.iš Tito. 

podpredsednik sveta delegatov OZD IUV 
Anton Savšek 

Podelitev odlikoz;anja 
glavnemu direktorju 
OZD-IUV 

Izlmi:iščam .priložnost, da ob tako pomemb
nem dogodku, kot je podpisovanje samo
upravnega •spora2iuma o združitvi TOZD v 
OZD Inclusti1ija usnja Vrhni.ka, v 'krogu zbra
nih predstavnikov vseh TOZD in delo'Vne 
skupnosti skupnih sta:olmvnih služb ter naj
vi•šjega samoupravnega organa te delovne 
s.kupi1!osti - sveta delegatov, i·zročim glav
nemu direktorju Industrije usnja Vrhnika 
tov. Antonu Debevcu odlikovanje red repub
like s srebrnim vencem, s katerim ga je ob 
50-letnem jubileju za ·posebne zasluge na po
dročju javnega delovanja, ki .pomeni pnispe
vek k spiošnemu napredku naše družbe, od
likov.al predsednik SFR Jugoslavije Josip 
Broz Tito. 
~o izročam tov. Debevcu to visoko priznanje, 
mu istkreno čestitam in želim, da bi ·tudi v 
.prihodnje tako uspešno vodil IUV, ki je po 
nj.egov·i zaslugi v obdobju 10 let naredila 
ogmmen nap~·edek. 
Od nekdanje usnjarne na Vrhniki z nazivom 
IUV je danes v IUV združenih sedem TOZD, 
ki imajo različne proizvodne programe, tako 
da je piTVotU:i obseg .proiz;vodnje količinsko 
root turli glede izbire 1in finančno močno ·po
večan in je danes IUV zdruŽiba, ki pomeni 
v usnjarskem svetu v naši ožji in tudi širši 
domovini eno največjih in tudi najuspešnej
ših organizacij 2idruženega dela. Z uspešno 
vključitvijo v mednarodno delitev dela je 
postala znana v mnogih dežeLah .sveta, kjer 

Predsednik SO Vrhnika izroča odlikovanje 
predsednika SFRJ glavnemu direktorju 
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uz,lva sloves solidnega poslovnega partnerja. 
Ob zeLo uspešnem vodenju podjetja pa je 
tov. Debevc vedno zelo 'tenkočutno prisluhnil 
problemom in potrebam delovnega človeka. 
Kot član ZK svojo poli1Jično pripadnost de
janslko izkazuje tako, da je v·iden borec za 
praktično zagotov·itev z ustavo zajamčenih 
pravic in dolžnosti delovnih ljudi pri uprav
ljanju deLovne organizacije, pri tem se zavze
ma za to, da bodo lahko resnično uspešno 
neposredno samoupravno sodelovali. 
Pri njegovem delu mu želim v prihodnje še 
vel,iko osebnih uspehov, delovni skupnosti 
IUV pa, da bi jo ·še dolgo vodil in da bi pri 
tem dosegala čim boljše poslovne remi-tate 
ob istoč31s•no ·Čim popolnej-ši uveljavitvi delav
skega samoupravljanja. 

predsednik SO Vrhnika: 
dipl. inž. Branko Strgar 

Položitev 
tem,eljnega kamna 
za novo opekarno 
Sinja gorica 

V naših razmiš-ljan:jih in skrbi za nadaljnji 
razvoj delovne organizacije smo izhajali pred
VISem iz izkušenj našega dosedanjega dela. 
Predvs em smo imeli v mislih preskrbo z 
osnovnin1i suroVlinami, ki predstavlja v us
nja,rsld stroki .iz leta v leto vedno večj-i pro
blem, 'ker smo s povečevanjem zmogljivosti 
vedno bolj odvi'sni od uvoza surov-ih kož. Us
njm·ska industrija je ena izmed tistih panog 
našega gospodarstva, katere razvoj je pogo
jen s šte,rilnimi olmHšoinmni, k!i ne dajejo 
taldh možnosti •povečevanja in širjenja, kot 
je to v nekaterih drugih panogah. 
Tudi tovari'ši iz !grada so ugotov·iili, da .taka 
opekarna, kaikršna je danes, z zas:tarelo opre
mo in tehnologijo, nima nobene posebne per
spek1Jive 1in da je edina rešitev modernizacija 
obstoječih naprarv ali pa graditev nove ope
karne, kar V<se pa je .povezano z velikimi 'stro
ški. Tako smo se slučajno predstaV<ntki In
dustrije usnja in !grada .srečaH ob d·stem 
problemu nadaljnje rasti enega in drugega 
podjetja in tako so se tudi začeli razgovori 
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o možnost[, da v vseh 021ir.ih večja Industrija 
usnja pomaga !gradu k uresničenju progra
ma. Iz teh prvih razgovorov je nazadnje •pri
šlo do spojitve med IUV in !gradom z enim 
osnovnim oilljem, da se lotimo gradnje nove 
opekarne. Ugotovili smo, da je kakovostna 
surov:ina doma, da je je dovolj in da je 
vrhniška opeka iskana, da pa so pogoji za 
njeno življenje iz dneva v dan težji, ker jo 
druge opekarne s slabšo glino zamdd moder
nizacije in drugih pogojev izpodJ1ivajo s trga. 
Pred dobrima dvema letoma smo se dokon
čno odlločili, da začnemo ·s 'pripravami za 
gradnjo nove opekarne. V tem času so bile 
stvari glede tehnologije, financiranja in vsega 
os-talega urejene, talw da z današnjim pola
ganjem temelja za novo opekarno začenjamo 
dela, ki pomenijo največjo investicijo ne 
samo v IUV, amp1:tk v vrhni:ški občini v po
vojnem času sploh. 
Nova opekarna, 'ki jo financkamo skupno 
z Ljubljans:lm banko, bo veljala okrog 7 mi
mijard Sdin, njena zmogljivost bo približno 
35 mHijonov opečnih enot letno po najsodob
nejših tehnoloških postopkih. Naj navedem 
kot primer: sedanja opekama naredi približ
no 6 do 7 mHijonov opečnih enot letno s pri
bližno 60 delavci. V novem obratu pa bo za
poslenih polovico manj ljudi. 
V zvezi 's tem bi poudaril še .to, da namera
van1o i•stočasno moderniz1kati tudi stari obrat 
in program prilagoditi zahtevam trga. 
če bodo dela normaJno potekala, potem naj 
bi čez Ieto dni .nova opekarna začela z redno 
proi:zvodnjo. 
Mislim, da bo nova opekarna pomenila ne 
samo v okviru ·naše delovne organizacije nov 
uspeh .in nove možnos.ti za nadaljnji razvoj, 
ampak da bo tudi za našo aboino pomenila 
trdnej•šo gospodarsko osnovo. 

glavni direktor 

Levo: 

Temeljni kamen za novo opekarno je položil 
štefan Nemec, predsednik zbora združenega 
elela skupščine SRS 

Zgoraj desno: 

Strugalec Franc Drašler je prerezal trak in 
s tem odprl novi oddelek 

SpodaJ: 

O pomenu odprtja novega proizvodnega od
delka je govoril Franc Dodig - predsednik 
DS TOZD usnjarna Vr/mika 

Odprtje 
novega 
oddelka 
Pozdravne besede predsednika DS - TOZD 
Usnjarna Vrhnika ob odprtju novega proiz
vodnega oddelka 

TOVARišiCE IN TOVARiši! 

V želji za čim boljšo ekonomičnostjo poslo
vanja smo doslej ,iskaLi rezerve v obstoječih 
objektih, kjer ·smo uvedli skoraj štirikrat 
tolikšno proiZJvodnjo, kot je bila ob gradnji 
tovarne leta 1946 načrtovana. 
To smo ·izvedli talw, da smo uvedH .troi·zmen
s1ko delo na mestih, kjer so nastajala ozka 
grla, ob istočasni .izpopolnitvi tehnološkega 
postopka in 'posodobitvi .strojnega parka. 



Ker smo občutili pomanjlmnje inoške delov
ne sile, rsmo .pvičeli z vse večjd:m zaposlova
njem žens1k pvi "\nSeh delovnih operacijah, 
kjer je dn še dopušča vrsta dela oziroma de
lovni pogoji. 
Zavedajoč se, da moramo čimprej odprav.iti 
nočno delo žena cin mladoletnikov pod 17 Jeti 
starosti, in ob upoštevanju •priporočila skup
ščine SRS iz leta 1973 za odpravo nočnega 
dela na•vedenih kategorij delavcev smo pri
pravili programe za postopno ukinitev noč
nega dela. 
lrzhajajoč iz tega progmma smo že leta 1974 
povsem odp,ravilli nočno de1o mladoletnikov 
pod 17. letom starosti. 
Odprave nočnega dela žena pa ni bilo mo
goče uresničiti samo z boljšo tehnologijo ;in 
bolj;šo dzrabo sedanjiih zmogljivosti; zato 
smo moraLi začeti z gradnjo novega objekta .in 
is•točasno nabaviti nove .stroje .in naprave. 
Uresničite'V tega pa so nam omogočili dobri 
poslovni rezuHati preteklih let, za kar gre 
seveda zas·luga rv.seh zaposlenim •in tudi že 
upokojenim č~anom kolekt-iva, \kli so s po
žrtvo'Valnim deLom in s čutom veLike odgo
vorno'Sit.i izvajali dela na svojih delovnih me
stih. V objekt, ki ga danes odpiramo, je ibilo 
vloženih olwli ·eno milijardo starih dinarjev 
sredstev. 
Večje prostorske zmogljivosni nam bodo 
omogočale odpravo ozkih grl (npr. brušenje, 
napenjanje, struženje), s tem ·pa -i.s•točasno 
odpravo nočnega dela •žena. Za vse ostale 
delavce -pa predstav-lja nova proiZ!vodna lopa 
izrbol}šanje de}ovnih pogojev i n možnost bo~j
še, sodobnej-še ovganizacije proizvodnje. 
Položaj, v k aterem je trenutno celotna us
njarska industrija v Jugoslaviji, ni najbolj-ši. 
Zato na•s ne smejo uspavati dobri poslovni 
rezultati naše delovne orga:nizaoije. V pri
hodnje .se moramo vsi še veliko bolj kot do
slej zavzeti za dosego večje storilnosti, bolj·še 
kakovosti in boljlšega odnosa do vsega, kar 
je bi·lo us•tvarjeno v preteklostJi. 

F. D. 

Pozdravni govor 
(_ 

glavnega direktorja 
OZD na II. 
tovariškem srečanju 
srečanju delaDcev 
delovnih skupnosti 
IUV 

Dovolite, da vas na začetku našega današ
njega tovariškega srečanja vse skupaj po
Z!dravim. še posebej pozdravljam naše go
ste: preds.t·a:vnika -repubuLišlke skupšč-ine so
ciali.snične republike Slovenije, rpreds•tavni·ke 
občinskih skupščin, občinskih komitejev Zve
ze komunistov Slovcenije, občinskih sindikal
nih svetov, predstav.ni•kov Sociali:s·tične zveze 
delovnega ljudstva in Zveze sooiaHstične mla
dine, ki so se odzvali našemu povabilu. še 
prav pr~srčno pa pozdravljam naše nekdanje 
delavce, ki so v tako velikem štev.]lu prišli 
na Vrhniko. 
Ko smo se prav pred Ietom dni prvič srečali, 
smo billi enotnega mi·šljenja, da je bila po
buda koristna ·in da si ve:LiJka večina takih in 
podobnih srečanj še želi. To, da se danes. že 
drug1č .sestajamo, .pomeni, da smo to že· uza
konili in da to obenem pomeni, da se bo 
treba samo dogovoriti, kje se bomo srečali 
prihodnje leto. . 
Nas čakajo v prihodnjem obdobju velike in 
odgovorne naloge. To terja od nas še posebej 

V Močilniku nas je pozdravil štefan Nemec 
- predsednik zbora združenega dela skup
ščine SRS 

položaj naše panoge, ki je •vse prej kot ugo
den. Danes vam o preteklem delu, ·naših uspe
hih in neuspehih ne bi govoril, .ker ·ste ·o 
vsem tem obveščeni iz našega Usnjarja 1n 
drugih virov. Na kratko lahko samo povem, 
da so r·ezultati lanskega poslovanja in posJo
vanja v prvi polovici letošnjega leta bi-stveno 
slabši kot prej-šnja leta, da pa smo najuspeš
nej-ša organizaoija v panogi, ne samo v Slo
veniji, ampak tudi med jugoslovansk-imi 
usnjar ji. 
V podje-tju pripmvljamo obširen program za 
nadaljnje premagovanje v-seh težav, s kate
rimi se srečujemo ne samo mi, ampak tudi 
drugi, za doseganje rzadoV'oljivih rezultatov 
celotnega našega kolektiva. kkoija, ki jo pri
prav,ljamo, naj bi pomeni•la 1nobilizaoijo nas 
vseh za večjo proizvodnjo, večjo rproizvod
nost, bolj•šo kakovost, za čim boljše poslova
nje na v:seh področjih . Pomenila naj bi za
vestno vključevanje slehernega od nas za 
uresn•ičenje nalog, ki nam jih nalaga nova 
ustava, in nalog, ki sta jih sprejela 10. in 7. 
kongres ZKJ oziroma ZKS. Vse to bomo de
lalri ob naši že znani usmeritvi, da bomo imel-i 
samo toU.ko, '}Qolikor bomo •sami ustvarili in 
da je od nas samih o dvisno, kakšen bo jutriš
nji dan. 
P02:ivam vas, da ISe res vsi vključimo v to 
akcijo .in da vsak po svoj,ih sposobnostih pri
speva čcim več k reševanju na1og, ki so pred 
nami. 
še enkrat vas vse .skupaj pozdravljam, želim 
veliiko delovnih uspehov in osebne sreče, da
nes pa prijetno počutje in predajam besedo 
.tovallišu Nemcu, predsednil«u zbora združe
nega dela skupščine SR Slovenije. 

Veselega razpoloženja na pikniku ni manj
kalo kljub slabi postrežbi in še slabši iz
vedbi Gostinskega podjetja Mantova 

Il. tovariško 
v • srecanJe 

delavcev 
delovne 
skupnosti 

v nase 

Po svečanem podpisu 'samoupravnega spo
razuma o združevanju, odpl'tju novega proiz
vodnega oddelka ter položitvi temeljnega 
kamna za novo opekanno smo se delavci naše 
delovne skupnosti, skupno z upokojenimi 
člani kolekuiva, že drugič srečali na piikniku 
v Moči1n1lm. 
V razgovoru s posameznimi udeleženci, z-lasti 
upokojenci, smo raZ!brali, da takšno ·srečanje 
večini pomeni mnogo več, kot zgolj brez
plačen za'logaj jedače in pijače. Srečanje z 
nekdanJimi sodelavci, znanci in •pnijaoteljli, de
lovnimi tovariši •iz vseh TOZD, poleg infor
macij o življenju -in delu med posamezniki, 
bogati naše medsebojne človeške odnose. 
Bolj ko se je bližal večer, bolj se je stopnje
vaJo razpoloženje. Med drugimi •ima za to še 
največ za,sloug Mantova, ki je vsekakor dobro 
za•ložena z rebuLo, zato je najbrž tako zgodaj 
»usahni,lo<< vipmns:ko črno vino. Sicer pa je 
res, da se kakovost alkohola ne meri •in izraža 
z ba·rvo tekočine, zato res nima -smisla brez 
potrebe zadevo zapletati in ugod1ti že-ljam rin 
zahtevam organizatorja. 
šofer kombija za prvo pomoč je imel po
goste vožnje. Seveda pa te vožnje na srečo 
niso bile zaradi »krvav-ih« poškod!b. Vseka
kor pa je odigral pomembno vlogo •p.d utr
jevanju družinskih odnosov :posameznih rpo
rabnikov svojih uslug, tako da je prevaž•al 
bolj-še polovice in otrolke v obeh smereh. 
Organizatorji, ne pozcrbite zato pr·i III. sreča
nju organizirati •tudi TAXI službo! 
Dokazano je bi-lo, da je pretakanje rebule po 
žilah povsem v naS!protju z energensko krizo. 
Zakaj? se boste Viprašali. Zato, ker so se ne
kateri hitreje ponovno vrnili »na prizorišče<< , 
kot kombi, 1ki j•ih je pod ok11iljem .prve po
moči odpeljal domov. 
Gneča na plesišču je marsikatere prisilila, 
da so čutili utrip dveh src kot enega, pa če
prav brez uradnega pooblastila. Precej pa j1ih 
je oboutilo na pohojenem stopalu, da na 
nekatere zemeljska težnost močneje deluje, 
zlasti pri •Vistih, ki imajo mi•mo JUS-standar
da čez 100 'kg. 
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Sprostitev na plesišču 

Pred•stavniki sedme sile so se raz,burih, ker 
so bil.i pos.treženi z napol •surov.imi klobasa
mi. Nič hudega v primerjavi .s tem, da več
krat objavljajo v sredstvih jav.nega obvešča
nja »napol surove<< nov-ice. 
Težav s kilobasan1i in mesom v pa•sulju pa 
niso imeli samo oni, pač pa tudi mi. Zato ISe 
ni čudiN, da j-e bila pred WC, ki je itak bilo 
ozko grlo piknika, stalna vrsta dežurnih. Te
žave, ki •so .se .pojavljale pri posameznikih v 
dneh ·po pikniku, •pa .seveda soupadajo z ne
kakšnim nepreverjenim virusnim obolenjem 
na Vrhniki. Potemtakem so vča;s1h tudi neže
leni v.iPusni učinki dobrodošli. 
še en poU!k organizatorjem: »Osel gre samo 
enkrat na led!« Mi smo pa ·imeli že dva pi!k
nika. Zato .poskl1b.ite, ela ne obo treba pred
Iagti spremembo pregovora in temeljito •pre
misMe, komu je zaupati iZJvecl'bo uslug pri 
naslednjem .srečanju. 
In še to: 
Nekdo, ki ne pozna našega kolektiva, je vpra
šal: 
»Ali je to vaš glavni .direktor?« 
>>Ne, to je naš :prevzemalec surov.ih 1kož.« 
>>0, kakšen šele mora biti potem va:š glavni 
.d,irek:tor?« 
Videz vara! P. P . . 

>>Venček narodnih« pred zaključkom uspe
lega PIKNIKA 

Za smeh je poskrbel humorist Rado ob 
spremljavi ansambla Mihe Dovžana 
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Tudi letos je usnjarski in usnjarsko..prede
Loval.rri >>svet« romal na pariški >>Semaine du 
Cuir«. Kot romarj-i v obljubljeno deželo z 
upi :in priča:kov•anjoi, da se ibo položaj končno 
le inbolj<šal in da bo negotovost nadomestila 
jasnejša perspektiva. žaJ se upi usnjarskega 
sveta, razen izjem, ni•so izpolnili .in splošen 
zaključek vseh sejemskih udeležencev •in opa
zovalcev je bil, ela bo vladala necrotovost še 
naprej. Ta negotovost pa je seveda zvezana 
s sploš~im e~onomsko negotovim položajem, 
v kakrsnem Je poleg nerazvitega tudi razviti 
s':'et. Na pariškem •sejmu je ·šlo za zmaJlljša
nJe cen osnovni surovini. Z določeno rezervo 
in is•toč;;tsnim skokom, da že v najbližji prJ
hodnos·tll cene ne bodo zopet poskočile . . Po-
9-ražoitve, ki pa so jih napovedovali za že itak 
·l·Zredno drage reprodukcijske materiale, lin 
norma1Lno v.isoko povišanje cen usnjars·ki 
opremi pa so usnjarje še bolj spravlj>ale v 
duševno potrtorst, .sa:j rPri ;prodaji svojih ·iz
del!kov teh podražitev v ceno V1ka1kuldrati 
sploh ne morejo. Svetovni porabniki usnja 
to je končna Uisrrja~sika industrija - Zll.a•s1J 
pa še čevl~arj.i - se prav tako iborijo s p-ro
bLemom prodaje in problematiko cen, .saj 
kupna moč kupcev drugih usnjenih izdelkov 
;pada. Zato smo •se in •se še bomo srečevali 
s. pora2'Jll'iJm dej•stvom, da usnjarske in čev
lJarske t~v~rne ~ropad_ajo a'H. pa še nadalje 
pre11smeqajio SVOJO •prmzvodlllJO. Gospodarski 
<t<JkO!VIi v s:vebu ce odv.ijajo pod zunanjim vi
dezom dnfllacije in se le-ta pojavlja kot vsa
kodneyna tema v vseh razgo'V.orih. Da bi 
VZJdUŠJe na tem pariš.kem .sejmu nekol'ilko 
bolj p.redstavllil, bom na vedeli. ·nekaj podat
kov, ki 1smo jih bodisi povze~i v evropSkih 
?aJs?pi'Siih ;;tili pav so nam jih posredovali ljud
Je 1z ratznih drzav. 
V .i>tal'ijarrs'kiih čalsQp.iJsi:h •smo brali, da je pri
š'lo samo rv juliju do splošne podražit'Ve nad 
2,20fo, medtem ko znaša od januarja do julija 
18,4 Ofo. l>tailiijani javno rPriznavajo 21 Ofo stop
njo inflacije. Tudi ponosni nemški svet go
vom 'Več in ·več o nerazumljivo vis<>k:ih stop
njah podražitev ter o rstopndi inflacije 8 Ofo. 
Amerikanci so infladijo prekrstili v stag
filacijo, (inflaci!ja ZaJSt~ja), ki tznaša kar 12 Of o. 

, Izraelce je poleg ostalega še vojna z Arabci 

tako prizadela, da imajo 38 °/o na stopnjo 
inflacij.e. Lah!ko bd še Jn še navajal podatke, 
iz katerih je videti, da je svetovni ekonom
slki položaj več kot težak in da vpliva to 
tUJdi na naJšo narodno ekonomijo, ki je zaradi 
nevarnosti za tokove mednarodne delitve 
dela prilsiljena en del te svetovne inflacije 
.uvažati. Baje jo mi Jugoslovani uvozimo 
kar tretj.i:no, dve tretjlini si jo ,proiavedemo 
doma z naJšo slaJbo storilnostjo, rs s•labim 
gospodarjen:jem in s preveliko inves·ticijs'ko 
splošno in osebno porabo ter še z mm-si
čem drug.im. K01t že rečeno, dobavitelji re
prodl1kaijs~"ih mater·ialov, opreme in drugega 
opravičujejo svoja več desetodstotna ali celo 
stododstotna povi'šanja cen s ;povišanjem 
cen osnovnim surovinam energije, .p'lač in 
podobnega. Dohro pa se za·vedajo, da bodo 
usnja•rjem vse manj prodaja:1i. Lahko trdim, 
ela dobavitelj.i o.p.reme evropSikim usnjarjem 
za ča1sa sejma nilso rprakti!čno nič prodali in 
da je njihova pel1Sipeilcbiva ;prodaje zaradi vd
soikli:h cen ogrožena tudi •v Južni Ameriki, 
sooiaolis'ti·čnih nemzvi!tih deželah ter v tret
jem svetu, kamor .se vse .bolj in bolj seli 
predelava kož in usnja, saj vlade teh dežel 
usnjar:s,tvo in usnja11siko predelavo spobujajo 
drrUgače. 
Za nas je seveda najvažnejše, kakšne so naše 
možnosti v svetovnih okvirih in v takih 
svetovnih razmerah ter jugoslovanskih pogo
jih, ki danes vladajo. Zanesljivo, da je tudi 
za nas položaj težak! Tudi nam se ni po
srečilo znatno povečati cen svinjskemu ve
Im-ju. Ponekod smo uspeli cene za nekaj 
ohclstotkov povečati, ponekod pa bi bila 
prodaja ob takem malem povečanju ogro
žena. Slej ko prej ostane dejstvo, da •bomo 
morali več in bolj kakovostno delati ter 
varčevati na vseh področjih, da bomo ostali 
konkurenčni z našim velurjem na svetov
nem tržišču. Kakovost smo sicer v zadnjem 
času popravili, vendar se zavedamo, da jo 
stalno izboljšujejo tudi naši konkurenti, ki 
so se nam v zadnjem času močno približali. 
To velja zlasti za Madžare in Japonce pri 
velurju, za Amerikance pri svinjski nappi 
ter za Vzhodne Nemce pri obutvenem nu· 
buku. Kljub tej neljubi konkurenci pa le 
lahko zapišemo, ela bomo do konca leta s 
težavo zadovoljevali potrebe naših kupcev. 
Prodali smo namreč v letošnjem letu vse 
razpoložljive količine in precejšen del koli
čin iz obdobja prvega polletja naslednjega 
leta. Napoved je vsaj še za začetek nasled
njega leta kar ugodna in bomo morali krep
ko pljuniti v roke, da ta položaj tudi kar 
najbolje izkoristimo. Verjetno bi bilo naj
pravilneje, da bi za obdobje do konca letoš
njega leta delali tudi ob sobotah da bi naše 
dobre možnosti tudi čim bolje izkoristili. 
Kaj pa smo sicer videli na področju svinj
skega usnja? Pričakovali smo, da bo v po
plavi razstavljene ob1ačilne goveje in druge 
nappe tudi sv1njs•ka za-v.zemala pomembno 
mesto, saj kupci o njej vztrajno razpravlja
jo in si jo želijo. Lahko zapišem, da razen 
Slovencev in Amerikancev nihče ni razstav
ljal svinjske nappe oziroma oblačil, izdelanih 
iz tega usnja. Menda so nappo med zelo ka
kovostnimi svinjskimi oblačilnimi velurji in 
oblačilnimi nubuki razstavljali prvi dan sej
ma Japonci. Ko pa smo drugi dan japon
sko usnjarno Nozaki & Co iz Osake in Asa
kusa obiskali, vzorcev nappe niso mogli po
kazati, češ, da je nimajo. Pri njih smo vi
deli poleg res dobrega velurja tudi odličen 
oblačilni svinjski nabuk v celih kožah po 
ceni, ki je istovetna našemu velurju, medtem 
ko je velur različnih vrst drugih razmerij 
od našega precej cenejši. Edina zamera ja
ponskemu velurju, ki je odličnega videza, 
lepih vlaken in privlačne mehkobe, je ta, da 
ni impregniran tako kot naš in seveda še 
to, da je prepoceni. Za madžarski svinjski 
velur veljajo praktično iste ugotovitve kot 
za japonskega. Morda le še to, da imajo 
Madžari za izvozne posle še posebno iz
brano surovino, tako da prodajajo velur v 
dobrih izbirah. Svinjska nappa, ki jo je 
razstavljala ameriška usnjarna A. F. GAL
LUS SONS COIR:P iJz Millwauke - Vis, je 
bila po videzu in dodelavi res v redu. S pred
stavniki te usnjarne smo se pogovarjali o 
možnosti dobave svinjskega »wet-blue« cep-



Mokri oddelek krznarije - raztegovanje ovč
jega krzna 

ljenega in necepljenega polizdelka ter svinj
skega »crust« polizdelka za svinjski velur in 
nappo. Tako nam bodo poslali prvo vzorčno 
količino 400 svinjskih kož v prej navedeni 
inačici. Podjetje je pripravljeno z nami dol
goročno sodelovati. Naj zapažanje o nappi 
zaključim z ugotovitvijo, da pri svinjskih 
proizvajalcih nappa ne bo mogla v velikih 
količinah nadomestiti velurja, saj kakovost 
lične plasti svinjskih kož tega ne dopušča. 
Vsi proizvajalci oblačilne nappe iz drugo
vrstne surovine pa se morda celo preveč 
·trudijo, da bi zadostHi zahtevam ob1ačilne 
industrije, ki jo zaradi tako vsiljenih količin 
v določenem smislu še celo razvodenjuje. 
To se vidi tudi po relativno nizkih cenah, 
ki jih sedaj nudijo usnjarjem odjemalci. S 
tem ne mislim ugotavljati, da nappa ne bo 
za naslednjo sezono zelo iskano usnje, tem
več le pripomniti, da ji bo velur še zlasti za
radi cene in razpoložljivih količin še vedno 
več kot enakopravni tekmec. 
O ostalih tekmecih našemu usnju ne bom 
zapisal več kot to, da jih je v svetu še 
vedno več kot preveč. Na sejmu smo jih le
tos videli daleč manj kot v preteklih dveh 
letih. Nekateri so za pariški sejem premajh
ni, drugi še niso dosegli kakovosti, tretji pa 
svoje količine tudi brez reklamiranja na 
sejmih lahko prodajo. če bi gledali pone
kod objavljene registre proizvajalcev svinj
skega usnja, potem bi prišli do zaključka 
da teh po pomembnosti skoraj ne poznamo, 
po drugi strani pa obstaja celo velika sku
pina proizvajalcev, ki še vedno poskušajo 
doseči pri predelavi svinjskih kož najboljšo 
izbiro. Ker sem v lanskem letu v našem 
glasilu o vseh važnejših celo poimensko pi
sal in ker se ta lista ni niti bistveno osi
romašila ali obogatila, ostajam pri že za
pisani oceni, da so nam trenutno, kljub 
ugotovljenim pomanjkljivostim, »glavni<< tek
meci na oblačilnem področju Madžari in Ja
ponci, pri nappi Amerikanci, pri obutvenem 
svinjskem usnju pa vzhodni Nemci in Bel
gijci. Le še otočani (Angleži, škoti in Irci) 
pa se ubadajo z izdelavo vegetabilnega svinj
skega usnja. Zanimivo je tudi to, da kitaj
sko in japonsko svinjsko podlogo vse manj 
razstavljajo, saj je že tako poznano in usta
ljeno blago, da ga že vsi čevljarji uporab
ljajo v velikih količinah. 
Naj za konec omenim še to, da smo se na 
sejmu sestali tudi z rusko ministrsko dele
gacijo, v kateri sta bila tudi direktor in po
močnik direktorja Soyuzpušnina iz Moskve. 
Niti minister lahke industrije republike 
Ukrajine niti prej navedena niso bili v sta
nju odgovoriti, kdaj bodo dokončno na fe
deralni načrtovalni ravni razčistili, če bodo 
Jugoslaviji še prodajali po 1975.letu S•v,inj
ske kože. Morda bo že kaj jasnega ob nji
hovem obisku, ki ga pred zimo napove
dujejo. 
V Parizu smo se pogovarjali tudi z zastop
niki brazilske tovarne PODBOI glede našega 
dosedanjega in prihodnjega sodelovanja. Se
znanili smo jih s težavami glede prodaje 

usnja, izdelanega iz njihovega crust poliz
delik:a oziroma ·s pomislekom naših čevljar
jev glede visoke cene in slabše kakovosti. 
Dali so presenetljiv odgovor oziroma infor
macijo, češ, da njihov polizdelek oziroma go
tovo usnje (nežigosano z žigom njihove hi
še!), slovenski in jugoslovanski usnjarji ku
pujejo po običajnih cenah in brez velikih 
pripomb glede kvalitete. Za nadaljnje sodelo
vanje v IUV so pri tovarni PODBOI zelo 
zainteresirani, saj jim še vedno primanj
kujejo tehnične strokovne moči. V bližnji 
perspektivi bodo obstoječo usnjarno močno 
razširili, izvoz pa zaradi bliskovitega razvoja 
njihove čevljarske •industrije stalno zmanj
ševali. Sedaj izvažajo le še 30 Ofo svoje pro
izvodnje. Leta 1980 mora Brazilija ob pomo
či svoje vlade od sedanjih 100 milijonov 
dolarjev vrednosti izvoza čevljev postati prva 
izvozna čevljarska sila. Brazilci so trdno od
ločeni, da bodo ta svoj cilj tudi dosegli. 
Naj sestavek sklenem z ugotovitvijo, da smo 
s poslovnimi rezultati na pariškem sejmu 
sicer lahko zadovoljni, da pa to gotovo ni 
nikakršna osnova za samozadovoljstvo, pač 
pa nas mora prevevati spoznanje, da bo za 
jutrišnji normalni dan potrebno več in ve
liko bolje delati. S podobnimi spoznanji, že
ljami in načrti hite naslednjemu »Semaine 
du CuirU<< tudi ostali usnjarji in naši tek
meci naproti. 

F.M. 

Sejem v 
Parizu- usnje . . . 
1n usnJent 
izdelki 

Skupina delavcev novega proizvodnega od
delka ob svečanem odprtju 

Letos je razstavljalo 1348 razstavljalcev iz 
47 dežel - lan.i 1372 ,iz 51 dežel. 
Domačih razstavljalcev je bilo 530, inozem
•skih pa 812. Razstavni prostor je bil velik 
60.000 m 2 • Uradno so kot države nastopale 
Argent.ina, Bangladeš, Belgija, Braz,ilija, Vel. 
Britanija, Halija, Jugosl.av·ija, Kanada, Ma•l.i. 
Nova Zelandija, Nigerija, ·Pafk.i:stan, Senegal, 
Somalija in ZRN. 
Na področju govejega usnja so bili po 'Pri
čakovanju doseženi slabi komercialni rezul
tati, kar je vsekakor odraz vsesplošne gospo
darske :krize, ki joe v prv•i vrsti pdzadela indu
strijo široke porabe, v našem primeru pro
dajo čev:ljev in galante1~ijskih .izdelkov. 
Na skupnem razstavnem prostoru ZDA je bi.lo 
razstavljeno velioko mape in anil.inskega bok
sa, ki se je .po svojem v:idezu in oprijemu 
močno ·približal evropski kakovosti. 
Angleži ·SO dali zelo vel,ik poudarek raznim 
oblaoilnim usnjem .iz drobnice, •pri govejem 
usnju so prev.ladovale različne anHinske iz
vedbe boksov. Hodgson tanners so raz•vili 
.impregnirano usnje ,za čevlje »Aguacon<<, ki 
po zmočenju in ponovnem osušenju nič ne 
izgubi na mehkQibi in bri'ljanci. Impreg.nira:no 
je skozi ves prerez .že v stopnji •strojenja. 
Impregnaaija usnja bistveno ne podraži. Ta
ko obdelano usnje je tudi sposobno za čišče
nje. 
Danska ·tova11na FABORG GARVERI je ra.z
stai\Tila čisti transpmtni dodelan anilins·ki 
boks, st-i<skan z imitacijo grobega bivoljega 
Ika, ki poudarja naravni videz, obenem rpa 
s·krije manjše napake. 
CIR !:talija, nekoč glavni razstavljalec ka
kovostnih bl11.l!Šenih vrst usnja, je tokrat 'Pri
kazal mehko strojeno napo v lepih anilinskih 
dodelavah. 
F~·emdenberg - Nemčija, ki poča•si opušča 
usnjars'ko dejavnost, je razstavil ;letos le ka
kovostno sof.ty usnje za listnice in čevlje, 
športno usnje za mokas.ine ·in novo razvito 
modno oblaoilno usnj.e »Wela<<. 
Fr.itz Hauser GMBH je razstavil sodoben pJ"o
gram telečjega in govejega nebrušenega us
nja, med drugim tudi nabuk .in tapedrano 
napo. 
Hazmening je eden ,iZJmed najolcalmvostnejših 
nemšl.<Jih usnjarjev, saj je imel v zbirki več 

kot 60 Ofo visoko kakovostnega anilinskega 
usnja. 
Roser iz Stuttgarta je brez dvoma vodilna 
nemška usnjarska tovarna, ki uporablja sa
mo najiboljošo nemško surovino ,za s.voje ka
kovostne izdelke. USJnja z brušenim licem 
praktično ne delajo. V glavnem so 1"azstav
ljall.i čiste in rahlo k•rite an.rline v gladki, rah-
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Usnjarna šmartno - priprava gaZice za cep
ljenje 

lo stiskani 1in valj;kani izvedbi. Kot vedno so 
bila najmočneje zastopana tapecirana usnja 
med kla•terimi je bi1o videti tudi haperirnc 
goveje velur usnje. 
Usnja in kož drobnice je bilo razstavljenega 
ze1o veliko. Kot .pri govejem je >tudi tu pre
viadova'l anilinski v,idez, velurjev je bi·1o manj 
kot prej-šnja leta. Kot običajno so biH na 
tem odseku močni Angleži in španci. 
Splošen v>tis po ogledu sejma glede modnih 
na:po1Jkov je naslednji: 
Goveje usnje - zelo mehko, anH~nsko dode
lano - preša111o z ·raznimi imitacijami, grobe
ga naravnega Hoa, lahko 'valj.kano, .samo ne 
krita. Uveljavlja ·se oblačilna ·goveja napa. 
Lak usnje - skoraj ni bilo razstavljeno in 
je v popolnem zatonu (.1zjema je vzhod), ·isto 
velja za brušene bokse. 
Dežele v raz.voju so pri'kazale precejšen na
·predek pri usnju drobnice, medtem ko se pri 
govejem odraža l<dza na svetovnem tržilšču, 
zato ni bilo pi'ikazanega nič novega. še ved
no je veHko brušenega usnja, ostalo so ani
li:ni z r-aznimi učinki, ki poknivajo poškodbe 
1ica. G. J. 

Sejem 
v Parizu 
(stroji) 

Industrija usnjar.skih svrojev in naprav je 
tudi na letošnjem sejmu v Par;i·L;u razstav
ljala iZJde1ke, ki jih sicer že poznamo, vendar 
so jih nekateri opremili z raznimi izbolj<ša
vami g.lede zaščite, mntomat1ke, dodatnih na
prav in podobnega. 
Kot novosVi so pokazali naslednje: 
Badische Maschinenfabrick Durlach je raoz
stavlja,Ia nov mehčalni st,roj po načelu delo
vanja Molisse oziroma Kristine, le v verti
ikalni :izvedbi. St·roj ni ·kontuirni in ga 
upravlja en delavec. 
Fom.i Vareze kontinuirni napenjalni aparat. 
Na delovnem mes>tu S•voj:ijo napenjalke, po
dobno 1kot pri grundirnem traklu, ter nape
njajo in snemajo kože. Trak je napravljen iz 
odsekov luknjičaste .pločevine. Celotna dolži
na traku je 27 metrov. Kože se z žabicami 
pripenjajo na .trak, ki se v suš.ilnem kanalu 
raztegne po šinini L;a vnaprej nastavl1en raz
·tezek (od O do 10 cm). V odvrsnosti od v•rste 
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Sejem 
v Parizu 
(moda) 

UsnJena moda iz Pariza. Napa in velur. Usnje 
kot vedno ubira nekoliko svojo pot in se na 
modo, lei velja za druge materiale, ne ozira 
preveč. 



kož in štev.ila napenja~k se kože susiJO od 
8 do 24 minut. Naprava je zanimiva, <Stane 
pa 17 mi'lijonov l<i:r in .rabi v dolžino precej 
prostora (13 m). 
Rizzi (U. K.) LTD je precej aktivna tovarna 
glede i0popolnjevanja svojih tSohidnih strojev, 
na novo pa je pokazala precej posrečeno 
konstDukoijo naprave :za brizganje in sušenje, 
ki !fabi manj prostora in obenem 1kože zmeri 
tako, da za kupca lahko .pobr.i:zgamo količino 
usnja do kva!dratnega metra točno. Merilna 
napra:va daJe obenem ~mpu~ze poljubnemu 
števi·lu ib'fi.zgamih piš·tol. 
Turner na:j bi mzstavljal nov ožemalni stroj, 
vendar ga ni bilo na sejmu menda zaradi 
nesreče pri tra11'soportu. Ož·emalni stroj z de
~ovno površ.ino 3200 X 1700 mm •lahko s tre
mi ljudmi ožme do 220 celih govejih kož na 
uro. Zani!lliva je konstrukcija stroja. Zami•sH
mo si naš liika1ni stroj (hi:dravlični stroj za 
likanje in sniskanje). Skozenj si zamislimo 
dva tekoča ·t·raka ·iz vodopropustnih umetnih 
•vlaken: en 'trak spodaj , drug•i zgoraj. Med 
obema traikama je koža, prepognjena po hrb
tu. S ppj,tj,s,kom na gumb potujet·a traka s 
kožo med dve ožemaln.i ploskvi (kakor pri 
Iilkanj umed .Ii'kalno ploščo in .filc) . Trans
port se ustaJVi, nato pa se sproži hidrav!lični 
pritisk na delovno membrano (zato tudi 
»Membr·apress«) "in kožo stisne z ddločenim 
pr1Noskom za določen čas (oboje nastavlji'Vo). 
Voda pri tem odteka skozi vodapropusotna 
t.ra:kova. Ko je koža ožeta, ·se membrana 
dvigne in sproži transport ožete kože za o
krog 2 metra proti izhodu iz stroja, obenem 
pa že prupotuje na no:vo položena, neožeta 
koža v stroj, 1ki :se nato ponovno zapre. Zani
miv stroj, stane pa okrog 140 miLijonov sta
nih dinarjev. 
Poleg tega smo lahko pri vsakem proizva
jalcu mvpmv za bl'1zganje videLi bodi1si spla
kovanje .kabine za brizganje z vodo a1i pa 
prigrajen pralnik za .pline in ·barvno meg1o iz 
kabin za brizganje. Pmlni1ki so razl<ične izved
be in zel:o različni glede cene: od 3,5 do 16 
m~1ijonov starih dinarjev; vendar je malo 
preizkušenih, pa ·tudi 1po zmoglj.i:vosti so zelo 
različni, tako da ·cena ne pove vsega. 
Drobnih zanimivosti je seveda še precej, ven
dar bi šli predaleč, če bi hoteli opilsaoti prav 
vse. M. A. 

Obisk 
• seJma v 

Fir.encah 

S sodelavcem sva 6. septembra letos ohi:skala 
v Firencah sejem, na ·k·aterem so biH 'raz
stavljeni predmeti galanterije, konfekcije, 
čev·ljii in usnje iz Italije, največ pa iz •s'kupine 
SantJa Croce ol Sularno. 
Potovala sva z ovlaikom. že v Trstu bi skoraj 
doživela nep.r.ij.etno presenečenje, ·ko sva po
gledala na uro, •ki v Halij,i kaže eno uro na
prej. In seveda vlak, kli odpelj-e po Halijan
'skem času ob 22.15, odpelje po naše 'Ob 21.15 
urri. Midva se ·tega nis:va spomnila prej, opo
zorjena pa tudi ni•sva bila. No, na srečo 1sva 
v Trst •pripotovala ·po našem času ob 20.30 uri 
<in 1tako .problemov ni bi•lo. Predviden prihod 
v Firenze je bil p.o ·voznem redu ob 4. uri, ker 
pa tudi v Italiji, vsaj po najlinih i:z!kušnjah, 

ne vozi skoraj noben vlak po voznem redu, 
smo pnilspeli v Fllirenze šele ob 6. uri. V tem 
·primeru nama je bilo kar prav, saj sejem 
odpiraj'O šele ob 8.30. uri. 
Po karti mesta sova ugotovila, da do sejmišča, 
ki leži v severnem delu mesta, ni daleč, in ker 
1sva imela dovolj časa, •sva se napotJila peš, pa 
•sva kljub temu čakala še dobro uro, da so 
sejem odprl~. Med potjo sva si ogledala cene 
čevljev v trgovinah, ki se po našem opazo:va
nju vrtijo med 9000 !in 17.000 Lit. Torej ugo
tavLjamo, da so nekol,iiko višje kot pri nas. 
Po prihodu na sejmišče sva si najprej ogle
da'la dvorano, 'V kateri so razstavlja[J nekaj 
konfekcije in galanteDijo. Vwrci konfekcije 
so bili okusno in funkcionalno izdelani. Izde
lani so bili predvsem 1iz ov·čje nape (neko
Ji!roo kri:te, oprijema pa ne najboljšega), orvč
jega velurja - solidne kakovos,ti, kozjega 
klrzna in sviOJ.jskega velurja. Galanterijski 
v·zorci ·so biH izdelani največ ~z anilinorv raz
nih izvedb ~tiskani, tamponirani, sti,skani, 
valjkani), govejih nap, v glavnem valjkanih 
:in z m~čnim sijajem. V galanterijs-klih artik
lih je bilo opaziti močno zastopane reptHije 
oin precej več svin}skega velurja dn laka v 
prešah rept.ilij kot lani. Modeli so najrazLič
nejših obliik dn :kwedb. Ker so izdelki galan
tenije močno zastopani - ·skoraj 50 Ofo ceLot
nega sejmiiŠčnega prostora -in ker so Itali
jani dobri ob1rkovalci, sva mnenja, da bi 
bi:Io prav, če bi ta sejem obiskali naši galan
teristi. 
V naslednji dvorani ·sva si ogledala čevlje. Na 
najino precej-šnje presenečenje sva v vseh 
razstavnih prostorih naletela pri ženskih zhk
kah skoraj i·tključno na sandale in natikače, 
pretežno z debelimi .podplati. Za zgornje de
le so največ uporabljeni razni aniLini, moč
neje pa je zas•topan tudi lak v pr imerjavi 
s prejošnjim letom, ravno tako pa tudi s'~inj
ski ve1ur. 
Kaže, da pri Ita:Lijanih B1ue dj.jns ~e ni bil 
muha enodnevnica, ker ·sva ga opazila v pre
cej,šnjem številu r azstavnih prostorov. V ma
lem štev.ilu razs·tavl'jenih ženskih salonskih 
čevl,jev pa prevladuje kozji ševro. 
Pri moških .zb:irkah pa prevladujejo molkasini 
i:z mehkih v.rst usnja in s kllas1čnim podpla
tom. Kaže, da bodo ItaiJ,ijani uporabljali za 
.j,zdelavo čevljevpomlad~po'letje usnje manj
ših debelin in v mehkih, valjkanih ,izvedbah. 
Kozj•i ·šeVJro so pri moških zb:irkah v gla:vnem 
zamenjale goveje nape •s kozjo prešo - ko
zinka in zato odloči•tev usnjarne šmartno, da 
nabav,i to ploščo, ni zgre'šena. ·Precej je upo
rabljenih tudi art1k1ov :sHčnih našemu Vam
·p.irju, vendar na koncu močno za1ilkanih, tako 
da preše ni več, os·tane pa ·samo tamponski 
učinek z visdkiim .sijajem. Splošna ugotovitev 
je, da je vse usnje li:zdelano z vi:sokim sija
jem. čevljev v klasični f1orannik, pLastik iz
vedbi ni b~lo. Ugotov:imo torej lahko, da pred
videvajo italijanski oblikovalci za prihodnjo 
pomlad- poletje za žensko obutev natikače 
iOJ. sandale za moške pa mdkasi:ne. 
Po končanem ogledu galanter;ijskega in čev
ljarskega razstavnega pDostora sva ·krenila na 
ogled v dvorano, kjer so razstavljali usnje iz 
področja Santa Croce ol Su'larno. Največ je 
bilo mzstG~Jvljenega govejega usnja v obliki 
ani1linov mehkih izvedb .in nap. AnHini so 
raznih dodelavnih izvedb - gladki, ti:skani, 
prešani z raznimi •imitacijami (preše, tampo
ni), vendar z visokim !eskom. Precej je bilo 
razst<wljenih tudi vratov, vendar več v glad
ki izvedbli ka!kor v šruml.iu. Zanimiva je •tudi 
ugotov.i·tev, da •se močneje pojavlja •svinjski 
veJur, po čemer bi lahko ocenili, da so neka
tere usnjarne v ItaLiji osvoj:ile to pDOizv'Od
njo. Precej močno je zastopan tudi cepljenec 
velur, zelo 1epo izdelan ·in v softi izvedbi, 
debeline 1,2 - 1,5 mm. Precej močneje je za
s·topan tudi ~ak ·v imi,tacijah reptilij, pa tudi 
gladek. Razstavlja1i so tudi zelo lepo izde
lane okraj,ine ani.Hn izvedbe. V drobnioi je 
ibil'O naj .več nape in ševroja, nekaj embrof.ixa 
in pelzvelurja .solidne kakovosti. Opazila sva 
tudi Blue djins, Izdelan iz zelo poškodovanih 
(garapate) kož, <ki mu mvno ·poškodbe dajo 
po brušenju Blue dj:ins učinek . V.idela sva 
tudi Bl~e dj1ins, izdelan ·S tiskanjem. 

I. T. 

Naš portret 

FRANC PIRMAN je bil rojen 30. marca 1923. 
leta na Rakeku v dela,~ski družini. Osnovno 
:in meščansko šo1o je ob1skoval na Ra!keku. 
Zaradi teŽikih razmer ni bi1o več denarja za 
šolanje in zato se je leta 1938 zaposlil pr.i 
zasebnem Iastn~ku Iesnega Lindustrijskega 
podjetja Francu Premrovu in •Sinu v Marti
nja:ku. Leta 1940 je bil nekaj časa zaposlen 
kot učenec mednarodne špedicije InterexopoDt 
na Ra:keku, od 1941 pa je kot ,progovni .de
·lavec delal na železnici. Tok vojne ga je zajel 
•kot mladega in zavednega fanta Jn 26. sep
tembra 1943 je odšel v partizane, kjer ·se je 
boril do konca vvojne. Po 'končani NOV je 
biti do leta 1952 v JLA, ta ko je bi.l do leta 1947 
tudi v Tito:vi gardi. Po letu 1952 je deloval v 
Sekretariatu za zunanje zadeve, in •sicer v 
predsta vni•štvih v Avstriji in Nemči-ji, od leta 
1971 pa je zaposlen v IUV v splošni .službi. 
član SKOJ je od leta 1943, v ZK pa se je 
v'ključdl ·apri:la 1974. leta. Od ·konca 1973 leta 
je sekretar OO ZK in predsednik DS TOZD 
Maloprodajne mreže. Ti Du11koiji še sedaj 
opravlja i:n zato smo ga zaprosili, da nam 
pove nekaj •svojih misoli o deLovanju in nalo
gah DS TOZD Maloprodajna mreža. 
l. Ka:j nam lahko poveste na splošno o orga
ni;ziranju TOZD v delovnih organizacijah? 
Ne vem, zakaj se tako krčevito bra:nimo pri
znati, da so prVIi koraki naših TOZD v življe
nje precej negotovi. Mogoče zveni to kot iz
go:vor, ampa!k ugotovitev, da je vsak začetek 
težak, le drži, čeprav je naša pot IS·amouprav
.ljanja že dolgo il:z:peljana v smeri končnega 
cilja - resnične oblaJSti in odločanja dela:v
skega razreda nad rezultati svojega tekDčega 
in minulega dela. J>rehojena 1pot v boju za 
učv:rstti.tev doseženih pravk je tudi do sedaj 
bila naporna in polna dobruh an slabih izku
šenj. Vemo, da hrez boja ni revolucije in da 
revolucija .in revolucionarna pat v razvoju 
družbe p()[Ileni stalno preobrazbo in menja
nje medsebojnih odnosov za večji in stalni 
napredek na VJseh področjih ·žiovljenja- torej 
v obLiklovanju novih, bolj·ših zamis.Li v gospo
darskem an druŽibenem •Samoupravljanju, v 
delovnih organi;zacijah, klrajevnih skupnostih, 
šollstvu, kulturi itd. 
Doslej smo biti, lahko rečem, navajeni, da so 
odgovornejše nei1oge v naši samouprav:ni 'služ
bi sprejemali ljudje, ·ki oso biLi ho.Jj ali manj 
vedno v ospredju po 'Svoji družben[ aktiiVno
sti, pa naj bo to v delovnih ali političnih 
organizacijah. Na kratko rečeno, .pus.tali smo, 
da drugi mislijo za nas. 
če se sedaj vrnemo k trdi<tvi, da :so bdli prvi 
ko,raki naših TOZD precej 'počasni in nego
tovi, lahko tudi ugotovimo, zakaj. Do sedaj 
smo na pr·imer lahko :izbra!li zadostno števJio 
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ljudi, .ki so bili •pripQ·av1jeni vstopi·t!i. v samo
upravni organ •podjetja in tam tudi vložiti 
S'VOj trud in pmsti čas za uspešno gospodar
jenje - :kar so delov•ni ljudje v samouprav
nih organlih Industrije usnja Vrhnika tudi 
dokazal[, saj sta ibila podjetje in proizvod
nost v stalnem pora'Stu. 
V novih razmemh, s prenašanjem neposred
nega upTarvljanja na širš·o osnovo, torej z obli
·kovanjem TOZD povsod tam, :kjer so 'V naši 
organizacija združenega dela bili dani pogoji 
za nadaljnje •uspešno gospodarjenje in vode
nje podjetj.a, je potrebno, da aJktivno sodelu
je ne samo peščica delegatov v samouprav
nih organih, ampak celi kolekHvti ob podpori 
stro·kovnih slu~b in dmžbenih organizacij, v 
prvi 'Vrsti Zveza komunistov in organizacija 
sindilkatov. 
2. Ka!ko je organiziran TOZD v Maloprodajni 
mre~i? 
Naša TOZD Malopmda.jna mreža je pravza
prav s1kupek industrijskih trgovin in bi mo
rala biti poda:lj•šana raka naše dndustrij•ske 
proi:zvodnje za prodajo proizvedenega blaga 
na domačem tr;žišču. ž:elimo, da hi vsa naša 
samoupravna jedra - torej "\nSaJka trgov.ina 
posebej bila, 'kar se le da, samostojna. Vsa
ka upmabna ideja .in predlog za uspešnej:še 
poslovanje nam je dobrodošla in dokazuje, 
da se res tudi obnašamo ·Samoupravno in s 
tem dajemo podporo in elan za bolj·še in 
uspešnejše "\nodenje samoupravnih organov. 
3. Kakšni so bili rezultati poslovanja v TOZD 
MaJ}oprodajne mreže? 
Naši delo'Vni uspehi za pr;vo polletje niso mz
veselji'Vi. MoraH se bomo prav vs·i potmditi, 
da st.vari ·popravimo, da ibo naša poslovnost 
bolj:ša, da se naše vodenje in gospodarjenje 
ustali in okrepi, da bomo del,ald čim maJIJ.j 
napak in da bo na ta način tudi nas razvoj 
nap•redorval, kot si vsi želimo. 
4. Kakšne ukrepe ste ,j,z·vedli, da bi se poslo
vanje d:ZJbo}.i'šalo? 
Res je, da naše trgovine 1niso na !kupu in da 
je dogo'Vaa--janje rv taJkih pogojih težje, res pa 
je tudi, da so ljudje v naših delovnih enotah 
dovolj kvalificirani, da s svojim delom in 
zaiVzemanjem uspešnej-še poslujemo. 
Prve korake v tej smeri smo že stariH, ko 
smo 17. julija osnorvali osnovno organizacijo 
sindi,kato.v in je te dni zaživela. V izvršni 
odbor so i:~Jvoljeni .mladi ljudje, •roi od usta
novitve naše TOZD živijo in delajo v na•š.ih 
delovnih enotah, .poznajo vse naše probleme 
in lahko postanejo dobra p.odpora našim 
skupnim naporom za doiber uspeh in tesno 
sodelovanje z os·talimi TOZD naše OZD IUV. 
S. Kakšni so va•ši 'načrti in naloge v delovni 
organizaciji IUV, ste v glavnem povedali, 
zdaj pa nas zanima še, kakšne želje imate 
še v zasebnem življenju? 
Z delovnim mestom in razmerami v druž,ini 
sem zadovoljen, ze1o pa me muči mi•sel, da 
po tolikih letih službovanja še nimam lsta
noi\randa. Zdaj zasilno 1stanujem v kletnih 
prostorih pri bratu. Pra;v zato, rker v državni 

»Leteči« sorter Rudi Sedej pripravlja pol
izdelek za lak v TOZD usnjama šmartno 

upravi nisem imel možnosti, da dobim stana· 
vaJIJ.je, sem to delovno mesto tudi zapus·til. 
Od Zveze borcev na Vrhn~ld .imam že dve 
leti obljubljeno stanovanje, ki pa ga zaenkrat 
še nisem dobil. Ker sem zadovoljen v službi 
z delom kot z odnosi med ljudmi, •si želim, 
da bi si v naslednJih letih uredil tudi rz:asebno 
družinslw življenje. B. U. 

Montaža nove kanalske sušilnice »Kostroj« 
v TOZD usnjarna Vrhnika 

[(ako smo 
poslorali 
v avgustu 
1974 

PROIZVODNJA: 

TOZD usnjarna Vrhnika: 
usnjarna i21delano 257.752m2 usnja 
ščetinama iZJdelano 7 .564lcg sort. ščetin 
konfekcija usnja 

.porabljeno 3.770 m 2 usnja 
galanterija porabljeno 1.095 m 2 usnja 

člani kolektiva in upokojenci iz vseh naših 
TOZD vstopajo 11 no11 proizvodni oddelek 

V skladišču TOZD Usnje·plast 

TOZD usnjarna šmartno 
usnjarna i,z.delano 66.193 m 2 usnja 
krznarna izdelano 19.569 m 2 krzna 
lwnf. krzna porabljeno 1.974 m 2 h·zna 
konf. usnja porabljeno 6.579 m 2 usnja 

šoštanj TOZD Tovarna usnja 
usnjarna ·izdelano 

izdelano 
konf. usnja porabljeno 

88.712 m 2 usnja 
39.745 1k,g usnja 
5.251m2 usnja 

TOZD lgrad 
opekarna .jzde'lano 738.800 opečnih enot 

PRODAJA: 
TOZD Usnjarna Vrhnika 
TOZD Usnjama šmartno 
TOZD Tov. usnja šoštanj 
TOZD Igra:d 
TOZD Usnje P.last · 
TOZD Maloprodaja 

N din 43.993.342.35 
N din 20.007.471.
N din 5.800.719.
N din 3.512.900.
N din 19.468.956.62 
N d in 1.500.152.05 

skupaj N din 94.238.541.02 

IZVOZ: 
TOZD Usnjarna Vrhni1ka 
TOZD Usnjarna šmartno 
TOZD Tovarna usnja šoštanj 

sk,upaj 

šTEVILO ZAPOSLENIH: 
TOZD Usnjarna Vrhnika 
TOZD Usnjarna šmartno 
TOZD Tovarna usnja šoš.tanj 
TOZD lgrad 
TOZD Usnje Plast 
TOZD Ma.Joprodaja 
Sikupne .stJrokovne služ:b.e 

skupaj 

$ 940.655 
$ 130.275 
$ 238.932 

$ 1.309.862 

1142 oseb 
584 oseb 
574 oseb 
300 oseb 
108 oseb 
23 oseb 

104 oseb 

2835 oseb 
P. G. 



Ekonomsko 
računski center 
in naloge, ki jih 
v v 

ze uspesno 
• • • 
LZVUJamo v n1em 
Hiter razvoj naše delovne or<>anizacije zad
njih nekaj let, ki !Se •kaže taJk; v povečanem 
obsegu, kalmr tudi v vse večji raznoli·kosti 
predmeta poslovanja, je imel za posledico 
čedalje večjo potrebo po vse večjem številu 
h~tr.ih in ka1kovostnih informacij. To je nare
kova1o, da 1smo v letu 1971 posodobili naš 
poslovni informacijski si•s•tem s tem, da smo 
kupHi računaJ1niik, orgar1izirali ekonomsko 
računs•ki center in pričeli z avtomatično ob
delavo podatlmv, ki omogoča hitrej-še .in 
boljše inrormacije, potrebne -pr-i vsakodnev
nem deLu v podjetju. 
Naj na kra•Hm navedemo, .katere naloge že 
uspešno izvajamo v ekonomskem računskem 
centru: 
Dnevno, mesečno in kumulativno spremlja
mo proizvodnjo usnjarne na Vrhniki in pro
izvodnjo ·svinj:skega usnja v Tovarni usnja 
šoštanj po posameznih indelkih, skupinah 
i•zdelkov in skupaj. 
Faktuniramo prodano blago usnjarne Vrhni
ka in usnjarne in 1lmznarne šmartno na do
mačem in tujem ti'gu. Desetdnevno, meseč
no ·in kumulativno :sestavljamo statistiko pro
daje, ·v kateri dobimo odgovor :na vprašanje 
kaj, lmlHoo, po čem in komu prodajamo. 
Za v•se de~av·ce, zaposlene v TOZD usnjarna 
V.rhnika in delov.ni S'kupnosti Slkupnih stro
kovnih služb, to je za okr.og 1250 ljudri, v ERC 
obračunavamo osebne dohodke. Delavci, ki 
delajo na noPmiranih delovnih mestih, dobijo 
poleg srpecifikacije osebnega dohodka 11a ta
ko imenovani »izplačilni vrečki« še specifi
f·i•kacijo osebnega dohodka, obračunanega za 
opravl.iene količine pri posameznih delovnih 
operacijah. Po ikončanem obračunu osebnih 
dohodkov pa del10 v ERC v zveZJi z obraču
nom osebnih dohodkov še ni končano. Sesta
viti je treba rekapitulacijo osebnih dohoikov 
po posa1111eznih organizacij-skih enotah, •spe
oif.ikadjo prispevkov iz osebnih dohodkov 
po različnih s•topnjah za vsako 1koli6ino po
sebej dn 1skupaj, napi•sati 900 viPmanskih na
logov, seznam obračunanih osebnih dohod
kov poimensko za vse delavce za ogilasne 
deske, položnic~, s katerimi odvajamo vred
nost porabniških posoji'l posoj.ilodajalcem, 
vse to pred ·i·nplačilom osebnih dohodkov, po 
tem pa še knjj·ženje obra6unanih osebnih do
hodkov za v!Sakega zapos.lenega v •taiko ime
novani kartoteki ,osebnih dohodkov, katere 
podatk!i S'Lužijo za obračun nadomestil OD in 
za po1kojni.nsko osnovo, ter ·statistiko oprav
ljenih količin in obračnnanih OD po delov·nih 
operacijah v neposredni proizViodn;i. 
V ERC knjižimo terjatve na saLdakontih kup
cev. Podobno, kot VISe ostale evidence, je 
tud'i knjiženje na saLdaJkontih kupcev orga
nJzirano ttaJk!o, da so skupne ·terjatve raz
členjene na terjatve, ki jih izkazujejo posa
mezne TOZD oZJiroma obraounske enote do 
kupcev skupaj in do posameznih kUipcev. 
Namreč, namen knjiženja saldakontov na ra
ounallnilku je prav ta, da konec meseca se
stavljamo na osnow vknjiženih podatkov •sta
t-istike terja~ev, razčlenjenih po posameznih 
fak!turah, kupcih, TOZD oziroma obračun
skih enotah, po •Starosti terjatve itd. 
Iz vsega povedanega sledri, da ko govonimo 
o statisti~i pro1zvodnje, prodaje, stati:st:1k!i 
OD in terjatev do kupcev, ne smemo s tem 
razumeti za vsako področje samo ene sta
tistike, saj jih sestavljamo po najra:zJličnej
ših merilih in tako n. pr. statistika prodaje 

obsega kar 9 mesečnih •in 9 kumulativnih sta
tistilk. Vsak:1i stati>st~ki ustreza najmanj 1 pro~ 
gram, po katerem zbiramo, urejamo, obdelu
jemo in pr~kazujemo podatke. žal pa se pro
gram za posamezno 1statisti'ko ne sestavi sa
mo en~ua:t. Vzporedno ·S spreminjanjem po
slovanJa m našega notranjega organi.ziranja 
tetr zakonsl~ih določil s·e spreminjajo tudi 
potrebe po P.?datkii'h oziroma informacijah, 
to pa pomem 'P?pravek o"\Ystoječih progra
mov. Tr popravki pa so na.J•ve6krat v takem 
o~seg~1, da pomenijo pravzaprav ponoVJilo 
plSai1Je programa. T•renutno ·sestavljamo po
novno vse programe za obračun in stati•stiko 
OD, ker moramo v skladu z zakonskimi do
ločili preiti na obračun OD po bmto načelu. 
Med nalogami, 1k·i jih bomo reševal]i v pri
hodnje, naj omenimo: 

spremljanje izpolnjevanja načrtovanih 
nalog v pr.oizViodnji, 
--:- evidenca nabave reprodukcij!skega mate
na'la: surovin, kemilkaHj in •pomožnecra ma
•t'?r,iala, koLičinsko in 'Vrednostno po po~amez
mh _vrst"ah, dobavi•teljih, odkupnih postajah 
ter .rstocasno •sp~-emljanje porabe 1in zaloge, 
- per.sonalna e\~~denca po raznih statističnih 
znakih in demografskih ter <>ospodaPskih se-
stav·ih . "' 

Poleg tega pa bomo v prihodnjih mesecih 
vk~j·u~iLi v si_stem f~kturiranja, statisti'ke pro
daJe m pr?IzvodnJe, pi'odaJO galanterije in 
n~alopr?daJne _mreže, ·ter analitično •spmmlja
nJe prmzvoclnJe 1k.onfekcije. 
Na koncu naj omenimo še to, da računalnik 
Imk:-šneg~ imar.no mi sedaj, sodi v sk.upin~ 
malih a-acunalmkov, do konca leta pa bomo 
~ našo."d~lov_no mganizacijo dob~li pravi ra
cun~lms1kl sr~tem z mnogo večjo zmoglj.i
v~stJO zabeleZJbe podatkov in z večjo hitro
StJo. S tem se nam odpirajo nove možnosti 
za še učinkovitejše spremljanje poslovanja 
\•seh _TOZD v okvim OZD Industrija usnja 
V•rhmka, poleg tega pa bomo nudili usJ!ucre 
tudi zunanj:im ,interesentom. M. K." 

Naši 
upokojenci 
V mesecu oktobru bodo praznovali tile upo
kojenci: 
hranka Japelj 68 let 
Jože Jurca 66 >let 
I vanko Krašovec 64 let 
Franc Okraj-šek 63 let 
Franc šemrov 77 let 
Ma.rj eta Ule 72 let 
Stanko Umek 59 let 
Bogomir Verbič 70 let 
Karolina Zalar 67 let 
Is1uene česti>tke in še na mnoga zdrava leta! 

J. B. 

Z izleta upolcoje11cev 

Prišli - odšli 

V m~secu avg~stu se je v InduiStPiji usnja 
yrhmika zaposli1lo 52 delavcev, 50 delavcev pa 
Je prenehalo delati. 
a) TOZD usnjarna Vrhnika: 
prišli: Dragiša A6imovic, Lazar AčimoviC An
toni:j~ Hladni•k, Marjan Jakše, Anica Ku~ma, 
M~nJa Malavaši~, Darinka Mi:lojevic, Fran
Clsika Norvak, MuJaga Odobašic Besima Oma
h!c, Nedeljk? Per,lwv.ic, Vida Pristopec, ·Lud
Vik Stanovmk, Franc Suhadolnik Zoran Te
h?:vni.k, Dragomir VasiljeviC, Todor DjoDdje
VlC, 
o~~li: Duš~ AlemJ?ijev~c, Hubka Alempije
vic, Valentvna Beri-rc, Ljub.rca Bosnic Draao 
čančar, Marija Elsner, Ilinka Gavri'lo~ic, E~i
ka 9rah, _ Jože Habe, Mai'ija Japelj, Marija 
Kerze, M1lenka Knez, Branko Krašovec Jo
žica Mesec, Ilija Milojevcic, Milomir Miiova
noviC, Djordje N~kolčic, Franci Nova:k, štefan 
Novak, Stane Sedej, Dušan Slabe, Slavk!o Sta
re, Ma1iša TimotijevJC, J ellca žeiezni•k. 
V skupnih st.mkovnih !Službah so se zaposlili: 
Vesn:=t čt~k, ~ndreja Mesec, Marija Oblak, 
Drag1ca Preb1il, Zalka Suhadolnik Jane.z Za-
vašnik, Radmila Djukic; ' 
b) TOZD usnjarna šmartno: 
pri•šli: Anton Doblekar, Darinka Fišter Janez 
Grm~, Emil Janežič, Milanko Jolic,' Janez 
KmlJ, Ignac Paternoster, Anton Sinigoj Ana 
Vidic, Fa-anc Zaman ' 
odšli: Anton čelik, Aonton čopar, Marija čo
par, J?rago Kanduč, Mi·lena Kokalj, Rajko 
~okalJ, Franc Lampe, Ana Lavpjh, Cil>ka ·Pav
Im, Ana Perme, V~ktor Pivk Alnton Sinicroj 
Jernej Vodenik; ' "' ' 
c) .'!~ZD Igrad Vrhnika (gradbeništvo): 
pnsh: MetJka Brenčič, Jože Naaode Refik 
Aličajic~ O~~oja Vujino_yiC, Drag; Vuji.novac, 
Huse P~anlC, Nasuf Puska, ž:ivko Gruj.iC Re
do Keranovic, Ismail Aziri, Miro Vu]in~vk 
Osman Bečic, šaban Ljubijankic, Rajko Ko~ 
k~novic, _ _Bego Keranovic, Nedo Anc1e"tic, Mu
mb Reik1c, 
iz !LA _se je vrni·l Drago ja Maksimovic, 
vaJenci: Vu:kaš'in Mikac LatJif Abdakovic 
Srečko šalamun, Dragolj~b Darkic Dracroljub 
Mijatov,ic. ' "' 
odšli: Dragoljub Da~kic, Dragoljub Mijaotovic, 
Mico Grujic, Frančiška Trček, I·van Kcodrič, 
Juro Paj.ic, Anton Pranjič, Radenko Maj,sto
roviC, Stanislav Valič, Milorad Gru,biša, Ja;go 
Pranj.ic, Savan Vujinovic; 
d) TOZD Igrad Vrhnika (opekama): 
odšli: Anton inž. Glušič, Zuhdija Zenikov.ic, 
Arif šabanagic; 
V TOZD Maloprodajna mreža in Usnje-plast 
v Ljubljani ni sprememb. 

J. Baibic 
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Okvirni program 
stanovanjske 
gradnje v IUV -
TOZD Vrhnika 
do leta 1977 

I. Izhodišča za izdelavo programa 
Leil:a 1974 je izšel republ~•ški zakon o progra
miranju in financiranju graditve stanovanj, 
ki uveljavlja novo načelo i nove osnove -re
ševanja stanovanj1skega vprašanja oziroma 
stanovanj1ske gradnje. 
Na podlagi zakona se je razširilo stanovanj
sko varčevanje, v katero ·so se vključile tudi 
poslovne banlke. Zelo pomembno vlogo pa so 
dobile delovne organizaciJe, ·katerih pravice 
in obveznos.ti v zvezi z .zadovoljevanjem sta
nova:njsNih potreb so se zelo .razširile. 
Delovne organizacije so po tem zakonu dolž
ne izdelati srednjeročne programe stanovanj
~ke gradnje, 'ki naj :bi bili 'Podlaga za izdelavo 
občinskih srednjeročnih programov. Tako 
naj bi bHa zagotovljena enotna in usmerjena 
·stanO'VanjiSika politika v celi občini, varčeva
nje pa bolj smotrno. 
V Indust11iji usnja Vrhnika do sedaj še ni
smo i<~delali 1programa. Kljub -temu ne more
mo t11diti, da je bi'la stanovanjska gradnja 
v po:djetjlll nenačrtna. Poskušali smo zagoto
viti stanovanja •čim večjemu števi·1u delavcev. 
A prav v obdobju od 1960 do 1970 se je obseg 
proiz·vodnje naglo širil, s tem pa je tudi šte
v.ilo delavcev naglo naraščalo, ta:ko da je 
stanovanj-Sika gradnja v podjetju prav v tem 
obdobju zastala in smo jo bolj evidentirali 
kot pa programira~i. 
S samourpravnim sporazumom, 'podpisanim 
leta 1973, •Smo se zadolžili izločati 6 °/o od 
bruto OD za 'stanovanjsko gradnjo. Od tega 
<~neska se 30 Ofo izloča za solidarnostno grad
njo stanovanj, 20 Ofo predstavlja obvezno ve
zana sTedstva za usmerjeno stano;yanjs:ko 
gradnjo pri Ljubljanski banki, 50 Ofo pa se 
·steka v s·klad 1s1kupne :porabe. V na'Š'i delovni 
organizaciji pa ,ge i1ZLoča poleg obveznih 6 Ofo 
še 4 Ofo sredstev od bruto OD, ki se ·stekajo 
v sklad skupne porabe. Torej se sredstva za 
gradnjo i,zločajo po •stopnji 10 Ofo, ·kar pred
stavlja v primerja-vi z ostalimi delovnimi or
ganizacijami v občini zelo vi1sok odstotek, 
obenem pa tudi dober dokaz težnje vseh za
posleruh, da bi se reši.lo stanovanjslm 'VIPra
šanje čim večjega števila delavcev. Pri tem 
se zavedamo, da imaj-o .prednost tisti delavci, 
ki spadajo v nižjo dohodkovno skupino, in 

ViDi sreds,tev 1973 

l. Sred. del. organizacije 
- sklad :sNupne porabe 

mlade družine, ·kar je v ·Sikladu z novo zakon
sko ureditvijo. 
Pmiz:vodnja v našem podjetju ·Se še vedno 
vsa:ko leto širi. Zaradi specifičnosti proiz'Vod
nje pa .imamo kljub vsemu ·še težave z za
gotO'Vitvijo zlasti nekva:lif.icirane deloWle sile. 
I·s'kati jo moramo taiko izven občine in celo 
v drugih repulb1ikah. Pri iskanju ozimma re
ševanju stanovanjskih vprašanj ·teh delavcev 
.imamo največ prrolblemov. Zanje je namreč 
značilna visoka stopnja prelivanja, a ne le 
rpri nas, temveč v usnjarski industriji 'V svetu 
nasploh. Zavedati ·se .moramo, da je delo v 
usnja11siki industriji eno naj1težjih .in da se, 
kljub modernizaciji proizvodnje, nekaterih 
postopkov ne da poenostawti. ·Prav zato je 
prrogramiranje stanovanjske graditve ;v pod
jetju otežkočeno. Gradimo ;stanovanjslko ba
raJko, adaptiralli bomo stari dom počitka in 
ga prilagodili :potrebam naših delavcev. A to 
naj bi bil le bolj začasen j,zhod. če bomo 
hoteli obdržati te delavce, jim bomo morral;i 
v .pr-ihodnj.ih letih zagotoviti enake življenj
ske pogoje 1kot tistim delavcem, ·ki s-o v na
šem podjetju že dalj časa zaposleni in z us
njansiko i:n!drustrijo že •povezani. Pri tem bomo 
seveda morali upoštevati prav.iln1k o ureja
nju s·tanovanjskih •vprašanj v IUV, ki določa 
rpogoje za pridobitev stanovanja in posojila 
ter zago1av•lja nepretrganost zagotavljanja 
sredstev za s1anovanjsko gradnjo. 
II. Analiza stanja leta 1972 
Za ugotav·ljanje dejanskih stanovanjskih po
treb je •bila leta 1972 v podjetju izvedena an
keta, ki na~ bi predstavljala :izhodišče sred
njeročnega stanovanj-skega programa v pod
jetju. Z anlketo smo dobili zaključeno 1sli:ko 
vseh potreb delavcev :po stanovanjih. ·Pripom
niti pa je treba, da so delavci odgovarjali 
po svojih vidikih, ki rpa ni·so v skladu z me
riU, ki jih določa naš pravilnik -o urejanju 
-stanovanjskih vprašanj v IUV. Od 1049 za
l. Družbena gradnja stanovanj: 

samske sobe 1973 1974 

več postelj s 
enosobna srt:anovanja 3 4 
enoinpol.sobna 3 
dvosobna 9 
dvoinpolsobna 2 3 
t·riosobna 2 
tr.iinpolsobna 1 

8 24 

poslenih v podjetju so bili anket.irani 1004. 
Analiza ankete je pokazala naslednje: 
Koliko imate deloVlne dobe v delovni organi
zacij i, kjer ~ste zaposleni? 
do S let 559 
od 6 do 10 let 140 
od 11 do 15 let 57 
od 16 do 20 let 110 
od 21 do 25 let 108 
od 26 do 30 let 30 

Ali sedanje stanovanje ustreza 'Vašim potre
bam? 
da 634 
ne 361 
S.tanovanj:ski status: 
las.tnik stanovanja 
podnajemnik 
najemnik v zasebni zgradbi 
nosilec ·stanO'Vanjske rpra-v~ce 
v družbenem stanovanju 
stanuj.e pri sorodni!ldh 
družinski •član 
Opis •stanovanja: 
ima samo sobo 
garsonjero 
enosobno 
dvosobno 
trosobno 
večsobno 
nekompletno 
dom 
Kakšne razširitve predlagate za 
stanovanjskih :potreb? 
zamenjavo za večje 
zamenjavo za manjše 
zamenjavo za ·komfortno 
zamenjavo za manj komfortno 
zamenjavo za nekomfortno 
da si kupi novo S•tanovanje 

184 
159 
43 

70 
63 

476 

142 
4 

156 
308 
247 

69 
8 

60 
razširHev 

35 
1 

22 
3 
1 

10 
v družbenem lastni•štvu, da •se nam 
dodeli novo •stanovanje 115 
da zgradite •lastno stanovanje 97 
da ad<lJptirate obstoječe stanovanje 45 
Analiza opravljene ankete nam da jasno s1i
ko: 
329 delavcev je bilo leta 1972 brez us1rezne
ga .stanovanja. 
III . Program stanovanjske gradnje do Ieta 
1977 
Na podlagi ankete iz leta 1972 in prošenj, ki 
so prihajale do danes, ter predvidenih potreb 
do let,ta 1977 lahko določimo sestavne osnove 

1975 1976 1977 skupno št. 
stanovanj 

s 10 
12 12 12 43 
3 2 8 

12 12 12 45 
3 2 10 

1 3 
1 

35 29 24 120 

programiranja za prihodnje obdobje. Te 
osnove so kazalci obsega jn sestava potreb 
po stanovanjih, kakor tudi kazalci potrebnih 
sredrs•tev in njihov~h virov. 
Določanje potrebnega obsegain sestava sta
novanj - naravni kazalci. 
Sestav stanovanj 
Iz tabele je v•]deti, da nameravamo gradi·ti 
v prihodnjem obdobju predvsem dvosobna 
stanovanja. To je morda najustreznejše glede 

1974 1975 1976 1977 skupaj 

(del za stan. graditev) 1.504.634,70 1.730.329,90 1.993.294,00 2.292.288,10 2.636.131,30 10.156.678,00 
16.000.000,00 
2,002.516,85 

15.764.970,00 

- dmgi skladi del. org. 2.000.000,00 
- os1ali ·vi·rii 302.516,85 

2. Bančni krediti 
3. Sredstva delavcev 
4. Sredstva drugih del. org. 
S. Sredstva sklada sol. v del. org. 

Skupaj 8.807.151,55 

PORABA SREDSTEV 
Namen 1973 

l. Dru~bena graditev 1.168.270,00 
2. Indiv. graditev 553.307,05 
3. Odplačila prej. kreditov 59.102,00 
4. Odvajanje v v.zajemni sikl. 520.570,30 
5. J,zbolj. stanov. pogojev 

(adapt., modernizacije, 
Tekonst·rukcije) . 

6. Odvaj. za borčevska s1anovanja. 37.125,70 
Skupaj 2.338.375,05 

12 

2.000.000,00 3.000.000,00 
350.000,00 400.000,00 

4.264.970,00 3.000.000,00 

8.345.299,90 8.393.294,00 

1974 1975 

4.010.400,00 4.489.200,00 
950.000,00 1.100.000,00 
150.000,00 200.000,00 
598.655,85 688.454,23 

5.709.055;85 6.477.654,23 

4.000.000,00 
450.000,00 

4.000.000 ,OO 

10.742.288,10 

1976 

5,000.000,00 
1.200.000,00 

250.000,00 
791.722,40 

7.241.722,40 

5.000.000,00 
500.000,00 

4 ,SOO .000 ,OO 

12.636.131,30 

1977 

5,750.000,00 
1.350.000 ,OO 

300.000,00 
910.480,76 

8.310.480,76 

43.924.164,85 

sJ.mpaj 

20.417.870,00 
5.153.307,05 

959.102,00 
3.509.883,54 

37.125,70 
30.077.288,29 



na potrebe delavcev, saj smo lahko iz sta
novanj,s;ke ankete .iz leta 1972 spoznali, da 
ima naj-več delav<cev v podjetju dvosobna 
stanovanja in da so tudi želje večine delav
cev, katerih stanovanjska vprašanja talkrat 
še ni:so bila rešena, usmerjene na ·dvosobna 
stanovanja. Ker do letošnjega leta še V!Seh 
sredstev, vloženih v s.Mad skupne porabe, 
nismo poraJbili, lahko ta sredstva predvidimo 
za blokovno gradnjo, ker je -to tudi najcenej,še. 
Prvi blok, ki ga nameravamo graditi, bo stal 
v neposredni bližini obrata in bo predstav
ljal zaključeno gradbeno celoto, skupaj z 
blok,i, grajenimi iz solidarnostnega 'sklada. 
Imel bo 24 stanovanj, od tega 12 enosolmih 
in 12 dvosobnih. Tudi v letu 1976 in 1977 bo
mo gradilli podoben blok, vendar se za kraj 
gradnje še n1smo odločili. 
Programi-ranje namena in uporabe sredstev 
je otežkočeno predvsem pri cenah, po kate
rih naj bi gradili stanovanja. Zato ·smo v ta
ki porabi sredstev že upoštevali tudi možno 
znižanje cen ·Sitanovanj v prihodnjem obdob
ju. 
IV. Sklep 
PredLoženo gradivo, ki obravnava S•tanovanj
siko gradnjo v IUV, se nanaša torej 1e na 
TOZD usnjarna Vrhnika, v kateri je trenutno 
zaposlenih 1178 delavcev (vključno z zapo
slenimi v skupnih .strolkovnih službah, name
ščenimi na V•rhni·ki), 10 °/o delavcev je prišlo 
k nam iz dm~ih republik, zlasti iz Srbije, 
precej pa imamo 'tudi mladih delavcev, ki že 
imajo dr·užine. Njim bomo pri gradnji sta
novanj in dodeljevanju posoJil posvečali naj
več pozornos-ti. Ker pa vemo, da kljub visoki 
s'topnji izločanja sredstev za stanovanjrsko 
gradnjo ne bomo mogli i,z las tnih sredstev za
gotoviti ;s·tanovanj vsem, se bomo udeležili 
tudi natečaja za ·pridobitev posojila pri Ljub
ljansiki banki. Menimo namreč, da izpolnju
jemo viSe pogoje, •potrebne za natečaj. 
S samoupravnim sporazumom smo se zadol
žili izročati s-reds-tva tudi v občinski soHdar
nostni -stanovanjS'ki sklad. Glede na to je .ko
misija za dm~beni standard v podjetju leta 
1973 predlagala 15 rpros1lcev za pridobitev sta
novanj iz sredstev :so:Hdarnos-tnega .sklada. 
Predlagali smo le delavce, kat-erih stanovanj
si<ii problemi .so najbolj pereči in po pravdi
niku o urejanju stanovanj.s:kih vprašanj v 
IUV ·še nimajo izpolnjenih vseh pogojev za 
pridobitev stanovanja ali posojila. 
Kljub velikim napororn delovne skupnosti h1 
·samo.odpovedovanju, ki se kaže v 10 "lo stop
nji odvajanja od osebnih dohodkov v na
mens·k,i sklad za gradnjo stanovanj, pa ugo
ta\nljm110, da zaradi zelo mladega sestava de
lovne si,le v naš-i 'temeljni organizaciji, ki se 
je prisel.Ua na Vrhniko i•z sosednjih ob6in ali 
celo iz drugih republi'k, ne bomo us,peli v 
celoti reš·i·ti stanovanjskega vprašanja vseh 
zaposlenih. Delavci, ki .so se rodiJ,i v občini 
Vrhnika, ,imajo že bolj ali manj zagotovljeno 
osnovo za posamezno s-tanovanj:slko gradnjo 
(;pomoč družine, sorodstva in ,znancev) in 
tudi .sami namenSiko varčujejo, delavci iz 
drugih republi·k, ki so poleg tega običajno 
nekvalificirani delavci z majhnimi osebnimi 
dohodki, pa razumljivo pričakujejo ~-eši-tev 
stanovanj'S'kega problema z izključno -drUIŽ
beno pomočjo, kaT pa temeljni organizaciji 
pov·zroča nemajhne težave :in stalno izgt~bo 
s-tanovanj skega sklada. Prav zaradi navede
nega bo potrebno, poleg že omenjenih ·virov 
financiranja ·stanovanjske gradnje (nam:en
s'ki pr-ispevek temeljne organi.zacije za sta
novanjstko gradnjo -in družbene pomoči iz 
solidarnostnega rskla!da), is.kati rešitve tudi v 
tem, ela interesenti ·tud·i sami pris,pevrujo elel
ni znesek l~up.11:ine za tstanovanje, ki se bo 
kasneje obračunaval v obliki z-nižane najem
nine za •stanovanje. Samo na ta način, to je 
s S'kupnimi .pori:zaclevanji delovne organizaci
je, družbe in posameznih delavcev, bo možno 
v doglednem času odpraviti veliko !pOmanj
kanje sJtanovanj, ki so kot temeljna dobrina 
.nujno potrebna za obstoj in normalen •razvoj 
družine kot ene temeljnih ceLic naše samo
upravne socialistične skupnosti. 

Predsednik DS 
Franc Dodig 

Vloga 1n 
pomen 
Prešernove 
družbe 

Republ-i-ški svet Zveze s.indrkatov Slovenije v 
letu 1974 posveča posebno pozo1.1nost vlogi !in 
pomenu Preš-ernove družbe v okviru lmlturne 
akcije in .pnizadevanj vseh o1.1ganiziranih so
ciali.stičnih s.il ·pri širjenju :kuhurnih dobrin 
med naj-širše množice delovnih ljudi. širjenje 
in poglabljanje •kulturnega poslans•t·va ter 
utrjevanje organizacijske mreže Preš-ernove 
družbe poteka :prek občinskih in osnovnih 
organizacij sindikata. 
- Prešernova druŽJba ni založba, temveč or
ganizacija akt-ivi,stov dobre i:n socia:Listiono 
·oprede1ljene knj,1ge; organizacija, ki nadaljuje 
bogato -tradicijo množičnih zbirk na Sloven
skem; 
- Prešernovo clmžbo je ustanovil Izvršni 
odbor Osvobodilne fronte Slovenije leta 1953; 
- osnovna naloga Prešernove družbe je po
sredovati dobro ,in zanimivo knjigo naj-širše
mru krogu braJlcev; 
- s skrbnim iZ!borom •knjižnih izdaj P·rešer
nova družba razv,ija predv-sem tiste vrednote, 
ki pri delovnih ljudeh razširjajo in bogate 
l<iulturno raz,gleclanost, n:jihovo izobraženost 
·in os;yeščenost ter us•posobljenost za resnej-š.o 
samoupravno ·in d1.1užbeno organiziranost; 
- Prešernova družba je eden izmed .teme
ljev mno~ične kulture in del kulturne aJkcije, 
ki so _j.o pred ·tremi 'leti msnovali sindikati in 
Socia1li-sti6na zveza delovnih ljudi Slovenije; 
- Prešernova družba si je zadala nalogo, da 
prodre še posebej v delavske družine ·in tako 
prispeva k temu, da bi čim 'več zarpo~lenih, 
ki doslej ne preberejo nit·i ene 'knjige letno, 
vsaj del prostega -časa .posveti-lo branju; 
- izredno nizko ceno dosegama z visoko na
klado, subvencijami in -po~rtvovalnim delom 
zaupni-kov; 
- knji-žna zbi11ka je 'rdkrat cenejša, kot so 
podotbne izdaje na k:ni ,i~nem trgu, in tako 
resnično dosegljiva naj,širš·im množicam, še 
posebej v ča·su, ko cene povsod rastejo; 
- zaupniki zbi.rajo naročnike in clelujeio ne
posredno med ,sodelavci in so resnični akti
visti :knjige in njenega pos'lanstva; 
- redno knj.i:žno zJbi.Pko za leto 1975 ses·tav
ljajo: 
l. P.rešemov •koledar 1975. Ko'ledar za leto 
1975 bo iz•šel za 30-letn-ico osvobodi-tve in bo 
seveda primerno pos·večen tej obletnici, tem
bolj, 'ker bo hkrati obletnica -konca dmge 
svetovne vojne. Bodo pa v njem še drugačni 
nr.is-pevki, tako ela bo dovolj zanimiv za vsa
kogar. 
7.. Janez švaj-ncer: KO čLOVEK ZORI. Zgod
ba mladega človeka, Id iz neclomslosti skoči 
v zakon, v katerem si išče trdnih tal ob žen
ski. ki ga v .mars.ičem pr-ekaša. Roman je po
doba mnogih današnjih mladih- ljudi, ki v 
svoji rasti prelahkotno jemljej,o žhnljenje, 
lahkomiselno se zapletajo na \nse s•trani, dok
ler se ~i,vljenje ne ·postavi prednje v vsej svo
ii trdoti. 
3. Tone SveHna: UGASLO OGNJiščE. To je 
zgodba o enem od zadnjih samotarjev goz
dovnikov, ki od pl'Ve svetovne vojne ~ivi ne
kako odtujeno življenje od :sveta. Toda nova 
vojna vihra, ki zajame našo domovino in 
seveda tudi njene hribe, ga znova pritegne 
v dogajanje. Leta 1941 -se poveže s partizani 
in kmalu zatem tudi pade. 

4. Nadežda Konstantinova KmJpSkaja: SPO
MINI NA LENINA. Knjiga se bere kot ro
man, kar je umljivo, 1saj je Lenilna njegova 
žena prav gotovo od VJseh najbolje poznala 
in nam ga prikazuje predvsem ·s tiste strani, 
s katere ga doslej še nismo ta:ko dobro po
znali. 
S. MLADA BREDA: to bo izbor naših najlep
š-ih pesmi, ki so nam j1ih nekoč nabirali zbi
ralci na•rodnega blaga. lZJbor ho prerez slkozi 
to dragoceno ,izroči,lo ;preteklosti, ki, žal, po
časi odmi-ra. 
6. Dr. Frančišek Sme11clu: RASTLINE IN NA
šE ZDRAVJE. P,isec nam je ~e znan, saj je 
nelwč za našo dru~bo že nap]sal lmjigo Naš 
ZJclravnilk. Zdaj clrooba ·podarja .svojim čla
nom ·Še knjigo Zdrav-ilne rastline, ki je bodo 
prav gotovo mnogi veseli. 
v .seh šest knjig bodo člani prejeli v novem
bru 1974 za 55 din, v platno vezane pa bodo 
veljale 85 din. 
že!Fmo in pničaJkiujemo, ela bo čim več čla
nov naše OZD pristopilo k članstvu Prešer
nove družbe. 
v .sem lO osnovnih 'sindikalnih organizacij 
v naših TOZD in SSS je bil pos-redovan dopis 
p,rešernove družbe z namenom, ela imenuje 
svojega zaupnilka, v koli'kor ga še nimajo. 
ZAUPNIKI na:bi.rajo naroči•la in delujejo ne
posredno med sodelavoi in so resnični akti
v-isti knjige in njenega poslanstva. Za TOZD 
usnjarna Vrhni!ka je že imenovan za zaupni
ka STOJAN JAZBEC, ključavničar iz pomož
ne dejavnos-ti. 
Imena zaupnikov iz ostalih TOZD in SSS 
bomo objavili v našem glasilu, ko jih bomo 
prejeli od ro sindfkalnih organizacij. 

UREDNišKI ODBOR 

Ipak 
• • • tntegrtsant 

»Usnjar«, glasilo radne zajednice Industrije 
usnja Vrhn1ka i u svom avgus·tovs-lmm broju 
ima reclovnu rubriku »Pdšli-oclš1i«, o radni
cima koji su se zaposlili ili otišl-i iz organi
zacije. 
Za OOUR Usnjarna Vrhnika kao raclnici koji 
su došli citkani .su siedeCi: Momir Acljic, Di-a
go čančar, šerif De1wiševic, Zdravko Jelic, 
Ivan Korošec, Dana Milic, Suada Nakic, 
Branko Popovic, Branko Toclorovic, Zdrav
ko V'll'kadinov.ic. Sa služenja vojnog roka vra
tilli su 1se: Nilko Oblak, Radenko Stojnic i Ig
njac Zemlj.ič. Otišli su: Duro Blagojevic, Ili
ja Brl~ic , Slavka čepon, Janez Fortuna, Olga 
Jovanov.ic, Ivan Medv.ecl, Stevo MilojeviC, Re
sima OmahiC, Sreten PaniC, Stjepan Patajac, 
Drago Durdevic, a na službu u JNA su o.tišli 
ALoj.z Brade§ko, Mile Bulj, Aleš Komljanec, 
Nedeljko Mu~deka, Stjepan TrstenjaJk. 
Nešto niže je rubri'ka o penzionerima koji ce 
slaviti rodenclan u avgus-tu. Nabrojani •su: 
Ana Demšar, A\čgust Ergaver, Marija Grah, 
Marija I-stenič, Jernej Jereb, Ema Jernejčič, 
Janez Kenk, Ana Kogovšek, Dragoljub Kos•tic, 
Franc Koščak, Marija Kukovec i Franc Ma
rinčič. 
P.o ovim imenima i prezimenima izgleda ela 
je u nas stepen integracije nmogo veci nego 
što ob1čmo mis1limo, u svakom slučaju mnogo 
ved nego što je bio kad su radNi ovi penzio
neri iz Vrhnilke koji praznuju u avgustu. 
(iz EKONOMSKE POLITIKE 1169/26. avgust 
1974) 
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Cicibani 
L . . . r 

Ltlje. 

Vabimo vse otroke od 4 - 7 let, ki ne obi
skujete vrtca, da nas obiščete vsak četrtek 
ob 16. uri do 17.30 ure v vrtcu Najdihojca. 
Prvič se bomo dobili 3. oktobra 1974. Ogle· 
dali si bomo diafilme, lutkovne igrice, poslu
šali pravljice, peli, risali in se igrali. 
Pridite, plijetno nam bo! 

Vrtec »Najdihojca«, Litija 

Vrtec »Najdihojca« v Litiji - veselje naj
mlajših ob igri v peslwvniku 

Spoštovano 
uredništvo 
Najprej vas lepo pozdravljam, tako ured
ništvo kot vse člane kolektiva. 
No, malo kasno je seveda, ampak sedaj sem 
prišel v prekomando tu v Beograd, kjer bom 
tudi verjetno ostal. Iz Zrenjanina vam zato 
nisem p~sal, ker sem vedel, da bom odšel v 
prekomando. Tam se namreč končal samo 
»obuko« bolničarja. 
Sedaj vas seveda prosim, da mi list Usnjar 
pošiljate sem v Beograd. Za dva lista se vam 
pa seveda lepo zahvaljujem. 
Sedaj bom pa končal s to kitajsko pisavo, da 
se ne boste preveč mučili, ko boste čitali. 
Pa še enkrat vas lepo pozdravljam, .posebno 
pa še kolege iz pastinga. Pa tudi šoferja Mar
jana Marklja lepo pozdravljam. 
Lep pozdrav! 

Zahvala 

Vinko Merlak, 
VMA SOš 13 

12002 Beograd 

Ker nas je nepričakovano zadela nesreča ob 
požaru kozolca, bi se želela zahvaliti vsem, ki 
so nam pomagali že pri samem gašenju po
žara in nam tudi kasneje nudili pomoč. 
Obenem se zahvaljujem samoupravnim or
ganom IUV, ki so mi odobrili 1500 kosov 
strešne opeke. 
še enkrat vsem za pomoč iskrena hvala! 
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Marila Jereb, 
delavka v šcetinarni 

Drobne 
zanimivosti 

NOV VIR ENERGIJE V INDIJI 

Indijci nas večkrat presenetijo s svojimi na
črti, kako bolje izkoriščati odpadne surovine. 
.Pred kratkim so objavili, da bodo izdelovali 
žabje olje za usnjarstvo. Krake izvažajo, 
ostanejo jim pa telesa in to v velikih količi
nah. Napravili so že uspešne poskuse mašče
nja usnja z žabjim oljem na Usnjarskem 
inštitutu v Madrasu. Pred kratkim je bil v 
tehnični reviji Hobby objavljen načrt, kako 
uporabiti kravjeke za nov energetski vir. 
Svoje svete krave - če že ne jedo njihovega 
mesa - nameravajo gospodarsko izkoriščati. 
Pri iskanju nadomestnih virov za drago naf
to se je vlada spomnila na 7000 že z uspe
hom delujočih vplinjevalnikov za kravjeke. 
časopisi so objavili, da bodo v nasledntjih 
letih zgradili še 20.000 takih naprav. Po po
datkih načrtovalne komisije za industrializa
cija podeželja prek 200 milijonov goveda pro
izvede 1,2 milijarde ton kravjekov, ki so jih 
elo sedaj v glavnem briketirali in uporabljali 
za gorivo, seveda le v gospodinjstvu, saj se 
gospodarsko izkoriščanje v industriji zaradi 
majhne kalorične vrednosti in velike količi
ne negorljivih ostantlwv ni splačalo. Pri vpli
njevanju pri visokih temperaturah je zade
va s kravjeki na vsak način zanimiva, saj se 
razvijajoči plini, ki so sedaj poznani le kot 
smrad, lahko uporabljajo kot industrijsko 
gori~o ali pa služijo kemični industriji kot 
surovina za nadaljnao predelavo. 

TOVARNA USNJA V NišU BO GRADILA 
NOVO KONFEKCIJO 

Po podatkih Ekos-Tanjug bo Usnjarna Djuka 
Dinic naslednje leto zgradila novo tovarno 
usnjene lmnfekcije, kjer bo zaposlenih nacl 
100 delavcev in strokovnjakov. V okviru sred
njeročnega razvojnega programa nameravajo 
zgraditi tudi tovarno za •popravilo strojev in 
izdelavo specialnih usnjarskih sodov. Ker je 
povpraševanje po svinjskem velurju v tujini 
in doma vedno večje, v niški usnjarni delajo 
v treh .izmenah in ob prostih sobotah. 

šPANIJA POVEčALA IZVOZ OBUTVE 

V primerjavi z istim obdobjem lani, se je 
španski izvoz v obdobju januar-april koli
činsko povečal za 12,3 Ofo, vrednostno pa za 
10,01 Ofo. Te podatke je objavil ·š-panski sin
dikat usnjarsko predel0valne industrije. Po 
vrstah obutve se je izvoz ženskih čevljev 
zmanjšal za 5 Ofo, otroških pa za 6 Ofo. ženskih 
čevljev so .izvozili 6,7 milijonov parov, po •po
prečni ceni 367 pezet (9725 SD za par), moš
kih 8,4 milijonov parov po 301 pezet (7976 SD). 

SVETOVNE KEMičNE DRUžBE V LETU 
1973 
Pred tedntom je bilo objavljeno poročilo o 
poslovnih rezultatih 200 največjih kemičnih 
družb na svetu. Največja kemična družba 
Du Pont je obdržala svoje vodeče mesto s 
prometom 5877 milijonov $ ( + 34,6 Ofo). Za 
Du Pontom se uvrščajo trije zal1odnonemški 
velikani Hoechst (3784 milijonov $), Bayer 
(5528 milijonov $) in BASF (5375 milijonov $). 
Takoj za njimi se je uvrstila britan~ka ke
mična skupina ICI s 5328 milijoni $, sledi 
Montedison s 4639 miiljoni $ ter francoska 
družba Pechiney-Ugine-Kuhlmann s 3600 mi
lijoni $. Du Pont vodi tudi pri investicijah 
(727 milijonov $) ter izdatkih za znanstveno
raziskovalno delo (267 milijonov $), takoj za 
nj.im pa sta se uvrstila Montedison s 584 mi
lijoni $ in Bayer s 457 milijoni $. 

MADžARI NAPOVEDUJEJO OBčUTNO 
POVIšANJE CEN 
S l. januarjem 1975 bodo po podatkih VWD 
Madžari zaradi svetovne podražitve surovin 
drastično povečali cene domačim izdelkom, 
in sicer: nafti za 100 Ofo, premogu za 15 Ofo, 
kemikalijam med 10 hll 340n/o, litemu železu 
do 10 Ofo, aluminijastim izdelkom 23 Ofo, usnju 
45 Ofo, bombažu 80 Ofo, umetnim vlaknom med 
40 in 60 Ofo. Vseeno •pa bodo na Madžarskem 
podraženi izdelki še vedno več kot 30 Ofo ce
nejši od cen na svetovnem trgu. 

DR NEMčiJA 

G. J. 
Predsednik 

zbora delegatov sklada 
Branko PINTAR 

Svinjske kože važna surovina 
Po mnenju stokovnjakov iz DR Nemčije <>b
stajajo velike rezerve pri upora~bi :svirnjs.J.dh 
kož. Kože se dobivajo 'lmt I<!ruponi poprečne 
velikosti 0,60 m 0 • Razen v Japonski in ZDA 
v zahodnih državah ne odirajo prašičev. Po 
tradiciji kože predelujejo slmpno z maščobo 
ali v salame. :Po novih podaukih bodo ZDA 
proizvedle 10 milijonov ·kosov svinjskih kož 
letno. Od sedanjih 10 Ofo odrtih .prašiče;v jih 
bodo v letu 1975 odirali za 90 Ofo. V zahodno
evrop.S'kih drža~ah je veliko zanimanje za 
sv.inj~ko usnje, ki ga sedaj uvažajo iz Jugo
iSlav:ije in ve:hodnoevropskih držav. DR Nem
čija iz;vozi večje količine svJ.njskega usnja. 
Letna proizvodnja je okrog 9 mi:Hjonov ko
sov s;vinj:skih kož, oziroma 28.000 ton surov.i
ne, kar daje 7 milijonov m~ usnja (vključno 
s cepljencem). Zaradi povečanja cen .suro;vih 
kož na svetovne 'trgu bo domača svinjska ko
ža odigrala važno vlogo. 
(Koža i obuča, št. 7 - 1974) 

čSSR je izvozila na zahodno tržišče za 1 
milijardo KčS obutve. - češko wnanjet·rgo
villl!sko podjetje EXICO je 1eta 1973 izvozilo 
53 mi!li:jonov parov obutve. Več kot 30 rrri:l~jo
nov od tega v SSSR, ki je njihov glavni od
jema:lec. Najva:~nej 1ši k1upoi v zahodni Evropi 
so Alnglija, ZR Nemči:ja, Skandina\"ija pa Ka
naJda, ZDA iln dežele Beneluxa. Izvoz na za
hodno tržiJš:če je lani prvilč presegel vrednost 
1 milijarde KčS. 

Veliko jurčkov; še več lovcev nanje; malo 
srečnežev s takšno trofejo (najditelj Ma
kuc - teža »ulova« 1.02 kg) 



Nogometno 
prvenstvo 

• v sezonL 
1974 .. 75 

Prvenstvene otewme v ZCNL 1kakor tudi v osta
lih ligah, kje:r tekmujejo mladinci in pionirji, 
so se začele v začetku septembra. Po •rem-ga
nizaciji izvršnega ·odbora i>n zaposlitvi novih 
trenerjev- člansko moŠitvo treniora tov. Hac
ler, mladinsko tov. MladenoviC, pinnirsko 
moštvo pa vodita tov. CicmH in 'lov. Sarac
se delo v klubu odvija nor-malno po začrta
nem programu; ·k1ub je nam:reč p.o končani 
spomladanski sezoni zapustilo nekaj igralcev 
in trener članov. 
že prve uvodne tel<!me članov .so pokazale, da 
bo ponovna jesenska sezona verjetno slabša 
prav zaradi sprememb jjrenerja in pa igral
skega kadra, deloma zaradi neuigranosti in 
drugH1 vzrokov, •ki vp1ivajo na učin!kovitost 
,jn dobro igro. Po drugi strani pa se kažejo 
tudi pojavi neresnosti ·igralcev in premajhne 
zainteresh-anosti za us•peh kluba. 
Več us[)eha v začebnih tel<'mah pa so •imeli 
mladinci in pioonirj.i. Po v.sej verjetnosti je to 
plod nač·r,tnega dela s temi igralci v zadnjem 
času, :odi se mi pa, da bo ponrebno s temi 
igralci še naprej vestno in še bolj temeljito 
delati. Pri tem mi.slhn predvsem na pomoč 
športnih učilteljev na obeh šolah. Njihm1a po
moč .in usmerjanje v posamezne panoge špor
ta sta prarvzaprav ·nujna in potrebna. 
Ne nazadnje naj 1se dotalknem tudi problema 
špm•tnega parka, športnih igrišč ter pdpada
}očih naprav. Zaradi preureditve špm•tnega 
parka na Vrhniki je NK USNJAR prisiljen 
začaJSIHO igrati na igrišču TVD Partizan Log. 
Igrišče smo za silo nekoliko uredili 0postavi
tev, ograje, vratnic, ravnanje terena, ureditev 
s1lačilnice in podobno), tako da nam je nogo
metna zveza dovolila igrati na nj.em. O tem, 
da je to igdšče zeLo sla!bo, da je mo6virnato 
in zelo težim za •igro, je znano, ubadamo pa 
se tudi s talkimi ·težavami, kot so prevozi 
z Vrhnike na Log in podobno. 
Slkrajni čas je že, da Vrhnika dobi špor1Jni 
pal'l<, vendar bo potrebna pomoč vseh zainte
resiranih v okvhcu občine. 

A. S. 

Ekipa RK Usnjar pred enim izmed treningov 

Uspešen 
start 

Rokometaš·ice Usnjarja iz šmartnega so v le
tošnjem pr-venstvu v republiški ligi doibro 
startale in vse kaže, da v letošnji tekmovalni 
sez,oni ne bodo v drugem de1u prvenstvene 
~estvice. Ekipa je letos že dokaj »zrela« in 
Izkušena, zato njeno vodstvo pričal<'uje viso
ko uvi<stitev v ligi. 
Letošnja sezona bo naporna, saj se je .r~pub
liška !riga povečala na 12 !duhov. Potovanja 
na prvenst·vene tekme bodo dolga :in utruja
joča, -tart prvenstva pa kaže, da izrazi•to sla
bih ekip letos v •1igi ne bo, ker 1so tudi no
vinci že v prvih kolih tekmovanja odvzeli 
točke nekaterim favoritom. 
Dekleta Usnjarja so se na prvenstveno sezo
no nedvomno dobro priprav.i]a. lO-dnevne 
skupne priprave v športnem centru ZTKS v 
Seči pr·i Portorožu so bile zelo naporne, dobri 
rezultati sk!upnih pripra·v pa so se pO'lmzali 
v uspešnem startu v novo prvenstvo. V okvi-

S telone mladincev NK Usnjar v pretekli 
tekmovalni sezoni 

Ekipa RK Usnjar pred enim izmed trenin
gov na skupnih pripravah 

ru priprav so dekleta odigrala .tudi nekaj 
trening tekem in to s sam~mi moonimi na
sprotniki (Umag, Olimpija, Ivanič grad, Izo
la). Po pDipravah je bHa ekipa nekoliko utru
jena, nekaj dni odmora pa je v igralkah zopet 
v2'!budilo željo po igri. 
~odja ekip~ Loj.~e Erjavec, ki budno sprem
:i.Ja vse trenmge m tekme, 1ma veliko dela in 
·S~QI:J:>i. ~o~?;'ar;t.ia, opre:ma,. ~ekmovalne pr·O[)O
ZICIJe, Ignsce m orgamzaCIJa .tekem zahtevajo 
ve!.iko dela in ·s·kDbi. Največjo skrb prav cro
tovo pov•zroča igri.Š'če v šmartnem, ki ga "'je 
pot·rebno za vsako teJkmo posebej dolgo pri
p~-av~jati. lgriš~e. namreč nima trdne ograje, 
lo b:r !Dorala biti okrog tekmovaLne ploskve. 
Zato Je .i?otrebi~o PJCed vsako tekmo og.rajo 
»postaviti«, bolJe receno, okrog je treba na
peljati vrvi, ki pa j'ih nekateri gledalci sploh 
ne upoštevajo. Druga nadloga je neravno 
igrišče. Ob vsakem najmanjošem dežju nasta
ne pred enim go:lom veHl<a luža, ki ovira talka 
!reningev·~o! tekme. In na~adnje, eki!pa gostu
Je v slaci'lmcah osnmnne sole, ki jim te rpro
S!ore odstoi:a. Sodelov~nje šole in kluba je 
.Sicer v celoti dobro ureJeno, toda kljub temu 
bo ~ot~·~bno. čimprej odpraviti naštete po
n:an}~dJIVOSti. Seveda ·pr-edstavljajo problem 
~u~an.cna sred~tva. Klub ne razpolaga s toldk
smmi 1Sredstv1. Morda bo priskočila na •po
moč .TOZDV_usnj~Pna šmartno, saj je navse
zadnJe ·vecma danov k!.uba zaposlenih v 
TOZD usnjarna šmartno. 
Sicer pa, povrnimo ISe k temi, ki jo narekuje 
naslov, da mi bralec ne bo očital, da ponav
ljam že večkrat izrečene .stvari. Pomembno 
za RK Usnjar :in za ves ·kraj je, da ekipa ro
kometašic nastopa v najkvalitetnej•šem tek
m~:lVanju v SR Sloveniji dn 1to dokaj uspešno. 
Mimogrede lahko narvedem, da •lahko na prste 
ene roke preštejenw vse 'toli.kšne 'kraje v Slo
veniji, kot je šmartno, ki imajo v rokometu 
replVbliškega ligaša. In na to .so dekleta tudi 
ponosna. To jih tudi žene, da s.o vztrajna in 
zavzeta. Da 1se odpovedujejo maDsičemu, da 
Iahko redno prihajajo na treninge in tekme. 
B_rez redne in re.sne vadbe pa •tudi us1Jeho~' 
~11. To pa pomeni 3-k·rat tedensko treniranje 
m ob sobotah tekme. Nekatera dolcra poto
vanja pa v;zamejo igralkam ves dan. Pa ne da 
b~ . dmmatiziral. Niti glede ureditve igrišča 
mti glede naporov v tekmovanju. Tako pač 
je. Rokometašice nedvomno zaslužijo vse pri
znanle. Pa tudi vodstvo ekipe. 
S kapetanom eki~e Bro·nko Nast·ra:n, zapo
<S•leno v TOZD Usn]arna šmartno bodo v le
!ošnji sewni na tekme pritekle š'e naslednje 
I~ralke: Roza š·pelič, Eli Hauptman, Si:l·va 
Pil~ler, Darka B~štjanči~, Lojzka š,pelič, Miša 
ŠaJh, Bara TretJak, MaJda Kutnar in Tonka 
Pregelj. ~ >>rezervi« •pa je še B-eldpa, ki na
stopa v lJubljanski meclobči•nski l.igi. 

Zvestim s•premljevalcem tekem - rpa tudi 
ostal.hn, občasnim - bo verjetno dobrodošel 
ttudi letošnji »vozni red« tekem ekipe Us
njarja: 
l. kolo 24. 8. 1974 - Usnjar : ETA 
2. kolo 31. 8. 1974 - Usnjar : Steklar 
3. kolo 7. 9. 1974 - Brežice : Usnjar 
4. kolo 14. 9. 1974 - Usnjar : Borec 
5. kolo 22. 9. 1974 - Irzola : Usnjar 
6. kolo 28. 9. 1974 - Usnjar : Dobravlje 
7. kolo 5. 10. 1974 - Lisca : Usnjat 
8. lw1o 12. 10. 1974 - Usnjar : Beltinka 
9. ik:olo 19. 10. 1974 - Slovan : Usnjar 
10. kolo 26. 10. 1974 - Usnjar : Sava 
11. kolo 2. 11. 1974 - Branik : Usnjar 
Vse tekme v šmartnem igra Usnjar ob 19. mri. 
Na koncu pa še tole: od 12 ekip v ligi j•ih ima 
6 naziv OZD, Id jih verjetno tudi finančno in 
materialno podpirajo. Gotovo bi bil zanimiv 
podatek, koliko katera OZD daje svoJim eki· 
pam, mar ne? 
Prepričan sem, da ·tudi braloi želijo, da ekipa 
poleg dobrega starta doseže tudi dober konč-
ni uspeh. NEJ 
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Z državnega prve.nstva v gokartu na Vrhniki. 
Velik obisk in odlični rezultati vrhniških tek
movalcev že iz preteklih let so dokaz, da si 
je ta zvrst športa pridobila na Vrhniki »do
movinsko pravico«. 

Varstvo okolja je našlo svoje mesto celo v 
USTAVI. Do praktične uresničitve, vsaj po 
številnih primerih sodeč, pa je najbrž še zelo 
daleč. 
Tisti, ki je odvrgel »karoserijo« otroškega 
vozička v potok Bela, najbrž ne misli več na 
povečanje števila potomcev in čistost bistre
ga potoka mu ni povsem nič mar 

KRIŽANKA 
VODORAVNO 
l. najvišja instanca v državi, 7. delo v mlinu, . 
13. del ustne votline, iz l<'aterega rastejo zob
je, 14. naša najvišja gora, 15. gora v Julijskih 
Alpah, zdaj znano smučišče, 16. športno ob
lačilo, 17. model Tomosovega avtomobila, 18. 
drugo ime za jeguljo, 19. udeleženec križar
skih vojn, 21. sosednji črki, 22. fantič, deček, 
23. podoba, 24. tropska rastlina, 26. pripomo
ček za vlečenje ravnih črt, 28. nenaden vpad, 
29. gradbeni material, 30. življenjska telwči
na, 31. del vrat, 33. slabo počutje, 37. prebi
valec pokrajine v območju Turčije, Irana in 
Iraka, 38. vrtno drevo in njen sad, 39. namiz
no pregrinjalo, 41. kemični znak za radon, 
42. oblačilo, 44. planinska ujeda, 45. ·OČe, 47. 
ujemanje končnih zlogov v pesmi, 48. žensko 
ime, 49. ime umrle francoske filmske igralke 
Carol, 51. najvišje razvito živo bitje, 52. izku
šenost, ročnost, 53. greben v Dalmaciji, po 
katerem se imenuje Dinarsko gorstvo. 

NAVPičNO 

l. izkopan del zemlje, 2. blaginja, 3. nedelav
nost, 4. gorovje ob zahodni obali Arabskega 
polotoka, 5. sanje, 6. začetnici jug. izumitelja 
na področju elektronike, 7. ribiška priprava, 
8. maroga, pega, 9. začetnioi velikega norve
škega skladatelja, 10. pod, 11. del jadrnice, 
12. ljubkovalno žensko ime, 14. vrsta pletene 
tkanine, 16. mehanično, brezglavo učenje, 19. 
nekdaj zelo pomemben kraj blizu Splita, 20. 
radijski sprejemnik, 23. padavine pozimi, 25. 
italijanski spolnik, 27. moško ime, 28. Pre
šernov rojstni kraj, 30. osvežujoča pijača, 31. 
upornik, 32. nekdanja oznalm tovarne ra
dijskih in TV sprejemnikov vv Nišu, 33. vrh
nji del strehe, 34. nerodovitna pokrajina na 
Hrvaškem, 35. pomiritev, prenehanje prepira, 
36. športni vaditelj, 37. rovnica, 38. izloček 
ustnih žlez, 40. prisilno delo tlačanov v sred
njem vel<'u, 43. postopek pri medicinskem 
pregledu nekaterih delov telesa (n. pr. žrela), 
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Gobarska »Hwl, kako bi delila, če bi bila 
samo ena?« Ozimnic{l. vinskega bratca 

44. ime pesnika župančiča, 46. naplačilo, pre
dujem, 48. l::·1lrirji, 50. tehnična l<'ontrola, 51. 

sosedna soglasnika z začetka abecede. 
u. B. 
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