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Odločanje mora 
biti resničen odraz 
želja Ln interesov 
delavcev v OZD 
ob vstopu 
v novo leto 

Leto, ki se izteka, je bilo izredno razgibano, 
prineslo nam j.e vrsto gospodarskih in druž
beno političnih sprememb, ki izhajajo iz nove 
ustave SFRJ, napotil in izhodišč za nadaljnji 
razvoj, ki so jih začrtali 7. kongres ZKS, 
10. kongres ZKJ, kongres ZSMS in 8. kongres 
ZSS. To je bi1o leto odločiLnega boja de
lavskega razreda za uresničitev in uveljavitev 
kakovostnejših samoupravnih odnosov na 
vseh področj.ih združenega dela. Ugotoviti 
moramo, da smo se v naši OZD trudili za 
uresničitev vseh ustavnih načel in načel, 
sprejetih na kongresih, ki zagotavljajo še 
večjo vlogo delavskega samoupravljanja na 
vseh področjih. OZD Industrija usnja Vrh
nika je sestavljena iz 7 TOZD in delovne 
skupnosti skupnih strokovnih služb, v ·kate
rih delovni ljudje neposredno ali posredno, 
po izvoljenih delegatih v samoupravne or
gane in trazne komisije, resnično odločajo o 
vseh najpomembnejš-ih zadevah v okviru de
lovne organizacije in razpolagajo z rezultati 
svojega dela. Trenutno pa iščemo možnosti 
za ustanovitev še večjega števila TOZD, ker 
bo tako odločanje še kakovostnejše in res
nično odraz želje in interesov delavcev v 
OZD. 
V letošnjem letu smo poslovali v izredno 
poostrenih pogojih gospodarjenja. Pri vsa
kodnevnem delu smo se spoprijemali s pro
blemi, ki jih povzroča visoka stopnja in
flacije doma in v svetu. Močno porastle 
cene reprodukcijskim materialom so povzro
čile porast proizvodnih stroškov, na drugi 
strani pa imamo za naše i.zdelke od !PO
prečnih lanskih nespremenjene ali celo nižje 
prodajne cene. Kljub vsem težavam pa smo 
le dosegli in nekje celo presegli načrtovane 
naloge, kar nas vsekakor uvršča med naj
uspešnejše usnjarje. Z doseženimi rezultati 
pa kljub temu ne moremo biti zadovoljni, 
saj vemo, da je akumulativnost in poslovna 
uspešnost naše OZD v tem letu precej nižja 
od dosežene v preteklih obdobjih. Vzroki za 
to so tako objektivni, na katere praviloma 
ne moremo vplivati, kot ·subjektivni, pri če
mer pa nismo še vsega storili. V preteklih 

TOZiJ - TUš (že v tej številki našega gla
sila se oglašajo tudi šoštanjci, s Tcaterimi 
smo se dogovorili za skupno glasilo. želimo, 
da v letu 1975 in v prihodnje sodeluje pri 
oblikovanju Usnjarja čiln večje število delav
cev te naše TOZD). 

obdobjih smo se uvrstili v sam vrh domačih 
in tuj]h usnjarjev in si pridobili ne samo 
evropski, te]11več tudi svetovni ugled. Pot do 
mesta, ki nam pripada med usnjarji, in 
svetovnega ugleda je bila dolga .in ·strma, 
žal pa priborjeno lahko s slabim in neod
crovornim delom dosti hitreje izgubimo, kot 
~mo si priborili. Tudi v prihodnje se moramo 
truditi za čim večji obseg naše proizvodnje, 
ker jo bomo na ta način pocenili, pri tem 
pa ni pomembno samo to, :koliko proizvede
mo, temveč nudi, kaj proizvedemo. Proizvesti 
moramo čim več boljših izdelkov, ki pa 
morajo biti tudi primerne kakovosti in do
bavljeni kupcem v dogovorjenih rokih. Le 

na tak način bomo lahko dosegli tudi boljši 
poslovni uspeh in tako lahko namenili večji 
delež za osebne dohodke in dru~beni stan
dard, ter večji delež Zia razširjeno repro
dukcijo, ker le tako povečujemo družbeno 
bogatstvo, od katerega je odvisna naša ju
trišnja dobrobit. 
Sprejeta napotila, izhodišča in pridobljene 
izkušnje v preteklem obdobju nam morajo 
biti vodilo pri delu v novem letu Naloge, 
ki so pred nami, niso majhne in lahke :in 
jih bomo uspešno izpolnili le s prizadevnost
Jo slehernega člana, z aktivnim delom v sa
moupravnih organih in družbenopolitičnih 
organizacijah, s povečano odgovornostjo in 
delovno disciplino vsepovsod, z večjo proiz
vodnostjo, .zniževanjem stroškov in pravilnim 
odnosom do družbene lastnine. Le tako bo
mo prispevali svoj delež h krepitvi naše sa
moupravne druŽibene ureditve in utrditvi 
gospodarstva. 

M.K. 

Ob vstopu v novo leto 1975 i elimo vsem članom, upokojencem, 
štipendistom in poslovnim partnerjem 

OZD INDUSTRIJA USNJA VRHNII(A 
veliko delovnih uspehov in osebne sreče! 



Z večjo 
odgovornostjo, 
disciplino Ln 
nekompromisnim 
izpopolnjevanjem 
nalog bomo 
dosegli 
zaželeni cilj 

Bliža se konec leta, ko bo treba narediti 
p1·egled naših uspehov ter seveda tudi na
šega pos·lovanja .in obenem sprejeti naloge 
za naslednje leto. Leto, ki ga končujemo, je 
bilo za celotno panogo v Jugoslaviji izredno 
težko, morda eno najtežjih v vsem povoj
nem času. Take razmere je poslabšal še 
splošni ekonomski položaj v svetu, ki je dal 
naš-im notranjim težavam še svoj pečat. Le
tošnje poslovno leto bomo zaključili precej 
slabše kot leto 1973 in prejšnja leta. Ob 
začetku leta pa smo bili taki pesimisti, da 
so rezultati, ki smo jih le dosegli, še zado
voljivi. Morda je potrebno pokazati samo 
nekaj podatlmv, ki naj osvetlijo 1le nekatere 
od objektivnih težav - ·S katerimi smo se 
srečevali to leto - in ki bodo bistveno pri
spev.ali k letošnjim rezultatom. 
Resnica je, da smo med redkimi proizvod
nimi organizacijami, ki imamo v letošnjem 
letu prodajne cene nižje kot lani ali celo 
v primerjavi z dvemi leti nazaj. Tako so 
cene za svinjsko usnje v poprečju za S Ofo 
nižje, goveje pa celo za 10 °/o nižje od prejš
njega leta. Ta odstotek pa je še višji v pri
merjavi z letom 1972. če k temu dodamo, 
da so se pomožni materiali podražili za več 
kot SO 0/o, da so porasli vsi ostali stroški, 
vključno do osebnih dohodkov, potem je 
povedano vse, zakaj rezultati letošjega leta 
niso taki, kakor so bili preJšnja leta. Cene 
naših izdelkov so še vedno pod kontrolo, 
čeprav se z našimi kupci in še zlasti s čev
ljarji že skoraj dve leti pogov·arjamo o skle
nitvi družbenega dogovora in samouprav
nega sporazuma o oblikovanju cen. In rezul
tat tega je, da bo naša organizacija zdru
ženega dela v letošnjem letu samo s tem iz
gubUa za nad 3 milijarde S din čistih skla
dov. 
Pri prodaji na zunanjem trgu se srečujemo 
z vedno hujšo konkurenco, z državami, ki 
drugače obravnavajo svojo izvozno politiko 
in kjer smo se obdržali zgolj zaradi naše 
kakovosti in sorazmerno solidnega izpolnje
vanja naših pogodbenih obveznosti. Mogoče 
je kljub vsem težavam, ki jih imamo na po
dročju zunanje-trgovinske izmenjave, naš 
uspeh, da bomo letos le presegli lanskoletni 
izvoz in dosegli številko 14 mil.ijonov dolar
jev izvoza. V oktobru je našal naš izvoz 
skoraj 1,S milijona dolarjev in smo s tem 
dosegli tudi mesečni izvozni rekord pod
jetja. 
Zadnja devalvacija nam ni prinesla nekih 
posebnih pozitivnih rezultatov. čeprav pri
bližno 1-krat več izvozimo kot uvozimo, pa 
podražitev uvoza odvzame vse pozitivne re
zultate izvoza. Ob vsem tem pa še zamejski 
kupci zahtevajo, da jim na račun devalva
cije znižamo cene, kar je sploh nj:ihova 
zahteva v zadnjem času. 

HOčEJO TUDI UGODNEJšE POGOJE, 
KAKOR JIH DOPUščA NAš DEVIZNI 
REžiM 
Začetek naslednjega leta pričakujemo v še 
težjih pogojih, kakor je bilo to v letošnjem 
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Mladim. delavcem moramo posvetiti vso slcrb 
(praznjenje vovlca v ščetinami) 

letu. Ob rastoči inflaciji, težavah na doma
čem in zunanjem trgu in vseh ostalih teža
vah nas čaka sprejemanje načrta za leto 
197S in srednjer.očnega načrta. Vse to ne bo 
tako lahko in bo treba dejansko vsestran
sko sodelovanje vseh za to, da poskušamo 
najti najboljše možnosti za naslednje leto 
oziroma za srednjeročni načrt. 
če se ob koncu leta vprašamo, kakšno je 
ibilo naše rp01sl~wan:je, naš delež v uresničit~ri 
protiinflacijskega programa, potem bi brez 
vsakega pretiravanja lahko odgovorili, da 
je bilo naše delo vedno usmerjeno v priza
devanja. da se čim dosledneje vključujemo 
v prizadevanja za utrditev našega gospodar
stva. Povečali smo proizvodnjo tam, kjer je 
bilo to mogoče in za kar smo .imeli zagotov
ljeno prodajo. Lanski izvoz smo ·kljub vsem 
težavam presegli in smo še vedno med naj
uspešneišimi proizvodnimi organizacijami v 
Slovenij.i. V izvozu smo povečali udeležbo 
končnih izdelkov. Ob naglem naraščanju 
vseh stroš1kov ob naših pr.odajnih cenah, kot 
je bilo prej povedano, smo morali vsepovsod 
skrajno varčevati. Rezultati, ki }ih bomo do
segli, so za približno polovico slabši od prejš
njega leta. Smo pa gotovo med najuspešnej
šimi usnjarji ne le v Sloveniji, ampak tudi 
v Jugoslaviji. V letošnjem letu bomo prvič 
presegli 1 milijardo N din celotnega dohodka, 
ki nas uvršča med 100 največ.iih proizvodnih 
organizacij v Jugoslaviji in 20 v Sloveniji. 
Kakšno je naše elelo, pove morda tudi gi
banje osebnih dohodkov v naši organizaciji 
združenega dela. V zadnjih 10 letih še nikdar 
nismo povečali osebnih dohodkov v teko
čem letu proti prejšnjemu za nad 20 Ofo. V le
tošnjih prvih 9 mesecih znaša to povečanje 
samo 8 Ofo. Poprečni OD v naši delovni orga
nizaciji je bil v zadnjih mesecih celo nižji 
kot poprečje v panogi, tako da smo bili v 
zadnjem času prisiljeni popraviti oziroma 
povečati osebne dohodke. Zato bomo ver
jetno letos prvič prekoračili povečanje proti 
prejšnjemu letu za več kot 20 Ofo. Mislim, da 
se naši delovni ljudje le zavedajo, da je še 
jutri en dan, da je treba misliti tudi na pri
hodnost, in da je bilo prav zaradi te zavesti 
polno razumevanja okrog gibanja osebnih 
dohodkov. 
Bili pa bi neobjektivni, če bi se sklicevali sa
mo na objektivne težave, na svoje pozitivne 
rezultate ilfl, če ne bi videli vseh slabosti, s 
katerimi se srečujemo pri vsakodnevnem 
delu. Teh je pa veliko in se bo z nj-imi po
trebno spoprijeti na vseh ravneh, v vseh 

TOZD in pri vsakem posamezniku. V Jugr 
slaviji smo v odločilni bitki za stabilizaciJo 
in v boju proti inflaciji ter vsem negativnim 
pojavom v našem družbenem in gospodar
skem življenju. Sklepi predsedstva CK ZKJ 
in CK ZKS, ki so bili nedavno sprejeti, ne 
zadolžnjejo samo komunistov, ampak sleher
nega izmed nas. Naloge so znane, znani so 
tudi izvajalci in s tem seveda tudi odgovor
nost. Dogovoriti se moramo tudi za roke in 
zagotoviti njihovo stalno preverjanje. Tudi 
v naši organizaciji združenega elela moramo 
kritično oceniti stanje in ugotoviti konkret
ne naloge. Te pa ne smejo biti spisek nere
šenih problemov in vprašanj, ampak vse
stranski dogovor komunistov in vseh delov
nih ljudi za doseganje najboljših rezultatov, 
za vključitev vseh pri reševanju odprtih 
vprašanj. Naloge so tako jasne, da ne pu
ščajo nobenih dvomov o nekaterih osnovnih 
vprašanjih. Več kot jasno pa je, da je nujno, 
ela se nekatere stvari prenesejo na združeno 
delo, kakor pa da so še vedno v rokah drža
ve. V celotni akciji gre za to, da se vse sub
jektivne sile kar najbolj zavzamejo za sta
bilizacijo gospodarstva, za :boj proti infla
ciji, za programe dolgoročnega razvoja in 
načrtovanje, za razvoj samoupravnih odno
sov v združenem delu, za krepitev delegat
skega sistema. Gospodarska stabilizacija je 
ena naših osnovnih nalog ob rastoči infla
ciji, neskladjih na tržišču, na področju fi
nančnih tokov, negativnih pojavov, ki vpli• 
vajo na povečanje proizvodnosti in ki so 
zavora za druge pozitivne lastnosti - in bo 
uspešno o,praw,ljena samo, če bo ·S!leherna 
organizacija, torej tudi naša organizacija 
zdmženega dela delala za čim doslednejše 
izpolnjevanje nalog in če bodo vse ostale 
organizacije storile tisto, za kar so odgo
vorne in seveda, če bo vsak na svojem mestu 
dosledno, odgovorno, disciplinirano in nepo
pustljivo izpolnjeval svoje naloge. Zagotoviti 
moramo, ela bodo brezpogojno spoštovani vsi 
dogavor.Hi, da jih ne bomo omalovaževa:Ii aLi 
pri njihovi uresničitvi zagovarjali svoje oseb
ne interese. Vsakdo mora odgovarjati tudi 
za vse posledice neizpolnjevanja oziroma izi
gravanja sprejete poHtike. 
Pred nami so naslednje konkretne naloge: 
l. Z vso odgovornostjo je treba uresničiti 
sprejeta sta.Ušča o nadailjnjem samoupravnem 
organiziranju v vseh naših TOZD. To pomeni, 
da je treba hitreje uresničiti dogovor o obli
kovanju večjega števila TOZD, 1kot jih ima
mo danes. 
2. Storiti je treba vse, da bodo delavci čim
bolj obveščeni o vsem, kar je bistvenega za 
njihovo čim aktivnejše vključevanje v pod-



jetniško problematiko in odločanje ob spre
jemanju odločitev. Zato je treba poiskati vse 
oblike za boljšo obveščenost kolektiva- od 
kakovostnejšega dela samoupravnih jeder do 
vseh ostalih samoupravnih organov. 
3. Anali:tirati in oceniti je potrebno vse sa
moupravne akte, ki so bili sprejeti v zad
njem ča~su, in Zilasti odnose med •temeljni
mi organizacijami združenega dela. 
4. Zagotoviti moramo sistem stalnega izobra
ževanja delavcev in še zlasti članov organov 
samoupravljanja in delegatov. 
5. Pregledati moramo vse naloŽlbe v investi
cije in ugotoviti njihovo kritje in upraviče
nost. 
6. Našo zunanjetrgovinsko dejavnost mora
mo temeljito pregledati, zlasti naš uvoz, in 
storiti vse, da kupujemo na tujem samo ti
sto, kar je res nujno potrebno :in ekonomsko 
upravičeno. 
7. Surovinska osnova je bila precej zanemar
jena. Storiti moramo vse za zagotovitev trd
nejših virov surovin. Te naloge so tako na 
domačem trgu kakor tudi ·izven naših meja. 
Vsako leto je treba nameniti potrebna sred
stva za zagotovitev trajnejših virov surovih 
kož. 
8. Varčevanje je ena osnovnih nalog. V to 
nalogo je potrebno vključiti vse delavce 
tako, da bo vsak dobil ·svoje mesto v boju 
za boljše in smotrnejše gospodarjenje. 
9. Ena pmembnih nalog za naprej je tudi 
dopolnjevanje našega sedanjega sistema na
grajevanja tako, da !bomo dejansko res ~pod
bujali delo, ~odibuJjali vsa prizadevanja 
za boljše gospodarjenje, za drugačno vred
notenje dela in delovnih rezultatov, za do
slednejšo bm,bo proti neodgovornemu, sla
bemu in malomarnemu odnosu pri izpolnje
vanju delovnih nalog. 
Te in še druge naloge naj bodo naša usme
ritev ob sprejemanju načrta za prihodnje 
leto in srednjeročnega programa. Z večjo 
odgovornostjo, disciplino in nekompromis
nim izpolnjevanjem nalog bomo gotovo do
segli zaželeni cilj. 

Delavci v 
združenem delu 
morajo postati 
osnovni nosilci 
načrtovanja 

Razgovor z delegatom 8. kongresa, 
dipl. inž. Antonom Malijem 

Pred dnevi končani 8. kongres ZSS prinaša 
mnogo napotil za akcijo, ki je zajeta v 17 
kongresnih sklepih. Sindikati so zdaj nedvo
umno opredeljeni kot sestavni del organizi
ranih socialističnih sil, pod idejnopolitičnim 
vodstvom zveze komunistov. To pomeni, da 
sindikati niso transmisija zveze komunistov 
pa tudi ne konkurenčna organizacija? 
Zdaj gre za to, da sindikati in komunisti v 
prvi vrsti uveljavijo vse specifične naloge, 
izvirajoče iz pomena te najširše organizacije 
delavskega ra:treda, obenem pa sindikat uskla
juje svojo dejavnost z drugimi družbeno
političnimi organizacijami. Skratka4 delo 8. 
kongresa in njegovi sklepi so doora pod
laga za organizirano akcijo sindikatov, pa ne 
v imenu delavcev in namesto njih, ampak kot 
izraz neposrednih ·interesov delavskega raz
reda, interesov združenega dela. Komunisti 
morajo biti pri tem na čelu teh akcij . Ko 
pravimo na čelu, to tudi pomeni, da se us
pešnost njihovega dela kaže v tem, kako 
množice delavcev z dokazi in zgledom pri
tegujejo k vsakdanjemu delu za uresniče-

Iz trgovine TOZD Maloprodaja v Litiji 

vanje vpliva delavstva na ustvarjanje deli
tve in samoupravno združevanje sredstev na 
vseh ravneh. 
V enem od 17 sklepov, ki j.ih je sprejel v 
petek končani 8. kongres ZSS, je naloženo 
republiškemu svetu te najširše delavske or
ganizacije, da mora zagotoviti razčlenitev 
.poglavitnih ustavnih funkcij sindikatov tako, 
da bo natančno in razumljivo opredeljena, 
kdo (organ - organizacija), kaj mora sto
riti, v kaMnem času in po kakšnih postop
kih. 
Da ,takšna zahteva temelji na ·željah in spo
znanju, da morajo sindikati ·kot del samo
upravnega socialističnega sistema še veliko 
bolj resno prevzeti svoj del odgovornosti 
predvsem zato, da bi delavski razred dosegel 
odločilno vlogo pri razpolaganju in urejanju 
družbenih zadev. Pri tem ne gre prezreti na
slednjega dejstva, da kolikor bolj bodo sin
dikati tako delavska organizacija, da jih bo 
delavski razred imel ;resnično za svojo orga
nizacijo, toliko bolj bo lahko spodbuda za 
dosego vodilne vloge delavskega razreda po
vsod tam, kjer te vloge še nima. 
Na 8. kongresu je bila v ospredju razprava 
komisije za samoupravljanje zlasti v TOZD, 
samoupravne interesne skupnosti ter delav
ske kontrole. V razpravi je sodelovalo 25 
delegatov, ki so poudarili, da je samouprav
ljanje isto kot dobro gospodarjenje in odlo
čanje v vseh družbenih okoljih. 
Sa~moUJpmvljanje rv sm1sl1u ustave je napravi·lo 
takorekoč prve korake, ·smo ugotovili. Zdaj 
gre za to, kako zagotoviti dejavnost sindi
kata in kako ustanoviti TOZD povsod tam, 
kjer jih še nimajo, so pa zanje vse ustavne 
možnosti. Pri tem bo potrebno odstraniti še 
marsikatera nerazumevanja, nepoznavanja 
stvari. Podobno je pri integraciji, bolj mo
ra biti samoupravna integracija, ki prepre
čuje tal<!o drobljenje proizvodnje, kot nasta
nek birokratskih in tehnokratskih prilastitev 
pravic, to pa niso interesi delavskega raz
reda v združenem delu. 
Ključna naloga ·Sindikata je prav tako po
speševanje samoupravnega sporazumevanja 
in dogovarjanja. To dogovarjanje seveda ni 
samo sebi namen, marveč je vzvod boljšega 
gospodarjenja, večje delovne storilnosti, de
lovne vneme, samoupravnega reda in dis
cipline, to pa vse potrebujemo v sila težav
nem boju zoper inflacijo. 
Samoupravne interesne skupnosti (SlS) de
lajo prve korake, ki pa so počasnejši, kot 
bi želeli, tudi zategadelj, ker nekatere stvari 
še niso do kraja preučene. Delegati so se 
zavzemali za .pravno metodo, da tako v ob
činah ne bi onemogočili praktičnih rešitev 
ustreznim določnim razmeram. Opozorjeno 
je bilo, da moramo imeti pred očmi interese 
delovnih ljudi. Zato tudi morajo SIS rasti 
iz TOZD in krajevnih skupnosti; to se pravi, 
da morajo biti čim bliže občanom oziroma 
delavcem v TOZD. 
Samoupravna delavska kontmla, kar je vid
no iz razprav, bo še bolj v središču pozor
nosti sindikalnega dela. To je tudi nujno 
potrebno, saj so storjeni komaj prvi koraki. 

Kot kažejo izkušnje, ta kontrola še ni do 
kraja zaživela. Kje so vzr·oki? Slaba pouče
nost, premajhna zavzetost sindikata in ne
pravilna kadrovska izbira v komisijah. 
Na kratko o kongresnih sklepih: 
V sklepih osmega kongresa zveze sindikatov 
Slovenije, ki so jih sprejeli po široki javni 
predkongresni razpravi ·in po razpravi v kon
gresnih komisijah, je rečeno, da morajo de
lavci v temeljnih in drugih organizacijah 
združenega dela neposredno odločati o po
gojih in rezultatih svojega življenja in mi
nulega dela. Sindikati bodo pobudni·ki in 
nosilci takšnega samoupravnega sporazume
vanja, ki mora omogočiti, da se bodo rezul
tati dela in poslovanja zrcalili v gospodar
skem napredlQu organizacij združenega dela 
in družbe v celoti. 
Delavci v organizacijah združenega dela bo
do združevali delo in sredstva sporazumno 
z drugimi delavci v združenem delu, tako da 
bi pri tem, ko bodo uresničevali svoje, ures
ničevali tudi splošne družbene interese. Sin
dikati bodo stalno spremljali delo delegatov 
in delegacij v delavskih svetih, samouprav
nih .interesnih skupnostih, krajevnih in druž
benopolitičnih skupnostih na vseh ravneh 
ter jim stalno pomagali pri dejavnosti v or
ganizacijah združenega dela. Pr.i tem bo nji· 
hova posebna skrb, da skupščine samouprav
nih interesnih skupnosti zažive kot enako
.pravni skupščinski zbori in da z drugimi 
zbori skupaj odločajo o politiki teh skupno
sti. 
Sklepi med drugim opozarjajo tudi na to, 
da se bodo sindikati zavzemali za skladno 
razvijanje samoupravnih družbenopolitičnih 
odnosov v kmetijskih zadrugah, obratih za 
kooperacija :in drugih oblikah združevanja 
delavcev in kmetov, tako kot tudi v drugih 
temeljnih organizacijah združenega dela. Po
litično pa bodo vztrajali pri tem, da kmetje 
kooperanti na podlagi svojega dela čimprej 
dobe enak položaj v združenem delu kakor 
delavci. S tem jim bo omogočeno tudi, da 
postanejo člani sindikata. 
Kar se tiče delavskega nadwra, je v sklepih 
rečeno, da deluje na podlagi pravilnikov o 
mestu in vlogi delavskega nadzora ter let
nih programov dela. Sindikati bodo zato za
htevali, da te dokumente pripravij-o in sprej
mejo v vsaki temeljni organizaciji združe
nega dela in v vseh delovnih organizacijah. 
·Preprečili bodo vsak poskus omejevanja svo
bode kritike in ugotovitve odgovornosti, ki 
bi jo zahtevali delavci, ti pa morajo za to 
dobiti vso neogibno politično zaščito. 
Po sklepih osmega kongresa slovensldh sin
dikatov je povečanje osebnega in družbenega 
standarda odvisno izključno od rezultatov 
dela. Zato bo dejavnost sindikatov usmer
jena v razvijanje vseh. oblik povečevanja pro
izvodnosti .pri osebnem in družbenem delu, 
ker je to edini stvarni temelj za povečanje 
dohodka. 
Sindikalne organizacije se bodo odločno upr
le poskusom, da hi osebne dohodke izplače
vali ne glede na samoupravno določena me
rila. V samoupravnih sporazumih, družbe
nih dogovorih in pri delitvi osebnih dohod
kov bodo sindikati zahtevali uvedbo sistema 
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bruto osebnih dohodkov. Sindikati razumejo 
prehod na bruto osebne dohodke kot logično 
posledico razvoja samoupravnih odnosov, v 
katerih združeno delo neposredno odloča o 
svoji skupni porabi in v ta namen združuje 
del svojega osebnega dohodka. 
V sklepih je nadalje rečeno, da morajo de
lavci v združenem delu postati osnovni no
silci načrtovanja, in pri tem poudarjajo, da 
se bodo sindikati javno zavzemali in zahte
vali razprave o vzrokih morebitnega odmi
kanja od zastavljenih ciljev. 
V poglavju o nalogah na področju ljudske 
obrambe in družbene samozaščite je rečeno, 
da bodo sindikati poliHčno podprli in na
mensko določili del dohodka za materialno 
preskrbo in opremo za potrebe ljudske ob
rambe. V obrambne priprave je treba še v 
večji meri .kot doslej vključiti mladino in 
ženske. 
Na koncu sklepov je rečeno, da se bo zveza 
sindikatov pridružila skrbi vse družbe za po
ložaj naših deiavcev, ki so začasno zaposleni 
v tujini. žive namreč v specifičnih razmerah 
kapitalističnih mezdnih odnosov, zato si bo
do sindikati prizadevali onemogočiti, da bi 
se odtujevali in izgubljali življenjslm pove
zavo z domovino. V dru~benopolitičnih skup
nostih bodo sindikati zahtevali, da se v raz
vojne načrte, gospodarsko in kadrovsko poli
tiko vključijo tudi določni ukrepi za vra-
čanje naših ljudi iz tujine. J . O. 

Problematika 
v zvez1 z 
delovno silo 

v 

v TOZD TUS 

Glede na povečan obseg proizvodnje se je 
pokazala letos tudi potreba po dodatni de
lovni sili. Ker je naše področje, se pravi tako 
šaleška kot tudi Sav.injska dolina izčrpana 
glede delovne sile, smo se odločili, da se 
obrnemo na zavode za zaposlovanje v drugih 
I'epublikah. Navezali smo sHke z zavodom 
v Vrbasu, -kjer so pokazali veliko zanimanje 
za zaposlovanje svojih ljudi v našem podje
tju. Tako smo v začetku meseca maja po
sl<ali predstavnika TOZD v Vojvodino, kjer se 
je konkretneje dogovoril o zaposiitvi ljudi 
v našem podjetju. Delavcem, ki so se v ta 
namen zbrali, je bila na kratko orisana zgo
dov.ina naše TOZD kot tudi nadaljnji razvoj 
Prav tako so bili seznanJeni v višino OD, ka
terega bi prejemali. Pri izbiri kandidatov 
smo jasno postavili zahtevo, da morajo biti 
samski, vendar pa, kot se je kasneje izka
zalo, ni bilo ravno tako. 
No, in končno je prišel tudi 28. maj, ko je v 
šoštanj pripotovala skupina 18 delavcev iz 
Vojvodine. Ker še nismo imeli pripravljenih 
prebivališč zanje, smo jih začasno namestili 
kar v domu na Slemenu, ki ga ima TUš v 
upravljanju. Delavci so bili razvrščeni na de
lovna mesta v proizvodnji, seveda najprej 
na poskusno delo. Nekateri so že kmalu pri
čeli delati s polno paro in prehajali že na 
norme. Vendar pa so nastopile težave glede 
nadurnega dela, saj je bilo njihovo bivali
šče precej oddaljeno od tovarne. Zaradi te
ga smo takoj začeli preurejati prostore v 
stari zgradbi poleg tovarne. Uredili smo jim 
dva prostora s po 16 ležišči in z vsemi ustrez
nimi sanitarijami. Ko smo jih prestavili v 
nove prostore, jih je bilo že samo 12, sedaj 
pa jih je od prve skupine ostalo samo 9. Kot 
sem že prej omenil, niso bili vsi samski in 
so že prav kmalu pripeljali s seboj družine. 
Nastopili. so dodatni problemi glede biva-
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»Šoštanjski« notranji transport v mokrih od
delkih se izvaja z mostnimi žerjavi, ki pogo
sto zaradi objektivnih in subjektivnih vzro
kov povzročajo nemalo težav. 

lišč, saj je le redkim uspelo najti stanova
nje v šoštanju, tako da so ti problemi še 
sedaj aktualni. 
S časom se je ponovno pokazala potreba po 
delovni sili in zopet smo ponovili postopek 
iz meseca maja. Tako je začela z delom v 
začetku septembra že druga skupina delav
cev iz Vojvodine. Prispelo jih je 29 in zopet 
smo jih namestili v domu na Slemenu. 
Preuredili smo prostore kopalnice vegeta
bila in dobili 3 sobe s skupno 33 ležišči. Se
veda so to preureditev spremljala še razna 
dodatna dela, saj so bivalni prostori dejan
sko v samem .podjetju. Dostop v podjetje 
smo uredili z vrati .in domofonom (hišnim 
telefonom), prav tako pa še 'POtekajo izpopol
nitve požarno varnostnih naprav. S prvim 
snegom smo tudi to skupino, ki se je skrčila 
na 23 ljudi, prestavili v nove prostore. Za 
stanovalce smo sestavili tudi neke vrste pra
vilnik in hišni red, v katerem so zelo ostre 
kazni za kršitelje predpisov, ki jih bomo tudi 
dosledno ·izvajali. Prav tako pa imajo tudi 
nadzornika teh prostorov. 
Za delavce iz Vojvodine pogosto organizira
mo tudi sestanke z vodstvom podjetja, ki 
mu iznašajo svoje probleme. V kolikor so 
upravičeni, jih tudi rešujemo. Na razpolago 
smo jim dali tudi tako imenovani klubski 
prostor, v katerem so tudi seje. 
Z njimi se pogovarjamo v srbohrvaščini in 
smo v ta namen prevedli tudi hišni red kot 
tudi pravHa in gradivo .iz varstva pd delu. 
Ugotavljamo, ela so nekateri med njimi iZl·ecl
no zainteresirani za elelo v tovarni in tudi v 
družbeno političnih organizacijah. Odnosi 
med njimi in ostalimi člani kolektiva so to
variški in nadejamo se lahko, da se bodo 

Novi delavci so se dokaj hitro vključili v 
delo. Lepljenje na plošče v TUš . 

privadili tudi tisti, ki doslej še občasno po
vzročajo največ problemov. 
Na koncu naj izrazim mnenje, da bodo tudi 
tisti, ki bodo v .prihodnje prišli iz sosednjih 
republik, deležni enake pozornosti, kot do
sedanji dve skupini in vsi ostali člani ko-
lektiva. Z. M. 

Potrebna j e 
zavzetost organLzacq 
Ln samoupravnih 
organov za 
učinkovitejše delo 
delegacij za družbeno 
poli tič ne skupnosti 

Iz dela delegacije TOZD usnjarna Vrhnika 
in skupnih strokovnih služb v SO Vrhnika 

O nalogah delegacij smo v našem glasilu že 
pisali. Najbrž pa ne bo odveč, če ponovno v 
kratkih besedah osvetlimo predvsem nasled
nje: 
Osnovna naloga delegacije in njenih članov 
je, da v skupščinah družbeno političnih skup
nosti izražajo neposredne, pristne in resnične 
interese okolja, iz katerega ,izhajajo, in da se 
na tej podlagi, upoštevajoč interese drugih in 
splošne družbene interese, dogovorijo o od
ločitvah. Iz te osnovne naloge izhajajo vse 
druge naloge, pa tudi položaj delegacije in 
delegatov v temeljni samoupravni organiza
ciji in skupnosti. Omenjena osnovna naloga 
zahteva, da je delegacija stalno in tesno po
vezana z delovnim.i ljudmi, ki so jo ·izvolili. 
Prav zaradi tega je izrednega pomena, da se 
pravilno določajo razmerja med delegacijo 
in temeljno samoupravno organizacijo in 
skupnostjo ter njenim.i organi upravljanja. 
Ta razmerja se določijo v samoupravnih 
splošnih aktih temeljnih samoupravn.ih or
ganizacij oziroma skupnosti. Določitev teh 
razmerij je zlasti pomembna za oblikovanje 
stališč delegacije. Razmerja, ki nastajajo 
med delegacijo, delovno skupnostjo in organi 
upravljanja, se sicer ne izčrpaj.o samo ob do
ločanju in obli:kovanju stališč delegacije, ven
dar je to glavna vsebina teh razmerij . 
Ustavne določbe o odgovornosti delegacij 
in delegatov so razmeroma skope, vendar 
zadosti splošne, kot ustavna načela, ki se 
podrobneje lahko in morajo razčleniti de
loma v zakonu, zlasti pa v samoupravnih 
splošnih aktih temeljnih samoupravnih or
ganizacij in skupnosti. 



Volitve delegacije za SlS v Litiji 

Ustava določa, da so delegacije dolžne o svo
jem delu in o delu delegatov v skupščinah 
poročati temeljnim samoupravnim organiza
cijam oziroma skupnostim in da so za svoje 
delo odgovorne tem organizacijam oziroma 
skupnostim. Prav tako je po ustavni določbi 
delegat dolžan o delu skupščine in o svojem 
delu obveščati delegacije in temeljne samo
upravne organizacije in skupnosti, oziroma 
družbeno poiitične organizacije, ki so ga de
legirale in jim je odgovoren za svoje delo. 
V naših statutih TOZD so delegacije obrav
navane v poglavju V. DELEGACIJE TOZD 
(65. do 73. člen). 
Zlasti pomemben je 71. člen, ki ·se glasi: 
Clani delegacije morajo biti v stalni pove
zavi z delavci TOZD, ki so jih delegirali. 
Delegacija mora predložiti vsa pomembnejša 
vprašanja, ki zadevajo interese delavcev v 
TOZD, v obravnavo delavskemu svetu TOZD 
pred obravnavo v zboru združenega dela ob
činske skupščine. Delavski svet je dolžan 
tako vprašanje obravnavati in s svojim sta
liščem seznaniti delegacijo. Prav tako mo
rajo biti člani delegacije seznanjeni tudi z 
vsemi sklepi TOZD. Ce za obravnavo posa
meznega vprašanja iz dela občinske skup
ščine ni mogoče sklicati seje delavskega 
sveta, se delegacija o takem vprašanju po
svetuje z izvršnim organom delavskega sveta. 
Delegati so dolžni v občinski skupščini za
stopati skllepe, stališča, predloge samouprav
nih organov svoje TOZD in se ·Sporazumeti 
z drugimi delegati za skupna stališča. 
Ce pr.ide ob posameznem vprašanju do ne
soglasja med delegacijo in samoupravnimi 
organi TOZD, se skliče zbor delavcev TOZD, 
ki sprejme stališče o tem vprašanju. 
Naloge, pravice in odgovornosti delegacij in 
delegatov so nesporno jasne. Kaj pa smo od 
izvolitve dalje delegati napravili in s kakš
nimi težavami se srečujemo pri svojem de
lu oz·iroma pri oživotJVorjenju ustavnih načel? 
Po izvolitvi in konstituiranju smo imeli do 
sedaj šest sej, na katerih smo obravnavali 
predloženo gr;adivo za posamezne seje ob
činske skupš~ine in sprejemali stališča, Jd 
jih morajo izvoljeni delegati prenašati in 
zanje glasovati na sejah. Predloženo gradivo 
je bilo po vsebini precej različno, za večino 
izmed nas tudi težko razumljivo in ne na
zadnje preobširno. Za prve seje je bilo gra
divo dostavljeno le za število delegatskih 
mest (5), ki jih ima naša delegacija v SO, 
in ne za vse člane delegacije (15) in še to 
ne pravočasno. 
Na našo zahtevo in po sklepu SO sedaj gra
divo pošiljajo vsem članom delegacije in to 
s kratko obrazložitvijo vsakega predložene
ga akta, do katerega mora delegacija opre
deliti svoje stališče. S tem je priprava dele
gatov za sejo delegacije in razprava ter spre
jemanje stališč bistveno olajšano. 
Ni namen tega sestavka obravnavati, kakšno 
gradivo je bilo predloženo in kakšna stali
šča je delegacija sprejemala, ker to je snov, 
ki jo mora delegacija posred()vati DS TOZD 
in delovni skupnosti SSS. 

Razumljivo je, da delo delegacije v tem krat
kem času delovanja še ni povsem zaživelo. 
Dejstvo je, da smo stopili na pot delegat
skega sistema z velikim zanosom, toda pre
malo usposobljeni za njegovo takojšnjo uve
ljavitev. Ta ugotovitev pa se ne nanaša na 
samo člane delegacije, pač pa tudi na organe 
upravljanja v TOZD in SSS in družbeno po
litične o!'ganizacije. 
V organizaciji OK SZDL je bil pred kratkim 
organiziran enodnevni seminar za delegate. 
Vsekakor pa je to le skmmen začetek vzgoj
no izobražev·alnega postopka, ki se bo moral 
dopolnjevati z novimi oblikami, izhajajoč iz 
potreb in ugotov.itev vsakodnevne prakse. 
Priznati moram, da smo v ;prvi stopnji dele
gatskega življenja, primerjajoč s prejšnjim 
odborniškim in poslanskim ·sistemom, do
segli to, da pri obmvnavanju in oblikovanju 
stald,š,č 'sodeluje večje število 1judi. Nismo 
pa še povsem uspeli, da bi pri oblikovanju 
stališč sodelovali samoupravni organi in sr.e
dina, ki nas je izvolila. Res je, da v večini 
primerov tudi nismo imeli pravega časa za 
sklic samoupravnih organov skupno z dele
gacijo. Pozitivna pa je ugotovitev, da smo 
na seje organov samoupravljanja vabljeni 
vsi delegati in da smo seznanjeni z vsemi 
gradivi, ki so predloženi v obravnavo tem 
organom, in tudi z drugimi potrebnimi no
tranjimi informacijami. 
Očitek, da na sejo SO hodijo stalno eni in 
isti delegati, ne velja za našo delegacijo. Do
govorili ·Smo se, da število S delegatov kroži 
po seznamu, tako da praviloma vsak član 
delegacije pride na vrsto na vsako tretjo 
sejo SO Vrhnika. Ta dogovor vsekakor ni 
v skladu s tem, da gre praviloma na sejo ti
sti delegat, ki je najbolj usposobljen za raz
pravo o določenem gmdivu, ki je na dnev
nem redu. Menimo, da je ena izmed bistvenih
nalog delegacije tudi v tem, da se vsi uspo
sobimo za aktivno delo. Sicer pa mora izvo
ljeni delegat izražati in zastopati stališče de
legacije, ki ga sprejme na seji. 
Za nadaljnje širše in poglobljeno delo dele
gacije je zlasti potrebno: 
- sodelovanje z organi samoupravljanja pri 
oblikovanju stališč, 
- večja zavzetost družbeno političnih orga
nizacij za ustvarjanje boljših pogojev dela 
delegacije, 
- sistematično nadaljevanje izobraževanja 
delegatov, 
- pripravljanje gradiva in in:fio!'macije v zgo
ščeni obliki in v delovnemu človeku razum
ljivem jeziku, 
- pravočasno dostavljanje gradiva, da bo 
možno sprejemati stališča do bistveno po
membnih vprašanj s samoupravnimi organi 
ali zbori delavcev, 
- poglobHev in razširitev načinov sredstev 
za obveščanje delegatov. 
Dosledna skrb za enakomerno obremenje
nost delegatov. Nesprejemljivo j.e, da imamo 
nekateri delegati še lwpioo drugih pomemb
nih zadolžitev še v drugih delegacijah in sa
moupravnih interesnih skupnostih, kar za
hteva časovno in fizično prevelike obreme
nitve posameznikov. To pa lahko povzroči 
površnost pri opravljanju važnih zadolžitev, 
ker preprosto nisi v stanju niti prelistati 
kopico gradiv, kaj šele preštudirati. Preveli
ka obremenjenost posameznih delegatov pa 
lahko povzmči nehote zanemarjanje dela 
njihovih delovnih dolžnosti, kar pa vsekakor 
tudi v delegatskem sistemu ni zaželeno, niti 
dopustno. ~ 

P.P. 

IZ DELA DELEGACIJE TOZD USNJARNE 
šMARTNO V ZBORU ZDRUžENEGA DELA 
LITIJA 

Ko smo v začetku letošnjega leta na predlog 
družbenopolitičnih organizacij in samouprav
nih jeder sestavljali in potrjevali listo kandi
datov za zbor združenega dela, smo polno 
upoštevali splošno sprejeta načela o izbiri 
kandidatov kot tudi pristanke kandidatov, 
da bodo voljni delati v teh novih kakovostno 
naprednejših družbenih odnosih. Tako smo 
oblikovali 14-člansko delegacijo, ki ima v 
zboru združenega dela dve delegatski mesti. 

Delegacija je imela doslej 4 seje, od tega sku
paj z delavskim svetom TOZD 2 seji. 
Delegacija se je sestajala po potrebi, običaj
no nekaj dni pred sejo skupščine. Na teh 
sejah so delegati, skupaj s člani delavskega 
sveta TOZD, s polno mero odgovornosti iz
oblikovali stališča do posamezne problema
tike, ki naj bi se obravnavala na seji zbora 
združenega dela, ali celotne skupščine, .in 
izvolili iz svoje sredine dva delegata, ki sta 
z ustreznimi pooblastili zastopala delovno 
skupnost na seji skupščine. 
Na prvi seji, sodelovaH so le člani delegacije, 
so se delegati dodobra seznanili s svojim 
delom .in družbeno politično odgovornostjo 
do svojih volilcev, do delovne skupnosti ter 
do ·Svojega delovanja v skupščini oziroma 
.zboru. Prav tako je bil obravnavan tudi dnev
ni red prve skupne seje vseh zborov SOb 
Litija, ki je vseboval predvsem konstituira
nje posameznih organov SOb in imenovanja 
delegatov za razna republiška telesa. 
že na drugi seji delegacije, ki je bila skli
cana na osnovi prve ločene seje zbora zdru
ženega dela in druge seje vseh zbomv SOb 
Litija v mesecu juniju, se je glede na dokaj 
pester dnevni red razvila živahna razprava. 
Delegati so zelo kritično obravnavali pred
lagani sprejem odloka o bistveno povečanem 
prispevku za uporabo mestnega zemljišča, 
saj se je s sprejemom odloka prispevek naše 
TOZD povečal za več kot 100 Ofo. 
Sprejeto stališče, da naj hi stopil odlok v 
veljavo v letu 1975 in ne takoj na seji skup
ščine, ni bil ·sprejet predvsem zaradi izred
nih potreb po komunalnem urejanju podro
čij, ki zapadejo pod svojstvo mestnega zem
ljišča. 

Clani delegacije so se z ostalimi predlogi stri
njali. 
Tudi za drugo skupno sejo zbora združenega 
dela in KS v septembru, kjer so zaradi po
membnosti dnevnega reda sodelovali tudi 
člani DS TOZD, je po uvodni ·informaciji po
tekala razprava o zelo pomembnih točkah 
dnevnega reda, kot o: 
- analizi poslovnega uspeha OZD in TOZD 
za obdobje januar-junij 1974, 
- poročilu o -izvajanju programa gradnje 
in popravila šolskih poslopij in 
- predlogu o razpisu referenduma za uved
bo občinskega samoprispevka za financiranje 
gradnje in obnove šolskih poslopij. 
Pozitivno stališče o razpisu referenduma sta 
naša delegata zastopala na seji zbora ter ·Se 
aktivno vključila tudi v razpravo o ostalih 
vprašanjih dnevnega reda. 
Posebno je potrebno poudariti, da je poteka
la v TO!ZD obsežna ·razprava o podaljšanju 
samoprispevka za šolstvo ter so delovni 
ljudje z dvotretj.insko večino podpi'li podpis 
samoupravnega sporaztima o zagotovitvi 
sredstev za financiranje programa za gradnjo 
in obnovo šolskih in vzgojnovarstvenih po· 
slopij. 
V zvezi s tako odločitvijo delavcev v TOZD 
in sklicano tretjo skupno sejo zbora združe
nega dela in zbora KS v novembru mesecu 
so se na četrti sej-i sestali člani delegacije in 
DS TOZD ter zavzeli stališča do seje obeh 
zborov SOb ter verificirali odločitev delov
nih ljudi za podpis družbenega dogovora za 
financiranje programa investicij v šolske in 
vzgojnovarstvene objekte v občini Litija. 
Menim, da smo z opisanim delovanjem dele
gacije, to je posvetovanjem z delavskim sve
tom TOZD in neposredno z volilci, na naj
boljši poti za nadaljnjo graditev in utrjeva
nje delegatskega sistema. 
Kritično stališče pa bi bilo potrebno zavzeti 
do tistih delegatov, ki ne izpolnjujejo svojih 
družbenih obveznosti in s tem tudi dela 
delovnih obveznosti, Icot so pogovori z volil
ci, nadalje ne prihajajo na seje delegacije in 
podobno. 
Posebno slednje, to je komaj 50 Ofo udeležba 
na sejah delegacije, bistveno otežkoča delo, 
zato bi tak odnos lahko šteli tudi kot prema
lo razvit občutek za samoupravljanje in po
manjkanje odgovornosti. 
Menim, da je ključ za iz,boljšanje stanja v 
ustreznem načinu izobraževanja. P. B. 
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• Povzetek LZ 

zapisnika 
sestanka sveta 
delegatov-
2. x. 1974 
Svet delegatov je pregledal letošnje gospo
darjenje delovne organizacije in posameznih 
TOZD ter ocenil, kako smo se vključili v 
protli:inf1acijska prJzadevanja. 
Ob splošnih gospodarskih težav-ah in še pose
bej problemih, s kakršnimi se bori usnjar
ska industrija pri nas in v svetu, smo že v 
začetku leta pričakovali, da bodo letošnji 
poslovni rezultati slabši, kot smo jih bili 
vajeni doslej. Finančni rezultat 9-mesečnega 
gospodarjenja .je res precej nižji od lanske
ga. Letošnja akumulacija celotne Ol'ganiza
cije združenega dela znaša 5 milijard S din, 
lani pa smo imeli v tem obdobju 7 milijard 
S din. 
Vendar se s takšnimi rezultati uvrščamo med 
uspešnejše usnjarje, saj bodo po dosedanjih 
podatkih le redki leto pozitivno zaključili. 
Kot smo že večkrat ugotavljali, se med us
pešnejšimi držimo predvsem zaradi naše iz
vozne usmerjenosti. Velik del naše proizvod
nje izvozimo, kljub poznanim težavam in za
htevnosti inozemskega trga. V 10 mesecih 
smo ·izvozili celo nekaj več kot v istem ob
dobju lani - za blizu 12 milijonov dolarjev 
- in lahko rečemo, da bo naš letošnji izvoz 
med najpomembnejšimi poslovnimi uspehi, 
četudi bo le enak lanskemu. Pomembno pri 
našem vključevanju v ztmanjetrgovinsko de
javnost pa je dejstvo, da porabimo za uvoz 
približno le polovico izvoza. Slovensko go
spodarstvo pokriva s svojim izvozom le 35 
odstotkov uvoza. 
Na slabšo akumulativnost so vplivale pred
vsem podražitve materialov, ki jih potrebu
jemo v naši proizvodnji - poprečno za 50 
odstotkov . • Pmdajne cene pa imamo verjetno 
med izjemnimi v Jugoslaviji, nižje Jw lani 
in ob koncu leta 1972. S čevljarji se usnjar
ska podjetja že eno leto dogovarjajo za skle
nitev sporazuma o cenah, vendar doslej tak 
sporazum še ni bil podpisan, krajši konec 
pa zaradi tega vlečejo usnjarj:i. Naše pro
dajne cene za svinjsko usnje so Ietos za bli
zu 1000 S din nižje kot lani, za goveje usnje 
pa celo za 2000 S din pri m 2 • 

Splošna ocena za gospodarjenje v prihod
njem letu ni nič kaj obetavna, vendar lahko 
račtmamo s kolikor toliko nonnalnimi go
spodarskimi rezultati, če bodo naši indelki 
v sprejemljivi kakovosti in pravočasno do
bavljeni. Za dosego teh dveh pogojev pa mo
ramo odpraviti slabosti in pomanjkljivosti 
pri našem vsakodnevnem delu, o katerih že 
dolgo govorimo. To je vprašanje večje od
govornosti pri opravljanju delovnih nalog, 
disciplina, nagrajevanje po delu itd. Med 
glavne naloge pa je svet delegatov uvrstil: 
- Z vso zavzetostjo se je treba lotiti pri
prav na ustanovitev večjega števila TOZD. 
Do konca leta moramo zaključiti priprave na 
ustanovitev - povečanje števila TOZD. 
- Najti je treba nove metode in načine ob
veščanja v OZD, da bodo vsi delovni ljudje 
pravočasno obravnavali problematiko, o ka
teri bodo sklepali samoupravni organi TOZD. 
- Izdelati je treba politično oceno dosedaj 
sprejetih samouprav-nih aktov v okviru OZD 
in TOZD predvsem s stališča, aH odražajo 
osnovna izhodišča in namene sedanj.e poli
tične stvarnosti. Ugotoviti pa je treba tudi, 
kako so v teh aktih urejeni odnosi med 
TOZD. 
- Komercialna služba mora izdelati analizo 
naše izvozne in uvozne dejavnosti. 
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- V sistemu nagrajevanja je treba merila 
urediti tako, da bomo nagrajevali delo in 
spodbujali ustvarj.alnost, nedelavnost ,jn le
nuharjenje pa preganjali. Socialno politiko 
pa urejati posebej, ne v okviru nagrajevanja 
po delu. 
- Izdelati je treba oceno solidnosti (gospo
darske uspešnosti) naših domačih in tujih 
kupcev. Obveljati mora načelo, da nesolid
nim partnerjem blaga ne dajemo. Zato je 
treba izdelati seznam {>>Črno listo«) nesolid
nih kupcev, ki ga morajo pri svojem delu 
spoštovati vse službe oziroma delavci, ki so 
odgovorni za prodajo. 
- Varčevati povsod tam, kjer imamo od tega 
rezultate. To nalogo moramo jemati bolj 
resno in dosledno kot doslej. 
- Zaostriti vprašanje discipline in odgovor
nosti na vse ravneh. 
- Vse TOZD morajo izdelati svoje konkret
ne stabilizacijske (protiinflacijske) progra
me. V njih točno določiti naloge in nosilce 
ter sproti preverjati uspešnost izvajanja pro
gramov. 
Svet delegatov je sprejel sklep o ureditvi iz
dajateljskih razmerij med OZD IUV in gia
silam USNJAR ter potrdil predlagano te
meljno vsebinsko zasnovo Usnjarja. 
Družbeni organ upravljanja g1asi.la je izda
•jateliski svet. ki je sestavljen iz 8 delegatov 
TOZD (vsak DS imenuje po enega delegata), 
3 delegatov družbeno političnih organizacij 
v okviru OZD IUV, 3 delegatov iz vrst ured
niškega odbora Usnjarja in njegovih rednih 
sodelavcev. 
Naloge izdajateljskega sveta so predvsem: 
skrbi za neposredno povezovanje časopisa z 
delovnimi ljudmi in občani, da se zagotovi 
nj.ihov vPliv na delo -in razvoj glasila; sklepa 
o temeljnih vprašanjih .izvajanja temeljne 
vsebinske zasnove glasila; ugotavl.ia, kateri 
od sodelavcev so redni sodelavci glasila itd. 
Razpisal ie vodilna delovna mesta v OZD 
IUV ter določil pogoje za zasedbo, in sicer: 
- pomočnik glavnega direktorja za tehnič
na vpraš·anja 
- visoka izobrazba kemijske smeri in 3 leta 
prakse na vodilnih delovnih mestih ali 
_:__ višja izobrazba kemijske ali usniarske 
stroke in 5 let prakse na vodilnih delovnih 
mestih, 
- znanie enega svetovnega jezika; 
- pomočnik glavnega direktorja za finančna 
vprašanja 
- najmanj srednješolska izobrazba P.lwnom
ske smeri in 5 let prakse na vodilnih delov
nih mesHh; 
- pomočnik glavnega direktorja za komer
cialne zadeve 
- visoka izobrazba ekonomske ali komer
cialne smeri. 3 leta prakse na vodilnih de
lovnih mestih ali 
- višješolska :izobrazba iste smeri in S let 
prakse na vodilnih delovnih mestih, 
- znanje dveh svetovnih jezikov 
- pomočnik glavnega direktorja za kadrov-
sko-splošne zadeve 
- pravna fakulteta z opravljenim pravo
sodnim izpitom .in 3 leta prakse na odgo
vornih delovnih mestih ali 
- pravnik ali industrijski psiholog s S let 
prakse na odgovornih delovnih mestih:....-,. 
Za vsa delovna mesta se poleg splošnih, z za
konom določenih pogojev zahtevajo še mo
ralno-politične kakovosti in pravilen odnos 
do samoupravljanja. 
Imenoval je razpisno komisijo za zbiranje 
ponudb dn predlaganje kandidatov za zased
ho teh delovnih mest v sestavu: Anton Sav
šek (TOZD usnjarna šmartno), Herman Leš
nik (TOZD TUš), Albina Zupan (delovna sk. 
stmk. služb), Majda širok (TOZD Igracl -
gradb.), Miro Homovec (TOZD Usnje-plast). 
Potrdil je predlagano .poimenovanje in ocene 
delovnih mest v delovni skupnosti skupnih 
strokovnih služb (kot je pripravila skupna 
komisija in sprejela delovna skupnost teh 
služb). 
Odborom za medsebojna razmerja temeljnih 
organizacij združenega elela, v katerih je s 
l. oktobrom 1974 uveljavljen samoupravni 
sporazum o osnovah in mer.ilih notranje cle
J;itve sredstev za OD, priporoča, ela v nasled
njih treh mesecih določajo točko za obmčun 

OD v višini 100 Ofo ·osnov pod pogojem, ela 
doseženi finančni rezultat TOZD omogočajo 
tako izplačilo. 
Samoupravni sporazum o osnovah in mreilih 
notranje delitve sredstev za OD v IUV dolo
ča, ela o višini nadomestila za seje samo
upravnih organov sklepa svet delegatov. Ta 
je sklenil, da znaša sejnina za seje sveta 
delegatov 10.- N din na uro. Delavskim sve
tom TOZD pa pripor:oča, da določijo enako 
višino za seje samoupravnih organov in iz
vršnega odbora sindikata, ki potekajo izven 
delovnega časa. 
Svet delegatov je sprejel še pravilnik o vo
dilnih in drugih strokovnih delovnih mestih, 
na katerih delavci opravljajo zunanje-trgov
ski promet. 

Iz zapisnika (I. K.) 

Obračun za 
9 mesecev 
Celotni dohodek in dohodek podjetja ugo
tavljamo za podjetje kot celoto in za po
mezne TOZD. Tudi za poslovne enote v TOZD 
ločeno ugotavljamo finančni uspeh ter o 
doseženih rezultatih obveščamo zaposlene v 
posameznih enotah. Na sestankih samo
upravnih jeder so poleg vseh osta.Jih po
membnih zadev obravnavani tudi doseženi 
rezultati. 
V 9 mesecih letošnjega leta je finančni uči
nek precej nižji, kot pa smo ga dosegli lani 
v primerjalnem obdobju. 
Delitev ceLotnega dohodka za celo podjetje 
je v primerjavi z lansko naslednja: 

v 000 N din I.-IX. 1973 I.-IX. 1974 indeks 

celotni dohodek 664.3S6 810.299 122 
porabljena sredstva 515.393 6S3.398 127 
dohodek 148.963 156.900 105 
ostanek dohodka 49.661 30.940 62 
pogodbene obveznosti 16.708 16.848 101 
zakonske obveznosti 12.046 22.757 189 
oseb. doh. in prejemki 70.S48 86.3SS 122 
Indeks sicer kaže, ela se je precej povečal 
celotni dohodek, vendar so še bolj narasli 
stroški ter je zato ostanek dohodka oziroma 
dobiček za 40 °/o manjši od lanskega. 
Na slabši finančni rezultat je poleg pove
čanih str-oškov (predvsem zakonske obvez
nosti) precej vplivala podražitev pomožnih 
in režijskih mater.ialov. Poleg tega smo le
tos dosegli tudi v prodaji nižje poprečne 
prodajne cene, tako v izvozu kot na doma
čem trgu. Na nižje dosežene prodajne cene 
je vplivala tudi kakovost izdelkov in asor
timent proizvodnje. Boljših artiklov (velur, 
napa, lak) smo •izdelali letos manj kot lani, 
več pa je bilo usnja za podloge. Prodajna 
cena boljših artiklov je približno za 40.- din 
višja kot cena podlogam, medtem ko so 
proizvodni stroški za obe skupini skoraj 
enaki. 
O sami kakovosti usnja je ugotovljeno, da 
je letos .slabša od •lanske bodisi zaradi suro
vinskih napak ali pa napak, ki izvirajo iz 
proizvodnega postopka. O teh problemih 
je bi1o v teku leta mnogo razprav v po
sameznih obratih oziroma v okviru podjetja 
in lahko rečem, da so se zadnje mesece 
stvar.i začele popravljati. 
Količinska pmizvoclnja je letos nekoliko več
ja kot lani, in sicer 'Pri svinjskem usnju za 
1 Ofo, pri govejem za 19 Ofo, pri krznu za 
10 Q/o ,jn v opekarni za 12 Ofo. Porasla je tudi 
poraba usnja v domačih konfekcijskih delav
nicah (za 17 °/o), poraba krzna pa je letos 
nižja. 
V tem pregledu so upoštevani le dokončni 
izdelki, ne glede na to, v katerem obratu 
so bili izdelani. Polizdelke namreč prena
šamo iz TOZD v drugo TOZD, oziroma iz 



PREGLED PROIZVODNJE 

svinjsko usnje s ceplj. 
goveje usnje s ceplj. 
goveje tehnično in podplatno usnje 
ovčje krzno 
krzno divjačine 
sortirane ščetine 
poraba usnja v lastnih obratih 
poraba krzna v lastnih konfekcijah 
opeka - prerač. na opečne enote 

Celotni dohodek v 000 N din 

m' 
m' 
kg 
m' 

kosov 
kg 
m' 
m' 

kosov 

I.-IX. 1973 

2.816.781 
595.261 
379.050 
140.526 

8.679 
64.915 

149.074 
19.786 

4.614.601 

I.- IX. 1973 

I.- IX. 1974 

2.741.510 
710.385 
494.046 
154.242 

12.042 
66.863 

174.765 
17.145 

5.184.993 

indeks 

indeks 

101 
119 
130 
110 
139 
103 
117 
87 

112 

I.- IX. 1974 

TOZD Usnjarna Vrhnika 
TOZD Usnjarna šmartno 
TOZD Tovarna usnja šoštanj 
TOZD Igrad 

328.154 49 372.315 46 114 
111 
135 
177 
140 
152 

138.517 21 154.359 19 
60.287 9 81.609 10 
23.795 4 42.180 5 

TOZD Usnje-plast 103.971 16 145.222 18 
TOZD Maloprodaja 9.632 1 14.614 2 
Skupaj 664.356 100 810.299 100 122 

Izvoz v 000 dolarjih 

TOZD Usnjarna Vrlmika 
TOZD Usnj.arna šmartno 
TOZD Tovarna usnja šoštanj 
TOZD Maloprodaja 
Skupaj 

Ostanek dohodka - dobiček v 000 N din 

TOZD Usnjarna Vrhnika 
TOZD Usnjarna šmartno 
TOZD Tovarna usnja šoštanj 
TOZD Igrad 
TOZD Usnje-plast 
TOZD Maloprodaja 
Skupaj 

Poprečno število zaposlenih 

TOZD Usnjarna Vrlmika 
TOZD Usnjarna šmartno 
TOZD Tovarna usnja šoštanj 
TOZD Igrad 
TOZD Usnje-plast 
TOZD Maloprodaja 
Skupaj 

Poprečni OD na mesec na 1 zaposlenega 

TOZn Usnjarna Vrlmika 
TOZD Usnjarna šmar tno 
TOZD Tovarna usnja šoštanj 
TOZD Igrad 
TOZD Usnje-plast 
TOZD Maloprodaja 
Skupne ·strokovne slmbe 
Skupaj 

obrata v drug obrat v okviru TOZD, ker 
menimo, da je to cenejše, kot pa da bi 
vsak obrat -imel celotno tehnologijo. S temi 
prenosi povečujemo celotni dohodek, ker si 
obrati med seboj prenose fakturirajo. V .pri
merjavi z Ianskim letom se je letos no
tranja realizacija skoraj podvojila (lani 
53.368.000 N din, letos 106.261.000 N din). Tu 
je všteta tudi prodaja Iastn}m konfekcijam, 
galanteriji, prodajnemu skJadiš·ču in trgovski 
mreži. 
V nadaljnjem delu bi si ogledali, kakšna je 
udeležba posamezne TOZD v celotnem do
hodku, pr.i izvozu, pri dobičku in koliko za
poslenih ima vsaka TOZD. 
Iz vsega navedenega lahko hitro ugotovimo, 
da so rezultati letos mnogo slabši od lan
skega leta oziroma od tistih rezultatov, ki 
smo j.ih dosegali zadnja leta. 
Vendar je v tako težkem položaju oziroma 
še v težjem kot naše podjetje, celotna us
njarska industrija. Kljub povečanim proiz
vodnim stroškom so prodajne cene usnja 
nižje, čeprav ·So se cene obutvi dvignile. 
Nujno je treba •sktlenit.i sporazum o cenah 
med usnjarsko in čevljarsko industrijo, kar 
se sicer že dolgo pripravlja. 
Zaključili bi s tem, da je treba vložiti vse 
sile v to, da se proizvodnja poveča do naj
večje možne meje, ker se bodo s tem re
žijski stroški znižali; da je treba spraviti 
kakovost usnja na višjo raven; da je treba 
po\'eČati ,izvoz (z zadnjo devalvacijo so se 
cene v .izvozu dvignile za okrog 7,5 Ofo) in 
varčevati je treba na vseh področjih 

P.G. 

7.601 74 
760 7 

1.811 18 
49 1 

10.221 100 

26.339 53 
15.395 31 
2.266 5 

590 1 
4.815 10 

256 
49.661 100 

1.138 42 
547 20 
538 20 
283 10 
108 4 

21 1 
2.718 100 

2.110.48 
2.000.08 
1.912.87 
1.773.75 
2.479.15 
2.307.36 
3.220.00 
2.064.14 

7.503 73 
857 8 

1.950 19 
31 

10.341 100 

19.974 65 
5.226 17 

564 2 
1.663 5 
3.373 11 

140 
30.940. 100 

1.139 41 
573 20 
567 20 
299 11 

18 4 
23 1 

2.804 100 

2.318.40 
2.281.60 
2.285.28 
2.106.80 
2.918.90 
2.883.30 

3.486.80 
2.348.96 

99 
113 
108 
63 

101 

76 
55 
25 

282 
70 
55 
62 

100 
105 
105 
106 
100 
110 
103 

110 
114 
119 
119 
118 
125 
108 
114 

Prišli - odšli 
V mesecu oktobru se je v Industriji usnja 
Vrhnika zaposlilo 23 delavcev, 24 delavcev 
pa je prenehalo delati 
a) TOZD usnjarna Vrhnika 
prišli: Nevzeta Adem, Miroljub Adjic, Anka 
Bajser, Ivica BajoviC, Stanko Berglez, Alojz 
Bogataj. Rok Kogovšek, Anica Kuzma, Djuja 
Markovic, Dušan Mik1ožič, Vladimir Varšek, 
Rudolf Zrinski, 
odšH: Veronika Beti, Vlado Bosilj, Rosa ču
pic, Janez Gorenc ml., Stane Korošec, Rifat 
Lulic, Dragoljub Macanovic, Antonija Novak, 
Mileva Obradov-ic, Vida Roseinstein, Mojca 
Saje, Dragica šetina 
V skupnih strokovnih službah je prenehala 
delati Betka Zobec, Karel Korošec pa je od 
l. oktobra dalje voden v TOZD usnjarna 
šmartno. 
Po sklepu odbora za medsebojna: razmerja je 
upokojencem Jožefi Fatur, Francu Mikužu, 
Marjanu Natererju, Ivanu Vidmarju in Ed
vardu Zupanu, ki delajo s skrajšanim delov
nim časom, prenehalo delovno razmerje. Ker 
pa bodo svoje delo opravljali še naprej, je 
bila z njimi sklenjena pogodba o delu (ci
vilno pravno razmerje), 

Nalaganje opeke na kamio11 ostaja še naprej 
ročno delo 

b) TOZD usnjarna šmartno 
priŠ'li: Branko Beljubašic, !Peter čož, Mar tin 
Golob, Franc Kernc, S!'ečo Laharnar, Franc 
Mrak, Jože šegš, Marjan Vidergar, 
odšli: Olga Matoz, Alojz Peterlin, Jože Po
g.laJjen Ani Ret,ar, Radovan Skubec, 
c) TOZD Igrad Vrhnika 
- gradbeništvo: 
prišel: Asim Keranovic 
- opekarna: ni sprememb, 
d) TOZD Usnje-plast Ljubljana 
prišel: Niko Tomazo 
s služenja vojaškega voka se je vrnil Danijel 
žnidaršič 
odšla: Majda Zajc, 
e) V TOZD maloprodajna mreža Ljubljana 
ni sprememb, TOZD tovarna usnja šoštanj 
pa nam bo podatke pričela pošiljati z novim 
letom. J . B. 

[(ako smo poslovali 
v oktobru 197 4 

TOZD usnjarna Vrhnika 
usnjarna izdelano 272.741 m 2 usnja 
ščetinama izdelano 8.079 kg sort. ščetin 
konf. usnja porablj-eno 5.892 m 2 usnja 
usnjena 
galanterija porabljeno 2.759 m' usnja 
TOZD usnjarna šmartno 
usnjarna izdelano 78.471 m 2 usnja 
krznarna izdelano 24.402 m' usnja 
krznena 
konfekcija porabljeno 3.349 m 2 krzna 
usnjena 
konfekcija porabljeno 9.407 m' usnja 
TOZD tovarna usnja šoštanj 
usnjarna izdelano 103.513 m 2 usnja 

izdelano 57.757 kg usnja 
usnjena 
konfekcija porabljeno 5.165 m' usnja 
TOZD Igrad 
opekama izdelano 759 .. 800 opečnih enot 
Fakturirana realizacija 
TOZD usnjarna Vrhnika N din 43,017.364 
TOZD usnjarna šmartno N din 24,683.809 
TOZD TUš N din 8.863.876 
TOZD Igrad N din 4,417.261 
TOZD Usnje-plast N din 18,382.695 
TOZD maloprodaja N din 4,885.522 

Skupaj N din 104,250.527 
Izvoz -- dolarjev 
TOZD usnjarna Vrhnika 
TOZD usnj arna šmartno 
TOZD TUš 

$ 1,090.972 
$ 138.729 
$ 206.997 

Poslovni rezultati v 
vseh TOZD izredni. 

Skupaj $ 1,436.698 
mesecu oktobru so v 
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Izdelava s1nučarskih rokavic v TOZD TUš 
(oddelek - OPUM) 

Vrhniška usnjarna je imela tako visoko pro
izvodnjo doslej le v aprilu, sicer pa je okto
brska proizvodnja za 27.400 m 2 večja od po
prečne. 

Usnjarna v šmartnem je imela nekaj višjo 
proizvodnjo le marca. ,Proizvodnja v oktobru 
je za 6300 m 2 nad poprečjem. 
Krznarna v šmartnem je imela oktobra do
slej najvišjo proizvodnjo in presega popreč
je za 6600 m 2 krzna. 
V tovarni usnja šoštanj je proizvodnja okto
bra meseca za 24.000 m 2 višja od poprečja. 
(V proizvodnji so všteti tudi polizdelki.) 
še posebej so ugodni rezultati, ki smo jih 
oktobra dosegli v izvozu. Kljub težkemu po
ložaju na trgu smo imeli za 260.000 dolarjev 
večji izvoz kot pa poprečno v 10 mesecih. 

P .G. 

10, 15, 20 in 
25 let v OZD 

Letos bodo že enajstič po vrsti praznovali de
lavci, ki so zaposleni v delovni organizaciji 
po 10, 15, 20 in 25 let. 
V skladu z 22. členom samoupravnega spora
zuma o osnovah in merilih notranje delitve 
sredstev za osebne dohodke v IUV bodo pre
jeli jubilanti TOZD usnjarna Vrhnika, skup
nih strokovnih slu~b v TOZD usnjarna šmart
no: 
- za lO-letno delovno bodo 0,3 poprečnega 
mesečnega neto osebnega dohodka na zapo
slenega v SR Sloveniji v preteklem letu, 
- za 15-letno delovno dobo 1 poprečni me
sečni neto osebni dohodek na zaposlenega v 
SR Sloveniji v preteklem letu, 
- za 20-letno delovno dobo 1,5 poprečnega 
mesečnega neto osebnega dohodka na zapo
slenega v SR Sloveniji v preteklem letu, 
- za 25-letno delovno dobo 1,8 poprečnega 
mesečnega neto osebnega dohodka na zapo
slenega v SR Sloveniji v preteklem letu. 
TOZD usnje-plast Ljubljana bo nagradil svo
je jubilante po svojih dosedanjih merilih, ki 
pa se bistveno ne razlikuj.ejo od naših, sa
moupravni organi TOZD Igrad Vrhnika bodo 
o nagrajevanju odločali na eni prihodnjih 
sej, TOZD tovarna usnja šoštanj pa je svoje 
jubilante nagradila že v začetku letošnjega 
leta. 
Naslednja tabela nam prikazuje število ju
bilantov v posameznih TOZD in v skupnih 
strokovnih slu~bah: 
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TOZD Skupne TOZD TOZD 
usnj. strok. usnj. TOZD. !grad Skupaj 

Vrhnika službe šmartno plast LJ · vrhnika 

25-letniki 23 
20-letniki 26 
15-letniki 9 
lO-letniki 43 

1 
1 

2 

s 
7 

13 
21 

1 

2 
1 

s 
6 

vseh 101 4 46 4 12 

Poimenski pregled vseh jubilantov 
TOZD usnjarna Vrhnika 

- petindvajsetletniki: 

31 
34 
29 
73 

167 

Anton Buček, Franc Debevc, Albina Ficko, 
Francka Gabr·ovšek, ·Pavla Gabrovšek, Pavla 
Gole, Alojz Gorjup, Ivanka Istenič, Ivan Jur
jevčič, Francka Koler, Anica Lešnjak, Anton 
Malovrh, rojen 1927, Stane Markeljc, Anica 
Martinšek, Anton Osredkar, Jože Pahor, Ivan
ka Petrič, Pavla Podgornik, Karel Senjur, 
Francka Simnovčič, Marjanca Slavec, Nada 
šestan in Rudi Velkavrh, 

- dvajsetletniki: 
Jelka Beljuli, Slavka Boštjančič, Bernarda 
Dobrovoljc, Franc Filipič, Marija Frank, Ani
ca Gutnik, Marija Jelenc, Jakob Jereb, Ivan
ka Jurišic, Vida Knez, Francka Kociper, štef
ka Kovač, Francka Malovrh, Jože Mesec, ro
jen 1926, Lidija Ogrin, Tomislav Pejic, Tere
zija Petkovšek, Pavla Pleskovič, Ana Potoč
nik, Elizabeta &ode, Barbara Sedej, Silva 
Strlekar, Julka Vegelj, Marija T·roha, Marija 
Umek, rojena 1934 in Malči Vehar, 

- petnajstletniki: 
Terezija Buček, Nada Gorenc, Terezija Malo
vrh, Ema Obid, Ivanka Ogrin, Ivanka Pajsar, 
Lovro Rus, Edvard Tegelj in Marija Verbič, 

- desetletniki: 
Pavel Blaževic, Pavla Božič, Pavel Brenčič 
str., Tončka Bunčic, Andreja Butko, Marija 
Dobrovoljc, Jožefa Gradišnik, Terezija Jereb, 
Vinko Jereb str., Ljudmila Jurca, ~oža Ka
menar, Stanislava Kavčič, Gabrijela Kenk, 
Peter Kenk, Cvetka Koderman, Ahmet Kova
čevic, Franc Križaj, Alojz inž. Kržmanc, An
gela Kubot, Marija Kuzmič, roj . 1925, Peter 
Lenarčič, Andrej Lutman, Stanimir Mijailo
vic, Ivanka Molek, Leon Ogrin, Bosiljka Os
managic, Francka Pajsar, Julijana Pančur, 
Bernarda Petkovšek, Janez Petrič, Zofka Pe
trič, Slavica Petrovčič, Avguština Rapuš, Be
njamin Rudolf, Franc Rudolf, Janez Samo
tm·čan, Jože Stržinar, Alojz šinkovec, Mar.ija 
Tomšič, Pavel Velušček, Valburga Vrbančič, 
Josip Vukelic, Pavla Zajc, 

b) SKUPNE STROKOVNE SLUžBE 
VRHNIKA 

- petindvajsetletniki: 
Alojz Parti 

- dvajsetletniki: 
Pavla Gruden 
- desetletniki: 
Janez Jeri.na, Mimi Novak 

c) TOZD USNJARNA šMARTNO 

- petindvajsetletniki: 
Frančiška Dragar, Anton Golob, Franc Jerin, 
Pepca Kokalj, Mirko Novljan 

- dvajsetletniki: 
Martin Bric, Franc Praprotnik, Pepca Pra
protnik, Pavel Primc, Franc Renko, Jože To
mažič, Stana žagar 

- petnajstletniki: 
Darinka Cvetnič, Ana Hribar, Ana Kemper
le, Ivan Koci, Jože Kokalj, Rafael Kotar, Vi
da Obo1nar, Ana Perme ml., Anton Sobočan, 
.Pavla špes, Jože Vidk, Angela Zaman, Ma
rija Zupančič 

- desetletniki: 
Benjamin Conta, Ivan černe, Jože čož, Ja
nez Erjavec, Julije Fašing, Franc Gorše, Ma
rija Jamšek, Imbro JanekoviC, Vjekoslav Ja
nekovic, Jožefa Jesenšek, Milan Koci, Jože 
Kokalj, Marija Kukavica, Ivana Mrzel, Fran
čiška Okoren, Peter Planinšek, Nežka Poti-

sek, Martina Strman, Rezka škalicki, Marija 
špehar, Ana šušteršič 

cl) TOZD USNJE-PLAST LJUBLJANA 

- petindvajsetletniki: 
Rada Kveder 

- petnajstletniki: 
Zlata Miklavčič, Ela Przyhoda 

- desetletniki: 
Janez Zupančič 

e) TOZD !GRAD VRHNIKA 

(gradbeništvo in opekama): 

- petindvajsetletniki: 
Franc Gregorka 

- petnajstletniki: 
Andrej Gregorka, Marjana Gregorka, Franc 
Jereb, Angelca Oblak, Nikola Rajkovic 

- desetletnilci: 
Anica Fridrih, Janez Gunelj, Emina Ibrahi
movic, Jože Japelj, Ejub Lulic, Mar.ija Po
dobnik 
Ob tem prazniku iskreno čestitamo vsem na
šim jubilantom in želimo še mnogo osebne 
sreče in delovnih uspehov! J. B. 

Naši 
upokojenci 

V mesecu decembru bodo praznovali: 
- vrhniški upokojenci: 
Alojz Baloh 
Silva Bizjak 
Marjanca Grah 
Viktor Grom 
Ivan Krašovec 
Anton Nagode 
štefka Okrajšek 
Janez Orešnik 
Viktor Pajsar 
Vika Semič 
Ivan Serše 
- šma.rski upokojenci: 
Alojz Erjavec 
Vera Kostanjšek 
Antonija Mandelj 
štefan Rihar 
Marija Samsa 
Maks Skočir 
Jožefa šular 
Silva Verček 
čestitamo! 

67 let 
41 let 
57 let 
68 let 
62 let 
73 let 
63 let 
70 let 
62 let 
56 let 
65 let 

62 let 
67 let 
40 let 
69 let 
64 let 
64 let 
66 let 
53 let 

Pripis: Za upokojence iz vseh drugih TOZD 
doslej še nismo uspeli dobiti podatkov, zato 
bomo z objavljanjem le-teh pričeli takoj, ko 
jih bomo prejeli. J. B. 

Naši jubilanti 

V TOZD usnjarna Vrhnika in TOZD malo
prodaja smo poiskali nekaj jubilantov in 
jim zastavili naslednji vprašanji: 
l. Kako se počutite na svojem delovnem me
stu? 
2. česa si najbolj želite v novem letu 1975? 
Kot vidimo, si vsi želijo predvsem ZDRAV
JA in da hi delovna organizacija uspešno 
poslovala še naprej. Razumljivo je, da ures
ničitev teh želja pomeni uresničitev še šte
vilnih drugih majhnih želja, ki so pomeml:>
ne za naše dobro počutje v kolektivu in ki 
vnašajo srečo tudi v naše zasebno življenje. 
Iskreno želimo, da bi se izražene želje vseh 
uresničile! P. P. 



.\.: 

Danica Dimnik (krznarska delavnica) 
Rada opravlJam svoje delo, le delovni pogo
ji v naši delavnici niso urejeni, ker je pre
malo prostora, zraka in naravne svetlobe. 
že dolgo si želim stanovanje. Mogoče se mi 
bodo v letu 1975 želje uresničile. 

Milka Jurca (centralna barvama) 
Z delom. in predpostavljenimi sem. zadovolj
na. Da bi se dobro razumeli, želim. si zdravja 
m ... 

štefka Os1·edkar (krznarska delavnica) 
Svoje elelo imam rada, le v sezoni sem vča
sih preobremenjena. Za svoje dolgoletno 
delo si želim več priznanja. Da bi v prihod
nje imeli dovolj dela in uspehov. 

Francka Kociper (pomoč pri sortiranju) 
Z delom na delovnem mestu sem zadovoljna. 
qe !!o zdravje in tak zaslužek, kot sedaj, bo 
ze slo. 

Jelka Beljuli (premazovanje) 
Z delom sem zadovoljna. 
Da bi bila še malo večja plača, da bi bilo 
dovolj stalnega dela, da bi bila zdrava, po
tem bo kar šlo. 

Anton Buček (odmaščevalnica) 
Na delovnem mestu se počutim dobro. 
Da bi šlo še v naprej tako dobro, da bi se 
razwneli kot sedaj, da bi bil zdrav . . . 

Edva1•d Tegelj (sortiranje) 
Zadovoljen sem z delom. in zaslužkom. 
Da bi bilo še v naprej dovolj dela, da bi bil 
zdrav ... 

Anica Martinšek (striženje v ščetinami) 
Sem zadovoljna, le poleti je na tem delov
nem. mestu preveč vroče. 
Predvsem želim zdravje in da bi bilo še na
prej vsaj tako, kot sedaj. 

Ana Lešnjak (obračunovalka OD) 
Z delom sem zadovoljna. 
Zdravje in dober uspeh podjetja, da bi bilo 
kaj denarja, da bi bil mir . .. 

Tomislav Pejič (centralna barvama) 
Na delovnem mestu se počutim dobro, saj 
ga opravljam že 10 let in tudi s sodelavci se 
dobro razumemo. 
Da bi še naprej dobro gospodariti, saj je od 
tega odvisno, kakšen bo naš kruh jutri . 

lvanka Ogrin (suho rahljanje ščetin) 
Z delom sem zadovoljna, le včasih mt Je 
malce dolgčas, ker sem sama v prostoru, 
kjer delam. 
Največ zdravja in uspeha pri delu. 

Lidija Ogrin (konfekcija usnja) 
Z delom sem zadovoljna. 

Pavle Velušček (elektro delavnica) 
S poklicem sem zadovoljen. Cim več denar
ja, zdravja in boljših tovariških odnosov. 

Marija Jelenc 
Z delom sem zadovoljna 
V novem letu si želim zdravja, da bi bilo do
volj dela in čim več uspeha v podjetju. 

Pavle Blaževič (cepljenje-lužilnica) (levo na 
sliki) V glavnem v redu. Zdravja in malo več 
denarja. 

Nada šestan (iz sortimice - merjenje) 
Na delovnem mestu se sedaj počutim precej 
bolje, kot prej pri obrezovanju. 
Predvsem želim, da bi bila bolj zdrava. 
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Pogovor z 
letošnjimi 
jubilanti 

FR~~C GREGVRKA, rojen 23. 3. 1927 v Sinji 
gor1e1, po pokhcu delovodja industrije grad
benega materJala, pri podjetju že 25 let. 
- Kakšne so bile razmere v podjetju ob va
šem prihodu? 
Ko sem prišel v podjetje 2. 8. 1949, je bilo 
delo. zelo enostavno; tu mislim bolj na de
loym po~topek na opekami. Delalo se je bolj 
ah manj ročno, mehanizacije ni bilo dosti. 
Zidak, ki smo ga nar.edili največ in tudi osta-

le izdelke, smo vozili s samokolnicami. Va
gončki• so prišli kasneje. Takrat je bilo več 
zaposlenih ljudi, naredili pa smo precej manj 
kot sedaj z manj ljudmi. Plače niso bile sla
be; pečarji so dobili nekoliko več kot ostali 
delavci. Jaz sem začel kot pečar, nato kur
jač, skratka, vse se je moralo znati nare
diti. Potem sem počasi pr,išel do mesta delo
vodje. 
- Kako se počutite sedaj, po 25 letih in kaj 
se je sprell!enilo od takrat? 
Ja, delo teče naprej, postopek pri proizvaja
nju opeke od furove gline do gotovega izdel
ka se v bistvu ni spremenil, le da ·se je vse 
skupaj bolj mehaniziralo. Delo je lažje, orga
nizacija je boljša; z manj delovne sile več 
naredimo. Kjer je manj ljudi, se manj kre
gajo, pravijo, zato moram reči , da so odnosi 
med ljudmi tukaj dokaj dobri. ,Prej so bili 
ljudje bolj iz domačih krajev, pa se mi zdi, 
da je bilo nekoliko boljše. Toda tudi sedaj 
se med seboj dobro razumemo, če odšte
jemo nekatere splošne probleme, ki se po
vsod pojavljajo. 
- Kakšne so vaše želje v novem letu 1975 
tu v kolektivu in seveda tudi doma? 
Moja velika želja, kakor tudi želja nas vseh 
je, da bi čimprej dolmnčali novo opekarno, 
da bi služila svojemu namenu. Vzporedno s 
tem pa si želim, da stare opekarne vendarle 
ne bi zanemarili in zapustili. škoda bi jo 
bilo zavreči, po mojem mnenju bi bilo treba 
malo rekonstrukcije, kjer bi se dalo z malo 
manj ljudi narediti vsaj toliko kot smo do
slej. 
Umetne sušilnice so potrebne modernizacije, 
potem pa bi se uvedla samo ena izmena po
leti kot tudi pozimi. Nadalje si želim, da bi 
se samoupravni odnosi med nami še .izbolj
šali, da bi še naprej dobro sodelovali z Igra
dom, Industrijo usnja, saj smo konec koncev 
le veliko preživeli skupaj. 
Moja osebna, domača želja pa je čimprej do
končati hišo, da na stara leta užijem rezul
tate svojega dela. 
JANEZ GUZELJ, rojen 26. 5. 1943 v Lavrovcu, 
občine Logatec. Po poklicu je mizar, sedaj 
na de1ovnem mestu skladiščnika na gradbi
šču. Prišel je pred 10 leti, točneje l. 10. 1964. 
Ker ob mojem prihodu ni bilo v mizarstvu 

to 

delovnega mesta, sem se zaposlil kot tesar. 
Tega dela nisem opravljal dolgo, 'kajti kma
lu sem se ponesrečil in sem bil po štirih 
mesecih, kolikor sem preživel v bolnišnici, 
dodeljen v skladišče za pomočnika glavnemu 
skladiščniku. Po nekaj letih, ob združevanju 
podjetij, se je ustanovila naša lastna kuhi
nja. Iz skladišča sem se preselil tja in sem 
bil nabavni. S tr.iciklom sem vozil hrano po 
potrebi, včasih tudi malico po gradbiščih. 
Sedaj opravljam delo skladiščnika na grad
bišču. To delo mi >>leži«, kot pravimo, zado
voljen sem z njim; malo manj sem zado
voljen z nagrado vsak mesec. S sodelavci se 
razumem, odnosi med nami so dobri. če 
primerjam sedanje delo z delom v začetku, 
so nastale nekatere spremembe. S tem mi
slim delo skladiščnika. Sedaj je vse bolje 
organizirano, evidenca materiala je boljša 
in lažja, kar je velikega pomena pri velikih 
količinah .in različnosti materialov. Bolje se 
da varčevati. 
V novem letu 1975 si želim čimbolj organi
zirano delo, mogoče kakšno večje gradbišče, 
kjer je več samostojnosti. Rad bi tudi do
končal hišo, da bom vsaj v tem pogledu bolj 
sproščen. 
FRANC JEREB, rojen 3. 2. 1933 v Smrečju 
pri Podlipi, po poklicu kovač. Letos praznuje 
15-letnico v podjetju. 
Začel sem v gradbeništvu, opravljal sem 
predvsem dela kovinarske stroke. Potem je 
prišlo združevanje in sem se preselil na ope-

karno. Delal sem v mehanični delavnici, kjer 
sem še danes. Glede dela naj omenim, da se 
ni nič spremenilo. Imamo še .iste stroje ter 
prostore kot pred leti. Plača se je sicer po
večala glede na to, koliko dobim danes in 
koliko sem takrat. Toda tudi cene so se na 
vseh področjih neprimerno povečale in mi
slim, da sem s tistim denarJem včasih laže 
shajal od meseca do meseca kot sedaj. 
želim si, da bi se delo v delavnici vsaj malo 
olajšalo, da se preselimo v boljše prostore; 
ogrevanje na delovnem mestu in pogoji dela 
niso najboljši. Mislim, da bi se na tem pod
ročju dalo nekaj narediti. Odnosi med sode
lavci naj bi ostali takšni, kot so bili doslej; 
ne smem reči, da so bili slabi, nasprotno -
zelo dobro se »Vzamemo skupaj«. Rad .bi do
bil nekaj kredita, da bi dogradil hišo, da si 
izboljšam življenjske pogoje in da s svojim 
de1om, koiikor moremo, dopr.inesemo sebi, 
družini .in skupnosti v kolektivu. 
NIKOLA RAJKOVIč, rojen 8. 10. 1928 v Bri
nju v Liki, po poklicu je gradbeni delovodja, 
v podjetju 15 let. 

Pri podjetju sem začel delati 15. 9. 1959, in 
sicer kot miner. Bil sem sam v tej stroki in 
sem moral znati delati vse; tako kot miner, 
kar mi je bil poklic, pa kot strojnik pri kom
presorju, vrtal sem tudi, hkrati pa še vodil 
dela na gradbišču. V začetku je bilo težko, 
moral sem iti na delo kamorkoli, kjer je pač 
delo to zahtevalo. Razmere v podjetju so 
bile glede dela, mehanizacije in drugega zelo 
slabe. Imeli smo nekaj lesenih samokolnic 
nekaj japanarjev ter ostalo ročno orodje kot 
lopate, krampe. čez nekaj časa smo dobili 
nove samokolnice z gumijastimi kolesi in to 
je bilo za nas in naše delo neprecenljive vred
nosti. Včasih se je drugače gledalo na nekaj 
novega, drugače se je znalo ceniti tisto stvar. 
Tudi z materialom smo bolj varčevali, kajti 
morali smo i'Zpeljati postavljeno nalogo. Nih
če ni .vprašal, kaj je danes: sobota, nedelja, 
prazmk, kako bodo plačane nadure. Pri ob
činskih možeh in podobnih instancah nismo 
našli razum.evanja, zato smo se morali bo
riti za svoj obstoj. Bili smo majhno podjetje 
:' r:osni mladosti in nemalokrat je bilo sli
sati, da ne bomo mogli dela opraviti, češ da 
smo »majhna firma<< in vsi so se nas otepali. 
Kot kolektiv smo bili kakor ena sama dru
žina in s svojim delom smo si zacrotovili za
upanje pri ljudeh in smo lahko p;tem dobili 
v izdelavo tudi kakšno bolj obsežno stvar, 
ne samo tiste majhne »flikarije«, kot se reče. 
Sedaj, po tolikih letih se je marsikaj spre
menilo. Razvili smo se v razmeroma dobro 
podjetje. Dela se drugače, z več stroji Naj 
pa poudarim, da se danes ti stroji ne cenijo 
tako kot včasih. Ne mislim s tem reči, da 
stroji sedaj niso nič vredni, ampak želim 
poyedati, da se J:?-ekaj takega šteje kot ne
kaJ samo po seb1 umevnega, nekaj normal
nega, da brez tega ne bi šlo. 
V kolektivu se počutim dobro imam zaupa
nje vanj in mislim da tudi ostali člani meni 
zaupajo. Vsako nalogo bi rad kar najbolje 
o~ravil in s tem pripomogel sebi in skupno
sti. 
V pri~o~nj~ si želim v prvi vrsti zdravja, 
kaJtl ce je clovek zdrav, lahko dela. Rad bi, 
da bi se podjetje še naprej razvijalo in mo
dernizirala, da .bi obdržali dosedanjega di
rektorja, da bi našli občinski možje še več 
razumevanja do nas, kolektivu pa želim vse 
najboljše v novem letu 1975. 

K.M. 

Pogovor z delavci 
v TOZD 

v 

Usnjarna Smartno 

ALOJZ GROšELJ, rojen leta 1923, v tovarni , 
dela 27 let, v usnjarni. 
l. Vaše izkušnje o delu v unsjarni nekdaj in 
danes? 
Delo je močno olajšano, posebno kar se teži- • 
ne dela tiče, delovni pogoji so boljši, končno . 
pa tudi zaslužek, čeprav bi bil lahk!o tudi · 
boljši. 



2. Kako bi lahlm na svojem delovnem mestu 
doprinesel k boljšim rezultatom? 
Predvsem z odgovornostjo do zaupanih na· 
log in doslednim izpolnjevanjem istih. 
SONJA PIVK, rojena 1956, v tovarni dela 5 
mesecev, v obratu družbene prehrane (med 
najmlajšimi člani kolektiva). 
l. Kako so vas sprejeli v tovarni? 

Sprejeta sem bila lepo in sem z delom zado
voljna. 
2. S čim se ukvarjate v prostem času? 
Z ročnim delom - šivanjem, pletenjem, kvač
kanjem in od rekreacije z rokometom - sem 
bivša članica Usnjarja, sedaj hod~m v plani
ne. Tiha želja pa mi je motoristika, ampak 
samo 250 ccm. 
ALOJZ ROZINA, rojen 1941, v tovarni skupaj 
8 let v kalorični centrali. 

l. Delate v >>SrcU<< tovarne - v kalorični cen
trali, kakšen občutek imate, 'kadar zaradi 
morebitnega kvara stroji stojijo? 
Sodim, da sem polno odgovoren in skušam 
s sodelavci ukreniti vse, da bi proizvodnja 
stekla nemoteno naprej. 
2. Kako ocenjujete odnose med člani kolek
tiva? 
Odnosi med člani kolektiva se mi zdijo do·sti 
boljši, kot so bili pred leti, disciplina pa bi 
morala biti še boljša. Predvsem pa moramo 
urediti tovarno, kar smo že predlagali tudi 
na samoupravnem jedru. Pripravljeni smo 
delati tudi prostovoljno, da bo red boljši in 
slika lepša- saj je končno tovarna naš drugi 
dom. 
ANA šiRCA, roj.ena 1945, v tovarni od leta 
1962 v dodelavi usnjarne. 
l. Delate praktično vse sobote, kaj pred
stavlja za vas sobotno delo? 
Včasih me ne moti, v kolikor pa nimam ure
jenega varstva, pa je to problem. 
2. Kaj bi si želela v letu 1975? 

V službi bi si želela večji zaslužek in dobre 
odnose med sodelavci, zasebno pa predvsem 
zdravja. 
MARIJA KOZLEVčAR, rojena 29. 7. 1941, za
poslena v splošni slu~bi TOZD usnjarna 
šmartno. 
l. Se spominjate začetka svoje delovne dobe? 
V podjetju sem se zaposlila leta 1958, in si
cer v oddelku za izdelavo zgornjega usnja, 
katerega so takrat šele uvajali. Delovni po
goji takrat v prtmerjavi z današnjimi so bili 
veliko slabši. V začetku leta 1961 pa sem bila 

razporejena na delo v splošno službo kjer 
delam še danes. · ' 
2. Imate družino, Kako usklajujete delo v 
službi in doma? 
Vsekalmr so težave. Mož opravlja delo pre
težno na terenu, tako da večina vsakodnev
nih skrbi in dela za dom in družino ostane 
meni. Imam dva otroka v starosti 1 in 5 
~et. Večjega dajem v vrtec, mlajšega pa 
unam v varstvu zasebno. 
Opomba: Zaradi nesprorazuma je pogovor 
po.tek~l ~ d.elavci v šmartm;m, ·ki. ne. praznu
JeJO JUbileJa v OZD. Prosimo JUbllante iz 
šmartna, da nam zato ne zamerijo. 

Uredniški odbor 

Skupni trenutki 
upokojencev TOZD 
Usnjarna Vrhnika 
v letu 1974 

S poprejšnjimi organizacijskimi pripravami 
smo se upokojenci IUV, po številu 88, zbrali 
dne 25. 6. 1974 ob 7. uri zjutraj pred domom 
JLA. Tu smo se posedli v avtobusa, ki nam 
ju je posredovala turistična agencija Viator 
in se s petnajstminutna zamudo odpeljali n~ 
enodnevni izlet na štajersko, v šoštanj. Vre
me nam je biLo zelo naklonjeno, saj je bilo 
ves dan lepo sončno, čeprav je prejšnji in 
naslednji dan deževalo. 
Iz obrazov je žarelo veselje in zadovoljstvo 
že takoj pri Qdhodu, zato smo se domenili, 
da med VQŽnjo ne bomo delali >>ŠtacjonoV«, 
temveč bomo potovali naravnost v šoštanj. 
V šoštanj smo se pripeljali malo po deve1:i 
uri, ravno ob času, ko SQ v Tovarni unsja 
imeli polurni počitek. K tej polovički smo 
kolektivno dodali še eno po1ovičko in se do
menili, da se dobimo ob 10. uri pred tovar
no. Odmerjeni čas smo vsak po svoj.e izko-

:~_-isti~i s t~m, da .~o si nekateri ogledali šo
stanJ, roJstno hiso Karla Destovnika-Kaju
h~ •. osnovno. šolo, katero so zelo lepo ure
dih -:- zlasti pohvale vredna je šolska telo
vadmca - nekateri pa so si šli >>pr.ivezat 
dušo<<, da bi laže prebili dan. 
Kot ie bilo dogovorjeno, smo se ob 10. uri 
zbrah pred vhodom v tovarno, kjer smo bili 
lepo ·Sprejeti. Razdeljeni v dve skupini smo 
se pomikal} skozi !ovarniške prostore. Ogle
dah smo SI na zaeetku stare 'Oddelke in na 
kraju J?;OVe prostore, zelo lepo urejene. Naši 
gerb~l"JI so s·e ustavljali bolj v starih od
del~Ih, kot v novih, kajti bila jim je dana 
moznost, da so se spomnili na čase ko so 
bili še sami aktivni usnjarji. ' 
Vodički obeh skupin sta imeli mnoao dela 
k~jti vpraš~nj je bil? toliko, da je dr{iga sku~ 
pma skoraJ zamudila in zgrešila tisti od
delek, kateremu po domače rečemo menza 
a~i jedilnica. Tu smo .bili prijetno preseneče
m, ker so nas na kraJu obiska lepo postreali 
s toplim obrokom in osvežilno pijačo ter" z 
nagovorom zaželeli dobrodošlico. 
P:o konča~em obisku v Tovarni usnja smo 
~I ogle~ah termoelekt_rarno .šoštanj. Tja nas 
Je vo1I!a tov. Breda IZ usn]arne, ki j.e tudi 
orgamzirala ta ogled. Predstavnik termoelek
trarne. nas je lepo s~n;jel in nas vodil po 
oddelkiJ;l elektrar.ne, ~I Je v obratovanju, in 
po .~ov1h odd~Jki;ti, kJ so še v gradnji. Od 
vodica smo shsali razne podatke in številke 
o. proizvedenih kilovatnih urah, o porabi sto
tm~ v.ago~ov. premo.g~, pa mu skoraj nismo 
venel!, sa.J msmo mkJer opazili ne premoaa 
ne lopa~ !n tudi ne kurjačev. Vse je tako 
avtomatiZI•rano, da delo opravlja le tu in 
tam kakšna oseba. 
Vsi upokojenci, ki so imeli priložnost oaleda 
tako velike in lepe elektrarne, smo zel~ za
dovoljni zapustili termoelektrarno m nam 
bo le-ta ostala v trajnem .spominu. 
Z obiski smo zaključili nekako ob 14. uri 
nakar. smo se :odp~ljali y Velenje v hotel Pa~ 
ka, kJer smo 1meh ·kos}lo. Tu smo imeli re
zervirano dvorano z obilnim in okusnim ko
~ilom. Po kosilu smo si ogledali Velenjsko 
Jezero ter lepo urejene parke in hišice za 
prenočevanje turistov. Bežno smo preleteli 
tudi samo Velenje. Vsi smo bili navdušeni 
nad tako lepo urejenim mestom in nam ne 
~o žal, da smo za to uporabili en dan upoko
Jenskega dopusta. 
Sledil je povratek.J?roti ·don:;u z dogovorom, 
da"s~ bomo ustavil! na TroJanah, tam, kjer 
:peceJo tako opevane ti'ojanske krofe. S Tro
Jan smo se" zadov?ljni. vračali proti Vrhniki 
m tako srecno pnspeh ob 20. uri domov. 
Omenim naj še razpoloženje upokojencev, 
katerega so izražali med vožnjo tako da tudi 
humorja ni manjkalo. ' 
Ob zaključku tega izleta in srečanja se v 
imenu upokojencev .prav lepo zahvaljujem 
za njihovo discipliniranost in tov. Babicevi in 
tov. Petru, ki sta nas spremljala in organi
zacijsko mnogo pripomogla. 
Udeleženci tega izleta se prav lepo zahvalju
jemo vodstvu in vsem tistim, ki so nas vodi
li in počastili v TOZD tovarna usnja šoštanj. 
Istočasno pa jim želimo mnogo poslovnih 
uspehov, SI'eče in zadovoljstva v novem po
slovnem letu 1975. 
Malce se bojim, da bo uredniku zmanjkalo 
prostora, vendar bi želel omeniti nekaj be
sed ob 2. tovariškem srečanju OZD-IUV v 
Močilniku, ki tudi sodi v našo letno bilanco. 
Tovariško srečanje v Močilniku se nekoliko 
razlikuje od onega srečanja oziroma izleta 
v šoštanj. Tu nas je bilo mnogo več, ne sa
mo iz IUV, temveč tudi iz drugih TOZD, ki 
S'O v okviru TUV. 
Upokojenci so si poiskali .svoje nekdanje so
delavce in v prav prijetnem vzdušju prežive
li dan, ki je bil organiziran prav v ta namen. 
Udeleženci tega srečanja so poleg vseh do
brin opazili tudi razne pomembnosti, ki so 
spominjale na čase mostiščarjev. Res, vse 
je bilo na koleh, mize, klopi, šanki in še to, 
da so razne barke vseh kalibrov (brutoregi
strskih ton) plule med srečanjem, četudi 
Ljubljanica ni segala do veseličnega prosto
ra. P'O vzdušju sodeč je bil Mo6lnik prime
ren za tak!o srečanje, škoda je le v tem, da 
Vrhničani posvečamo premalo pozornosti te-
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mu, da bi bil Močilnik s svojim naravnim 
bogas•tvom urejen tako, kot bi bHo potrebno. 
Za vse dobrine, ki smo jih bili deležni v letu 
1974, se upokojenci OZD IUV prav lepo za
hvaljujemo in želimo, da bi bili vaši uspehi 
tudi v prihodnje zadovoljivi. 
Končno vam želimo mnogo poslovnih uspe
hov, zdravja in zadovoljstva ob vstopu v no
vo poslovno .Jeto 1975. 

Sistemizacija 
delovnih 
mest 

O.F. 

Vse bolj nas v•salmdnevni problemi, s kate
I1imi se srečujemo v organizaciji proizvod
nje, na področju kadrovs:ke politike, nagra
jevanja, izobraževanja itd., opozarjajo na to, 
da moramo začeti z delom na področju sis•te
mizacije (razvrsNtve) delovnih mest. Sprejem 
a!kta o sistemizaciji je tudi za!konska obvez
nost, zahteva pa razJUmsko in premišljeno :de
Htev dela. Za kaj s1uži sistemizacija oziroma 
kakšne podatke nam nudi, bomo na kratko 
prikazali v današnjem p!Wspevku. 
Sistemiq;acija delovnih mest ima za v•saiko 
delovno organizacijo pra!V tolikšno vrednost, 
kaJkor jo ima ka!kšna tehnološka oziroma de
lovna dokumentacija, brez 1katere si ni mo
goče zamisliti sodobne organizacije dela. Si
stemizacija delovnih mest je namreč temelj
ni m~ganizaoijsko"kadrovski rmipomoček in 
podlaga delitvene politike glede: 
- študija in smotrne ureditve dela, 
- izpopolnjevanja organizacije dela, 
- načrtovanja !kadrovskih potreb, 
- izobraževanja in spodbudnega nagraje-

vanja, 
- izbiranja in ra2lporejanja delavcev, 
- vodstva delavcev pri delu, 
- vm•stva delavcev pri delu, 
- vrednotenja dela p:d ocenjevanju delov-

nih mest. 
S sistemizacijo delovnih mest se določijo 
vsa deluvna mes-ta v delovni organizaciji Me
vilo delavcev na vsa!kem delovnem mest~ ter 
za vsako delovno mesto zahteve glede pogo-

V skladišču usnja-plast 
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jev •za d!=~lo na njem in pogojev, ki morajo 
b>iti izpolnjeni, da je delavec izbran in raz
porejen nanj. 
V prvi vrsti moramo začeN s študijem de
lovnih mest oziroma :z njrhov~m opisom. Z 
opi•som bomo zajeli cvse štiri profHe (prere
ze) delovndh mest, to so organizacijski, teh
nično-varstveni, rps>ihofiz·ični in osebnostni ter 
kadrovski •prerez. 
In kaj obsegajo ti prerezi? 
l. Organizacijski prerez delovnega mesta se 
ugotavlja na podlagi podatkov o njegovih or
ganizacijs.kih značilno.snih, vrstah nalog in 
potrebnih znanj za opravljanje teh nalog Jn 
o vrsti in stopnji odgovornosti na delovnem 
mestu. 
2. Tehnično-varstveni prerez obsega podatke 
o vrstah in stopnjah nevarnosti, ki se lahko 
na deiovnih mestih pojarvijo, in o delovnih 
razmerah ter določa načdn varovanja delav
cev pri delu. 
3. Psihofizični in osebnostni profil obsega 
podatke o zahtevah, ki }ih terja delovno me
sto od delavca glede na zdrav.stveno stanje, 
čutila, spretnost, duševne sposobnosti in 
osebnostne lastnosti. 
4. Kadrovski profil pa obsega •podatke o po
trebnem pokliou in .i.zobraz!bi delavca :za do
ločeno delovno mesto, podatJke o dopolnil
nem znanju, o potrebni delovni praksi za 
uspešno opravljanje dela, o vrstah prei·zku
sov delovnih •sposobnosti delavca pred nasto
pom dela, o vsebini in trajanju pos1kusnega 
dela, ugotavljanj•e zdravstvene in druge kon
·traindikacije (nasprotna znamenja, za delo 
.ter podatke o dopustni vrsti in stopnji in
validnosti, 'kii še ne bi .predstavljala ov•iro 
za uspešno opravljanje nalog na delovnem 
·mestu. 
In ·kako ·se ibomo lotili opisa delavnih mest? 
Opis se bo opravljal na podlagi enotnega 
vprašalnika, ki ibo obsegal vse štiri profile 
(prereze) delovnega mesta. Pri opisu delov
nih nalog na delovnem mestu je treba na
vesti bistvene naloge, ki se dejansko oprav
ljajo in ne nalog, ild naj ibi se opravljale. 
V zvezi s tem moramo povedati, da je vseh 
delovnih mest, ki jih bo treba opisaN, okrog 
570, kar ni malo in bo to zahtevalo precej 
časa in dela. Vendar je to delo, ki se ga 
moramo lotiti, ·Če hočemo enkrat imeti dokaj 
d<Ybro in obj•ektivno analizo deloVlllih mest. 
Upamo, da ste ·Si ustvarili prrbHžno sliko o 
tem, zakaj je potrebna sistemizacija delo;v
nih mest, in želimo, da bi v •tej akciji vsak
do v čim večji me11i sodeloval. 

P.M. 

[(ako je z 
delovno 
obveznostjo 

• • v pr~meru VOJne 

V ,poglavju o temeljnih 1pracvicah in dolžno
stih delovnih ljudi .in občanov določa zaikon 
o ljudskli obrambi, da imajo vsi delovni ljud
je in občani Jugoslavije :pravico in dol0nost 
sodelovati pri graditvi sistema :splošne ljud
ske obrambe in pri p.rJpravah za obrambo. 
Z za•konom ISO predpisane vojaška obveznost, 
obveznost služiti v civilni rzaš6ni, obveznost 
usposabJjati se in učiti za obrambo in za
ščito, delovna obveznost in pa materialna 
obveznost. P.oleg teh ·so še druge obveznosN, 
ki j.ih za!kon predpisuje: varovanje tajnosti, 
iz,polnjevanje ukrepov oivilne zaščite ter na
log službe za opazovanje, javljanje, obve
ščanje in alarmiranje. 
Bistveni pogoj za .izpolnjevanje pravic in 
dol·žnosti je vsekakor .poznavanje fe-teh. To 
pa je predwideno v okviru izobraževanja za
poslenih v strokovnem, ·splošnem in dru~be
nem pogledu, 'kot je opredeljeno v vsebinski 
zasnovi i.n oilj:ih našega glasila (glej septem
brsko številko Usnjarja). O tem je sprejel 
konkretne sklepe tudi delavski svet TOZD 
usnjarna Vrhnika na seji 24. septembra le
tos. 
V tem sestavku se bomo omejili na razlago 
z za'konom predpisane delovne obveznosti. 
Z uvajanjem delovne obveznosti občanov v 
primeru neposredne vojne nevarnosti in v 
vojni (glej določila 59. do 63. člena zakona 
o ljudski obrambi) je nastala .pomembna 
sprememba v pravnem pomenu delovnih raz
merij. Zato je prav, da so vsi delovni ljudje 
s tem seznanjeni. Kajti •seznanjanje 's pravi
cami in dolžnostm1 glede •ljudske obrambe 
sodi tudi v obrambne priprave. 
Neposredna vojna nevarnost, še posebej pa 
vojna, predstavljata za celotno družbo izred
ne okoLiščine. Zato je razumljivo, da v teh 
tudi delovno razmerje nima pomena razme
rij, ki slonijo na prostovoljni opredelitvi de
lavca in delovne organizacije 1kot delodajal
ca. V takih razmerah gre za razmerje, ki je 
z :?:almnom v21postavljeno zaradi uči·nkovite
ga izvajanja obrambnih nalog delovnih or
ganizacij, državnih 'Organov in oboroženih 
sil. 
Po omenjenih določilih zaikona so delovni 
obvezniki vsi naši državljani, .pod določe
nimi pogoji pa tudi tuji državljani, in sicer 
od dopolnjenega 16.leta starosti pa vse do
Hej, dokler so sposobni za delo ne glede 
na •starost ali delovno dobo. 
Delo;vne obveznosti nimajo osebe, nespo
sobne za delo. Sposobnost za delo ugotavlja 
na zahtevo obv•erznika zdravniška komis•ija, 
ki jo ustanovi pristojni organ za i!judsku ob
rambo v občini. Komi·sija ugotovi sposob
nost za delo s pregledom obveznika ali pa 
na podlagi dokumentacije o zdravljenju oz,i
roma dokumentacije o pos·topku za ocenje
vanje delavne sposobnosti ali •invalidnosti. 
Zdravniška komisija ugotovi, ali je obveznik 
sposoben, omejeno sposoben ali nesposoben 
za delo. če je omejeno ·sposoben, komisija 
tudi določi, za •kakšna dela je s•posoben. O 
tem se izda ·tudi uradna veljavna odločba. 
Delovne obveznosti nimajo tudi osebe, ki so 
v službi v oboroženih silah (JLA tin PE). Iz 
tega določila izhaja, da imajo delovno ob
veznost tudi vojaški obvezniki vse dotlej, 
dokler niso na podlagi vojaškega razporeda 
nastopHi službe v oboroženih silah. 



Delovna obveznost 1se izpolnjuje na dva na
čina: prvič s stalnim opravljanjem nalog na 
delovnem mestu v delovni organizaoiji (red
no delovno razmerje) in drugič z občasnim 
izpolnjevanjem delovnih nalog, 1ki imajo po
men za obrambo države. 
Na prvi način, to je :s stalnim opravljanjem 
nalog na delovnem mestu, se delovna obvez
nost izvaja ta'ko, da je vsak obve:zmik dolžan 
ostati na svojem delovnem mestu v delovni 
organizaciji, v kateri. je z31poslen, ·in redno 
prihajati na delo. ·Pralktično to ·velja za v·se 
zaposlene v rednem de1ovnem razmerju, ki 
nimajo vojaškega raZiporeda ·in niso vpokli
cani na službo v oboroženih silah ali na delo 
v državnih organih. 
Obveznik delovne obveznosti je po potrebi 
lahko razporej-en -tudi na drugo delovno me
sto v isti ali v drugi delovni organizaciji. 
V primeru neposredne vojne nevarnosti in 
v vojni je delovni obveznik lahko premeščen 
turli v drug 1kraj :z;unaj njegovega stal
nega bilvališča, če to nan~J(jujejo !Potrebe 
obrambe. Glede premes1Mve na delo zunaj 
kraja staolnega biva1iš·ča določa za!kon, da 
matere z otro~i •pod 15.letom starosti ne mo
rejo biti premeščene 'l!unaj kraja stalnega Qi
vališča, če jim nis-ta zagotovljena varstvo in 
nega otrok. Tz ·tega sledi, da je v.sak delavec 
(in delavka) dolžan redno prihajati na delo 
ter ostati 1n delati na delovnem mestu, na 
katero je razporejen. Na podlagi takega raz
poreda delovne sile je .zasnovana tudi proiz
vodnja v vojni. To pomeni, da nihče ne more 
enostr.ans;ko prekiniti delovnega razmerja, ni
ti dati odpovedi na delo. V ·kazenskih določ
bah zakona je predvideno, da je posameznik 
lahko kaznovan z denarno •kaznijo od 1000 
do 10.000 din ali z z31porom do dveh mesece'V 
za prekršek, ·če se ne odzove pozivu ali ne 
ravna po odredbi P·I'istojnega organa v zvezi 
z ;i,ZJpolnjevanjem delovne obveznosti ali se 
kako drugače i2'1mika delovni obveznos•ti. 
Na drug način, -to je z obča·snim izpolnjeva
njem delovnih nalog, ki imajo pomen za ob
rambo, se de'lovna obveznost i,ZJpolnjuje tako, 
da so oibvezniki delovne obveznosti lahko 
vpoklicani in določeni na različna dela, .kot 
so na primer •kopanje strelskih jarkov, grad
nja zaklonišč, cest, mostov, čiščenje ru•ševin 
in podobnega, kar je potrebno za uspešno de
lovanje oboroženih sil, civilne zaščite oziro
ma sp1ošno za obrambo dežele. Taka delov
na obveznost traja do konca določenega dela. 
Talka dela bodo pravi1loma opravljali obvez
ni/ki, ki niso v delovnem razmerju. če pa teh 
ne bo dovolj, bodo sodelovali tudi tis·ti, ki so 
v delovnem razmerju. 
Z določili za'kona glede delovne obvewosti 
moramo biti seznanjeni, zavedati se mora
mo, da velja v primeru vojne za v·se delovne 
obveznike. Ker pa med njimi zlast i v naši 
industriji prevladujejo ženske, to se pra'Vi 
matere, je treba že v miru ustvarjati čim 
boUše rpogoje za nemoteno opravljanje delov
ne obveznosti v morebitni vojni. Od tega, ka
ko bo takrat zagotovljena varnost otrok ln 
ostare'lih članov družine, ibo odvisna ne s amo 
delovna storilnos.t obveznikov, ampaik tudi 
morala borcev na fronti. Skl'b za urejanje 
teh vprašanj v minu si dele raJZlični družbeni 
dejavniki. Med svoje naloge jo prištevajo 
krajevne s~upnosti, samoupravne interesne 
s'k.ttpnosti, dru0beno poLitične organizacije in 
speciaHzirane organizacije, 1kot so Rdeči križ, 
konferenca za dr~beno aktivnost žensk, dru
štvo prijateljev mladine, služba za socialno 
delo in drugi. Kalm uspešno deluje ta dru·Ž
beni organizem, je odvisno od izvoljenih in 
poobla<ščenih forumov kot organizatorjev de
la, pa tudi od nas občanov: ali čakamo, da bo 
potekalo brez nas ali 1pa se v dejavnost a•Miv
no vključuj-emo po svojih sposobnostih in 
možnostih. Tudi o teh vprašanjih se bodo 
morali pogovarjati taiko delega·ti ·kot člani 
samoupravnih organov in vodstva družbeno 
političnih organizacij v delovni organizaciji 
sami, če si bomo hoteli vse našteto ·sproti in 
dobro urejati - v skladu z dogovol'i in druž
benimi potrebami. Dobro zastavljeno delo 
v miru bo lahko prilagoditi vojnim razme
ram, zamujeno pa ne bo mogoče nadokna
diti. 

K.A. 

V Pirmasensu 
vse 
pripravljeno 

. . 
za Jesen-ztmo 
1975-76 

Sejem usnja v P.irmasensu sodi med najza
nimivejše, prav gotovo pa med sejme, ki 
dajo največ uporabnega za pripravo zbirk 
izdelkov, saj se ta sejem najbolje časovno 
pokriva s pripravo ~olekcij za naslednje ·Se
zone. 
Konkretno tečejo že priprave za kolekcijo 
jesen - zima 1975/76. V eni od zadnjih šte
vilk Usnjarja sem skušal prikazati praktični 
del pri pripravi ~olekcij, danes pa bd skušal 
nakazati smer, v kat·ero bomo šli v naslednjo 
sezono. če bi do danes proizvajali tisto, kar 
dela večina usnjarn v Jugoslaviji, potem bi 
bilo na sejmu v Pirmasensu veliko novega -
predvsem modnega. Ker .pa že nekaj sezon 
uspešno sodelujemo s Pekom oziroma z Afi
som, bodo potrebni le manjši popravki ob
stoječega programa. Vse usnj-e mora biti v 
glavnem zelo meh'ko, tako da bodo izdelani 
čevlji res udobni za nošnjo. Usnje bomo po 
v.idezu obogatili z učinki (valjano, prešano, 
tiskano), pri čemer nam bo še kako potreben 
tiskarski stroj, ki je že doslej opravičil na
kup, tiskarski valji - dva že na zalogi in 
eden v pr.ihodu in ne na koncu plošče za 
vtiskavanje lica, katere sioer nabavljamo .ze
lo previdno, vendar do sedaj tudi uspešno. 
Pri prešanih - tiskanih usnjih seveda ne bo 
šlo brez imitacij reptilij, ki so močno zasto
pane na področjih, ki jih je doslej zavzemal 
lak asortiment. Za tiste, ki bolje poznajo 
asortiment govejega usnja, navajam še bist
vene skupine izdelkov, kot so: 
l. skupina BIZON 
2. skupina ANIPOL 
3. skupina ROYAL in SOFTI NAPA 
4. skupina IMITACIJE REPTILIJ 
5. skupina šPORTNI PROGRAM 
V okviru teh skupin bomo z manjšimi spre
membami iskali najzanimivejše artikle, ne 
samo s tehnološke - oblikovalne strani, pač 
pa predvsem s strani uporabnosti oziroma 
možnosti doseganja najboljših izplenov. 
Ker nam kalukulativna stran ne daje nobe
nih rožnatih perspekt iv (draga surov.ina na 
zalogi, močan porast vseh ostalih stroškov, 
znižanje vrednosti vabte), se bomo morali 
še ka~o potruditi, tako pri kolekciji, še bolj 
pa pri sami proizvodnji, če bomo hoteli po
slovati pridobitno (trenutno prodajamo us
nje dražje, kot pa se lah~o kupi npr. v Nem
čiji ali Italiji) . 
Na koncu moram poudariti še nekaj. Mi da
nes naredimo praktično že skoraj vsako us-
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nje vsaj na govejem področju, redki pa so 
artikli, ki jih redno lahko tudi delamo v pro
izvodnji brez večjih težav. Zakaj gre pravza
prav? 
Zahtevana kolekcija, boljše vrste usnja, več 
učinkov, tiskanje, tamponiranje in podobno 
zahtevajo ne samo ustrezno strokovnost pro
izvajalcev, pač pa predvsem občutek odgo
vornosti in dosledno izvajanje tehnologije. 
In ravno na tem področju nas čakajo naj
večje naloge in v tem je pravzaprav tudi iz
hod iz dokaj črnoglede perspektive na pod-
ročju izdelave govejega usnja. inž. J . M. 

Predlog za 
skupno naložbo 
IUV-l(OTO 
v linijo za 
topljenje maščob 

Usnjarne v svetu se poleg problemov prido
bitnosti predelave kož ubadajo tudi z vsak 
dan težjim problemom čiščenja odpadnih 
voda ter prodaj-o odpadlih stranskih proizvo
dov predelave kož. Ponekod, zlasti na za
hodu, usnjarne zaradi te problematike pro
padajo, ~er zaradi nizke akumulativnosti ni
so v stanju reševati problemov, ki jih nova 
zakonodaja o varstvu okolja poraja. Z isti
mi problemi se srečuje tudi usnjarska pano
ga v naši domovini in pri tem naše pod
jetje ni v nič kaj zavidljivem položaju, saj 
je kot največji tovrstni proizvajalec tudi naj
večji onesnaževalec okolja. Lahko zapišemo, 
da je odpadkcov na Vrhniki brez blata, izvi
rajočega iz odpadne vode, nad 10.000 ton, v 
šmartnem in šoštanju pa na obeh krajih po 
okrog 5000 ton. Tako se že pri zdajšnjem 
obsegu poslovanja srečujemo s količino 20 
tisoč ton odpadkov, katere v pretežni meri, 
bodisi delno predelane (mast) ali ·pa nepre
delane (mezdra, cepljenec, strugotine, obre
zine, strižena volna idr.) prodajamo, neka
tere pa moramo zavreči (strojna mezdra, 
ocvirki ipd.) . Prav ti zadnji, res odpadni 
proizvodi, so neugodni, saj predstavljajo pro
bleme in stroške, krajevne probleme (sani
tarne deponije )in stroške najema zemljišč, 
kamor jih odlagamo ali zakopavamo. Ko pa 
tudi prodajni odpadni produkti predstavlja
jo velik problem, saj v nekaterih primerih 
pokrijemo s prodajo le manipulativne in pre
vozne stroške, v drugih primerih pa, ko od
padne proizvode sicer dobro prodajamo, 
smo prisiljeni tvegati, da v različnih obdob
jih tudi ob močnem znižanju cen te odpadne 
proizvode le težko prodamo (prav sedaj to 
velja za cepljenec, mezdro in svinjskco mast). 
Ne nazadnje pa se vsak dan pojavlja pro
blem skladiščenja, manipulacije in prevoza 
odpadkov, saj vse to, gledano s stališča var
stva okolja predstavlja stalen smrad, sani
tarno oporečnost ln druge nevarnosti in 
težave. Proti vsemu temu pa se vse dosled
neje in uspešneje bori naša zakonodaja in 
inšpekcija. 
Predelava odpdakov v okviru OZD IUV tudi 
za tako veliko podjetje, kot je naše, ekconom
sko ni upravičena in smo pri nas že dolga 
leta poborni.ki ±deje in predloga, naj se na 
slovenskih tleh odpadki smotrno Zibirajo in 
predelujejo na enem mestu. žal nam pred 
več kot 12 leti uresničitev te ideje ni uspela 
in pri tem je žal še do danes tudi ostalo. V 
letošnjem letu pa smo s podjetjem Kotex-
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Tobus v okviru razgovorov o poslovnem so
delovanju tudi predelavi odpadkov posvetili 
veliko pozomost. KOTO je tudi s strani 
ustreznih republiških organov priznan kot 
največji in sploh eden r.edkih verificiranih 
predelovalcev raznih beljalmvinskih in dru
gih odpadnih surovin. Prav zato je tudi do
bil ustrezna soglasja s strani republiškega 
sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo 
oziroma republiškega sanitarnega inšpekto
rata in ostalih republišk1h organov za grad
njo tovarne beljakovinskih koncentratov, v 
okviru katere se bodo poleg pridobivanja 
beljakovinskih koncentmtov (moke) prede
lovale oziroma pridobivale tudi maščobe, 
med drugim poleg svinjskega loja tudi svi
njska mast, ki odpade pri predelavi svinj
skih kož. 
S KOTO .smo se pogovarjali o predelavi ne 
le masti, pač pa tudi ostalih odpadkov (stroj
na mezdra, glave, noge, keratinski odpadki 
ipd.), saj se :bo KOTO v tem smislu etapno 
rekonstruiral na kraju obstoječe kafilerije 
oziroma tovarne beljakovinskih koncentratov 
v Zalogu. Tako so razgovori pripeljali do 
predloga o skupni investicij.ski naložbi in po
trebnih raziskavah na tem področju. 
Poskusi so bili izvedeni tako na domačih tleh 
(Zalog), kot tudi v Nemčiji in Nizozemski. 
Poleg tehničnih strokovnjakov KOTO smo 
poskuse izvajali tudi tehniki našega podje
tja in to tako za strojno mezdro '(v Nemčiji) 
kot za surovo svinjsko mast (pri tovarni 
Waterlander v Nizozemski) . Medtem ko se 
je pri strojni mezdri pokazalo kot potrebno 
nadaljevati poskuse v več smereh (med dru
gim tudi v smeri mezdrenja soljenih in ne 
luženih kož) .pa je v primeru .svinjske masti 
bil rezultat izredno dober. V nizozemski to
varni za predelavo maščob smo na strojnih 
napravah zahodno nemške tovarne Westfa
lija izvedli poskusno predelavo naše svinjske 
masti in to v industrijskem obsegu, saj smo 
jo predelali okrog 12 ton, z izredno dobrimi 
rezultati, tako glede dzplena kot kakovosti. 
Surovo mast smo najprej zmleli v mesar
skem mlinu, jo segreli za kraj·ši čas in sto
pili pri 9S° C, ločili čvrsto (ocvirke) od telm
čin (voda, gošča, mast) v dekanterju, maščo
bo od ostalih primesi pa ločili v dveh sepa
ratorjih. 
Ob teh poskusih so nam predstavniki nem
ške tovarne ponudili to celotno ·Skoraj avto
matično 1inijo zmogljivosti 2,S tone/h za 
svinjsko in to 4 tone/h za ostale maščobe, 
za okrog 400.000 DM. Pri napravi delata ozi
roma opravljata nadzor le 2 delavca. 
Tako je sedaj v obdelavi predlog ,za skupno 
investicijsko naložbo KOTO - IUV za .pre
delavo maščob v okviru novo rekonstruira
ne tovarne beljakovinskih lmncentratov v 
Zalogu in to v skupni letni količini okrog 
7SOO ton, od tega svinjske ostružne masti 
okrog SOOO ton ter 2SOO ton loja (300 ton ma
sti irz Vrhnike, SOO ton iz šoštanja, 1SOO ton 
iz Kamnika ter man}ša 'količina iz KONUS, 
loj pa iz Slovenije, dela Hrvatske in hrva
ške Istre). 
Za to investicijo bomo skupno s KOTO mo
rali vložiti okrog 660 milijonov S din, od tega 
za opremo okrog 360 milijonov S din, za 
skladiščne zmogljivosti (sprejemni silos) in 
notranji transport okrog 200 milijonov S din 
ter za gradbena dela okrog 100 milijonov S 
din. Ker gre po eni strani za ekonomsko 
upravičeno in gospodarno naložbo, po drugi 
strani pa prvi resnejši korak oziroma smotr
nejšo predelavo odpadkov, ki je povezana 
tudi za zaščito in reševanjem okolja, pripo
ročamo našim samoupravnim organom in 
delovnim ljudem v naših TOZD, da se odlo
čijo za to skupno naložbo naših TOZD in 
TOZD podjetja KOTO. 
Podrobnejše podatke o investiciji in izra
čune o pridobitnosti te naložbe ter o odno
sih med IUV in KOTO v zvezi s to naložbo 
ter o predlogu soudeležbe posameznih naših 
TOZD pri tej naložbi pa bomo ,za seje de
lavskih svetov TOZD, svet delegatov, samo
upravna jedra ter družbeno politične orga
nizacije v kratkem pripravili. inž. F. M. 

Ne posegajmo v nevar na območja strojev 
med obratovanjem. 
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Preprečevanje 
nezgod pri 
delu je naloga 
nas vseh 

V 10 mesecih letošnjega leta beležimo 106 
nezgod pri delu, ki so povzročile telesne 
poškodbe in precej.šnje število izgubljenih 
delovnih dni. Od tega števila jih je bilo 34 
povzročenih v TOZD usnjarna šmartno. 'Sa
mo število nezgod, ki so se ·končale s te
lesnimi poškodbami je sicer večje ·kot v 
istem obdobju lanskega leta. Med njimi pa 
je nekaj takšnih, katerih dejanski VZROKI 
nas opoz•arjajo, kaj moramo storiti v pri
hodnje, da se podobne nezgode ne bodo več 
dogajale. TOZD usnjarna Vrhni·ka do tega 
časa beleži dve nezgodi s hujšimi telesnimi 
poškodbami (poškodovanca sta še na zdrav
ljenju), ki bodo verjetno na poškodovancih 
pustile trajne posledice. 
Poskušajmo analizirati naslednje ugotovljene 
primere nezgod pri delu: 
l. 
8. 3. 1974 - Delavec D. M. si je poškodoval 
koleno in prste na roki pri polnjenju zrač
nice za •karo voziček. Posledice nezgode bi 
lahko bile še neprimerno hujše zaradi ne
varnega in nedopustnega načina izvajanja 
dela. 
2. 
11. 7. 1974- Delavec K. I. je bil poškodovan 
na prehodu transportne poti skozi nihalna 
vrata. Zadel in ·povozil ga je viličar, ki je 
pripeljal skozi nihalna vrata, medtem .pa je 
navedeni delavec pil kavo za vrati, na ne
varnem prehodu. Uelavec si je pri tej ne
zgodi poškodoval stopalo na desni nogi 
(zlom) in lopatico (udarec). 
3. 
1S. 10. 1974 - Delavec D. F. si je poškodoval 
prst na desni roki pri stroju za struženje. 
S prstom je prišel pod varnostno napravo, 
na kateri je bila prav na tistem mestu od
trgana gumijasta obloga. 
4. 
1S. 10. 1974 - Delavec V. G. je samovoljno 
zapustil svoje delovno mesto in odšel k stro
ju za suho cepljenje, pri katerem je v tem 
času vodja stmja izvlačeval del kože, ki se 
je navila na valj . Ker je bil stroj odprt 

(dvignjena glava), je navedeni delavec segel 
z roko v nevarno območje stroja z name
nom, da bi odstranil naviti del kože. Pri 
tem si je ob dotiku z vrtečim se nožem po
škodoval kazalec desne roke. 
s. 
19. 10. 1974 - Delavec P. M. je samovoljno 
zapustil svoje delovno mesto in odšel k stro
ju za odmaščevanje pomagat sodelavcu. Z 
roko je segel v nevarno območje stroja, 
medtem ko je sodelavec že vključil stroj 
v obratovanje. Z rolm je prišel med izvlače
valna valja stroja. Posledica nezgode j.e 
hujša poškodba podlahti leve roke, ki pa 
bi lahko bila še neprimerno težja, če ne bi 
prisebni obratni vzdrževalec Mustafa Sarač 
na prisiljen način {vstav.il je lopato med 
poganska zobčenika) hitreje zaustavil vrte
nje valjev, ki se zaradi vztrajnosti vrtijo še 
okrog 6 minut po izključitvi str·oja iz obra
tovanja. 
Primer l. 
- Delavec ni bil zadostno poučen o varnem 
delu, 
- delo, ki ga je opravljal, ni sodilo v obseg 
njegovega delovnega mesta, 
- kdorkoli je že zadolžen za zamenjavo 
zračnice, mora vedeti, da se le-ta ne sme 
do želenega in potrebnega pritiska, ki je 
določen, polniti .sneta z osi, pač pa le pri
trjena na osi vozila, 
- na .kompresorju ni bil vgrajen merilec 
pritiska, 
- kolesni obroč je bil že toliko poškodo
van, da bi ga morali že predčasno izločiti 
iz uporabe, 
Primer 2. 
- Delavec se je zadrževal na nevarnem pre
hodu transportne poti, 
- voznik viličarja ni bil dovolj pazljiv pri 
vožnji skozi nihalna vrata (prehitra vožnja, 
ni dal zvočnega signala, kljub temu da je 
pogled skozi nihalna vrata otežkočen, 
- na notranji strani .prehoda hi morala 
biti vgrajena svetilka za s1;alno umetno 
osvetljevanje, kar bi omogočilo v·ozniku 
boljšo vidljivost, 
Primer 3. 
- Delavec bi moral opozoriti izmenovodjo 
na okvaro na varnostni napravi, ki jo je 
·opazil že pred pričetkom izvajanja dela, (do
kler okvara ni odpravljena, ·še zlasti, če je 
to na varnostni napravi, ki je vgrajena z na
menom, da roka ali drugi del telesa ne more 
v nevarno območje stroja, delavec ne sme 
nadaljevati z delom. Takšno določilo je med 
drugim zapisano tudi v NAVODILIH za delo 
pri vseh strojih in napravah). 
Primer 4. 
- Delavec ,je samovoljno zapustil svoje 
delovno mesto in odšel k stroju, h kate
remu ni bH razporejen, 
- segel je v nevarno območje stroja, kar 
je strogo prepovedano zaradi velikih mož
nosti za poškodbe. 
Primer S. 
- Delav.ec je samovoljno odšel delat na 
stroj, 
- za to delo ni bil poučen, niti mu ni bilo 
preverjeno znanje o varstvu pri delu, 
- sodelavec na stroju mu ne bi smel do
voliti, da mu pomaga izvajati delo, ker ga 
ni za to razporedil izmenovodja, še zlasti, 
ker je to stroj z večjo stopnjo nevarnosti, 
- sodelavec tudi ni bil dovolj pazljiv, pri 
vključevanju stroja v obratovanje, do svo
j.ega nepoklicanega sodelavca, 
- na stroju ni vgrajena varnostna naprava 
(stroj je starejše izvedbe) . 

Potrebni ukrepi: 
Omenjene nezgode so se pripetile predvsem 
iz vzrokov OSEBNE NARA VE in to pred
vsem zaradi nezadostnega znanja in kršitve 
osnovnih zahtev za varno opravljanje dela. 
Izhajajoč iz tega kaj hitro lahko ugotovimo, 
da moramo v prihodnje, bolj organizirano 
kot doslej, začeti s sistematičnim izobraže
vanjem vseh zaposlenih in še zlasti orga
nizirati boljši in doslednejši način praktič
nega poučevanja za delo na specifičnih de
lovnih mestih. Pri tem pa ne smemo po
zabiti na izredno važen pogoj VZGOJE (da 
bo vsakdo izmed nas spoznal, da zahteve 



za varno delo niso zgolj zaradi predpisov 
in ·izživljanja odgovornih delavcev za to 
področje, pač pa zato, da ne bo bolečin in 
gorja za nas in naše družine in ne nazadnje, 
da je manjše število nezgod in odsotnosti z 
dela viden doprinos k bolj<šemu poslovanju 
delovne organizacije), ki mora v prvi vrsti 
izhajati iz pravilnega odno.sa (z zgledi, opo
zarjanji, nadzorstvom med izvajanjem dela 
itd.) neposredno · nadrejenih oseb. 
Prizadevajmo si, da bo za vse nas NOVO 
LETO - 1975 zares - SREčNO! 

Bomo 
praznovali 

Staro leto se Jzteka, 
novo leto v svate gre; 
kmalu vriskal bo Silvester 
in osrečil nam srce. 
Inventuro naredili 
bomo složni za nazaj 
in dobiček razdelili -
če ga bo seveda kaj! 
Bo pa drugo leto bolje, 
mar.sikdo tolaži se 
in bremena, njemu dana, 
drugim vrže na rame. 
Vse Silvester poravnal bo, 
kar narobe je bilo? 
V novem letu vest bo čista 
četudi kaj po starem bo! 

Vsak bo praznoval po svoje, 
kakor vedel ibo in znal, 
eden v baru in gostilni, 
drugi pa doma bo spal. 
če denarnica je tenka, 
v vodo pade ves načrt, 
v postelji bo poležaval, 
ril pod kovtrom kakor krt. 
Blagor mu, ki je brez pare, 
drugi elan se čil zbudi, 
zdrave so noge in glava 
in pa cele so kosti. 
Moča je bila jeseni, 
ni obrodil trte cvet, 
vince delamo iz vode, 
kot poprej že mnogo let. 
Glave nas po njem bolijo 
kadar »Šterna« polna je; 
kaj če drag ta glavobol je, 
samo, ela dobiček je. 

P.P. 

Raja v sebe vse pospravi 
kar od nafte je naprej; 
škoda ni denarja, zdravja, 
ela le v srcih je O KEJ! 

Cene rastejo pohotno, 
kot koprive na pomlad; 
celi svet na tem boleha, 
piha, puha kakor gad. 
Plače jih teško lovijo, 
luknje dela >>folk« si v pas, 
zraven kritizira, stoka, 
pol za res in pol za špas. 
Vsem clenarca primanjkuje 
vsaj ta:ko vsak govori -
morda radi davlmrije, 
ela zabriše ji sledi? 
A za luksuz ga ne manjka, 
ne za šnops in vino, pir, 
za bencin in lepo karo, 
ne za klasičen kvartir. 
In zato bomo veseli, 
ko prišel Silvester bo, 
malo bomo vsi znoreli, 
kakor tudi lani smo! 
Komur Amorček nagaja, 
bo pri punčki praznoval 
in načrte z njo bo delal, 
kie si gnezdo bo postlal. 
Morda pa se drugo leto 
za ušesi praskal bo 
in denarce skupaj zbiral, 
da si kupi zibelko! 

Suzi, punca lahke sorte, 
zlepa zadovoljna ni ; 
en Silvester- to je malo -
da vsaj traja teden dni! 

Mari bo popevke pela, 
na to novoletno noč; 
le par uric bo cvmla, 
pa milijonček v žep ji skoč' ! 

Miha, ki je kmet zagrizen, 
krave futral bo zvečer, 
se jezil na mesno krizo 
in na skupnotrško zver! 

A usnjar velur bo gladil, 
Kakor Janez Miciko, 
nežno, tiho mu govoril: 
»drž' se še naprej t ako! 
Vandraj tjakaj v :kraje tuje, 
kjer so dolarji doma, 
franki, marke, lite, funti -
želje našega srca! 
Da ko, leto se obrne, 
kasa polna bo kot meh 
in na novoletnem sejmu 
spet grmel usnjarski smeh! 

šport je glavna stvm- na svetu, 
le o njem vse govori, 
naj si bo doma, na šihtu, 
v parku in na ulici. 
Nogomet je šport najlepši, 
marsikaj se naučiš, 
zraven se lahko še boksaš 
in za vse denar dobiš . 

Važno je, da se le brca 
in pa lomi si kosti, 
z bunko treska tja po nosu, 
da telo se okrepi! 
Na Silvestrovo le složno 
zaželimo srečno si, 
pa četudi kdaj med letom 
pisano smo gledali! 
Saj bo drugo leto bolje, 
vsako leto pravimo, 
a živimo pa le dalje, 
.kakor prej živeli srno. 
še bo drugo leto sonce, 
dež in sneg ter drugo vse, 
kaj naj bi skrbi nas trle 
in m.orile nam srce. 
Na Silvestrovo kozarce 
si natočimo za eks, 
saj nas po praznikih ozdravi, 
aspirin .in beviplex. 
Kdor se smeje - zlo ne misli, 
tud' če govori preveč! 
Ne pomaga reč nobena -
staro leto zdaj je preč! 
Srečno, srečno! V novem letu 
naj se pomladi vam duh, 
to želi vam prav iskreno - -
Erazem - - stari potepuh! 

Oh kako ...... ! 
Oh kako je dolgi šiht 
od šeste ure pa do druge 
ura dolga je tako, 
da težko pretolčeš jo, 
ak mojster stoji za teboj. 

Oh kako je luštno v tovarni, 
ko delijo plače se, 
takrat dosti pijanih je tako, 
da pošilja mojster jih domov, 
ker za delo nesposobni so. 

Oh, kako je dolga delovna doba 
od začetka do penzjona, 
doba dolga je tako, 
da težko učakaš jo, 
če sploh dočakaš jo. 

Narobe svet 

Narobe svet, 
draginj a ta. 
Kdor več ima, 
še več se mu da. 

Narobe svet, 
saj je dan nasvet, 
da delavec naj 
tolk dobi, 
da socialno ogrožen ni. 
A v našem TOZDU 
je drugače, 
grupa prva dobila gor samo 
enajst procentov plače. 

Narobe svet, 
v času inflacije 
vsi potrebni 
smo dotacije. 

Anekdota 
Ti Jula, greš jutri delat nadure? 
Grem, zakaj pa ne, bom šla še 
čakat jabolka! 

T.N. 

T.N. 

~ (zakaj rie bi, če lahko, dve muhi 
Il___;"( na en mah.) 

=h N.T. 
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Mladost 
nad 
vinogradom 

Z vej je odletavalo listje, prebogato zlatih 
jesenskih barv, na stezo, na p.odočje okrog 
njiju. Porodila se je misel in poiskala pot 
skozi razmetano podstrešje. Nemirna, dščo
ča, s sklonjeno glavo. V pajčovine zapredeni, 
zdavnaj obrabljeni predmeti so jo gledali 
strahoma kakor koščena smrt. Bila je mla
da, komaj predramljena, ·komaj prebujena v 
prvem hotenju, prvi ljubezni. Njen obraz 
svež, nedotaknjen, s solzami smeha v očeh. 
Tako jo je doživljal on, kajti on ima rad 
življenje, toplo, rdeče od krvi in sonca. Tako 
jo je videl tisto jutro med zapmšenimi pred
meti, ko jim je hotela vdihniti življenje. 
Ono je bilo za zaprašene mrtvake kakor 
smrt. Navadili so se na pozabljenost, nerab
nost, tišino med pajčevinami in grizljanjem 
miši v nočeh. Ostalo bi tako, ko bi se po
krov, zbit iz desk, ne .prevrnil in treskoma 
padel. ,prah se je zasvetlikal v pramenu sonč
nih žarkov, ki je olil skozi špranje v strehi. 
Izgubljena roka, bela, ne ·kmetova, ne de
lavčeva, ne študentova. Vsemu in ničemur 
podobna, ga je za hip presekala. Ko se je 
vrnila skozenj, je stiskalo delo klopotca, 
kot bi šlo za življenje . .In morda je šlo za 
življenje! Predmeti naokrog so se potuhnili, 
poskrili v mrtvaško tišino. Misel je strmela 
v prah, ki se je polegel. Za tem je iztegnHa 
svoji roki v pramen svetlobe. Majhni, beli, 
nežni roki. Roki majhni, da sta se izgubili ob 
telesu, ob beli obleki. In drobni kakor pra
men, sanjs.ki kot razpršujoča se misel, tista 
komaj porojena. Belo krilo se je razpršilo 
kakor žv.epleni dim iz visokega dimnika, čez 
mesto ga je raznesel veter. Na drugem kon
cu so gradili nov, siv dimnik, visoko v ne
bo. Vsenaokrog je bila jesen. S kostanjev 
je odletavalo Hstje, prebogato zlatih jesen
skih barv, na stezo, na pobočje okrog njiju. 
Lističi zrelega kostanja so v nedoločenih 
presledkih padali na tla kakor nedolžne 
bombe v igri vetra. Starček se je sklanjal, 
pobiral in nekaj klel. Po stezi za njim sta 
kakor razposajena otroka brodila po debeli 
plasti listja in pazHa na l"orenine, da ne bi 
razbila čevljev. Stisnil je s svojo veliko, gro
bo ·roko, ne kmetovo, ne delavčevo, ne štu
dentovo, njeno majhno, drobno, belo, nežno. 
>>Kako čudovito šumijo!« 
Stala je ob njem in čutila njegovo roko. 
Za vejami je bleščalo sonce in starček je 
še vedno klel na pobočje pod njima. Njegov 
odsoten pogled ji je skrival kakor megla, 
ki se je zjutraj plazila med hišami, podobe 
misli, ki jih je slutila za njegovim čelom. 
In nekje visoko je bilo sonce. čutil ga je na 
obrazu; na laseh, ki so mu padali na oči, 
kakor je čutil pod seboj od dolge suše 
ovenelo travo In posušeno razpokano zem
ljo. Oboje toplo, dobrodejno, in tovariško. 
Tako tovariško, kakor tovariši - prečne 
gredi na letniku, pod istim kotom nagnjeni 
k soncu, vsi enaki od enega konca vinograda 
do drugega, enako potrpežljivo noseči vso 
težo trt in dozorevajočega grozdja. In enako 
potrpežljivo čakajoči na veter kot on. Visoko 
nad njim, nad tovariši, latnikom, vinogra
dom je v soncu bleščal klopotec. Komaj 
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zaznavno je dihal v brezveterje. Njemu se 
je zdelo, da ga premika hrepenenje izviti 
se nemoči, ubiti tišini, mrtvaškemu miru s 
podstrešja, ki se ga je kakor prah oklepal 
v jeklenem srcu. Dvignil se je in odtrgal 
grond z latnika. Kakor bi se zazrl čez rame 
dekletu, mimo njenih mehkih las, jo po
gledal mimo k1opotca v razžarjeno modrino, 
in bilo mu je, kakor bi njo držal v objemu, 
vso toplo, prijetno, predano, ko čaka na 
njegove besede, ki se malokdaj povedo, ven
dar takrat iskreno, če si človek. In zaslišal 
je svoje besede, .ki so prišle kakor šepet 
skozi brajdo, potem močneje, vse s.ilneje, 
nazadnje tako silno, kot so samo takrat, 
ko izpovedujejo ljubezen. 
»Kako čudovito šumijo!« 
Slišal je govor, ga začutil in presrečen ob
molknil. Takrat je zazvenelo. Klopotec je 
udaril, veternice so se rdeče iskrile v soncu 
in pohitele z vetrom. Znova je zazvenelo. 
Bilo je kakor prvi dojenčkov jok. Potem 
je pelo kakor klavir pod drobnimi prsti. 
Potem se je razgubljalo v daljavi in vra
čalo, dokler se ni več vrnilo, ker je drobna 
roka omahnila s tipk. Začutil je njen stisk in 
jo prižel k sebi, kot bi ji hotel vse to vrniti. 
Njena roka je obstala v njegovih laseh in 
spoznal je, da ji ne bo mogel nikdar vrniti, 
le vračal ji bo, kakor vrača zemlja kmetu, 
kar ji on daje spomladi. Sonce je zahajalo 
in rdeče razžarjalo vaški zvoni'k, metalo dol
go senco na vinograd, preko pokrajine, otož
ne, ogoljene, s krpami jesenskih barv med 
kamenjem, kakor bi jih pacal predšolski 
otrok. Iz vinograda so prihajali razposajeni 
glas.ovi trgačev, ker se je bližal konec trgatve 
in strahu pr·ed točo in trepetanje za vsako 
jagodo, ki jo je hotela pobrati suša. Kai pod 
vinogradom je bil še zmerom prazen. Poleg 
njega je privezan ob topolu, ki se je skla
njal nad suhim razpokanim blatom, bolšče 
stal mlad vol, ki so ga tisti dan prvič vpre
gli. Poln skrite upornosti je čakal mladega 
goniča, ki ga je odvezal, odgnal k vozu s 
petimi, do vrha napolnjenimi čebri, in ga 
vpr·egel. Trdo je fant zagrabil za vrv, ki je 
bila volu omotana okrog gobca, da bi ga 
naučil hoditi v jarmu. Toda trenutek ni bil 
pravi; ne zato, ker sonca ni bilo več. V na
stajajočem mraku je samo on videl misel 
v beli obleki, 'kako je priš,la skozi vino
grad in zrla navzgor, kot bi iskala :izgublje
no mladost. Klopotec ni več pel, ni ga bilo 
več. Razbil ga je vihar tri noči pred trgat
vijo. Tisti vihar, ·ki je ,lomil tovariše. Tisti, 
ki je stresel grozde s trt, da so kmetje pre
kHnjali vse dneve trgatve. Tisti, ki ni pri
nesel dovolj vode, da bi je kaj ostalo v ka
lu. Njemu ni bilo za grozdje, bilo mu je za 
klopotec, in odkopal je steber s klopotca ter 
ga nežno spustil na tla, kakor bi spuščal 
misel v obleki. Odnesel ga je domov na pod
strešje med zdavnaj odrabljene predmete. 
Bilo mu je hudo, ker ni mogel ničesar več 
storiti. K1lečal je v robidi. Nad glavo mu j.e 
razbesnjena sopel vol. Zaklel je, se dvignil 
na noge, udaril po volu in med smehom 
trgačev odpeljal proti domu. Voz je škripal 
po klancu, kakor bi misel v beli obleki 
in z drobnimi rokami tožila klavirju za ve-

trom, klopotcem, za minulo mladostjo. Ko je 
voz obstal na dvorišču, je bilo, kot bi drob
na roka omahnila s tipk, nemočna, da bi mu 
pomagala. Tako jo je začuti'! v svojih laseh. 
Ni mu jih božala, kuštrala mu jih je. Iz 
dimnika na rabu mesta se je vlekel dolg 
oblak žveplenega plina, na drugem koncu 
mesta so gradili nov siv dimnik, visoko v 
nebo. Vse naokrog je bila jesen. Z vej je 
odletavalo listje, prebogato zlatih jesenskih 
barv na stezo, na pobočje okrog njiju in 
prekrivalo njune stopinje. 

Pridite 
odločitev 
ne bo težkal 

O.M. 

Ugodno prodam »avto« znamke FIAT 600 D, 
letnik 1962, v odličnem stanju; lahko tudi za 
rezervne dele. V voznem stanju sicer je, ga
rancije za to, ko~tko ,časa Ibo še, pa ne morem 
dati. 
Kup1unga (slk:lopka, op. prev.) je malce slaba; 
pri polni obremenitvi, ·kjer je računana teža 
treh ljudi + šoferja, se namreč ne more spe
ljati z mesta, ali pa hudo težko. Z enim člo
vekom (predvsem je dCYbm, če je le-ta šofer), 
rpa še neka'ko gre ·~kadar .gre, op. pis.). Me
njalni'k je ka!kor nov in kot pri V•Seh tipih teh 
»avtomobilov<< primerno nameščen, da ga je 
mogoče z enim moj.strom, ca. 1 kom. nullaj
tarja ter ·S 'kontrapezo in bo,žjo pomočjo za
menjati (od tod - »menjalnik<<) v najkraj
šem času ne upoštevajoč pri tem nabavo 
vseh .teh sredstev. Zamenjava ni tako nujna, 
če je 1le voznik kolikor tol~ko pri mooi s svo
jimi živci, da bo rpo prvem neuspelem posku
su vreči v tretjo brz-ino, le-to poskusil še naj
manj dva'krat Qkar je odvisno od rpdprav.lje
nosti menjalni/ka za to). Gume niso nove, po
leg lMeh pa je ZJa ,UJS!pešno oprarvljen teh
ni-čni pregled .potrebno zamenjati še luči 
(žaromete- op. prev.), rpopra\lliti •smerne ka
zalce (predvsem desnega zadaj), vstavit-i kon
trolne žarnice na armaturni ploš<Či, pa ·še lmp 
manj,ših, s prostim očesom neopaznih stvari, 
ki pa se pokažejo že med rprvo vožnjo (če
tudi samo rpos!kusno) 'PO ravni cesti in skozi 
najmanj eno križišče. 
Za udobno in varno ter predvsem vožnjo -
brez skrbi, je priporočU1vo, obvezno pa ni, 
zamenjati hladilnik za vodo; »zaikuha<< sicer 
ne, aH pa hudo malo, na 8 .km v dveh smereh 
pa porabi ca. 3/4 11 vode {iz rpumpe). Verjetno 
ni potrebno poudarjati, da še celo noč s'toji 
p.ri miru. Torej res nič takega, .za kar bi lah-



ko lastnika .sk11belo tudi v največj.i krizi z 
vodo. 1~loč~ina tega letečega objekta n.i rav
no naJJ;>O!Jša, najslabša pa tudi ne, saj drži 
na s~bi se okrog 47 Ofo barve (terranuova). 
V dezevnem vremenu je na pocHacri večletnih 
i~kuš~nj najbolje voziti bos, v j;'ponkah ali 
VIso'ki~ {lap.ko ribiš'kih) škorn}ih s soupora!bo 
srednJevehkega moškega dežnika. Voda nam
reč pronica y ~otranjo~t prJ. ·:;tiku prednjega 
stekla s plocevmo. (Pn zadnJem tudi ni no
bene suše). 
Volan r:nalo >>škriplje «Ob premikanju le-tega 
v smerJ levo k~k<?r. tudi .d~~no, čemur pa se 
ne da pomagati mti s .pnbhzno 1,5 litra olja 
•O,?S kg m"!-sti (ocvi11ki ne pridejo v poštev)' 
a1i s 'ka!~Im drugim 1koz~etičnim pomaga~ 
lom,. ~lll!ZI pa za zabavo, cesar se voznik na
vadi m ga sp1oh ne moti. 
Na z.avor~ in . ;njih .rusp~šno učinkovanje v 
»ostnh« SituaciJah m racunati, 'kajti nemalo
.krat. se. obnaš.ajo .>>!IJO .sv~ie«, ali .Pa sploh ne 
reagi~aJO tudi pn na}VeCJem 'Pntislm najpo
gosteJe desne noge, ali pa obeh na pedal ki 
je nala!Š·Č za to pr1pravljen. ' ' 
Cena po dogovoru - kakšen mrtev denar 
ne pride v .poštev! 
Cenjene ponudb.C:,.PO~'ljite po~ ,"šifro: »Skoraj 
nov«. P?drobneJsih mformaciJ ne dobite na 
telefon s~. 70-409 (dopoldne). Lahko pa si ogle
date vozrlo .tudi doma vsak dan popo1dne od 
15. do 19. ure razen torka. Naslov v oglasnem 
oddellm. 

Naša delovna 
organizacija 
med 100 
največjimi 
v državi 

~~dnja ~ep~embrska številka Ekonomske po
litike pr~nasa po~atJ<:~ o 200 največjih jugo
slovanskih Ol'gamzaciJah. 
(130 proizvajalnih, 20 prometnih in SO trcrov-
skih organizacijah). b 

To je. sa~o 1~5 °/o od skupnih gospodarskih 
orgamzaCIJ, kl pa ustvarijo 45 Ofo celotnega 
do~odka in zaposlujejo 34 °/o vseh delavcev. 
NaJ . povzamemo nekaj številk o največjih: 
Prmzvodna Celotni doh. štev 
organizacija v 000 N din zaposle~ih 
l. Rudarsko topilniški 

bazen, Bor 
2. INA, Zagreb 
3. Rudar. met. kom. 

Zenica 
4. Združ. podj. 

14.155 
11.412 

10.385 

Jugometal, Bgd 10.380 
S. Naftagas, Novi Sad 8.148 
6. Zavodi Crvena zasta-

va Kragujevac 
7. Jadranbrod, Zagreb 
8. šipad, Sarajevo 
9. UPI, Sarajevo 

10. Iskra, Ljubljana 
18. Slov. ·železarne, Lj . 
21. Gorenje, Velenje 
26. TAM, Maribor 
32. Združeno elekt. g. 

Maribor 
46. Združeno podj. za 

distr. el. energije 
Ljubljana 

57. Ljublj. mlekarne, 
Ljubljana 

59. Gradis, Ljubljana 
63. Hmezad, žalec 

7.387 
7.050 
6.964 
6.431 
6.378 
3.454 
2.777 
2.475 

2.286 

1.495 

1.180 
1.130 
1.093 

14.149 
17.648 

25.813 

7.790 
10.024 

27.535 
21.340 
48.434 
18.067 
23.347 
12.685 
10.030 

8.785 

2.577 

4.050 

1.665 
5.208 
2.454 

Iz konfekcije 

73. Sava, Kranj 
75. IMV, Novo mesto 
82. ·Pomurka, 

978 
959 

3.135 
3.772 

Murska Sobota 905 1.680 
94. Peko, Tržič 839 2.457 
97. IUV, Vrhnika 812 2.185 
Omenjene podatke ne smemo šteti kot ne
kakšen boj za prvo mesto, kdo je večji, 
temveč so za gospodarstvenike zanimivi pred
vsem s s.tal!šča konkurenčnosti, ki jo lahko 
ta)<o podJetJa nudijo v boju z ostalimi tujimi 
ah celo mednar-odnimi družbami. Medtem 
ko preveliko podjetje predstavlja za samo 
državo že monopol na določenem področju 
pa je po drugi strani lahko še vedno zel~ 
majhno na mednarodnem tržišču, da bi se 
lahko enakovr·edno kosalo s tujim kapita
lom. Za usmeritev naj navedemo da v svetu 
obstaja okrog 4000 večnarodnih ~lTUžb kate
rih prodaja presega 100 milij. $ (okrog 1700 
milijonov din) , in pr·edstavljajo okrog 15 Ofo 
S';~t~vnega brut? proizvoda. Največje med 
nJimi pa obsegajo pmmet nad 15 in celo 25 
milija~d $. Torej naša največja podjetja lah
ko pnštevamo med srednje velika podjetja 
v svetovnem merilu. Na uvrstitev n aše de
lovne organizacije med na.ivečje v državi in 
14. v Sloveniji lahko gledamo kot na po
m emben dosežek pri združevanju in povezo
vanju r azdrobljene usnjarske industrije v 
Sloveniji, ki danes tudi v svetu predstavlja 
pomembno mesto v svoji panogi, še posebej 
glede na celo uspešno mednarodno menjavo. 
NAJPOMEMBNEJši IZVOZNIKI V SR 
SLOVENIJI V PRVEM POLLETJU 1974 
l. Iskra, Kranj 21.189 l. 16.949 
2. Gorenje, Ve. 14.346 2. 12.957 
3. IUV 

Novo mesto 11.836 
4. TGA, Kidričevo 9.848 
5. Impol, 

Sl. Bistrica 
6. Krka, 

Novo mesto 
7. IUV. Vrhnika 
8. Planika, Kranj 
9. Cinkarna, Ce. 

10. želez., Ravne 
11. Rud. svinca, 

Mežica 
12. Tov. dušika, 

Ruše 
13. želez. štore 
14. Mehanotehni.ka, 

Izola 
15. Cinkarna, 

8.241 

6.727 
6.601 
6.560 
6.525 
5.768 

5.761 

5.701 
5.462 

5.254 

3. 11.836 
4. 7.037 

4.054 

4.521 
5. 6.601 

2.385 
4.665 
4.877 

4.152 

4.586 
4.838 

6. 5.165 

100 Ofo 

Celje (kem.) 5.019 1.422 
16. Ostale usnjarsko predelovalne industrije 

Peko, Tržič 3.455 1.060 
Alpina, žiri 2.240 4,42 
Tov. usnja, 
Kamnik 
Tov. usnja, 
Slov. Gradec 
Konus, 
Slov. Konjice 
Ulet, Maribor 
Toko, Domžale 

1.987 

1.889 

1.268 
822 
820 

1.987 1 oo Ofo 

1.889 100 Ofo 

1.204 
233 
539 

Po dolgoletnem 
premoru 
tekmovanja 
gasilcev 

Občinsko tekmovanje prostovoljnih 
gasilskih enot občine Vrhnika 

Na področju občine Vrhnika že več kot de
s~t let ni .bilo organizir~neg~ tekmovanja ga
Silcev, klJub temu, da stevilna prostovoljna 
gasilska društva v krajevnih skupnostih zelo 
aktivno delajo in prav tako tudi prostovolj
na industrijska gasilska društva, .ki že več 
let redno sodelujejo na tekmovanjih, ibodisi 
v okviru posameznih panog, kot tudi v okvi
ru republike. 
Ne bi želel ocenjevati, kje so bili vzroki pre
majhne aktivnosti občinske gasilske zveze 
Vrhnika v preteklosti. To obdobje je za na
mi. .Ponovna organizacija tekmovanja je do
kaz pripravljenosti za poživitev dela gasil
skih enot, ki pa vsekakor ne sme ostati le 
»muha enodnevnica«. 
V nedeljo 27. ·oktobra se je udeležilo tekmo
vanja gasilskih enot devet društev od teh so 
bila štiri prostovoljna industrijska gasilska 
društva, med njimi tudi enote iz TOZD us
njarna Vrhnika. 
Enote so bile razdeljene v dve skupini, in si
cer: 
l. prostovojna krajevna društva (tekmovala 
so v šolskem trodelnem napadu in polaganju 
cevovoda), 
2. prostovoJjna industr.ijska društva (tekmo
vala s·o v šolskem trodelnem napadu in tak
tični vaji). 

Doseženi skupni rezultati: 

Skupina 1 
l. ·PGD Dragomer 
2. PGD Verd 
3. PGD Bevke 
4. PGD Borovnica 

791 .točk 
788,5 točk 
753 točk 
622 točk 

5. PGD Brezovica 850 točk (izven konk.) 

Skupina 2 
l. PIGD- LIKO Borovnica 764 točk 
2. PIGD- IUV usnjarna Vrhnika 741 točk 
3. PIGD- LIKO Verd 711 točk 
4. PIGD- DONIT Borovnica 682,5 točk 
Tekn1:ovanje je potekalo ob solidni organi
zaciji, kljub temu, da je bilo nekaj upravi
čenih pa tudi neupravičenih pripom'b na ra
čun sodnikov, kar pa je povsem normalno na 
vseh tekmovanjih, ne glede na to, ali so-
dijo domači ali »uvoženi« sodniki. P. P. 

Pripravljeni za tekmovalni nastop 
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Drobne 
• • • 

zan~m~vost~ 

NAJNOVEJšA JAPONSKA USNJARNA JE 
ZGRAJENA Z ITALIJANSKO OPREMO IN 
TEHNOLOGIJO 

Nova usnjarna Mizuse Group v Gochaku, 
v himejisk,em okrožju Japonske, je ena naj
sodobnejših v državi. Skupaj ima Mizuse 
Group 7 usnjarn, vse so na področju Gocha
kua. Micuse Ikaku je bila :z;grajena v za
četku julija letos. Gradnjo in opremo sta 
prevzela dr. Mani Robbiati in dr. Luigi Be
sana, lastnika tovarne Mapelli iz Milana v 
Italiji, ki sta specializirana za prodajo na 
ključ (turn key). Dr. Robbiati je povedal za 
Leather nekaj podatkov o novem obratu. 
Tovarna je načrtovana za proizvodnjo 1000 
kož dnevno in želja usnjarne Miuse Ikaku 
je, da nadaljuje s to ravnijo proizvodnje iz 
i:obranih kož za vrisoko kakovostno usnje za 
čevlje, tapetništvo in oblači,la. Proizvedli bo
do velike količine nebrušenega usnja. 
Pri projektiranju so sodelovali znani ita
lijanski zastopniki. Pri Valero Salasa so na
ročili sode iz trdega lesa, Aletti Varese je 
dobival stroje za ,striženje in ožemalni stroj, 
vakuumski sušilci so prišli od Cartigliano, 
Masconi Verona je dobila mezdrilne in ce
pilne stroje, Industrie Mechaniche tre P je 
dobavil mehčalne stroje, viseči 25 metrski 
sušilec je dobavil Ve. Co. M. in Carlessi iz 
Urganano dva brizgalna stroja ultrasonic, 
Klasične hidravlične stiskalnice je dobavil 
Mostardini iz Empolija in kontinirne Roto
pres iz Brorgara (Torino). Polavtomatsko 
proizvodno opremo je dobavil znani japon
ski elektronski gigant Sony. 
Dr. Robbiati in Besema sta postavila us
njarno na tehnično osnovo, s tem da sta 
oblikovala postopke za zahtevano usnje. 
Nekaj specialiJ.zranih izdelkov je dobavila 
tovarna Teco iz Milana, last dr. Robbiatija. 
Celoten projekt, sprejet v juliju 1973, so 
končali v enem ~letu. Uradno odprtje so na
javili v največjem japonskem ·časopisu, The 
Hazaki Simbum, kjer so mu posvetili celo 
stran. 
Istočasno z odprtjem tega modernega obrata 
je Tomio Mizuse prevzel predsedniške dolž
nosti Mizuse Leather Group od Tomirtario 
Mizuse, ki je !bil prav dobro znana osebnost 
v industriji in to ne le na Japonskem, temveč 
tudi šrrom po svetu. 
Mizuse Leather Group na Japonskem sestoji 
iz petih družb, ki imajo nekako 25 °/o deleža 
na celotnem tržišču japonske usnj.ene indu
strije in precejšen izvoz. Te družbe so: 
The Mizuse Leather Mfg Co. Ltd, usnjarne, 
Himeji, The Toyo Kasei Co. Ltd, usnjarne, 
the Fuyo Sangyo Co. Ltd, usnjarne in to
varne Himeji in Kobe, the Kushihana Co. 
Ltd, domači trgovec na debelo za moško 
usnjeno obutev, in the Leo Corporation, us
njeni izvozniki in tovarnarji, Osaka in Tokyo. 
Specializirali so se za izdelavo krom in vege
tabil usnja za čevlje, kovčke .i:n oblačirla ter 
rokavice. Kozje, ovčje in prašičj.e kože so 
manjši del nj,ihove proizvodnje. 
K njihovim velikim proizvodnim obratom v 
Himeji pa sodi še 20 manjših usnjarn, kate
rim dodeljujejo finančno pomoč, jim dobav
ljajo surove kože, v najem so jim dali tudi 
pripomočke za proizvodnjo in dali speciali
zirano opremo in str·oje. 
Njihov izvoz različnih usnjenih proizvodov 
opravlja Leo Corporation, edini specializirani 
izvoznik usnja na Japonskem. Blago se izva
ža na različna tržišča, vključno ZDA, Veliko 
Britanijo, Francijo, Italijo, Nemčijo, Hong 
Kong, Korejo in številne dežele Vzhodne Ev
rope. 
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Ta skupina ima tudi delež v dveh tovarnah 
unsjene konfekcije, imajo pa tudi tovarno 
rokavic v Shikoku in so vodeči izvoznik ro
kavic na Japonskem. 
Pod njenim vodstvom je tudi Jalfic (Japan 
Leather Fashion Information Centre) (Japon
ski informativni center za usnjeno modo), 
edini raziskovalni institut za modo usnja. 

0 /Leather okt.1974 

ETIOPSKE SUROVINE ZA čEšKO
SLOVAšKO USNJARSKO INDUSTRIJO 
Adis Abeba, 24. 10. 1974 (VWD) -Generalni 
direktor češkoslovaškega •združenja za trgo
vanje s tujino »Exico«, Jiri Petrak, je na če
ški industrijski razstavi sklenil z etiopskimi 
partnerji pogodbo o pošHjanju opreme za 
usnjarne, ki so jih zgradili Etiopci s pomoč
jo čSSR. čTK prav tako obvešča, da bo 
čSSR istočasno prejela iz Etiopije surovine 
za svojo usnjarsko industrijo, in sicer v vred
nosti skoraj 15 milijonov kron. 

V/VWD 24711974 

SPREMEMBE V INDIJSKI USNJARSKI 
INDUSTRIJI 
V zadnjem času so v Indiji napravili nekak
šen pregled stanja v usnjarski industriji. Po 

Delovni koledar 
za leto 1975 

II III IV 

- Nedelja 

teh podatkih obstaja trenutno okoli 800 ob
ratov za strojenje, od katerih jih 337 dobav
lja usnje v dodelanem stanju. Ostanek pod
jetij pa izdeluje predvsem polproizvode in 
to pretežno za izvoz. V tem času so izdelali 
predloge in jih predložili vladi: cilj je, da bi 
najmanj 75 Ofo sedanjega izvoza kož v pri
hodnosti izvažali kot gotovo unsje. S temi 
merami da bi iJstočaJsno lahlro pred1ožili do
mači obutveni panogi in panogi predelave 
usnja boljšo ponudbo. Težnja gre v smer pre
delave surovin doma, s tem pa bi lahko pri
dobili nova delovna mesta. 
V Indiji bi se lahko okoli 3000 »Obratov« 
(števHka vsebuje tudi vse čevljarske delavni
nice) posvetilo proizvodnji obutve. V nasled
njih 4 do 5 letih pričakujejo porast za 10 °/u. 
Letna poraba obutve na prebivalca ze 0,55 
para/leto. Indijska vlada želi sedaj pospe
ševati industrializacija v usnjarski industri
ji, v industriji obutve in usnjenih izdelkov. 
Zato bi seveda potrebovali velike investicije, 
seveda pa tega kapitala še nimajo na razpo
lago. Po uradnih cenitvah trenutno Indija le 
S Ofo potrebnih strojev in naprav sama izdela 
in zato je še za daljše obdobje odyisna od 
uvoza, tako strojev, kot tudi kemikalij za 
usnjarne. 

V/abe der Schuhfabrikation 10/1974 

Leto 
Nedelje 
Prazniki 
Pros:te <Sobote 
Delovni dnevi 
Delovne ure 
Plačane ure 

VIII IX X 

365 dni 
52 dni 
9 dni 

39 dni 
265 

2120 
2192 

llllill Pros. sobota CJ Del dnevi 


