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Glasilo Usnjar 
mora biti odraz 

v nase ga 
samoupravnega 
organtztran,Ja 

KONSTITUIRANJE DRUžBENEGA 
ORGANA NASEGA GLASILA 

Novo izvoljeni izdajatelj-ski svet Usnjarja, 
katerega sestavJjajo po en delegat iz posa
meznih TOZD m družbeno političnih organi· 
zacij TOZD, druŽ!beno političnih organiza
cij OZD ter trije član[ uredni·škega odbora, 
se je te dni sestal na svoji prvi seji. Poleg 
izvolitve predsednika (Andrej Krašovec -
DS skupne službe) in podpredsedn[ka (Ratko 
Stevančevic - TOZD usnjarna Soštanj), je 
razpravljal predvsem o svojih nalogah, ki so 
določene s sklepom o izdajateljskih razmer
jih med izdajateljem (našo delovno organi
zacijo) in glasilom ter temeljno vsebinsko 
rzasnovo, ki je bila sprejeta na svetu dele
gatov. V zvezi s tem je bil dan poudarek 
predvsem težnj:i, da bo glasilo resnično od
ražalo življenje celotnega delovnega kolek
tiva in nas tekoče obveščalo o vseh dogaja
njih, ki se nanašajo na naš delovni kolektiv. 
Da bo to možno, bomo morali poskrbeti za 
precej širši krog sodelavcev glasila, pred
vsem iz vrst neposrednih proizvajalcev. Tre
ba bo vnesti nove oblike in prijeme, ki bodo 
tudi ljudem, neveščim pisanja, omogočale 
objavljati svoje poglede in mišljenja. Pri 
tem morajo članki vsebovati tudi čim več 
kritičnosti, ki pa mora biti spodbudna in 
realna in ne sme biti gledana z ozkega sta· 
lišča posameznika. 
Poudarjena je bila tudi potreba po še več
jem številu člankov o življenju in delu naših 
upokojencev, ki se prav prek glasila ponov
no spoznavajo in še nadalje žive z bivšim 
podjetjem. Izdajateljski svet je tudi potrdil 
nadaljnji mandat dosedanjemu uredniškemu 
odboru ter odgovornemu uredniku. Obenem 
jim je bilo izrečeno tudi priznanje za dose
danje uspešno delo pri oblikovanju našega 
glasila, kar velja še posebej za tiste člane 
uredniškega odbora, ki vztrajajo pri svojem 
delu že od prve številke. Skupna naloga iz
dajateljskega sveta in uredniškega odbora 
pa je, da bodo v Usnjarju sorazmerno enako 
zastopane vse naše TOZD, da bo glasilo odraz 
našega samoupravnega organiziranja in da 
bo resnično primerno našim družbeno poli-
tičnim dogajanjem. K. A. 

Sejem mode 
1975 v 
Ljubljani 

SEJEM MODE - 75 
Ponovno veliko priznanje izdelkom iz usnja 
in krzna, za katere je pripravila osnutek 
oblikovalka dipl. inž. Metka Vrhunc 
- Ljubljanski zmaj za kolekcijo izdelkov 
iz svinjskega velurja 
- Ljubljanski zmaj za kolekcijo izdelkov 
iz krzna 

Letošnji jubilejni 20. sejem kQ[lfekcije, mod
nih tkanin, pletenin, izdelkov usnjarsko pre
delovalne industrije, usnja, krzna in raznih 
modnih artiklov je bil Odprt 20. januarja. 
Stevilo razstavljalcev se je letos povečalo na 
prek 270. Resna ovira, da sejem ne more 
pridobiti mednarodni pomen, je v tem, da 
primanjkuje razstavnega· prostora. 
Na osnovi ocene jugoslovanske žirije, ki je 
pre~ledala vse raistavljene proizv9de, so naj
bolJe ocenjeni proizvajalci tudi letos prejeli 
posebno priznanje sktllpščine . mesta Ljub-



ljane »Ljubljanski zmaj« in diplome - kot 
priznanja za doseženo delo in hkrati kot 
spodbudo prav ·vsem proizvajalcem pri sno
vanju novih 'kakovosti, novih zamisli in novih 
dose2llmv. 

LJUBLJANSKEGA ZMAJA SO PREJELI: 

CICIBAN, tovarna obutve in otroških potreb
ščin, Miren pri Novi Gorici za celotno kolek
ci~o zdrave otroške obutve 
ObtlikovaJka: Lidija Ušaj 
I.DEAL, modna Jwnfelkcija, Nova Gorica 
za celotno !kolekcijo ženskih plaščev 
Oblikovalka: Vida Sloikar 
IDUPLATI, Jarše 
za kolekcijo pletenega blaga za zavese art. 
7000, 7001, 7002 in tkanih zaves rustih art. 
325!3 
Obli'kovaiec: Ivo Sešek 
INDUSTRIJA USNJA, Vrhnika 
za kolekcijo iz svinjskega velurja v svetlo 
zeleni barvi 
Oblikovalka: Meta Vrhunc, dipl. ing. arch. 
INDUSTRIJA USNJA, Vrhni-ka 
za kolekcijo plaščev iz ralrun krzna v kom
binaciji z napo 
Oblikovalka: Meta Vrhunc, ·dipl. ing. arch. 
KAMENSKO, tvornica odece i rublja, Zagreb 
za kolekcijo moških srajc 
Obliikov·a~ka: Vita Wintersteiger 
KLJUC, tvornica čarapa, Sarajevo 
za celotno kolekcijo 
Oblikovalca: Mehmed Mujčic, Nikola Sav
čic, ing. 
LISCA, konfekcija, Sevnica 
za ·kolekcijo ženskega perila 
Obliikovalec: Jože Klemenčič 
METKA, •tekstilna .tova~na in konfekcija, Ce
lje 
za posteldnino art. Vanda, Barica, Valja 
Oblikovalci: Dragica Fajs, Sonj-a Zagradnik, 
Lidija Dečman 
RA~ICA, tovarna pletenin, Gameljne 
za celotmo kolekcijo 
ObHkovalci: Draga Kmšec, Nataša Mandeljc, 
Anka Selan, Toni Nejca 
TEKSTILINDUS, Kranj 
za artikel Capola za dnevne obleke in artikel 
Bicolor 
Obli!kovalec: art:elje Telkstilindusa 
TODOR CIPOVSKI-MERDžAN-TETEK:S, Te
tovo 
za twid tkanino Nena 
Oblikovalec: Nikola Spasovski 
VARTEKS, Vara.:ildinski tekstilni kombinat, 
Varaždin 
za celotno moško !kolekcijo 
Oblikovalci: željka .Puhalovic, Filip Turkovic, 
Vinko ~tebih 
VESENINA, tovarne modne konfekcije, Ma
ribor 
za celotno kolekcijo 
ObHkovald: Pranči•ška Jurc, Vida P.rebi[, Vera 
Sešlar, Marjana Skorniik 
TOKO, tovarna ikovčkov in usnjenih illdelkov, 
Domžale 
za kolekcijo ženskih torbic 
Obli:kovalci: I'Van Ogrinc, A:ndrej Rojc, Bojan 
Klemenc 
Ljubljana, 22. januarja 1975 

DIPLOME PA SO BILE PODELJENE: 
ALMIRA, Alpska ·modna konfekcija, Radov
ljica 
za kolekcijo letnih športnih kompletov beš 
in svetlo zelene barve 
ASTIBO, modna konfekcija, ~tip 
za kolekcijo ženskih bluz 
BETI, Belokranjska trikotažna industrija, 
Metlika 
za kolekcijo ženskih spalnih srajc 
GALEB, Dalmatinska trikotaža, Omiš 
za moško in otroško barvno perilo 
INEX-22. DECEMBER, Beograd 
za celotno kolekcijo v rebrastem žametu 
JUTRANJKA, industrija otroške konfekcije, 
Sevnica 
za praktične otroške vreče za voziček in 
otroške spalne vreče 
KONUS, Slavenske Konjice 
za kolekcijo beš softi napa plaščev in jaken 
KROJ, Modna konfekcija, Skofja Loka 
za 'kolekcijo ženskih jesenskih plaščev 
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LEDA, fabrika obuce, Knjaževac 
za celotno kolekcijo 
NOVOTEKS, teksti'lna tovarna, Novo mesto 
za .tkanine artikel Tedy 
SVILANIT, tekstilna tovarna, Kamnik 
za ·kolekcijo enobarvnih in črtastih velur 
brisač 
SE~IR, tovama klobukov, Skofja Loka 
za kolekcijo moških 'klobukov 
TEKSTIL-TOZD GALANT, Ljubljana 
za kolekcijo modrih 1semiš torbic v kombi
naci~i z gladkim usnjem 
TEKSTILNDUS, Kranj 
za artikel York za zavese 
TEKSTINA, tekstilna tovama, Ajdovščina 
za artikel Cora 
UTOK, tovarna uSIIlja, Kamnik 
za plastične škornje 
za kolekcijo oblačil za šport in rekreacijo 

Akcijski 
• programt 

naših TOZD 

PREDLOG KONKRETNIH NALOG 
AKCIJSKEGA PROGRAMA 
V TOZD USNJARNA VRHNIKA 

TOZD Usnjarna Vrhnika, ki ;zajema usnjarno 
Vrhniika, ščetinarno, konfekcija usnja Vrh
nika in galanterijo Ljubljama, je za zagoto
vitev uspešnega poslovanja v letošnjem letu 
izdelala obsežen akcijski program. 
Kot prva je navedena ugotovitev, da je !koli
činska proizvodnja v letu 1974 sicer dosegla 
raven prejšnjega leta, da rpa je finančn!i re
:ZJUltat slabši. To je predvsem posledica ve
li'ke podražitve pomožnih in režijskih mate· 
rialov ter ost.a,Jtiih stroškov poslovanja, kalkor 
tudi nižjih prodajnih cen doma im. v svetu. 
Glede na sedanje tržne možnosti tudii ni mo
goče pričakovati višjih prodajnih cen, niti 
ne znižanja cen surovin in pomožnih mate
rialov. Na drugi strani se na svetovnem trgu 
pojavLjajo novi :posrednik,i, ki nam s kako
vostnimi in cenenimi izdelki konlkurirajo. 
Vse to zahteva od proizvajalcev, da poiščejo 
v·se notranje rezerve in ·tako vsaj obdrne ra
ven donosnosti iz pretek,lega leta. Naloge in 
ukrepi, :kii jih bodo morali uresničiti, pa so 
na,siednji: Koiličinslka proizvodnja bo znašala 
3,049.000 m 2 usnja, kar bo možno doseči ob 
dnevnem namolm 43 ton odmaščene .teže. 
Pretežen del :bo seveda predsta'V'ljala proiz
vodnja svinjskega usnja (2,929.000 m 2) s ~tem, 
da se bo delež dražjih izdelkov povečal od 
lans'kih 69 Q/o na 76 Q/o v letošnjem letu. P·ri 
tem bodo pridobljene tudi veLike količine 
cepljenca, k.art:erega pa bo možno predelati 
le v sodelovanju z ostalimi usnjarskimi TOZD 
a[i pa povečati obstoječe zmoglji.vosti za 
njegovo dodelava. Nekatere izboljšave orga
nizacije dela bo treba dokončno urediti tudi 
v barvami, ka.r bo vplivalo na boljši d'llplen, 
večjo in ·kakovostnejšo proizvodnjo. 
Problem odpadkov je v tej TOZD precej 
zahteven in bo ob pravilni rešitvi le-tega 
možno doseči precejšnje prihranke. Izpilen 
ščetin, kot enega zelo dragocenih odpadkov 
pri predelavi surovih kož, bodo z ustrezno 
uporabo mater.ialov in s skr.bnejšim vzdrže
vanjem strojev povečali za 20 Q/o. Z dodatno 
investicrjo za regeneracijo oziroma ponovno 
uporabo lužilnih flot se bo bistveno izbolj
šala kakovost odpadne vode, določena sred
stva pa bo treba zagotoviti tudi za gradnjo 
osrednje čistilne naprave, medtem ko de za 
predelavo odpadne masti že znana rešitev v 
skupni investiciji s Koteks Tobusom iz Ljub
ljane. Za uspešno i·zvedbo omenjenih nalog 
so odgovorni oddelkovodje in izmenovodje 
skupno z zainteresiranimi službami. Zaostri
t i je treba tudi delovno disciplino in odgo-

vornost vseh zaposaenih od delavcev na naj· 
odgovornejših mestih do zadnjega neposred
nega proizvajalca. Poseben poudarek je tre
ba nujno dati g~banju cen pri posameznih 
materialih in aikcijo varčevanja izvajati res
neje kot doslej. K temu bo pr.ipomoglo tudi 
tekoče analiziranje rezuLtatov gospoda·rjenja 
.in režijskih stroškov, pri čemer bo potrebno 
predvsem izvesti pravilno delitev stroškov 
skupnih s1lužb na vse TOZD. V izvozu si je 
Usnjarna Vrhnika zadala nalogo, da bo v le
tošnjem letu izvozi•la za 10 mioltijonov $, s tem 
da uporaba uvožene surovine in reprodukcij
skega materiala ne bo večja kot polovica iz
voza, 'kar :bo pripomoglo k zmanjšanju iz
gube v :wnamjetrgov.inski b~lanci. 
Glede na težave in probleme, ki •se pojav
ljajo z zarposlovanjem nove delovne sd:le, bo 
treba v čim večji meri težiti, da se poveča 
proizvodnja v prvi vrsti s 'sodobnejšo teh
i1ologijo, kjerkoli je to možno, seveda obe
nem s povečano proizvodnostijo oziroma po
ostritvijo novmativov časa pri vseh delovnih 
postopkiih. Za zagotov•itev vseh omenjenih 
nalog bo potrebno tudi enakomerno izkori
ščanje letnih dopustov. 
Bistvena naloga rpri proizvodnji 'lak usnja je, 
da se i·zboljša tehnologija za izdelavo tega 
proizvoda, kar bo sprostilo Olkrog 40 Ofo zmog· 
1jivosti, s tem da se izbolj;ša tudi kakovost 
in da se dokončno irzJde1uje .le blago, ki je 
sprejemljivo za tržišče. V ta Izdelek je treba 
usmerjati predvsem poceni surov1no, ki bo 
omogočala konJkurenčno ceno ·končnega iz
delka, prodaja pa mora poskiJbeti, da se na
mesto junečega la:ka nač:r;tujejo čim večje 
količine svinj1s'kega laika. 
Glede na to, da usnjarna predvideva povečan 
izplen ščetin, bo morala ščetinama težitii za 
tem, da :bo vsaj delno predelala dodatne 
količine. Zato pa bodo morali povečati šte
vHo zaposlenih, delati nadurne sobote, do
pust enakomerno izrab1ti prek celega leta 
in se odpovedati kolektivnemu dopus·tu. Te· 
mu pr.imerno ho treba organizirati vzdrže· 
valno službo. Preučiti bo treba možnosti za 
povečanje stabilnosti pri nekart:erih d~lovruh 
postopkih in delno preusmeriti proizvodnjo 
nekaterih vrst končnega izdelka. Usnjena 
konfekcija bo s pres·eU.wijo v .pros,tore se· 
damje ·galanterije povečal•a proizvodnjo na 
5000 kosov mesečno, za kar bo potrebno 
skurpaj 140 zaposlenih. Skupno s proizvodnjo 

OPOZORILNE TABLE niso same sebi namen, 
zato jih upoštevajmo, da se ne bi ponovil 
podoben primer nezgode kot v letu 1974, na 
prehodu skozi nihalna vrata 



V okviru akcijskega programa ima vsesploš
no varčevanje prednostno mesto 
Ali se da morda tudi kaj privarčevati, če 
ne pozabimo zapreti pipe hote ali nehote na 
posodi z gorivom, za katerega je značilen 
skokovit porast cen na tržišču? Ali nenad
zorovano iztekanje goriva predstavlja možne 
druge nevarnosti, ki so tudi v nasprotju 
z varčevanjem? - Premislimo! 

mojnic, ovitkov in potillh li1stov bodo do
segli letno realizacijo S mHijard S din, pri 
tem pa bodo porabili okrog 327.000 m 2 pred
vsem domačega usnja. Izvoz v letu 1975 naj 
bi znašal okrog 1,250.000 $. Galanterija ibo, 
kot smo že omenili, zmanjšala število zapo
s•lenih za 2/3 na 35 oseb in z zmanjšano pro
izvodnjo oskrbovala predvsem domače trgo
vine in nekatere posamezne kupce. Osnovna 
naloga bo, da s specializacijo proizvodnje 
povečajo proi.zvodnost ter zmanjšajo zaloge 
usnja in okovja. 
Osnovna naloga pomožne dejavnosti je, da 
v čim večji meri tudi sama pr.i:s:peva k dll
boljšanju povezave s proizvodnjo. Na tem po
dročju je treba zagotoviti najv·ečjo možno 
uskladitev dela in načrtni način opnwljanja 
remontov. Medtem ko mora kotlovnica za
gotoviti nemoteno obratov.anje proillvodnje 
z dobavo potrebne energije, pa je naloga 
vzdrževalnih služb oziroma posameznih de
lavnic, da bodo stroje in opremo skrbno 
tekoče vzdrževale in bodo tako zmanjšale 
zastoje na najmanje možnosti. S tem ·V zvezi 
bo glede na programe vzdrževanja potrebno 
zagotoviti zadostno, obenem pa gospoda11no 
zalogo rezervnih delov in ostalega potrebne
ga materiala. Pri tem se bo seveda morala 
aktivno vključiti nabavna služba s sldadišči. 
Tudi pr.i prevozih in ostalih vrstah uslug je 
treba zagotoviti načrtni način dela, da bo 
avtopark res smotrno izkoriščen, kar lahko 
da precejšnje prihranke. K temu pa lahko 
v ve1Hd meri pripomorejo tudi sami uporab
niki uslug. 
Oddelek tehnične pr&pnwe proizvodnje, ki 
skrbi za tehnološko priprav-o redne proizvod
nje, bo torej moral neposredno sodelovati 
pri vseh nalogah akcijskega programa usnjar
ne, ki zadevajo spremembo tehnologije. To
rej od izboljšanja tehnologije v mo:kil1ih od
dellcih, za doseganje večjega izplena ščetin 
in .izboljšanja kakovosti pri strojenju do ka
kovostnejšega končnega izdelka, predvsem 
velurjev, kjer naj bi izboljšali predvsem ena
komernost barvanja, raztržnost in svetlobno 
obstojnost ba•rve. Treba bo izboljšati tehnolo
gijo pdprave svinjskih kož za lak izdelke ter 
skušati vpeljevati gospodarnejšo, cenejšo m 
kakovostnejšo tehnologijo. 
Razvojna služba bo morala še prizadevneje 
delati in sodelovati pri razvoju novih artiklov 
ter na področju pralnosti in kemičnega či
ščenja velurjev. Kot prva bo morala iskati 
ustrezne cenejše pomožne materiale ter v 
sodelovanju z nabavno službo skrbem za smo
trne zaloge le-teh. S proizvodnjo in ostalimi 
odgovornimi bo morala reševati problema
tiko odpadkov (cepljenec, mast, ščetine, od
padne vode) in sodelovati pri racionalizaci
jah. Strokovni kader pa bo moral posvečati 

večjo pozornost lastnemu izob1.1aževanju in 
pokazati več lastne pobude. 
Glede na predvidene naloge je povsem jasno, 
da aikcij<ski načrt določa določne odg.ovor
nos·tii posameznikov, ki pa bodo za izpolnje
vanje teh lahko poSikrbeli 1e v primeru, če 
se bodo delavci na vseh mestih zavedali, da 
so te naloge tudi njihove .in jih bodo tem 
pnimer.no tudi izvajali. 
Na področju izobraževanja bo akcijski pro
gram TOZD usnjavna Vrhnika deloval v okvi
ru pnw1lnika o izobra~evanju, katerega os
nutek je bil te dni dan v razpravo. Poleg 
strokovnega izobraževanja lje prvenstvena na
loga na tem področju, da posk!rbimo tudi za 
čim večjo .splošno .raven izobm2lbe vseh za
poslenih. 
Obenem z določnin11i na1logami na poslovnem 
področju bomo morali tudi prilagajati in iz
boljšati samoupravno mganizimno.st, ki mo
ra odraža·ti interese delovnih ljudi v posa
meznih TOZD. Prvenstveno bo treba razmi
shti o številu TOZD in ponovno izdelati ·ana
lizo pogojev o ust<wnov~tvi TOZD. Določno se 
bo treba .pri tem odločiti predvsem glede 
možnosti ščetinarne, posameznih konfekcij 
in galanterije. Na tem področju obstajajo 
pov>Sem dejan>Ske možnosti za povečanje šte
vila TOZD, seveda pa bodo o ·tem dokončno 
odločali delovni ljudje sami. · 

(Povzetek pvipravil K. A.) 

ENA NAJPOMEMBNEJšiH DOLOčB 
AKCIJSKEGA PROGRAMA JE POGLOB· 
LJENO RAZVIJANJE SAMOUPRAVNIH 
ODNOSOV V TOZD USNJE-PLAST 

Celoten akcijski program temelji na zdru
ževanju sredstev in dela, da bi na kar naj
bolj ekonomičen način posredovali !izdelane 
:količine blaga lastne proizvodnje kupcem, 
hkrati pa s·eveda krepili samouprarvne od
nose. 
Gos•poda!t's'ki načrt, kot sestavni del akcij
skega programa predvideva 25 Ofo povečanje 
prometa v letu 1975, in sicer 250,000.000 Ndin. 
Tako opt1mistično postavljen načrt sloni 
predvsem na iZJboljšanih odnosih z našimi 
dobavitelji. 
V posebni evidenci komerciale TOZD se na
čvtuje reealizacija čistega tranzitnega prome
ta v višini 50,000.000 N din. Z načrtovanim 
prometom bomo pri dobaviteljih pokriJVali 
Oikrog 25 °/o dospelih finančnih obveznosti. 
Celotna razlika v ceni iz tega prometa pa bo 
v a:bsolutnem znesku večala a:kumuladjo na
še TOZD. Vzporedno s tem pa se veča tudi 
naša finančna likvidnost. Z manjšimi ob
veznostmi do naših dobaJViteljev se niža tudi 
poprečni plačilni rok. Z ·znižanjem popreč
nega plačilnega roka se bodo znižale obvez
nosti do zaračunanih zamudruh obresti. 

Napis nad prodajalno konfekcijskih izdelkov 
iz usnja in krzna naj nas ne moti (posnetek 
je iz l. 1973) - Sedaj se ta naša TOZD ime
nuje USNJE-PLAST 

Inves·ticij:ski program zajema gradnjo os
rednjih s'kladišč naše TOZD, saj so doseda
nji prostori neprimerni in postajajo resna 
ovira iiizičnemu obsegu poslovanja, 2llasti pa 
še ogrožajo izpolni•tev .povečanega obsega 
posLovanja· v ·letu 1975 in nadalje. 
Ena najpomembnejših določb akcijskega 
programa je vsekakor poglobljeno razvijanJe 
samoupr-avnih odnosoJV v sami TOZD, kar 
naj bi dos·egli z vsebinsko poživ1tvijo dela 
dru~beno polilitičrillh organizacij in z ustvar
jalno :povezanostjo njihovega dela z izva
jalci aJkcij1skega progratma, to joe 1s samo
upraJVnimi organi in vodstv·enimi delavci 
TOZD. 
Pred\'sem pa smo mnen~a, da bodo akcijski 
progmm vseh TOZD laže in hitreje ures
ničljiv s pospešendm medsebojnim dogovar
janj em med TOZD in OZD kot celoto - na 
načeUh samoupraJVnega sporazuma o združi
tvi TOZD v OZD, kjer je bilo v vsebinskem 
.pogledu ·še premalo srtonjenega. š. M. 

ZAOSTRITI ODGOVORNOST 
NA VSEH RAVNEH! 

Delavci, združeni v TOZD IGRAD gradbeni
štvo, zavedajoč >Se težav v gospodar.stvu na
sploh in v >Skladu s sprejetimi dokumenti 
na 4. seji CK ZKJ in 10. sej!i predsedstva CK 
ZKS, sprejemajo na podlagi ra~prav na zbo
rih samoupravnih jeder naslednji 

AKCIJSKI PROGRAM 
Da bomo tudi v naši TOZD prispevali svoj 
delež ilc splošni stabilizaciji gospodarstva, je 
nujno, da se bolje or.gani:ziramo, bolje de
lamo in bolje ter uspešneje gospodarimo. Da 
bomo •ta načela lahko uresn1čili, sprejemamo 
naslednje na~oge in zadolžitve in jih moramo 
j.zpolni ti: 
- Zaostriti moramo osebno odgovornost na 
vseh ravneh, zavedati se moramo poleg dru
gega .tudi rt:ega, kaj moramo za prejeto pla
čilo narediti. 
- Ra<zvijati samouprawo, se dogovarjati in 
samoupravljati na sestankih samoupravnih 
jeder in drugih organov, na delovnih mestih 
pa izpolnjujmo •stoodstotno samoupravno za
dane naLoge. 
- Z odnosom do dela in do sredstev Zla delo 
dokažimo, ka:ko smo dobri delavci, dobri 
samoupravljalci, člani sindikata, ZK in mla
dine ter da smo vredni in kor.i:stni člani ko
lektiva. 
- Za vse intrigante in lenuhe, ki nastopajo 
v imenu delawstva, ni mesta IV našem kole-
1livu. 
- Organizatorji proizvodnje - del na grad
biščih - so dolžni zagotovi>ti tako organi
zacijo in organi'Ziranost, da bo možno dose
gati postavljene cilje. 
-Vsa dela v ·vseh seMorjih in gradbiščih je 
treba ta1koj normirati in delavce nagrajevati 
po ustvarjenem delu dn učinku. 
- Na vseh ravneh v TOZD je treba do naj
večje možnosti zaostriti odnos do uporabe 
materiala in vseh sredstev, potrebnih za 
delo. Za rto nalogo so zadol~eni vodje sek
torjev in vsi delavci TOZD. 
- Osnovna in ostala sredstva za delo, ki so 
dana v upravljanje in uporabo delavcem 
TOZD, je treba čuvati in imeti do njih pra
vilen odnos, ki bo zagotavljal največjo mož
no funkcionalnost lin trajnost. 
Za to so zadolženi vodje sektorjev in vsi 
delavci, ki upravljajo in uporabljajo ta sred
stva. 
- Da se bo lahko čim bolje izkoristil člo
veški dejarvnik pri delu, je treba odnose do 
sodelavcev spraviti na tako raven, da bo 
vsak zaves•tno sodeloval pri boljšem gospo
darjenju lin delu v TOZD. 
Zadolženi so vsi delavci, ZJdruženi v TOZD. 
- Osnovna sredstva, ki jih imamo v upo
·rabi, je treba izkorišča"ti do skrajnosti s tem, 
da se z njimi dela gospodarno. 
Za to nalogo so zadolženi delavci, ·ki uprav
ljajo s temi sredstvi. 
- Dodelati je organizacijo dela v sektorjih 
tako, da bo zagotavljala čim boljše učinke 
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Zemeljs.1~11. in gradbena dela pri novi ope
karni izvaja naša TOZD - /GRAD grad
beništvo 

in da bo zagotav,ljala dobre gospodarske in 
finančne rezultate. 
Za -to nalogo so zadolženi vodje ·sektorjev in 
dire·ktor. 
- Pravočasno moramo pripraviti in urediti 
vso tehndčno dokumentacijo, ;ki je potrebna 
~a gradnjo objektov in ,izvajanje del na po
sameznih gradbiščih, ker bomo 'le tako lah
ko drža:li neprekinjenos·t dela, kar je pogoj 
za doseganje dobrih rezuLtatov. 
- Da bomo ~ahko dosegli cilj iz 'prejšnje 
točke, moralo organizirati službo, ki bo 
sposobna to na!logo dosledno opraviti. Za
dolženi za •to nalogo so direktor, vodje služb 
in .sektorjev ter 1samoupnwni organi v TOZD. 
- Za la~je delo in uspešnejše poslovanje 
je pogoj, da t·<~~koj pničnemo z uvajanjem 
načrtovanja del na gradbi·ščih in 1sektorj<ih 
ter v celotni TOZD. To 'področje je treba 
dOikončno obdelati in doseči. da bo VISako de
lo vnarprej načrtovano, ker bo Je tako dana 
možnost spremljanja del na gradbiščih. 
Zadolženi so delavci v pripnwi, tehnični sek
tor, zlasti pa vodje sektorjev. 
- Za vse sektorje je obve:l)no, da !izdelujejo 
mesečne dn še krajše terminske načrte. Z 
načr.hl bomo odpravili stanje, ·ki vlada sedaj, 
zlasti pri naročanju materialov, doseganju 
rokov ter pri načvtovanju Vlseh ost<~~lih !pO
trebnih s•redstev za potek del na gradbiščdh. 
- Komercialni sektor je zadolžen, da na 
podlagi načrtnih potreb pvavočasno nabavi 
zlashl tiste materia!le, ki so kritični. 
- Prav tako mora komercialni sektor s·krbe
ti, da bodo zaloge materiala čim manjše, 
zlasti tishlh materialov, kd mso na tržišču 
kritični. 
-Ažurirati je treba !izterjavo računov, da 
bodo ti poravnani v 20 dneh. Po tem roku 
je treba z vsemi doseči 12 ~/o zamudne obre
sti. 
Zadolžena sta •komercialni in Tačunovodja. 
- Dosledno, z VISO odgovornostjo vodij sek
torjev in ostaJih, je rtreba do roka oddajati 
obračune, situacije in obračunske ·situacije, 
tako da bo možno sredstva čim hitreje ob
račati. Za neizpolnjevanje te naloge je treba 
izvajati kazenske ukrepe. 
Zadolženi za •to nalogo so direktor; ·vodje sek
torjev in računovodja. 
- Za nabavo večjih količin materia!la se je 
treba poprej posvetovati z dixektorjem in ra
čunovodja. Za nabavo ostaJih sredstev, zlasti 
osnov•nih, pa je treba prej imeti slclep pri
stojnega samoupravnega organa in podano 
ekonomsko utemeljitev naJbave. 
Zadolžena je !komerciala. 
- Prevzem materiala in ~seh ostalih sred
stev mora biti opravljen dosledno •tako, da se 
ob prevzemu ugotovi kakovost in količina 
prejetega materiala ali sredstva. 
Zadolženi: glavnd in sektovski skladiščnik in 
nadror vodij sektorjev in služb. 
-Izdelati je treba vse potrebne cenike za 
materiale, proizvode in vse ostale us·luge, ki 
j:ih oprav:ljamo. 
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Zadolženi so komercialni z ostalimi služba
mi, ki delajo na tem področju. 
- Na v1seh delovnlih mestih je treba ustva
riti red in di<sdp1ino pri izrabi delovnega 
časa. V ta namen je treba povsod voditi 
evidenco delovnega časa in to, za ka~ in kako 
je bil ta i~koriščen. 
Zadolženi so vodje sektorje vin slmb ter 
delovodje. 
- Ta~koj je t:reba pričeti s p1sanjem dnevni· 
kov dela za vse delavce, ki delajo v režiji, 
in \Sicer: 
opis dela 
čas trajanja 
evidenca morebitne odsotnosti (slu2Jbeno ali 
drugo), ;vpisuje se tudi, če kdo ni imel dela 
(w:mk, zakaj) - poj<~~snilo da vodja sektorja 
a1i •službe. 
Dnevni1ki se vodijo v Vlseh službah in na sek
torjih. Dnevno jih nadzorujejo in podpisu-
jejo vodje sektorjev - služb. . 
- Nadurno delo za posamezne vodJe 'sek
torjev in služb odobrava diTektor. Za ostale 
delavce ]Ja vodje sektorjev ,in slmb s so
glasjem direktorja. 
- Režijske usluge, iki jih za nas opraVIljajo 
drugi, je zmanjšati na najmanj. Vse strojne 
usluge je treba dosledno nadzorovati in pre
veriti dejansko stanje. 
- Pri 11Qooperantih za obr.tniška in druga 
dela na zgradbah je .1Jreba dosledno upošte
varti: za \1S<Iiko delo je d01bliti najmanj tni 
ponudbe. O izboru ~zvajalca se sklepa v ko
misiji, ki jo sesta!V'ljajo: 
vodja .sektorja 
kalk!Ulant 
referent za Olbrtniška dela ali drug organ, 
ki ga določa .direkitor. 
Komisija mora narediti .pregled ponudb in 
dati obrazložirt:ev, zakaj se je za določenega 
izvajalca obrtniških ali drugih del odločila. 
Zadolženi so priliprava dela, direktor, tehnični 
vodja m vodje sektorjev. 
- Pri prevzemanju del se je treba dosledno 
držati za:konskih določil o zagotovitvi finanč
nih sredstev. 
- Pri pogodbah je potrebno doseči vsaj 
20 Ofo predujma, ki se obračuna, ·ko 'so dela 
končana in se ne obreswje. 
Zadolžerni so komercialna služba, direktor. 
- če se z drnrestitorji dosežejo sporazumi za 
večje predujme, se ti obrestujejo z največ 
6 Ofo obrestmi. Večje predujme jemljemo sa
mo, če je potreba po večjih obratnih sred
stvih in imamo pri tem ekonomsko računico. 
Sicer pa je treba uporabiti normalno pot za 
zagotovitev sredstev in plačil, ·kot določajo 
predpisi.. 
Zadolženi so dir~tor, komerciaJni ·in ra
čunovodja. 
- Uredi•ti je treba telefone tako, da bodo 
vsi vezani na centra'lo, TaZen direktorja. Te
lefonist mora vodim točno evidenco o raz
govorih. - Razgovore je potem bremeniti 
tisti TOZD, ea katero je bil razgovor oprav
ljen. Vse zasebne razgovore 1je rtreba zara
čunati. 
Zadolženi so računovodja, vodja splošnega 
sektorja dn telefonist ter VISi, ki telefone upo
rabljajo. 
- Dosledno in natančno je treba voditi ev.i
denco o vseh 1stroških 1splošnega režijskega 
pomena, da bodo možni na 1tem področju ·ta
kojšnji ukrepi. 
Zadolženo je ·računovodstvo. 
-Da se zmanjšajo stroški rza prehrano de
la'Vcev, je treba nujno uskladiti cene s stro
ški. V lruhinji je treba zahtevati naJvečjo 
disciplino in red ter točno evidenco o po
rabi materiala za prehrano kot tudi evidenco 
o oddaji hrane. Zlasti velja rtudi tu varče
vanje materiaJa :in ostalih sredstev. Pri de
lavcih j·e treba doseči boljši odnos do hrane 
in stanovanja ter do ostaLih dobrin družbe
nega standarda. 
Zadolženi so splošni se·ktor in računovodstvo, 
hišnik in vodja •kuhinje ter •vsi ostaJi delav
ci, Ici delajo na tem .področju. 
- Aktivirati je treba družbeno .poli1lično de
lo v TOZD. ,Prav tako je treba &talno razvi
jati samoupravna načela prek delegatov in 
ostalih samoupravnih organov v TOZD in 
imen nje. 

Zadolženi so direktor, sek!tor OOZK, pred
,sednik sindikata, mladine in predsedniki sa
moupravnih jeder. 
- Izdelati je •treba kratkoročni in srednje· 
ročni program ~azvoJa TOZD I.grad ,gradbeni
štvo, upoštevajoč .pr.i tem vsa navodila jn 
predpise ter interes podjetja, panoge in 
kraja, v katerem je TOZD. 
Zadolženi so direktor in ostaJe službe •ter 
odgovorni za to področje dela. 
Izdelati je treba ana1izo in oceno dosedanjih 
rešitev v :l'jvezi rz uresničevanjem ustavnih 
načel in določil, ugotoVIiti če dosedanje re
šitve pospešujejo in omogočajo smotrnejše 
gospodarjenje TOZD in zagotavljajo večjo 
socialno varnost delavcev v TOZD. 
Zadol~eni so družbeno po1itične organizacije 
in samoupravni organi. M. J. 

DOSLEDNO IN TOčNO JE TREBA 
SPREMLJATI VSE STROšKE REžiJE! 

V skladu z določili skupščinskih dokumen· 
tov jn sklepov 4. seje predsedstva CK ZKS in 
10. seje predsedstva CK ZKS so delavci v 
združenem delu TOZ-D opekarne na osnovi 
samoupra'V·nih organov sprejeti dne 20. ja
nuarja 1975 

AKCIJSKI PROGRAM 
z n<l'ffienom, da se z i~boljšanjem položaja v 
naši panogi vkljuOimo v vsestranska priza
devanja ;za odpravo negativnih teženj v ce
lotnem gospodavstvu. Na ta način bo tudi 
naša TOZD doprinesla 'svoj delež v rproti· 
inf,lacijski hirt:ki ter vseh .ostaLih prizadeva· 
jih za utrjevanje gospodarstva. Za dosego 
postav1jenega cilja vsebuje akcijski program 
Vl'sto nalog dn ;zadolžitev, •ki jih moramo i~· 
polniti, in sicer: 
- Razvijati in <i:l'jpolnjevati prakso samo
upravnega 1sporazumevanja in družbenega 
dogovar:ianja .ter ,stalno spremljati izvaja
nja že doseženih sporazumov 'in dogovorov. 
- V letu 1975 moramo posvetiti posebno po
zornost vsestrans'kemu varčevanju ter odpra· 
viti negativne pojave, ~i •vplivajo na poveča· 
nje stroškov. 
..,.. Dosledno in ,točno je treba sprell1ljati vse 
stroške reŽli1je ter stremeti za tem, da so Je-ti 
čim manjši. Ob Vlsakem četrtletju je potreb· 
no temeljito anali:zlirati poslovni uspeh TOZD 
na pristojnih samoupravnih organih ter v 
pr-imerih odstopanja od načrta ·tudi ustrez· 
no urorepati. 
- Za opravljanje raznih uslug je potrebno 
izbiraH najugodnejše izvajalce, tako po ceni 
kot kakovosti. OpraiVljena dela pa strogo 
nad:zlirati. 
- Nabavo •sredstev, posebno še osnovnih, je 
potrebno temelj:ito •preuOiti na pristojnih sa
moupravnih organih, s .prejšnjo strokovno 
utemeljitvijo. Posebno skvb je potrebno po-

Izredno lepo vreme prispeva k hitri montaži 
kovinske konstrukcije za novo opekarno 



Pogled na del stare opekarne, pri kateri so 
trenutno skladiščeni stroji in naprave za 
novo opekarno 

svetiti nabaV1i mateniala. Kupuje naj se ka
kovosten in res pot•reben material, ki ho de
jansko uporaibljen, v nasprotnem primeru 
je :potJ1ebno disdplinsiko llikrepati. 
- Po'VečaN je ,treba odgovornost na vseh 
delo'Vlliih mestih. V1sak!do mora na 'svojem 
delovnem mestu i:ZJpolnjevati v.se delovne na
loge s polno odgovo:mostjo in natančnost~o. 
- Izboljlšati moramo kakovost proizvodov. 
Kljub slabim pogojem dela moramo >Stre
meti 'la tem, da ne bi prišlo do večjih iz
padov v kakovosti. Izdelovali naj bi pred
v-sem titste anNk·le, fui so najbolj akumulativni 
in po katerih je večje popraševanje ter ima
jo natjmanj loma (škarta). 
- Dokončno moramo urediti soJ1tiranje (pre
biranje) proizvodov, predvsem .fasadne ope
ke, za kar imamo tudi dodatno delovno sitlo. 
V k:Jolilmr ti delavci ne hi oprarvlja1i dovolj 
natančno S'V'Ojega dela·, j1ih bo potrebno za
menjati. 
- Nagrajevanje nakladakev je potrebno ma
terialno spodbujati tudi po kakovosti dela 
.in ne samo po količinah (okrušenost, lom, 
sortiranje). 
- Zaostriti moramo delovno disciplino, od
nos do dela rter sreds1tev, s katel'imi upravlja 
TOZD. 
-Večjo pooornost moramo pos-vetiti fiina~č
ni disoiplinJi, ·tako za kupce 1kot dobavitel-Je. 
Blago naj bli prodajali le tistim, ki -so že 
dolgoletni odj-emalci in hkrati točni plač.niki. 
Z.a vse prekoračene roke plačila je po•treb
no zaračunani zamudne obresti po pogodbah 
in jih iz;terj ati. 
- DeHtev dohodka naj v pnihodnje spodbu
ja delavce k večji prizadevnosti pri delu, 
zniževanju proizvodnih stroškov in racionali
zacijli dela. Osebni dohodek delavca naj bo 
odvisen od .kakovos•ti in koLičine njegovega 
delovnega prispevka. TežitJi je treba k zni
žanju iwstankov z dela na najnižje možno
srti zaradi večanja delovne stonilnosti. Pr.i 
nagrajevanju moramo paZlHi, da bodo de
·lavci resnično plačani po delu. Vsem tistim, 
ik:i DJiso zainteresirani, da s 1svojim delom do
pr.inesejo k •izboljšanju poslovanja naše 
TOZD ter dajejo slab zgled sodela'Vcem ali 
jjm celo škodUJj-ejo, ni mesta v naši TOZD. 
- Na :področju dJ1'l1Žbenega standaTda in pre
hrane moramo zmanjšati stroške, zaostriti 
ilisciplino in pa;z;iti na vedenje tako v pod
jetju in izven njega •ter zoper kršitelje discip-
linsko ukrepati. · 

- Slehernemu našemu delavcu moramo nu
diti rvsestransko pomoč pri i1zO'braževanju, 
da se bo čim ~aže in bolj zavestno lotil za
.stavljen~h nalog, tako v pmizvodnji kot v 
samoUJprav·ljanju. Posvet.i;t.i moramo tudi več
jo po2Jornos1t kadrorvanju, precJJV,sem strokov
nega kadra, ter nenehno •SrorbeH tudi za 
iwbraževanje samouprarvnih organov. 
- Izbolj•šatJi moramo obveščanje ljudi ter 
.poisikani take oblike, da bo vsakemu delavcu 
poda:teJk razumljiv in dos•topen. 
- Raz·vijati moramo vsestransko •SOdelova
nje med TOZD v OZD tako na tehničnem kot 
tsamoupra'Vlnem podmčju. Odnos.i med TOZD 
naj bi s-e razvijali v smisLu dogo'Vororv in 
sporazumevanja ter ne .tJ1žno. 
- Za 'VISe naloge, ki so zajete v ackoijskem 
·programu, naj samoupravni ongani določijo 
delavce, 'l<li !bodo odgovorni za izvajanje tega 
programa. Hfurati pa je potrebno, da se :pTek 
ustreznih organov opravlja nadzor o načinu 
in .izpolnjevanju nalog tega programa. 
- Srednjeročni!rn razvojnim programom za 
obdobje 1976-1980 bo 'treba posveti.t·i rvso 
pozornost, upoštevajoč pr.i tem nastale pred
pise, navodila, interes TOZD, panoge, ce
lotnega gospoda["srt:va in družbe. . 
- Družbeno politično delo v TOZD je tre
ba okrepiti, 'tako na področju samoUJprarve 
kot ostailih dejavnikov, ki vplivajo na pro
,i,z.vodne odnose. Politični aktiv, člani ZK, sin
ddka·t, mladina ter ostaLi organi morajo •stal
no skrbeti, da se bodo nalog•e čim hitreje 
reševale, ter stalno ra;z;vijati 'samoupravna 
načela prek delegatov in ostalih organov. 

F.G. 

NABAVA MATERIALA IN TRGOVSKEGA 
BLAGA MORA POTEKATI PREMišLJENO 
IN NAčRTNO! 

- Omejevanje prodaje na ik!redit: zajema 
prodajo artiklov iz sem:i m pelc velurja. 
Splošen obseg kreditne prodaje .se omeji 
na Vlišino 25 Ofo obsega celotne prodalje. 
- Zaloge v trgovini, ·skladišču, krznarski de
laiVnid se morajo vzpostaviti na najustrez
nejši ravni. Zaloge smejo obsegaH najrveč 
3,5 poprečne mesečne prodaje. 
- Nabava materiala tim. -trgovskega blaga mo
ra potekati premišljeno, načrtno in ;po po
prejšnji odobritlvi direktorja TOZD. 
- Delovna disdp1ina je močan deja'Vnik de
lovne storilnos•ti, zato moramo njej posvetiti 
ustre2Jllo pozornos-t. Poslovodje in oddelka-

vodje so dolžni sproti opozarjati na pojave 
nedisdpline. 
- V trgrvinah 1so posloV1odje dol,žDJi storiti 
vse za čim primernejšo zadovoljitev naš-ih 
moŽIIlih in dejanskih kupcev. 
- Z nov.im 1letom moramo urediH ;razna or
ganizacijska ·vprašanja glede prodajnega s'kla
dišča in krznanske delavnice -ter oblikovalci
ce. 
- čimprej je treba (najkasneje do 30. 6. 
1975) pi'ipnuwti nov način nagrajevanja v 
naši TOZD, ki bo .spodbujal delavce in ne sa
mo nj.ihovo .plfi,sotnost :pni delu oz;iroma de
lovnega raz;merja. 
- čimbolj je 1treba naveZJati -stike s pro
izvajalci ·k!rZJnene konfekcije, UJsnj.arnke kon
fekcije, gaolantenije ter jim posredovati želje 
trga, da bomo prodajali to, kar kupec želi 
·in potrebuje, in ne ·samo to, lkar mi imamo 
oziroma i'ldelujemo (npr. semi velur-embro
Ji1k!s, velur-nappa rntd.). 
- Pazitii moramo na obseg tStJ1oškov; kjer 
se da, je treba zniževati posiovne stroške 
(obresti od zalog, odpli,si inventurnega blaga, 
potni ·s•troš'kd, stroški reklamacij itd.). 
- Nadaljnja rast (f.iZJično in vrednost•no) pro
daje blaga v že obs·toječih trgov:inah. Imen
sko naj bli bil porast prometa v letu 1975 
za oikrog 25 Ofo večj1i kot leta 1974. Pri tem 
lahko Uipoš-tevamo okJ10g 10-15 Ofo zndžmja 
ma.lop.rodajnih cen. 
Ob upoštevanju, ·da smo v naših trgD'vinah 
v letu 1974 prodali za okrog 3,5 milijarde S 
din blaga, kar je 40 Ofo več kot v ·letu 1973, 
potem naj bi rv Ietu 1975 obseg prodaje v 
tngovinah po maloprodajnih cenah znašal 
okrog 4,4 mi<lli.j-arde S din. 
- število trgovin 1se predvideva v is•tem .šte
vilu kot je sedaj - to je 8. Pri tem bo treba 
najti J1eš.i•tev, da prostore trgovine Maribor 
kupimo za srvoj-e osnovno sreds·tvo. 
- Krzrna11ska delavDJica bo v letu 1975 oprav
ljala na,slednje na•1oge: 'sprejem in izdelava 
ik:rzna11skih a11tdklov po meni - naročHa, P?· 
pra-Vlila krznarskih a111Jiklov - posameznih 
·strank in reklamacij, izdelava vzorcev za 
konfekcija krzna šmartno, 
~zdelava drobne k!rznene lkonf.ekcije na za-
logo za potrebne naših trgov.in. K. D. 

lzražajmo 
medsebojno 

.... 
tovartstvo 
in solidarnost! 

Po temelJitih tin vsestranskih pripravah ter 
ob najširšem sodelovanju članstva je bil v 
Beog.radu od 17. do 20. decembra 7. kongres 
ZSJ. Najvišji d~legatski dogovo_r. delavs~e~Jl 
ra:ZJreda na·še dezele, kongres naJŠirše pohtic
ne akcije delav,skega razreda za uresničev~
nje ustave ,in sklepov 10_. k~ngresa ~VKJ, se. Je 
začel s slovesno trazglasi-tVtlJO tovansa J os1pa 
Broza Tita za častnega predsednika ZSJ. To
v-ariš T.ito se je zahvalil za to priznanje ter 
imel ob tej priložnosti tudi ik!rajši govor, ki 
so era delegati z navdušenjem pozdravili. To
variš T1ito je poudaril, da naši ljudje od tega 
kongresa veLiko p!1ičakujejo. Na njem naj _bi 
se uveljaVIila nova zelo -pomembna vloga sm
dikatov ;kot naj-širša organizacija 'samouprav
lj avcev, vsega delavskega razreda v boju za 
uJ1esničitev njegovega, z ustavo določenega 
I)Joložaj.a in čedalje bolj izpopolnjena vloga 
·v celotnem družbenem življenju. Vaša orga
nizacija naj, tako kot doslej, izraža in krepi 
enotnost interesov delavcev in njihovo soli· 
darnost ter naj bo eden od važnih dejavni
kov krepitve bratstva in enotnosti jugoslo
vanskih narodov. 

Sedmi kongres je med ·štiridnevn:im plod
nim delom v plenumu in komisijah 1klli.tično 
analiziral in pov,zel dosežke šestletnega de
lovanja .sindikatov med kongresom ;ter si)Jre-
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V dodelavi TOZD usnjama šmartno 

jel sklepe, ;ki določno nalkaZJUjejo aJk<tualne 
in dolgoročne naloge sindikatov, posebej še 
njihovo vlogo v or:gailli!ziranju delavskega I"arz
reda in vseh delovnih ljudi naše dežele v na
daljnjem boju za uresničevanje rustave in sta
Ušč 10. kongresa ZKJ. 
Glavni referat na kongresu - Sindikati in 
krepitev vloge dela.vskeg·a razreda v raz,voju 
·samoupraWlih ·socialisti6nih odnosov je imel 
predsednik Zveze 'sindikatov Jugoslavije Mi
ka Šipiljak. 'Podpredsedn1k sveta ·Duišan Bog
danov je obn1zložil predlog novega statuta 
ZSJ, uvodna izvajanja v kongresnih komi·si
jah so 1meli .Djuro Velfuic {družbeno ekonom
ski odnosi in si,stem dohodka), Dragoslav Mi
šic {političn1 s,isrt:em ~n razvoj ·sindikatov), dr. 
Boro Petkov,s·ki (izobraževanje in kulturno 
življenje delaviSikega rarzreda) .ter Miodrag 
VlahoviC in Nikdla •Šegota ~~komis,ija za med
narodne zveze in sodelovanje >ter zaposkwa
nje v tujim). 

Predsedni.ik sveta ZiSJ tovari·š Mika Š\piljak 
je v ·svojem ruvodnem referatu poudaril, da 
je bilo obdobje med VI. kongresom ZSJ, ki 
je bil julija 1968. leta, in sedanjim 'kongre
som, med najbo'.ltj razgihanimi obdobji naše
ga rewoiruoionarnega raz;voja. šteV'ilo zaposle
nih se je v tem ·času povečalo za 726.000 ali 
21 °/o, a dmamo kljulb !temu še vedno velriike 
in neizikori,ščene rezerve v zmog>ljhrostih, v 
majrhnem 1šrt:evilu i·zmen, v Jzgub:Ijanju časa 
med ča:kanjem na delo. Prav tukaj, v organi
zaciji proizvodnje, bolj kakor v povečanem 
telesnem naporu delavcev, so naše največje 
rezer.ve in naše največje možnosti v boju z 
inflacijo. 
Znano je, da &ta učinek dn kakovost naših 
delavcev v tuj,ini večja :kakor pri nas. Naj
večkrat zaradi neustrezne organizacije dela. 
Ko smo nastop.i!li, in to popolnoma upraviče
no, proti sooialnim .razlikaJm, iki ne iizvdrajo 
.j,z dela, smo zašli v drugo skrajnost, najbolj
šim in najbolj iPridn:im smo onemogočiili, da 
bi zas<lu~ili, koliilkor morejo, dn taiko smo se 
prafl{ltično srečali s problemom uravnilovike 
in z vsemi njenimi negailinn:imi posled:kami. 
Zasidrala se je .pra'Viilo, da :morajo vsd, ki 1ma
jo ena'ko kva'li!fikacijo a!li enako delovno me
sto in delovni staž, dmeti tudi enake osebne 
dohodke, ne glede :na razlike v delovnih re
z;ultatih. Na VII. konl§I"esu ZSJ, na katerem 
je delitev po delu ena izmed osrednjih tem 
sploh, je napovedan boj zas~uŽikom 1iz nede
lavnosti. Sindikat mora ibTaniti delavca pred 
brezdušnim ravnanjem birokracije, hkrati pa 
braniti delo pred brezdeljem, delavca pred 
delom[lZnežem :iJtd. Tn~ba bo tudi ustvariti 
take rarzmere, da bodo imele TOZD enake po
goje ustvarjanja dohodlka, ne pa, da enim 
kar samo [eti skupaj, drugi pa z velikim tru
dom komaj ži<:votarijo . .Porudal1i.l je, da kon
gres <Sprejme stališče, da naj :najprej v sle
herni delovni o11ganizaciji u<:vedejo kakovo
sten topli obrok. Si.ndi.kalna organizacija mo
ra prevzeti odgovor-nost, da .se .to uresniči, 
kar bo prispevalo k boju rz:a povečano <Stoiiil
nost, za zdravje itd. Sind~kati se ne morejo 
za<:vzemail:i za zaposlenost za 'V'sako ceno, še 
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Na dan JLA, 22. 12. 1974, je obiskala TOZD 
usnjarna Vrhnika delegacija starešin in vo
jakov iz vojašnice Iva Cankar. Predstavniki 
TOZD so jih seznanili s poslovanjem in sa
moupravljanjem v TOZD in odgovarjali na 
njihova vprašanja. Ogledali so si tudi pro
izvodne obrate TOZD 

zlas·ti ne, Iker bti .to zavi!ralo povečevanje de
lovne stoniJ.nosti Jn dohodka, s tem pa tudi 
skupni razvoj v ,sedanji etapi. Bojevati se 
moramo za večje proizvodno zaposlovanje, za 
bolj>še <i:zJkori<š•ča!IlJe .strojnih .zmogljJvosti in 
povečanje delovne 'stori!l:nosti ter ·izkorišča
nje v.seh razpoložljivih rezerv v družbeni .pro
i·Zlvodnji. 

Dejavnost sindikatov prJ zaiŠč:iJti interesov 
jugoslovanskilh delavcev, zaposlenih v •tujlini, 
bo tekola v dveh smereh, in sicer doma z ust
varjanjem razmer za ;vrnitev dela,vcev dn 1to 
s politiJko zaposlovanja, ki je del ekonomske 
pol.ihke Jugoslav:ilje, .ter rz: razvijanjem sode
lovanja s s~ndikati držav, v ·katerih naši de
lavci začaiSno delajo. 
Ob koncu je .predlagal dopolnitev resolucije 
z naslednj:im stahlšcem: »Delavci 1v z;druže
nem delu, povezani v ·sindikatu in v Zvezi 
sindikatov Jugosla'V'ije, se pri svojem jaWlem 
delovanju v združenem delu in v družbeno 
poLitičnem življenju med seboj dogovarja
mo s »tovari:Š<< oziroma »tovariš~ca<<. S tem 
izražamo medsebojno toval'iš·1lvo, <Solidarnost 
in povewvanje te .s,voje pripadnosti ·S samo
upravno sociaHst:iJčno di1UŽibeno ureditvijo. 
Zato se bomo tnudihl, da besed »gospod<< ozi
roma »gospa<< ne hi več uporabljali v našem 
javnem življenju.<< 
S sprejemom trinajstih kongresnih resolucij 
in novega ·statuta Zveze sindika•tov JugOS!la
vije je 20. decembra VU. kongres ZSJ, dele
gatski dogovor jugoslovansikega delavskega 
•razreda na na~v;išji ravni, zaključil svoje šti
ridnevno delo. 
Kongresa se je udeležilo okoli 1.300 delega
tov . . P~r.~sostvovali pa so mu tudi vidni revo
lucionarj·i in /Veterani >Sindikalnega ·in delav
skega gibanja, člani predsedstva SFRJ, pred
sedstva CK ZKJ, skupščine ·SFRJ, zveznega 
izvršnega s>veta, zvezne :konference SZDL Ju
goslavdje pa tudi 130 preds-tavnikov <Sindikal
nih orgam:iacij drz 100 deže'l <:vsega sveta. 
Za predsednika novoizvoljenega 'sveta ZSJ, 
v katerega so repubHš:ki kongresi in pokra
jinske konference sindika-tov delegiraM 144 
članov, so Jnvdli1i ponovno M:ika .špiljka, za 
podpredsednika iDušana Bogdanova in Djura 
Vekica, rza sekretarje pa Mustafa P1jakica, 
dr. Bora Petkov·skega, Miodraga Vlahovica, 
V~doja Mitmvica in Andreja Grahorja. V de-
1u VII. kongresa je sodelovalo 1.415 delega
tov, med njimi ,tudi 113 članov <Sveta in nad
zornega odbo~ra, ter 43 <izvoljenih predstaJVIIi
kov naših delavcev, ki so začasno zaposleni 
v tujim. 
Iz TOZD USNJARNA VRHNIKA je bH dele
gat na kongresu tav. BORUT VRHOVEC, de
lavec pd struženju v strojni obdelovalnici, ki 
pa se žal, kljub večkratnemu vabilu, ni odzval 
na rarz.govor, da bi nam poveda:l •svoje vtise 
s ,kongresa. J. O. 

Z dodatnimi 
novimi oblikami 
informiranja moramo 
omogočiti, da bodo vsi 
delovni ljudje v TOZD 
pravočasno seznanJen~ 
z vso našo problematiko! 

Povzetek iz zapisnika SVETA DELEGATOV, 
27.decennbra 1974 

Svet :delegatov je pregledal gospodarjenje 
v OZD IUV •v letu 1974 dn QceniJ možnosti 
za pos•lovanje OZD in posameznih temeljnih 
organizacij v letu 1975. 
Ugotovil je, da so usnjar.ske TOZD gospoda
rile v še ·težjih pogojih .kot leta 1973. To še 
:zJasni velja za proizvajalce govejega usnja, 
ki so se ·jim zaradi podražitev proizvodnih 
materialov močno poveča•li stroški, cene pa 
so ostale na ravni iz konca leta 1972. čeprav 
so vse TOZD v glavnem dosegle Jn presegle 
proizvodne nač11te, pa so finančni re:rulrt:ati 
našega dela slabš.i tkot <V :letu 1973. Stopnja 
akumulacije je padla z 9 Ofo na 6 Ofo. 
V naš.ih .izvoZ!Ilih pr.izadevanj,ih pa beležimo 
praJVZaprav najlepš.i uspeh, saj smo na kon
vertibilna tržišča prodali za blizu 14,000.000 
dolarjev naših izdelkov ob tem, da smo bili 
v začettku leta zelo v dvomih, kako se bo 
odvajal naš iz,voz. 
Lansk·i rezultati sdcer res niso talci., kot smo 
j1ih bili vajeni prejšnja leta. Vendar, če upo
števamo gospoda!rskd položaj doma in v 
svetu in še posebno težaven položaj usnjar
ske panoge, ko bo večina proizvajalcev usnja 
leto zaJključila na mejd donosnosti (naš l)i
nančnJ rezU'l>tat predstavlja skoraj polovico 
celotnega ostanka dohodka predelovalcev kož 
v JugoslavJj.i), potem lahko trdimo, da smo 
pri našem delu dosegli uspeh. Trdimo tudi 
lah!ko, da so naši uspehi odraz .dol>goletne od
ločenosti, da iščemo vzornike :mnaj našlih 
meja, kjer so boljše or:ganizllirani, dosegajo 
bolJše reZJUlil:ate in ki so na vrhu svetovne 
kakovosti. Po drugi strani so pa naši uspehi 
rezultat porizadevanj celega tkolektiva, in ki 
.se med drugim odražajo tudi v razmerju de
litve dohodka na osebne dohodke in sklade. 
Naše osebne dohodke smo proti prejšnjemu 
letu povečaN le za 15 Ofo, čepra<:v je večina 
delovnih org-anizacij povečala OD vsaj za 
20 ~/o. Zavestno smo ISe odloOili, da uporab
ljamo sredstJva v mejah naš.ih možnosti in 
da nam mora p11i tem nekaj ostati tudi za 
zanesljivejši jutrišnji dan. 
Nobena naša TOZD leta ni zatključila z ~z
guba. Celo enota galanterija je tokrat prvič 



Pred novim letom je glavni direktor OZD 
vodil razgovor s predsedniki SO in IS, se
kretarji OK ZKS in predsedniki OSS iz naše 
TOZD. Razgovorom so prisostvovali tudi 
drugi vodilni delavci OZD, predstavniki DPO 
in direktorji TOZD 

leto uspešno zakljruOila. V 'letu 1974 smo 
ustvarili sklllpno 6 milijard S din podjetni
ške a:lmmulacije (prej·šnje 1leto nam je osta
lo 9 rniilija.rd SD). Rezultat bi lahko bil višji, 
če bi veljale tudi v usnjarski panogJi >>Spro
ščene« prodajne cene, •kot so jJh našli naši 
kupci čev~jarji- >>Ulovi artikli -nove cene«. 
Tako pa ostajamo pri zamrznjenih cenah, ker 
se s čevljarj1i ne moremo dogovoriti za skle
nitev sporazuma o oblikovanju cen, s ka
terimi bi dosegli enakopravnej-ši položaj. To 
na~ogo mora:mo 124>eljati letos. Istočasno pa 
si bomo prizadevali v okviru ustavnih mož
nostJ za tesnej'še sodelovanje in povezovanje 
v :sk!upinli naše panoge - od »Sirovašev«, 
do končne industrije in trgovine. 
Kot glavne naloge •letošnjega leta, !ki jih 
morajo poleg ostalih, spredfiooih za po
samezne temeljne onganizacije .združenega 
dela .v IUV, vsebovati njihovi stabilizacijski 
programi, je svet delegatov določil : 
l. Varčevatli na vseh področjih in povsod, 
kjer imamo od tega koristi. P.rav tako v 
na·ši ,posamezni kot splošni in skupni jporabi. 
2. Kar najbolj povečati proi:ZNodnjo i•zdelkov, 
k!i jtih je možno prodati v itzvoz aLi doma
čim k·Uipcem. če prodaja posamemih naših 
izdelkov ni zagotovljena, moramo brez rah
'ločutnosti znižati tako proizvodnjo oziroma 
jo nadomes,titi z drugo. 
3. ZagotoV!i>ti ·sp~ejemljivo :kakovost naših dz
delkov. Konkurenca na svetoWlem trgu je 
vsak dan hujša. Močno nam konkurirajo 
proizvajalci usnja Jružne Amerike, Japonske 
in Vzhodne Ev.rope, k·i s pomočjo podiPor 
dr.žave ponujajo usnje po li~redno ruilkih 
cenah. Z našim usnjem smo si v svetu pri
dobili ugled, ilci ga moramo ohraniti. Na 
•svet<YVllem tngu IPa se lbomo obdržali le pod 
pogojem, če kupci ne bodo imeli pripomb 
glede .kakovosti našega usnja in če jim ga 
bomo IPOšdljali v dogovorjenih rokih. 
4. Naš izvoz povečati za vsaj 10 Ofo oziroma 
izvoziti za okrog 16,000.000 dolarjev. Uvorz 
pa ne bi smel biN "~nišji ·kot 11eta 1974. Oh~a
niti oziroma celo i:ZJbolj.šati moramo naš pri
spevek v zunanjetngovinski menjavi Jugo
slavije, 1ko smo leta 1974 porabili za uvoz 
:komaj polovico našega izvoza. še močneje 
se moramo usmeriti na uporabo domačih su
mvin in materialov. 
5. Poseben poudarek morajo dati stabiliza
cijski programi odgovornosti vseh delavcev 
disciplini in redu. Tudi z dvi:gom ravni za
vesti delavcev, z odgovornejšim odnosom do 
dela bomo povečaLi deloviw storilnost in 
delovne rezultate. Stabilizacijski programi 
morajo jasno odražati našo odločnost, da de
-lomrznežev in neodgovornega vedenja v naši 
delovni organizaciji ne maramo. 
6. Oceniti moramo naše dosedanje delo na 
področju llllresničevanja rustave v naši OZD 
in 'fOZD - .ali dosedaj sprejeti samoupravni 
akti, odnosi med TOZD in odnosi v samih 

temeljnih organizacijah rv IUV zagotavljajo 
delovnim ljudem ustavne pmv1ce in doli
nosti - ali smo zagotovi:li ruveljarvljanje sa
moupravruih pravk delavcev v združenem 
delu? 
7. V najkraj.šem času moramo izdelati oceno 
oziroma ugotOIViti možnosti za ,povečanje šte
vila TOZD - ali imajo posamezni deli se
danj,iih temeljnih O!lgani,zacij pogoje, da po
stanejo samostojne TOZD. 
8. Vse temeljne ot1gani,zacije morajo izdelati 
programe izobražev·anja - dru~beno politič
nega in s,tJrokovnega, in programa kadrova
nja. Svet za kadre se mora čimprej sestati 
in izdelati osnovno usmeritev za to področje 
dela. 
9. Z dodatnimi, novti:mi oblikami obveščeva
nja moramo posknbeti, da bodo vsi delovni 
•ljudje •v TOZD pravočasno seznanjeni z 
vso našo IProblemaHiko, da se lbodo vklju
čevali v reševanje prdb:lemov in sodelovali 
pri vseh odločitvah, ki so bolj in manj po
membne za lllSIPešnost našega gospodarjenja. 
10. Glede ~ealni!h osebn~h dohodkov je spre-

. jel . svet delegatov izhodilšče, da morajo na
raščati :nekoliko počasneje kot proirzvodnos,t 
in v Okviru na.ših dejanskih možnosti. Pro
izvodnost naj bi povečali za S Ofo. Z imen
skim poprečnim osebnim dohodkom J?a naj 
bi se proizvodne temeljne organizacije ob 
koncu leta približale številu 280.000 S din. 
Te naloge in našo osnovno usmeritev za delo 
v letošnjem letu lahko st,rnemo v nekaj 
besed, in sicer: delati moramo več, tisto 
-za kar smo si zagotovzili prodajo izdeLkov, 
delati bolje in ceneje. 
Sta:bidizacijske programe morajo obravna
vati in sprejeti vsi delovni ljudje temeljnih 
organizaoij združenega dela. iPostati morajo 
vodilo in osnova za ocenjevanje našega s.kup
nega dela in dela ter p.dzadevanj vsakega 
posamezni1ka - na odgovornejoših in manj 
odgovornih delovnih mestih. Izvajanje zapi
sanih nalog moramo redno preverjati. Neiz
polnjevanje pa mora timeti za posledico grajo 
in ustrezne ukrepe. 
Svet delegatov je obmvnaval predlog TOZD 
Usnje-plast, 'Ljubljana, da se v okviru OZD 
prouči in uredi vprašanje Skladiščnih pro
s.torov te TOZD. 
Pomanjkanje slcladiščnih prostorov je odprt 
problem tudi v drugih temeljnih organiza
cijah {TUš, Usnjarna V~hnika) in bo zato 
po sklepu sveta delega>tov proučil to proble
matiko gospodarski 1svet .in predlaga!! ustrez
ne ukrepe. 
Na predlog :razpisne •komisije je svet delega
tov imenoval na vodilna delovna mesta v 
OZD IUV naslednje tovariše: 
inž. Franca Mihelčiča na del. mesto pomoč
nik gl. direktorja za tehnična 'VIprašanja 
Millana .Palatinusa na del. mesto ,pomočnik 
gl. di.reMorja za finančna vprašanja 
Rudija Kočevarja na del. mesto pomočnik 
gi. direktorja za komercialne zadeve 
Janeza Obrezo na del. mesto pomočnik gi. 
direktorja za kadrovsko-splošne zadeve. 
Svet delegatov se je odločil, da predlaga de
lovnim ljudem v vseh naših TOZD, da spre
menimo določila samoupravnega sporazuma 
o osnovah in merilih notranje delitve sred-

stev rza OD rv H:stem de!Lu, kjer je določena 
viš.ina tinozems'k1h dnevnic. V ·sporazumu ima
mo sedaj določeno, da pPipada našim de
lavcem, lkii pouujejo v tujino, 3. skupina dnev
nic. ·Po 1tej skupini znaša dnevnica 111pr. za 
potovanje v JtaHjo 13.900 iLir, ZR Nemčijo 
82 .OM, švico 78 šv. ,fr. itd. Ker pa s takimi 
dnevnicami v ,tuJini llii mogoče dostojno ži
veti in predstavljati našo domovino in naš 
kolektiv, svet delegatov predlaga, da popra
vimo 39. člen sporazuma tako, da prJznavamo 
naš•im delawcem za potovanja v tujino l. 
skupino dnevnic (za Italijo 16.800 Lir ZR 
Nemčijo 96 DM, švico 94 šv. 'lir. Hd.). Za 
tako viš,ino dnevni·c so se v prenekaterih 
delovnih o.nganizacijah v Sloveniji že odlo
čiH. Tudi v osnutk!u nove sindikalne liste 
je predvideno, da se delovne organizacije 
lahko od.Jočtijo za višje skupine inozemskih 
dnevnic. Tak predlog lbomo republiškim sin
dika:lnim organom posredovali tudi iz naše 
O ZiD. 
Da bi spobudili najš~rše zanimanje za smo
trnejše delo, za prihranke pri vseh vrstah 
stroškov, za boljšo izrabo surovin, materi
alov in delovnega časa, je s.vet delegatov 
sklenil, da bo vsak tovrs•ten predlog nagra
jen s 100 N dinarji. 
Svet delegatov je ra~glasill sestav Izdaja
teljskega sveta g.lasila OZD IUV USNJAR. 
Samoup.ravnli 011gani temeljnih organizacij 
združenega dela, vodstva družbeno poHtJčnih 
organizacij in uredniški odbor .glasila so 
izvoHH I,zDAJA.TBU:SKI SVET naslednje de
legate: 
1. Ratko Stevančev:ic (TOZD TUš) [zvolil ga 
ze svet ZK OZD IUV 
2. Gabrijel Kržič (TOZD !grad-gradbeništvo) 
izvolil ga je Sindtkalni svet OZD IUV 
3. Vojlko Jerina (TOZJD Usnjarna Vrhnika) 
izvolma ga je Kolllferenca ZSMS v OZD IUV 
4. Marjan Koši·r {TOZD Igrad,gradbeniš.t.vo) 
izv·olil ga je Uredni.ški odbor 
5. in~. Bogdan Urbanc (Sikupne strokovne 
službe) izvolil ga je Uredniš:ki odbor 
6. Jus1iina BabJč (Sik'lllpne strokovne službe 
je sta•lni sodelavec glasi1a 
7. Ivan Mala!Vašič, izvolH ga je .OS TOZD Us
njama Vrhnika 
8. inž. Franc Mert1k, izvolil ga je .OS TOZD 
Usnjarna šmar.tno 
9. Marjan Zdolšek, izvom ga je DS TOZD 
Tovanna usnja •Šoštanj 
10. Peter Durjava, izvolil ga je DS TOZD Us
njeiJlast 
11. Ana žigon, izvolil jo je iDS TOZD Malo
prodajna mreža 
12. Jruna Furlan, izvolH jo je DS TOZD Igrad
gradbentš two 
13. Franc Ma!kuc, izvoli-l ga je DS TOZD 
I.grad-o.pekame 
14. Andrej Krašovec, izvolil ga je OMR de
lovne skupnosti skupnih strokovnih sLužb. 
Potrdil je pred.Jog v·i'šiale honorarjev za IPri
spev:ke v 1glasilu Usnja,r, in ·sicer .za: 
i·ntervju, 4000 do 5000 S din tii)Ykana s-tran 
samostojna poročila, 4000 do 5000 S din tip
kana stran 

S seje SVETA DELEGATOV 
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reportaža, 4000 do SOOO S d·in t~pkana s.tran 
zanimivosti, 4000 do SOOO S din ti;pkana stran 
predelana poročitla, 3000 do 4000 S din tip kana 
stran 
Hterarni :priSjpeveki, 4000 do 6000 S .din tip
kalila stran 
rJ·sbe, 2000 do 3000 S din ena risba 
fotografije, 1000 S din ena fotografija 
grafikon, 2000 tS din en d!Zvod 
rebus, SOOO S din en izvod 
kri.žanka navadna 100 S din cza 1 ·k·vadratek 
hižanka skandin. 130 S din ;za .1 kvadratek 
risanje križank SO Ofo vrednosti <kni,žanke 
odgovorni urednik, 9000 S din za urejeno 
s tr an 1gllasila 
tehnični urednik, 8000 S din za urejeno stJ"·an 
glasi'la. 
Na ;podlagi določil samoupravnega sporazu
ma o osnovah 1in 'merHih notranje :delitve 
sredstev za OD je svet delegatov 'sklelllil, 
da :se ttovarišema Metki Vrhunc in JaneZJu 
Repanšku izplača vsaJkemu SOO.OOO S din na
grade ea oblikovanje mode1ov, 'ld so osvojili 
»košuto« na Sejmu mode ·V Beogradu ok· 
toibra 1974. 

Sklepi 
samoupravnih 
organov 

Delavski svet TOZD USNJARINA VRHNIKA 
je sprejel na sejaih ob koncu lanskega leta 
nas'lednje :sklCiiJe: 
l. Potrdil oziroma verificiral je samouprav
ne akte TOZD: 
- samoupravni sporaZJum o osnovah 1in ·me
rilih notranje deLitve sredstev za osebne do
hodke 
- samoupraVIUi SjpOraZJum o medsebojnih 
razmerJ1h delav;cev v združenem delu 
- pravHnik: o odgovornosti 
- pravillnik o hišnem redu ·za ·samske do-
move. 
2. Sprejel je stklep, da TOZD Usnjarna Vro· 
nika ,pr-istopi ik ,podp&su družbenega dogovora 
o temeljih kadrovske politike na območju 
ljU'bljanSikiih občin. 
3. Odobril je Uipora:bo sredstev za naslednje 
namene: 
- ureditev ogrevanja novega obrata druŽJbe
ne prehrane 82,000.000 S din 
- ureditev okolice novega obrata družbene 
prehrane 92,000.000 S din 
- oprema :kuhinje in os.ta:Iih !prostorov dmž
bene prehrane 117,000.000 S din 
- nak'lllp barvne telev~je, termos posod za 
prevažanje hrane, reg.istrime blagajne, po
mivalnega stroja, expressa za :kavo 14,000.000 
s din 
- nakup strojev rza modernizacijo ;proizvod
nje usnjene •konfekcije 250,000.000 S din 
- dodatno .za novo opekarno: laboratorij, 
sanitar,ije, pisarne 73,000.000 S din 
- nakup rabljene telefonslke centra[e za ga
lanterijo 2,500.000 S dii.n 
- naikup osebnega avtomobila F<iat 132 (se
danji Fiat 1500 bo potem prevažal malico 
in pošto na relacijd Vrhnika-Ljubljana
Brnik, kar sedaj oprarvlljamo s kombijem. 
Kombi pa bo sproščen za nakupe, ,prevoze 
malice do tovarne dn druge potrebe nove 
kuhinje) 11,200.000 S ddn 
- 2 računska stroja za potlrebe tehnične 
priprave proizvodnje 2,200.000 S din 
- preureditev električnega pniključka v 
samskem domu pri ščetinami 1,500.000 S din 
- nakup 9 ·kompletov za reševanje ljudi dn 
premoženja 1,000.000 S din. _ 
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4. Odboru Do1omits.kega odreda pr~ .ZZB 
NOV Vrhnika je odobri•l za nakup 100 izvodov 
knj1g »iDo1orndt rv NOV« 1,SSO.OOU ,S din. Knji
ge bodo izročene borcem Dolomitskega od
reda, aktivistom tega področja, hgam, ki 
so bile stalna opora pantizanom v času 
vojne, ter :šolam na dolomitskem .področju. 
S. Za gradnjo Onkološkega inštli1luta v Ljub
ljani je nameni·! 1,000.000 S din iz ·sredstev, 
s katenirni smo bi!li udeleženi pri dohodku 
LjuJ!J:ljans1ke !banke v letu 1973. 
6. Odobril je reklamacijske za!htev.ke naših 
kupcev: 
- .Mpina, žiri - trganje lak usnja - zah
tevek, 1,380.000 S din 
- A:lpina, žiri - luščenje lak usnja - zah
tevek 2,21S.OOO S din 
- Beograd, Izrael- svinjski o:blačilni veLur 
ni bil enakih bar.v - 81600.000 S din. 
7. Potrdil je izplačilo nag.rad, kot jih dolo
ča sporazum o osnovah in mer~lih notranje 
deHtve sredstev za OD ;za člane kolektiva, 
ki so v delovni organizaciji 
10 let 70.000 S din 
1S let 22S.OOO S ddn 
20 det 337.000 S din 
2S let 40S.OOO S din 
Ob tej .priložnosti je nudi sklenil, da se, tako 
kot že nekaj let nazaj, ob novem 'letu spom
nimo z nagrado 

S :din 
upokojenih članov kolektiva 40.000 
delavcev, ki s-o v JLA 30.000 
vajencev 30.000 
šhpenddstov 30.000 
pretdšohs-kiih otrok Gdedek Mraz) 12.000 
za bolnike novoletni zavoj v rvredn. 10.000 
8. Sklenil je, da prejmejo delavci TOZD 
Usnjame Vrhnika na račun ustvarjenega do
hodka v 'letu 1974 po SOO.- N din {če so za
posleni v tej TOZJD več kot 6 mesecev) in 
po 300.- N din {če so zaposleni več kot 3 
mesece). 
9. Iz delovne s.IDupnost:i je z javnim glaso
vanjem izključil: Jusufa Suljlica, Mir<ka žu
sta, Jerneja Pe~kovška 1in Stojana Ja:l!beca, 
ker :so odnaJšaH baker iz tovarne. Tak il.l!krep 
je predlagala !komisija za izrekanje ukrepov 
zaradi kr.šittve delovnih dolžnosti in tudi 
odbor delavske kontrole. 
Odbor za medsebojna razmerja TOZD Us
njarna Vrlmilka pa je obravnaval poslovno 
problematiko, sprejemal ,sklepe s področja 
urejanja delovnilh merij delavcev ·in še :sk·le
niil, da: 
- stane kosilo v .tovarniški 1kuhinji 1000 
S din, 
- cena toplega obroka ostane nespreme
njena {1SO S din), 
- cena večerje pa je 600 S din. 
- Imenoval je iniCiativno komisijo in 13 
delovnih ·skupdn za priQJravo opisov delovnih 
mest v TOZD Usnjarna Vrhnika. Osnutek 
si!stematizacije delov.nih mest mora biti pri
prav.Ljen do ·Septembra letos. Po družbenem 
dogovoru o 1temeljoih kadrovSik:e politike na 
območju lj.UJbljanskih občin pa moramo si
stemizacijo izdelaN v rolru 2 let. 

Napenjanje na okviru - TOZD TU šoštanj 

Delavstkti svet TOZD USINJARNA šmartno: 
l. Potrdil je nasllednje 'samoupravne akte: 
- statut TOZD 
- samoupravni 1sporaZJum o osnovah in me-
rilih notranje deHttve sredstev za OD 
- pravilnik o odgovornosti 
razmerjdh delavcev v e:dr,uženem delu. 
2. Dopolnil je investicijski program z na
~upom še nasolednj,ih osnovni!h sredstev: 
- vakumska SIU!Šilnica za usnjarno -zaradi 
uskladitve zmogljoilvosti in povečanja pro
izvodnje 
- hrizgalni stroj - za zmanj1šanje noonega 
dela ·žena 
- 3 pisalne stroje, 1 razmnoževaolni stroj, 
1 kalkiuilator. 
3. Sprejel je sikle,p, da TQZtD Usnja.rna šmaPt
no podpiše samoupravni sporazum o usta
nov.itv,i samoupravne interesne skupnosti za 
rae:voj g.os,po:dars.tva v občini Litija. Za dele
gata v :Sikupščini ·te s:kupnosti je imenoval 
tovariša liniŽ. Jožeta Mal-ija. 
Namen ustanovitJve te skupnosti je z zbra
nimi sredsotvi ipOS:peševat,i razvoj .gospodar
stva v tej občini. Krediti za investiranje 
v goS;podarstvo bodo dodeljeni na ,podlagi 
poprej odobrenih programov. TOZD Usjar
na šmaDtno bo morala ~etos vrplačat!i v ta 
sklad okrog 43 milijonov S din. Akontacijo 
na ta prisiPevek pa ,predstavljajo presežki 
sredstev samoupravnih interesnih skupnosti 
v občini Utija. 
O pristopu v to samoupravno ,skupnost so 
pred odločanjem na delavskem svetu slk1e
;pa[i delavoi v samoupravtll!ih jedrih. 
4. Delav.ski svet je ;ugotov~l, da so dela'Vci 
na sestankih samoupravnih jeder z večino 
glasov 1sprejeli družbeni dogovor o zbiranju 
s·reds,tev za financiranje programa investkij 
v šolslke in vZJgojno-varstvene oibjekte v ob
aini Utija. ·Po tem dogovoru bodo v nasled
njih šestiih Ie,tih .(od l. l. 1976. naprej) de
lovni ljudje prispevali ,1 Ofo od svojega neto 
osebnega dohodka za re·šitev zastavljenega 
programa, deloVlne o11ganoizacije pa 3 Ofo od 
bruto osebnih dohoclikov. 
S . . Priznal je rekolamaaije kupca Jadran-Ci
ciban - Mken prd Gorici v .zneslku 1,231.000 
S din (goveji plastik je pri šivanju pokal) in 
p,lanike - Kranj v znes'ku 1,S49.000 S din 
(junčji lak). 
6. Tovar.iša Branika tP.intarja je imenovaa za 
vr.š;ilca dolžnosti di.rektol'ja TOZD Usnjarna 
šmartno. 
7. S l. januarjem 197S. je določil višje cene 
za kosilo v tovarniški menzi, in sicer 1000 
S din na člane kolektiva. Za .tuje delavce 
pa 1SOO S din. Skleni'l je !Še, da člani ko
le~tiva kosilo la!hko odnašajo domov. 
Določi[ je še ceno za večerjo - 600 S din. 
8. Skladno z določdLi •same-upravnega spora
zuma o osnovah in merHih notra!Ilje delitve 
sredstev na OD je določB novoletne nagrade 
za delawce, tld so zaposleni v TOZD usnjarna 
šmartno: 
10 let - 70.000 Sdin 
15 Let - 22S.OOO Sdin 
20 let - 337.000 Sdin 
2S let - 40S.OOO Sdin 
Upokojeni člalll'i kolektiva 
leto 

prejmejo za novo 
40.000 Sdii.n 
30.000 Sdli.n 
30.000 Sdli.n 

delavci, ol\li so v JLA 
vajenci 
predšolski otroci zavoj 
nos.ti 

dedka Mraza v vrred-
12.000 Sdin 

Odbor za medsebojna m'Emerja TOZD Us
njama šmar,tno 
- je razdeLil še 4,000.000 Sdin s.ta!Ilovanjskih 
s•redsteov, in sicer tovanišema Francu Dob
ravcu in Jožetu Hailliptma!Ilu- vsakemu po 
2,000.000 Sdin stanovanjsJkega posoj~la. 
- I. zboru aik·tdvristl:ov OF o~rožja Litija je 
odobril oglas v priložmostni brošuri v vred
nosti 1,000.000 Sdin, 
- Kll'l,turnemu društvu Zvonček Jz šmatl"tna 
prd Litiji je odobril 369.000 Sdjn prispevka 
k pokr.i1ju stroškov tprevoza v Ljubljano. 
- pri decemh11Sikiih oseb!t1Jih dohodlkih se na 
račun ustvarjenega dohodka v letu 1974 dz
plača delavcem TOZD Usnjama šmartno še 
po 40.000 Sdin (če so za!pOsleni v tej TOZD 
več kot eno leto) in po 20.000 Sdin (če so za
posieni več kot pol tleta). 



Problematika 
usnjarske 
industrije 
v Sloveniji 

Usnjarsilm predelovalna industrija Slovenije 
je poleg 1esno [predelovalne edina izvozno po
membna panoga, ki v svoji mednrurodni me
njavi USitvarja pozitivno b-ilanco. J,zNoz .te pa
noge ,slk:oraj trilkrat presega uvoz •in bi zato 
moral [predlstawjat>i zelo velik interes tudi 
za repuJblliko ko.t celoto, še posebej, če vemo, 
da SR Slovenij.a nima možnosti, da !POkrije 
svoje :uvozne potrebe rz i21vozom, ,v !katerem 
je IUSilljansko predelova:lna ,industrija udele
žena z okrog 7 °/o. Pri tem polovico ustvarijo 
pmizvajaloi :usnja, drugo polovico pa [prmz
vaja'lci obutve in galanterije. UgotoVIimo •lah
ko, da se usnjarska industrija dokaj uspešno 
vključuje s svojim izvozom v gospodarstvo 
naJše republ<ike Jn je na tem področju tudi ne 
gre rzanemarjati. 
Kakšni so upi usnjarske !industrije v Slove
niji rv !Pl1ilhodn}e? Na to vprašanje nam •sLuži 
kot odgovor dejstvo, da usnjarji v rlladnjem 
času vlagajo nova sredstva rv povsem druga 
področja, ki nimajo nobene ZJveze z osnovno 
proi>zvodnjo. Taiko smo se mi odločBi za na
ložbo v novo opeJkarno, LK!onus d,z Slovenskih 
Konjic pa je 'Vlo~il in !še •Vllaga precejšnja 
sredstva na :področje umetnih mas in .teksH
la. Tovarna usnja v Slovenj Gradcu se je že 
v veliki meri preusmerHa v 1proizvodnjo gu
mirane ,žime, pri čemer pa je tudi v izvozu 
zelo uspešna. Tovarna usnja Kamnrk pa je 
lani odprla nov obrat za d·zdelavo piastične 
obutve. 
Na drugi strani pa proizvodnja usnja rzasta
ja, kar v.elja predvsem za goveje usnje, ali pa 
se celo tmnanjš:uje ali opušča - usnje drob
nice. Tudi perspekmvni načrti usnjaTSikih 
podjetij ne !kažejo >interesa teh, da bi nova 
sred:svva v.lagaH v usnja11stvo; če 1se že nana
šajo na .to panogo, potem so nova vlaganja 
namenjena predvsem usnjeni ·konfekciji. 
P.rav gotovo usnjarji v novih investicijah iz
ven osnOIVne panoge vidijo boljšo ,prihodnost 
in j:1m >to narelmjejo ekonomski pogoji. Ven
dar pa so te preusmeritve za našo zJUnanje
trgovinsko bilanco la!hko 1tucli zelo negativne. 
Večina lllovih vlaganj temelji predvsem na 
osnovni surov·ini {predvsem ,s področja ke
mije in plasti:ke), medtem ko ka'kšnih poseb
nih možnosH v irzvOilu gotovih ,i,z,de1kov vsaj 
zaenkrat ni pdča'kovati (izjema je gumirana 
žLma). 
Po drugi strrooi bo Z·aJstoj predelovanja tež
kega usnja ~n upadanje proi>ZJVodnje usnja 
drobnice pnimorala ga~anteriste in proizva
jake obutve, da se bodo vse bolj oskrbovali 
z gotovim usnjem v •tujini, in tako, ne po 
svoji krivdi, pri.spevali k dodatnemu zmanj
šanju ugodnih rezuLtatov v mednarodni me
njavi te panoge. Vprašanje je, ali je usnjar
ska ,indus1lnija •V resnici taku majhna in ne
pomembna, da bi je, kljub llligodnim izvoz
nim renultatom, ne bilo treba na primeren 
način spodbujati. Vsekakor bodo o tem pro
blemu morali .pristojni razmisliti in najti več 
raz,umevanja ]n možnosti za nadaljnji rrazvoj 
izvozno zelo uspešne usnjars]l)e industrije, 
posebno .v >letošnjem 1975. letu, ki naj bi po
menilo :p:reobrat v naši zunanji trgovini. 

K. A. 

Brušenje na fulminozi - TOZD TU šoštanj 

Povpraševanja po 
v • nasem usnJU 

in konfekcijskih 
izdelkih ostajajo 
v se v napreJ 

Potovanje naših predstavnikov v ZDA 

V meseou decemb11U 1974 :so potovali trije 
naši predstavnil"i v Z!DA: tov. Kočevar ~aradi 
prodaje, inž. Sve11gar zaradi problemov pri 
konz,erviranju .in na'bavi ·svinjskdh kož ter 
tov. Goričan zaradi .prouč~bve !kakovosti ame
dšk.ih govejih ,kož, stqpnje predelave in naj
ugodnejšega načina nakupa. 

Goveje kože v ZDA 
ZDA so največji i.zvoznik 1govejih kož na sve
tu, ·Saj koljejo letno 36 do 39 milijonov glav 
goveda, d()ll11a ,pa predelajo 'komaj polovico 
kož. V našem podjetju za .govejo proizvod
njo uva~amo irz ,ZDA pretežno goveje kože in 
to v veli'kiih tk:oličd.nah . Klj:ub temu, da dmamo 

Mitchellov prelaz za naseljeniške karavane 
v Oregonu 

z njirm ze do1goletne >izkušnje, nas nihanje 
v njihovi !kakovosti redno preseneča, najlbolj 
boleča stvar ·pa so 1brez dvoma t•ransportne 
poš!kodbe, !ki se vsa1ko poletje sta~no ponav
ljajo in povzro'oajo veliko večjo >Škodo od 
zneska, ]l)i ga dobimo nazaj od :za•varovalnke. 
Te škode so !Zavrzele ~e ,takšen obseg, da smo 
že •večJkrat premd,šljal:i o opus-titvi na:k:upa so
ljenih !kož mz .ZDtA, posebno, ker se v zadnjem 
ča;su tam pojavlja vedno več wetlblue .prede
lovalnic, .to je talkšniih, !IDi kožo prede'lajo do 
vključno s>trojenja, ta'ke kože pa niso več 
podv:ržene gnitju. 
Wetb1ue tk:ože izdelujejo usnjarji, klavnice in 
trgovci s kožami. Obistk:alli smo vse te v.rste 
proizvajakev dn izbrali tiste, katerih tehno
logija našim zaihtevam najbolj ustreza in 
kjer lahko računamo na dobro kakovost. 
Zaradi že prej omenjenih tran~porr,tnih rpo
š<kodib na soljeniih oziroma sallamurjeniih ko
žah smo bHi v več :konzervimicaih in povsod 
ugotevihl, da armeni!ški način konzerviranja s 
·skrajnim varčevanjem časa in delovne sile 
in soli ni primeren za dalj'ši transport, saj se 
soljene :kože nalagajo na ladjo večkrat že v 
24 urah po zakalu živali. Za kratkotrajno 
skladi•ščenje to zadostuje, če pa vzamemo 
naše pogoje, n. pr. dolgotrajno p01tovanje na 
naših ladjah, ki l!li.majo vedno primernih pro
storov, čakanje na Reki rv neprimernih skla
diščih, da se op['avijo vse carinske formalno
sti in pllačanje, čakanje v usnjarni, da pri
dejo kože na v•rsto za namok, /POtem v polet
nih meseoih res l[];i mogoče računati na to, 
da bodo ostale nepoš•kodovane. Ker pa smo 
premajhni kupci, da bi lahko spremeni'li 
ameniške !lwnseDVativne metode, bomo mo
raH ,pač sami poiskati primerne :reš1.tve, da 
bodo škode čim manjiše. Bna izmed teh je 
na;kup ile u:stroje11.ih kož wetblue. 
DI1Uga važna naloga je bila ugotoviti osnove 
ikalku1aoije .prodajne cene ,kož n. pr. cena 1s1la
ne kože v klavnici, transpor.tni stroški do 
otba1e - polem, poz·imi, stroški d'inancimnja, 
pomorski prevoz itd. če nam je to poznano, 
lahko taikoj preverimo, koliko >>SU[>er« za
služka ;si je Mka>l1kulira'l prodaja'lec v nam 
ponujeni ceni. 
Nič manj važno ni bilo spoznavanje posa
meznih živinorejskih področij od Mehiškega 
za'liva do kanadske meje in ka~kovostnih zna
čilnosti govejih kož. Na podlagi •tega Ibo
mo pri nakupih zahtevali podrobnej-še podat
ke oziroma kože iz !ka]l)ovostnejših področij, 
ker sam nazi-v USA Big Packer zajema ogrom
no področje in so v njem kože zelo raz
lične kakovosti. 
V usnjarnah smo se seznanili z ameriškim 
načinom dela, hl je skrajno poenostavljen, 
ker neiko:mpromisni kapi,talistični sistem do
nosnosti oziroma usvvarjanja dobička zahte
va stalno !Zniil.evanje :pr-oi-zvodnih stroškov, 
zmanjševanje delovne sile, avtomatizacijo in 
v primel1ll nedonosnosti ali neli:kvidnosN •ta
kojšnjo Hikvidacijo. 

· · · .~· ... 'PaJa; 
. , on .q_ld ::~()t~gon Jr.ait,_< 
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Navajam samo nekaj primerov: dragoceni 
Steh1ing mezdni·lni svrojd, ki stanejo okrog 
70.000 $, ·so v V•seh tovarnah obarvani samo 
z minijem, kar je dovolj za zaščito pmvi rja
venju, ·vsalkršno »Jepotno« barvanje pomeni 
nepotrebno trošenje denarja. Vsi ameriški 
st:roji •so zelo enostavno zgrajeni, da je čim 
manj v.zdr~evanja, delovne hitrosti so velike. 
Pri dveh Molldsah, Ici s•ta postavljeni druga 
proti drugi iiil imata zadaj dodatne trakove, 
ki kožo pritisnejo s tra'lm in jo prek rstroja 
vrnejo nazaj, dela s•amo en dela•vec. Pri dveh 
TTH vakamatih za sušerrje telečjih kož dela 
le ena delaiV'ka. V IIl.elci usnjarni so 1kupiLi ti
skar.skli stroj ameriške !izdelave (Speco) ven
dar ne za tiskanje, ampak za osnovno nana
šanje barve, Jcer bodo •s tem dosegli prihra
·nek 40 Ofo. 

Svinjske kože 
Naša tovarna je postala že tako velik pre
delovalec svinjskih kož, da bo treba pospe
šeno razi:skovati "~se svetovne vire, da .bomo 
lahko, če bo potrebno, neod\~•sni od seda
njih največjih dobaviteljev. Najugoclnej.še 
perspektive •se obetajo na ameriškem tržišču, 
kjer strojno odirajo vedno več prašičev .i,n 
nam tka•kovost kož ustreza, •saj jih že dalj ča
sa kupujemo. Vendar moramo tudi pri sv.inj
skh •kožaih iJz ZDA ugotov11li, da moderne 
metode kone:arvd:ranja ne ustrezajo našim 
zahtevam, zato smo obiskali prašičje klavni
ce in konzerV'irnice, kjer smo se seZJnanili z 
njihovim nač1nom •konzervi-ranja .in se dogo
v-orili o ·spremembah, ki jJh morajo narediti, 
ela s kožami ne bo več t:ežav. Ker so svinj
ske .kože i•z ZDA nova surovina, nimajo še. na 
tem ·področju večj·ih izkušenj. 
Obenem je bilo potrebno ugotoviti, koliko 
s•vinjsl<iih kož je na ameriškem •trž.išču, kdo 
so dobavitelji in kupci, ·kakšne so cene in 
pa, do kakšne •sbapnje se Je razvila predela
va svinjsl~ih kož v usnje. Prouoi!l.i .smo IIlji
hovo kaJkovo1st in prodajne cene. 

Svinjsko usnje , 
ZDA .so brez dvoma eden največjih kupcev 
na·šega s\~njs•kega velurja, zato je potreben 
stalen st.j•k z našimi odjemalci in rpdlagajanje 
njihowm zahtevam, posebno še sedaj, ·ko 
11a1Slopa ,gospoda•r.ska kTiza in je ob takih 
prime1-ih normallno, da ·so cene vedno previ
soke in 'kakovostna raven prenizka. Istočasno 
•pa se pojavlja vedno večj:i pl'itisk naše kon
kurence, predvsem iz Japonske •in Brazilije, 
manj iz vzhodil!ih držav, .ki na ame:dškem 
tržišču dosegajo lepe uspehe predvsem !Z do 
30 •Dfo nižjimi cenami, čeprav za Japonce že 
lahko trdimo, da njdhov svinj-skii velur ne 
.zaostaja dos-ti za našim. Bra.:aiki imajo še 
težave .s kaJkovos·tjo, ka•r pa nadoknadijo z 
nižjo ceno. Ne •smemo ·pa podcenjevati do
mačih usnjarjev, iki zelo napredujejo v teh
nologij.i predvsem svinjskega usnja z licem. 
Povpraševanje po našem usnju obstaja še 
naprej, vedno več zandmanja je tudi za kon
fekoijlsike izdelke. Kupci .so nam zagotovHd, 
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ela bodo sklenili z nami pogodbe za predvi
dene :količine, razen če bo p11išlo do kakšnih 
izrednih kri-:zmih obdobij. Poudaril1i pa je -tre
ba še enkmt, ela ibo pritisk na cene in .ka
l<!ovost v vsakem primeru ~n da ~e bomo 
morali zelo potruditi, če bomo hoteH ugoditi 
njihoV'im zahtevam lin uresničiti naJše iz•voz
ne načrte. 

J. G. 

Prav sedaj je nujno, 
da uporabimo vse 
svoje sposobnosti 
za dosego 
kakovostnih izdelkov 

KAKOVOST GOTOVEGA USNJA 

sposobnosti za dosego kakovostnih izdelkov 

V novem letu si je naše podjetje zadalo dn 
načrtovalo precej nalog, kii ;jih moramo iz
ves•'bi, bod~si na poclrooju investicij , organi
zacije, proJ!Z•voclnost<i, novosti ·pri d•:abiri ar
tildov, .izobraževan ju, ka1kovosti gotovih iz
delkov itd. 
Danes bi si ogledaLi le eno od naštetih po
dročij, to je ·kakovost gotovega usnja, k·i je 
pra•v gotovo ena od b.istvenih važnosti za 
naše podjetje, •saj •s·i bom-o pmv z dobro ka
kovos-tjo usnja zagotov.ioli Š·e vnaprej dobro 
prodajo ta•ko na domačem kot na tujem 
tržišču, torej tudi dober finančni uspeh pod
jetja, obenem .pa obdržali ugled, ki ga že 
leta už,i•va na~še podjetje na vseh cehlnah v 
srvetu. O sedanjem stanju ·in izbo}j<šanju ka
lmvost,i .gotovih artiklov smo že velilm •in več
k.rat govoriili, tako na sestankih samouprav
nih jeder, clelavsikdh svetih, .svetu delegatov, 
kot tudi na proizvodnih konferencah lin med 
seboj rv vs•akodnevnih pogovorih. Tudi pri 
sestavi •akcij.s'kega programa za leto 1975 in 
varčeva111Ji a:koiji, ki smo jo lani skušali 
s.prav•i•tli v življenj.e, je biio kot osnovno me
rilo prav izbolj•šanje kakovosti gotovega us
nja, zmanj•ša[]Jje režijskih stroškov, večja di
·sdpHna na delovnem mestu dn .i•zboljšanje 
efektivnega delovnega časa, eno od prvih na
čel, katerJh bd •s·e morali zavedati 1in j.ih iz
vajati praw V•Si .delavci v našem podjetju. 
Leto 1974 je za nami, za!kiljučni obračtm nam 
'je pokazal, da smo poslovali uspešno, toda 
zavedamo se •turn, da bi bil mol'da z večjo 
mero ·Odgovornosti na•s ·v:seh lahko us·peh 
podjet:i·a še večji, .kakovos•t gotovih [•zdelkov 
še boldša. To naj bi bi·la •tudi naloga za le
tošnje leto! 
Ko govorimo o kakovosti .gotovih izdelkov, 
prav gotovo naletdmo na dve vrsti vzrokov, 
to so objektivni in &ubjektivll!i vzroki, da 
kakovost večkrat ni na taJkii ravn1, kot bi 
morala Toiti dn kot s·i jo v:si želiomo. Objektiv
ni vzrok .slabše lkalkovosti j.e prav gotovo 
slabša, •Stara, zasušena in delno že nagn:i•ta 
surovina, ki •smo jo lani predelaJli ikar v pre
cejšnjih koLičinah. Seveda je .pili ta'ki ·suro
v•ini tehnologdjo .zelo težko .prilagoditi tako, 
da .se kaikovost izdelkov kaj dosti poboljša. 
Pogos•to smo imeti tudi težave s .kakovostjo 
kemikalij, ki j1ih uporabljamo v proiz·vod
nem postop:ku. Oba ta problema •imamo, toda 
pogosto, iko se pogovarjamo o nekakovostnem 
usnju, na •to pozab~jamo. Te podatke bomo 
letos skušali prikazati še bolj natančno, tako 
v Imj.igi kakovosti, 1Qi jo vodijo v Juži.ln:ici, 
za kemika:Iiie pa bo odgovarjala nadzorna 
Silužba don TPP iiil orpažala ter v svojih meseč
nih poro6i.lih tudi objarvljala. 
Drugi vzrok, da ka.kovosti gotovih izdelkov 
večkrart ni na zadovoljiv-i ravni, pa je sub-

jekti.v-en. Zato smo krivi mi, delavci v pro
izvodnji, ·ki dostli•krat z malomamim in ne
strokovnim delom povzroči-mo škodo na us
nju in mu s tem ·ZJmanj.šamo njegovo real
no vrednost. 
V mesečndh poročiLih o kakovosti gotovega 
usnja lahko vidimo, da se iz meseca v mesec 
pojavljajo iste napake, ki bi joih z ves•tnej.šJm 
delom, če že ne odstraniili, pa prav gotovo 
:amanjšali. 
Glavne narpa!ke, ki jih opažamo na gotovem 
usnju, so: 
zmečkane in zaiežane ·kože, ·stopnice - »trep
ne«, :kii so vzrok nestro.kO'Villega -struženja, ne
oclležane kože, ·večkrat pa •tudi ·slabšega vzdr
ževanja •strojev, črni ščiti - pogosto vzrok 
nestrokovnega hPušenja, stare .surovine, ma
deži na 'l<!ožah, ki •so posledica nevestnega 
barvanja, vla·ženja, neprJ.prav.ljene tehnolo
gije in premajhnega poznavanja novih po
gojev v napravah za barvanje usnja, slabša 
ralitržnost, :nadaljnje trgan:je •in trganje ši
vov, pa še bi -lahko našt·evaH posamezne na
pake, ki se dos·tikrat •pojav.iljo •tudi pri •proiz
vodnji plastičnih arti:klov. 
Za vse te napake vemo, v~dimo jih vsak elan 
sp~oti, zberemo jih v mesečnem poročilu, pa 
vendar premaolo naredimo, da .bi jdh sproti 
in odločneJe odstranjoevaM. Zato ni kriv samo 
vodstveni kader, temveč prav vsi, ki z ne
vestnim delom pov:aročajo, da se te napake 
pojavljajo. V•si delavci b:i se moraLi zavedati, 
ela zaradi teh napak trpi prav •izbi-ra končnih 
izdelkov, torej pr.i sortiranju •koža izgubi na 
svoji vreclnos•Di in jo moramo prodati kot 
nrižje ·vreden artikel. Samo za ilustracijo si 
poglejmo pr.imer. Koža je po vi-elezu in ka
kovos·ti dobra, sposobna, da bi .jo prodali 
v l. asoDt-imentu, tOl'ej po naj.voišji možni ceni, 
je pa z·mečkana zaradi nevestnega zlaganjoa 
ali napenjanja dn Ž·e jo moramo prodati kot 
2. ali 3. a•s01otJment. Kaj pa nam pokaže ra
čunica? Za znižanje od l. v 2. asortiment 
•izgubimo 7 Ofo na vrednosti, .to pa Je več kot 
10,00 din/m 2, iz l. v 3. asort~ment pa izgubi
mo že 15 Ofo na vreclnos·ti alri že o'kirog 
22,00 din/m 2 • če ima !koža 'Več napak, jo mo
ramo p•1ooclati v TQX asortimentu, s tem pa 
Izgubimo glede na l. asortiment že •kar okrog 
40,00 din/m 2• še ·večjo škodo pa utr.pimo vsi, 
če moramo zaradi nevestnega dela že v v•me
sn:i proi-zvodnji kožo presortirati v p•lais•tični 
aPtikel namesto v velur, saj pri tem izgubi
mo že okmg 50 Ofo ali 70,00 .din glede na vred
nost l. asortimenta velur.ja 'proti l. asorti
mentu plas•Hčnega artrkla. 
Da bi potrdrli vsa •ta opažanja, smo v maju 
1974 mesec ·dni natančno registrirali napake 
pri ·sortiranju gotovega velur.ja in hotehl pri 
tem pregledu i·zluš-či·ti tudi vrste in v!Zroke 
napak. Tako •smo pregledali dkrog 60.000 ·ko
•sov velurja in ugotoviM, da je biJ zaradi teh
ničnih napak 'Znižan asortiment velurja kar 
pri 26 Ofo kož, v odpadek oziroma TQX je 
Š'lo 13 Ofo kož in v odpadku je .bi•lo še okrog 
6,6 Ofo •kož s tehničnimi narpaikami. Ko smo 
ugotavljali vzroke teh napa1k, smo videli, da 
so bitle za znri·žanje a1sortimenta na rprvem 
mestu v.zrok zmečkane kože ~n to kar pni 
8,5 ~/o .kož, nato stopnice - »trepne« pri 
6,5 Ofo •kož, macležd na kožah pri 3,1 Ofo kož dn 
črte od s•truženja ·in brušenja pri 3 Ofo kož. 
Dnevna proizvodnja je veHka, naštete na
pake se pojavlja~o pr.i velikem številu .par.mj, 
to pa je vzroik, da je trudi finančn:i rerultat 
dnevno nižjoi, kot hi •sicer lahko bil, pogosto 
pa so to številke, nacl katerimi se lahko glo
boko zami•s.Jinlo. 
Oglejmo •si še, kako norme, doseganje norm 
in preseganje norm ;vpliva na za•služek, na 
finančni uspeh podjetja in posameznika in 
na kaJkovos•t opravljenega dela. 
Zaradi nujnosti izredno oz!ke medsebojne 
povezanosti !kakovostne >1n 1količJnske izdela
ve moramo bi.ti pri .postavljanju norm za ve
čino delovnih .postopkov 'V usnjami zelo paz
lj.ivi. V nasprotnem primem ·se 'kaj lahko 
zg;odi, da bodo nQil'me dejanslko izpolnjene, 
kakovost j.zdel.ka pa ne bo takšna, kakršno 
nam sicer omogoča .sumva ,koža. Zawedati 
se moramo, da je .cJ.lj nas vseh izdelati · iz 
surovine najboljši proizvod, ki je mogoč. To 
pa je za nas še vedno velur usnje. Poleg tega 
pa ne smemo zanemariti mo7mos·ti za čim 



Merjenje površine usnja na elektronskem 
merilnem stroju 

boljši površinstki izkoristek kože (l'dm). Za
posleni pd JVe6irni delovnih postopkov v us
njami imajo velik vpliv na •to, kakšen bo 
a·sor·timent irz:deilka ati celo v tkakšen •izdelek 
bo koža predelana. 
Pogosto ugotavljamo napa:ke, ki so nastale 
pri rtem ali ()l)lem delovnem tpostopku. Več
krat pa so napake, ~i nastajajo pri posamez
Thih delovnih postopkih, .posledica ·slabo 
opravi:jenega dela rpr.i prejšnjih delovnih po
stopkih. Ra2lna Z)}aganja kož .so na videz zelo 
enostavni delovni tpostopiki, vendar slabo 
opravljeno delo pri teh oteŽlkoča delo pri ka
snejših, ·poleg tega pa se poslabša kakovost 
in pOVTšdnski dzkor>isteik kože. 
Kakšen je •tu vpliv postavljene norme? Prvi 
zak!j,uček bi bil, da je norma nasprotnik ka
kovostnemu delu. Vendar ni tako. Pri po
staiV·Ljanju norme upoštevamo izdelavne čase, 
ki •so posneti pri običajnih metodah dela, to 
pomeni .tahlh, ki prvenstveno zagotaiVljajo 
·kakovost izdelkov in dober pOJVršins'ki izko
ri•stek kož. če de11arvec s:labo i:zJmbi ·razpolož
ljiv delovni čas in si v ta!kem primeru pri
zadeva na vsak način doseči normo, se to 
lahko takoj odrazi v slaJbši 1kakovosti Izdel
ka. V nasprotnem primeru, ko delaiVec kar 
najbolje izrabi delovni čas, lahko popolno
ma zadosti zahtevam po kakOJVos:ti in povr
šinsikem izkodstJku kož, poleg tega pa še 
presega novmo. . . 
Pri tem moramo ponovno •poudanti, da se 
tudi ·vsak kos, ki je •i:z!delan nad novmo, de
lavcu plača. Ta možnost zas·liuž:ka pa v naši 
TOZD ni najbol1e ,j,zkoriščena. Posebno očit
no nam to pokaže analiza dosegan1a norm. 
Ta•koj opazimo, da je pri mnogih delovnih 
postopkih doseganje ali presega!lle norme 
skoraj enako za v:se zaposlen~ pm [•stem rde~ 
lovnem postopku. Lahiko tr.dimo, da to m 
normalen pojav, saj vemo, da so med nami 
bolj in mand pr>izadeVlni delavci. 
Kot .prJmer navajamo ;za~l~ek z~oslenega 
;pri delovnem postopku, kt Je ocenJen z 10,35 
rtočk na uro. 
Mesečni za:služeik za 184 ur brez dodatkov je: 
- pri 100 Ofo dosegan~u novme 1.904,00 d!n 
- pri 105 Ofo doseganJu norme 1.999,60 d~n 
- ;pri 110 Ofo dosegan.ju nonrne 2.094,84 d~n 
Iz primera 1e rvideti, da dejlliillsko obs•taJa 
možnost za bol'j:ši zaslužek, vendar še enkrat 
poudarjamo, le ob ~([Jpolnjevanju zahtev po 
kakovosti in čim bolj•šem povdinskem izko
ristk!ll kože. 
V ,sedanjem •trenutku je nujno, da \'Sak od za
.pas.Jenih upor~bi sp_osobnos~i za kaikovostno 
in poleg tega s~ p·r:_tzadevJ?-eJ•Še delo .. N~ tak 
način bodo tudi nasa menila •za merJenJe re
zultatov dela imela pomembnejša vlogo. S 
tem pa bomo v prece}šnji me11i pvipomogli 
k uresničevaJrl'ju u~tavnega načela delitve po 
rezulta·tih dela. 

B. U., B. J . 

Nova sodobna kuhinja zagotavlja kuhinjske
mu osebju neprimerno boljše delovne po
goje, kot jih je imelo do sedaj 

Odkrivanje 
nepravilnosti 
ni samo naloga 
delavske 
kontrole 
SAMOUPRAVNA DELAVSKA KONTROLA 
V letošnjem letu, ko .smo volili organe de
lavslkega utpravll•janja, .smo tudi prvič voli1i 
čiane delav·ske kontrole, ki so ovgan delav
cev in za ·~voje delo odgovorni delavcem. 
V·endar pa •Se je zatakilli1lo ~e na samem za
četku, saj je en izvoljen član samouprarvne 
delaV'ske kont·role odšel iz podjetja dn je tako 
komisija ostala ·š-tiričlanska . 
Drugo pa je bi.lo to, da •se zelo dolgo nil~mo 
konshtuiraili in pričeli z delom, saj nismo 
imel-i pravi.lnilka in poslOIVIfiika za •svoje delo, 
na osnovi katerega bi lahko opravljali funk
cije, ki so nam jih zaupali z izvolitvijo v or
gane delav.ske lkontrole. 
Kljub vsem tem pomanjkljivostim pa ni o
prav.ičila, da nismo na .tem področju •kaj več 
naredili, čeravno še ni izšel •V SloiVeniji za
kon o delavski :kontroli. Obstajajo pa razna 
priporoči·la in zadolžitve .za delo delavske 
kontrole, od katerih lahko podč:rtamo pi-smo 
predsednika Tita dn ;predsedstva iz•vršnega 
bimja ZKJ od 18. 9. 1972. ·leta, tki posebno 
opoza·rja na potrebe . us•tana:vljanja organov 
delavske kontrole in tudi .prvič :imenuje or
gan •samoup·ravne delavske .kontrole. 
Postaviti organ delavske kontrole je ibilo ;zelo 
pomembno deja:ruje prediVsem 1zato, ker se 
nismo dovolj dos•ledno dl1Žalli in i:l)vaja:li pred
pisanih zalkonoiV in p011Hion1h dogovorov, 
sprejet:ih na raznih zveznJh, republi.ških, ob
činskih kakor tudi tovarniških ·ravneh. 
Vzroki te nediscipline do dogo:vorjenih na
log pa so pripeljali ·k zaostrovanju ekonom
skih in političnih problemov in otežkočali 
normalno delovanje samoupravnega sistema 
na širšem :področju našega dl100benega raz-
voja. . 
Zato bi bil namen in potreba, da se j.zvoli 
organ delavske kontrole z nalogami odkr-i
vati nepravi.Jnosti pos[ovanja, ;kakovosti pro
i.zvodnje, raz•sipanje družbenih sredstev, pa
ziti na pra>vHno vlaganje sredstev v nadalj
njo razširjeno rep•rodukcijo, odkrivati pri
laščanje družbene imovine, paziti na prarvil
no delitev ustvardenih sredstev na osebne 
dohodke in sk·lade, •kakor tudi na neposred
no odločanje delavcev o delitvi ustvarjenih 
sred~ tev. 
Nazadnje naj ·Še opišem dosedanje delo naše 
komi,sije. 

V prijetnem in snažnem okolju je tudi hrana 
okusnejša 

Imela je dve seji. Na prvi je bil dnevni red 
konstMuiranje komisije in izvo1i!tev predsed
nika. Pod drugo točko pa je obravnavala var
čevanje v podjetju, ki je zelo pereč problem, 
saj bi •se da•lo prihraniti veliko več, če bi se 
tega vprašanja resneje loti1i vsi, od sJeher
nega delaiVca pa vse do neposredno odgovor
nih v našem podjetju. Tako ibi Jahko dobili 
več sredstev za gradnjo stanovanj naš,im de
lavcem, 'ki jih sedaj še kako primanjkuje. 
Na dmgi •seji je bil dnevni a-ed malo šir~i :in 
je Immi:s1ja obdelala problem kakovosti na
ših proi~vodoy Jaka j~ vel?rja, g~ede. česa! 
je mnenJa, na~ se vlOZIJO VISI napon ila· I·ZbOIJ
šanje kakovosti naših asortimentov. 

V bifeju so na voljo brezalkoholne pijače 
in kava 

Obravnavali smo tudJ vpraiŠanje reziJe, saj 
de-ta v zadnjem času zelo narašča. 
Sprejet je bi1l sklep,, da se v proizvodnji pre
gledajo VlSa delovna mesrta, ki >Se dajo še nor
mirati. V ostalih s•1užbah pa naj se zaposluje 
delovna sila, ki ima ustrezno izobra~bo .in bo 
taiko zmožna opravljati dane naloge. 
Zaw:et je bH tudi .skJep, da se kaznujejo vsi 
tisti člani, ki so tako ali drugače sodelovali 
pri kraji ba~ra, ter da se ·UJVede večji nadzor 
nad družbeno .imovino, ki ma .ta al1i drugačen 
način izginja i(l podjetja po nezakoniti poti. 
To je samo nekaj stvari, o katerih je raz
prav:Ijalla komi&ija za delaVIsko kontrolo. 
Odkr1vanje nepravil'nostd pa ni ·samo naloga 
delav•ske kontrole, ampak je to naloga vsa
kega člana delovnega kolektiva, saj bodo 
le s pomočjo vseh •lahko od-stranjene nastale 
pomaill!j kij iv osti. • . . 
želimo, da bo v letu 1975 c1m manJ teh ne
gativnih pojav?v ~ čiJ? v~ uspehov,. saj si 
bomo s tem lZbolJšah svoJ družberu stan
dard. 

R. P. 
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Naš portret 
Marijan:tHrestak 

Marijan Hre&tak je 'b.N rojen v Vrškovcu 
občina 0zaJ1j,, 10. oktobra 1948. leta, v dru: 
žini, ki je bi,Ja 'kmečkega porekla. V istem 
kraju je konča.! osemletko in po končanem 
šolanju se je 16. aprila 1965. leta zaposUI v 
IUV. Zamenja.! je precej delovnih mest, tako 
je delal v začetku pri pas>tingu, v barvami 
pri osnovnem barvanju, po končanem vojaš
kem roku pa pri struženju. Leta 1972 je 
oprav]! pokHcno šofersko šolo v Ljubljani in 
dobil dovoljenje kategorije C in F. želel si 
je, da bi vozi;l tovarniški kombi, toda zaradi 
potreb je postal voznik vildčarja in to delo 
opravlja še danes. V ZK je ,stopil februarja 
1974. leta, za delegata SlS TOZD usnjarne 
Vrhnika pa je bil izvoljen na zadnjih volit
vah, in sicer na področju izobraževanja. Za 
to področje je bil izvoljen tudi ;za občinske
ga delegata. 
l. Kot delegat SlS na področju j,zobraževa
nja nam lahko poveste kaj več o programu 
dela, ki ste s,i ga zastavili tako v našem pod
jetju, kot tudi na občini Vrhnika? 
Predvsem je dolžnos-t vsakega delegata da 
pre.f!.ese. ~nterese in mnenja delavcev do ~seh 
mstituqJ, obeiJ.em. pa, da delavce seznanja 
z vs~mi s_kl~pi, ki se ?bravnavajo tako na 
ravm podjetja kot tudi občine. To je prav
zaprav namen delegatskega sistema, saj je 
s tem dana možnost, da v&i aktivno sodelu
jemo na področju posame:zme dejavnosti, 
prav tako. pa tudd. na .l?.O~ročju izobraževanja, 
v delovni organizaciJI m na splošno. Prvi 
korak, ki. srn<? ga v tej smeri storili, je bil, 
da smo Izdah osnutek pravilnika o izobra
ževanju v OZD Industrija usnja Vrhnika ki 
je ~.a vpogled vsem članom delovne org~ni
z~CIJe. Ta _osnutek pravilnika o ~zobraževa
nJu predvideva vsestransko izobraževanje 
dela':~ev: fiminčn9 rpomoč. ~ri ~obraževanju, 
štud~JSki dopust m organiziranJe tečajev za 
v,zdrzevalno dejavnost. Ta pravilnik tudi do
loča obveznos-t štipendistov do delovne or
gll!D;i~zacije in ukrepe, ki jih delovna organi
zaciJa lahko izvaja, če niso izpolnjeni vsi 
pogoji v pogodbi štipendiranja. Ta pravilnik 
ima tudi namen, da se strokovno začne z na
~rtovanjem kadrovskih potreb za nove spre
Jeme delavcev in štipendistov in jim glede 
na stopnjo .izobrazbe tudi nudi ustrezno de
lovno mesto. Moje mnenje je, da če bomo 
ta pravilnik sprejel<i, da se bomo morali tudi 
po nj~m. ravnati. Večkrat imamo probleme 
v podjetJU zato, ker delovna mesta zasedajo 
delavci, ki za 'takšno delovno mesto nimajo 
potrebne izobrazbe in kvalifikacije, nekdo 
pa, ki ima te pogoje, tega delovnega mesta 
ne dobi. ZarposHti bomo morali najprej stro
kovno ieJ.popolnjene kadre in šele potem osta-
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le, nikoli pa ne obratno. če bo delavec hotel 
napredovati, se bo moral izobraževati, sicer 
ne bo mogel zasesti zahtevneJšega delovne
ga mes,ta. Sredstva, ki so namenjena za izo
braževanje delavcev, naj bi bila 1 % od 
bruto OD. Menim, da nas čaka vehl1ko dela 
na področju izobralŽevanja delavcev, saj ve
mo, da je hi;lo to področje do sedaj zelo 
'Siromašna. 
2. Kot voznik vHičarja imate sorazmerno 
veli:k pregled nad delom in delavci v pmiz
vodnji. Nam lahko poveste nekaj besed osa
mem delu in proiblemati:ki v tovarni? 
Vsd poznamo, kalkšne dolžnosti imamo na 
svojem delovnem mes·tu, pa vendar mnogo
krat zavestno greš,imo, zato bi se dotaknil 
najprej svojega delovnega mesta. Voznik 
mora db 6. uri pregledati, v 'kakšnem stanju 
je vozilo, torej narediti mora dnevni .pregled 
vozi,la. Na ses,tanku ·smo se dogovorili, da se 
v avtoparku tudi periodično naredijo pre
gledi voziL V,si pa vemo, da !je večina vozil 
danes ·sikoraj v neuporabnem stanju in bi 
nam vsak inšpek!tor prepovedal vo~jo. Stal
no kr;pamo vozila s starimi rezervnimi deli, 
zato nam pokajo cevi, da nam odteka olje, 
v proizvodnji se nepravHno obremenjujejo 
vozila, zato se pošikodujejo tako vozi,la kot 
tudi .platoji. Dosti:krat se '2)godi, da je le eno 
vozilo uporabno, delo pa mora opraviti V'Se
eno popolno; zato 'se hitreje obrača in je na 
'splošno preobremenjena. če pripelješ vozilo 
v popravilo, naj se upošteva mnenje V02)ni
ka, ne pa da se najprej skregaš in se vozilo 
nato z nejevoljo popravi, večkrat pa sploh 
ne. V tej smem se da mnogo ~storiti ·in morali 
bomo ,izbolj.šati ·to vrsto .servisne dejavnosti. 

Drugo, kar vse bode v oči, je disciplina v 
obratih. Na '\"seh sestankih govor,imo, da mo
ramo izboljšati disoirplino, nikdar pa se to 
dokončno ne dogovodmo, oziroma, ne govo
rimo določno. če se že dogovorimo, pa naj 
bo to družbeni ali politični dogovor, da mora 
biti disciplina boUša, moramo istočasno go
voriti tudi o tem, da so kazni in ukrepi za 
prekrške za vse delavce enaki. Sami pa ve
mo, da večkrat prav ,tu odigra osebni dejav
nik bistveno vlogo, s tem pa poru·š~mo ce
loten sis-tem, ki razliko med ljudmi !Ustvar
jajo, i;zgubljajo še t1sto avtoritete, ki jo 
imajo. 
Pogojem ena:kosti ibomo morali najprej za
dostiti, šele potem se lahko naprej pogovar
jamo o izboljšanju discipLine. To pa ni samo 
moje mnenje! 
Tretjič bi se dotaknil mladih delavcev. Mla
dina je danes vse premalo a:kNvna in pre
malo zainteresirana za delo v mladinski orga· 
ni,zaciji ·in to ne samo v okV'iru podjetja, 
temveč tudi v okviru občine, nima kakšnega 
kluba, kjer bi se lahko izobraževala, zabava
la in športno udejstvovala. Prav v prostem 
času, torej v soboto an nedeljo, mladina ni
ma kam zahajati. Včasih je bil odprt dom 
JLA, kjer s~ lahko gledal TV, naš,i obrati 
skupne prehrane bodo tudi zaprti prav v so
boto in nedeljo, torej v času, ko so prenosi 
športnih tekmovanj in filmi na TV. Dej ansko 
bomo morali v občins1kem merilu us-tanoviti 
nek klub, ki bo imel dežurnega, lahko upo
kojenca, ki bi skrbel za red in disciplino in 
kjer bi se mladina lahko zadrževala. Na to bi 
morale pomisliti vse delovne organizacije v 
občini in s svojimi sredstvi bi pomagale· ure
sn~čiti tak načrt. Mladina bi tako delala v 
več aktivih, ki zdaj prav gotovo niso učin
koviti, temveč bi •S skupnim delom veliko 
prispevali tako pri izobraževanju kot tudi 
na d111gih področj.ih. 
3. Kakšni so vaši načrti v prihodnosti? 
Lansko leto sem se vpisal v srednjo promet
no šolo in sem že naredil prvi letnik in ne
'kaj izpitov drugega letnika. Ta študij je zelo 
naporen, saj imamo vsak dan od 16. do 20. 
ure predavanje v Ljubljani. Zakaj sem se 
pravzaprav odločB za šolanje? Po končanem 
vojaškem roku sem spoznal, da tehnika na
preduje z vsakim dnem, zato mora tudi člo
·vek vsak dan več znati, sicer zaostaja v druž
bi, tako v znanju kot tudi v kulturi. Zato je 
danes moja velika želja, da bi končal to šolo, 
čeprav pogojev za učenje res nimam preveč 
idealnih, saj je soba, v kateri stanujem, zelo 
mrzla. Toda z voljo se da marsikaj doseči. 

B. U. 

Proizvodnja v mesecu 
decembru 1975 

TOZD Usnjama Vrhnika 
ščetJ!narna ~~delano 8.263 kg sort. ščetin 
usnJarna I:zJdelano 237.017 m2 usnja 
'konfekcija porabljeno 4.713 m2 usnja 
galanterija poralbljeno 2.234 m 2 usnja 
TOZD Usnjama šmartno 
usnjarna izdelano 70.272 m2 usnja 
krznarna i,zdelano 17.504 m2 krzna 
krZ'nena 
konfekcija pombljeno 2.144 m2 krzna 
usnjena 
konfekcilja porabljeno 5.582 m2 usnja 
TOZD Tovarna usnja šoštanj 
~snjarna izdelano 89.581 m2 usnja 
m 60.142 m 2 usnja 
usnjena 
konfekcija poraibljeno 4.745 m2 usnja 
TOZD »lgrad« - opekama 
opekama izdelano 631.948 opečnih enot 

P.G. 

Prišli - odšli 
V mesecu decembru se je v Industriji usnja 
Vrhnika zapoSililo 45 delavcev 31 delavcev 
pa je prenehalo delati. ' 
a) TOZD usnjama Vrhnika 
pr_išli:. Josip Rolj~, Bog~~n Fllipovic, Udija 
M1halic, MamJa Ocko, M1hsav Pavlovic, Vida 
R_otar, Hasan Seferagic, Ilija Starčevic Da
mea .Sk~t, M<~r!an šubic, Marjan Zobe~, 
s sluzenJa VOJasikega roka so se vrnili: Rado 
Dolenc, Zoran Maiksimovic, K11stan Mamuza 
Ra,sim Ramič, ' 
odšli: Mi·rko Jereb, Mirsad Konjic Milomir 
Kovačevic, Gojko Kukavica, Ilink~ Lešnik, 
Nenad Majk.ic, Djuja Markovic, Vida Panic 
Avgust Rose, Vitomir Vukadinovic; ' 
b) v skupnih strokovnih službah se je ilarpo
sma Helena Gorenc; 
c) TOZD usnjama šmartno 
:prišli: Marija Dolenc, Jože Gorišek m'l. Ka-
rel špelič, ' 
odš-li: Franc Podbregar, Marija Povše Zvon-
ko Hrijatelj; ' 

d) TOZD IGRAD Vrhnika 
- gradbeniMvo: 
prišli: Dragoja Jtlkic, Anton Maček, Osman 
Zolic, 
s služenja vojaš'kega !roka se je ·vrnil Esad 
Begic, 
odšli: Dragan Markovic, Novak Stojakovic 
Dragoljub Stojnic, ' 
-opekama: 
·prišel in odšel ni nihče, s služenja vojaškega 
roka pa se je vrnil Stanislav Samotorčan; 
e) TOZD usnje-plast, Ljubljana 
pdšla: Jernej Podbevšek, Majda šeme 
odšel: Danilo Arsenjuk; ' 
f) TOZD maloprodajna mreža, Ljubljana 
prišla Aleksandra Kos, odšel nihče 
g) TOZD Tovarna usnja šoštanj 
prišli: šaip Bajčinovci, Slavko Cicvara Jože 
čujež, Manica Golob, Mojca Gričar, Iv~n Ju
rič, ~ada Ju:šinič, Kat~rina .Kelenc, Drago 
MazeJ, Stano]ka Mrazov1č, Roza Natek, Ivica 
Sahman, Rožica školc, Jožef Teržan, Najin 
Tursič, Janja Vačun, Justina Zečiri, Viktor 
žlebnik, 
odšli: Anton Albreht, Branko Araus, Danica 
Brišnik, Terezija Golubič, Radovan Malešev, 
Fanika Ošlovn~k. Maks Polko, Anica Strop
nik, Ivica Stropnik, Jože Tajnik, Danilo Vi
slavski 
vojaški rok je šel ·služit Ahmet Heldovac, 
upokojena s•ta .bila: FranJo Hlačer in Tere-
zija Manček. J . B. 



Upokojenci TOZD usnjarna Vrhnika pri ogle
du šoštanjske termoelektrarne 

. In memortam 

V mesecu decembru je umrl upokojenec 
TOZD Igrad Vrhni'ka- opekama Jože Pet
rič, rojen 11. 3. 1904, stanujoč na Vrhniki, 
Ljubljanska 19. 
Pvi !gradu in š·e pred tem pri Vrlmi'ških ope
karnah in bivšem lastniku opekarne J elovš
lm je delal čez 50 let; 
v mesecu januarju ;pa je umrla upokojenka 
Marija Možina, rojena 17. 10. 1899, stanujo
ča na Vrhnilki, Gradi1šče 6. 
Od 15. l. 1948 do 30. 6. 1952 je bila zapos,lena 
kot snažilka v Ulpravi podjetja. 
Družini in svojcem obeh pokojnikov naše 
iskreno sožalje. 

Naši upokojenci 

Praznovali bodo: 
- Vrhniški upokojenci: 
Hilda Kesel 
Valentin Kogovšek 
Magda!lena Kovačič 
Franc Maček 
Jože Medič 
Jože Orešek 
Jožefa Osredkar 
Valentina Rodič 
Marija Sečnik 
Jožefa štimec 
Hrane št1rn 
Valentina štirn 
Svetomir Tošic 

56 let 
73 let 
61 let 
68 let 
77 let 
69 let 
61 let 
56 let 
55 let 
51 let 
73 let 
53 let 
61 let 

želimo jim še vrsto zdrav~h in srečnih let! 
- šmartinski upokojenci: 
Ignac Gradišek 
Marija Grum 
Ciril Hauptman 
Stane Skubic 
Janez Smrdelj 
Jože Smrekar 
Ciril Zakrajšek 
- Upokojenci lgrada Vrhnika: 

62 let 
64 let 
69 let 
59 let 
68 let 
73 let 
60 let 

Stanko Gutnik 69 let 
Andrej Novak 65 let 
Jože Turk 75 let 
- Upokojenci TOZD usnje-plast, Ljubljana: 
Olga Repar 47 let 
Vsem slavljencem iskrene čestitke! 

J. B. 

Pisma vojakov 

Za presenetljivo prejeto denarno nakazilo se 
iskreno zahvaljujem. 
Prosim, da prenesete to mojo zahvalo vsem 
tistim, ki so kakorkoli odločali o nakazilu 
in višini. 
Zahvaljujem se 'tudi za časopis Usnjar in se 
še vnaprej priporočam. 
še enkrat hvala lepa. 

BRANKO GROM, 
V. P. 2724/17 

92400 STRUMICA 

V prvih vl1Stah moje .pisave vas lepo pozdrav
ljam, obenem vam pa tudi želim uspešen ko
nec starega leta in uspešen začetek novega 
leta. 
Pišem vam namreč zaradi mojega naslova. 
Vi mi pošiljate lis·t Usnjar na moj stari na
slov, ne pa na novega, ki sem vam ga že 
sporočil. Tudi lepo se vam zahvaljujem za 
vse številke lista, katerega sem bil zelo vesel. 
Sedaj pa bom končal z upanjem, da vas ni
sem preveč motil. 
še enkrat vam želim srečo in polno uspehov 
v novem letu! 

vojak VINKO MERLAK, 
UMA SOš 13 

11002 BEOGRAD 

Zahvala za pomoč 
Himalajski odpravi 

Od Planinske zveze Slovenije smo prejeli pi
smo 'Z naslednjo vseb.ilno: 
Zadeva: H1malajska odprava 
Zahvaljujemo se vam za materia:l, iz katere
ga so biH izdelani višinski škornji V. hima
laj-ske odprave na Kangbačen, 7902 m. Prav 
tako ·smo vam zelo hvaležni za plastične so
de, ki pomenijo doslej najboljšo embalažo, 
ki jo ·je imela kakšna ekspedicija. Prispevek 
vašega podjetja k ~zrednemu uspehu je bil 
torej znaten. 
Prilagamo vam relclamni ;posnetek vi·šinskih 
škornjev v upanju, da ga lahko primerno 
uporabite. V kratkem boste preje1i poročilo 
o odpravi v oblil~i reklamne brošure, v Delu 
pa bo ·izšel seznam vseh, ki so odpravi po
magali. 
Z željo po nadaljnjem sodelovanju vas tova
riško pozdravljamo. 

Vodja V. JAHO 
TONE šKARJA 

Načelnik komisije za odprave 
v tuja gorstva: 

dipl. inž. PAVLE SEGULA 

Glede na rezultate, ki jih je dosegla V. jugo
slovanska himalajska odprava, smo lahko 
,po111osni, da je tudi naš delovni !kolektiv po 
svojih močeh pripomogel k doslej največ
jemu uspehu naših alpinistov. 

Zahvala 

Ob smrti najinega očeta se V!sem sodelavcem 
najtopleje zahvaljujeva za izrečena sožalja, 
darovano cvetje in spremstvo na njegovi 
zadnji poti. 

ALOJZ in MIRAN KRžMANC 

Zahvaljujem se 
za human odnos 

Sem delavka. Delam ·V dodelavi ;krzna, kjer 
sem zarposrlena že 12. leto. 
Sindikalni organizaciji TOZD šmartno se 
moram najiskreneje zahvaliti za taiko human 
odnos, za darilni zavo1, ki 1sem ga prejela ob 
novem letu. 
Dolgo sem že v tem oddelku in vedno sem 
se trudila, da bi bila čim manj v bolniškem 
·staležu. Toda doletela me je zahrbtna bole
zen, ki me je za precej časa odtrgala i'z .tega 
kolekt·iva. Z dobro voljo in vztrajnim zdrav
ljenjem pa sem se zopet ·vrnila med naš ko
lektiv in upam, da bom s svojim delom še 
kaj doprines.Ja za našo delovno organizacijo. 
Celotnemu ikolek,tivu pa želim še ll11Ilogo 
uspehov ·v nadaljnjem delu, ki ga čaka v Jetu 
1975! 

TONčKA JANEKOVIC, 
šMARTNO 

Zanimivosti 

KRITJE POTREB INDUSTRIJE USNJA 
PO SUROVINAH V EGIPTU 

Da bi pokrili potrebe domače obutvene indu
strije in industrije usnjenih izdelkov po su
ro~·inah in da bi mogli izpolniti izvozne ob
veznosti za leto 1974, je egiptovsko ministr
stvo za zunanjo trgovino sklenilo uvozne po
godbe z Jordanijo, Sudanom in Irakom za 
uvoz 665 ton podplatnega usnja ter 2 mili
jona kvč strojenega gornjega usnja. Pred
videvajo še nadalje uvo.z iz Sudana, tako da 
bo potem egiptovs.ka usnjarska industrija 
mogla stopnjevati izvoz v Evropo. 

Načrtovana gradnja tovarne za obutev 
iz umetnega usnja 
EgiJptovske oMasti za tuje investicije in neko 
nemško podjetje so sklenili okvirno pogodbo 
za gradnjo tovarne za proizvodnjo 5 milijo
nov parov obutve iz umetnega usnja. Vendar 
pa naj bi nemško ponudbo primerjali s po
nudbami ostalih podobnih tujih podjetij. 

V/abe der Schuhfabrikation 10/74 

NAJVEč KUPUJEMO NA VRHNIKI 

že nekaj let, zlasti pa v letu 1973 in letos je 
naš odjem na Vrhniki in v njihovem obratu 
Š!llartno pri Litiji mnogo, mnogo večji kot 
pri kateremkoli drugem našem dobavitelju. 
Celoten obseg nakupa v teh dveh tovarnah 
je lani znašal prek dve m~lijardi starih di
narjev, v letošnjih prvih osmih mesecih pa 
že skoraj 1,5 milijarde. 
Kljub temu, da so njihove cene že nekaj let 
nelmliko višje od cen drugih usnjarskih pod
jetij v Jugoslaviji in na svetovnem trži-šču, z 
njihovimi proizvodi nismo bili vedno v celoti 
zadovoljni. Večkrat smo imeli v naši proiz
vodnji težave z njihovim lakastim usnjem. 
Izdelava .laka je že v tovarnah usnja najbolj 
zahtevna. Usnjarji trdijo, da pri nas premalo 
pozornosti posvečamo pravilnemu cvikanju 
laka in da premalo pazimo na pravilno kro
jenje laka. Verjetno to ni brez osnove. Tudi 
sam menim, da bi imeli precej manj težav, 
škartov in reklamacij, če bi bili pri cvikanju 
in krojenju laka bolj pozorni. 

(Iz glasila Alpine, Delo - življenje, 
letnik 13, štev. 10, l. 10. 1974) 
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Novoletna 
v . srecanJa 

- TOZD usnjarna Vrhnika in 
- TOZD usnjama šmartno 
Ponovno ·smo :se srečali na Vrhniki 1n v 
šmartnem. Skupni tvenutld so bili zarres pri
jetni. 
Vrhničani smo •Se •srečali v novih prostOTih, 
toda ža'l dvakrat, zaradi prevelike številčnosti 
jubilantov in updkojencev. Za popestritev so 
poskrbeli pevci novoustanovl~enega pevske
ga :zJbora in neutrudni solo ansambel mag
neto maxi mali<<. 
Na vseh srečanji-h je spregovoril glavni di
rektor. Seznanil nas je z dosedanjim delom 
in nalogami za leto 1975, :ki prav gotovo ne 
bodo >lahke, glede na težave gospodarjenja in 
v odvrSIIlos•ti od stanja v svetu in doma. 
V imenru upokojencev se je zahvalil v šmart
nem tov. Flisek, na Vrhniki pa tov. Okrajšek. 
Oba sta izrekla polno priznanje kolektivu, ki 
ni pozabil na svoje nekdanje sodelavce, in 
nam zaželela še veliko delovnih uspehov v 
prihodnosti. 
Razšli smo se rz; lepimi vti>si z željo, da se 
ob novem letu 1976 ponovno :srečamo zdravi 
in zadovoljni in da bomo tudi pri poslovanju 
v vseh TOZD ·v letu 1975 uspešni, kot do 
sedaj. 

In še to: 
Ko smo ob zvokih prJjetnih melodij zaple
sali, je nekomu na d01kaj .gladkih tleh v no
vem obratu precej drselo in je zato dejal 
svoji ·soplesalki: 
»Padel bom!<< 
Ona pa mu je nato radostno odgovorila: 
»Kar padi, samo glej, da boš na mene!<< 
Mehkej:ša podlaga, manjša nevarnost za po
škodbe, to je bil najbrž njen namen. 
Nekaj i:z skupnih :t>renutikov je zabeležil ob
jektiv. 
Naše najmlajše pa je obiskal ,itfl razveselil 
Dedek Mraz. 

P. P. 

In pri lgradu 

V soboto, 21. decembra 1974 sta sindikat in 
mladinska organizacija v sodelovanju organi· 
zirala novoletno obdaritev otrok naših delav
cev. Povabili so skupino dijakinj Pedagoške 
gimnazije iz Ljubljane, ki so upr.izorile obisk 
Dedka Mraza z odlomki iz različnih otroških 
igric. Program je bil prisrčen in otroci so bili 
zadovoljni. Upamo, da jim bo doživetje še 
dolgo ostalo v spominu. 
Teden dni kasneje, 27. decembra pa so se 
v prostorih menze zbrali na skupnem »se
stanku« upokojenci, jubilanti in štipendisti. 
Organizacijo je tudi v tem primeru prevzel 
sindikat podjetja. Po uvodnem govoru so se 
med navzočimi vneli pogovori o različnih 
stvareh. Za prigrizek in »mokroto« je bilo 
poskrbljeno, da so se noge lahkotnejše za
vrtele. 
Na koncu so si med seboj voščili vse naj
lepše v novem letu. Zaželeli so si tudi, da bi 
se, če ne prej, pa drugo .leto spet :tako zbrali 
slrupaj. -

K. M. 
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Pevci so prestali »ognjeni k rst<< . Za uspešen 
nastop smo jih nagradili s prisrčnim aplav
zom. Zapeli so nam: Delavski pozdrav, Po
zdravi, Pod rožnato planino, Rožmarin, 
Zdravica 

Priznanje kolektivu, v katerem so izgorevali 
dolga leta - zahvala v imenu upokojencev 
tov. Franc Okrajšek 

Stisk roke je še toplejši ob pogledu na »kon
vertibilno<< kuverto, ki je sicer skromno pri
znanje kolektiva za dolgoletno delo, toda ven
dar dobrodošla. (Jakob Jereb) 

Ni silil o spredje; bil pa je nabolj slišen in 
nepogrešljiv ter v vztrajen, kot najustraj
nejši udeleženec srečanja, ki se jim tega dni 
ni mudilo domov; poimenovali smo ga: »an· 
sambel magneto maxi mali<< 

Pavla Gruden in Slavka Boštjančič 

Jubilant Anton Sobočan 

Uvodne besede glavnega direktorja Antona 
Debevca 



Osebje obrata družbene prehrane je na naših 
srečanjih odlično opravilo svojo nalogo 

Albina Ficko 

• 
Branko Pintar, 1'. d. direktor TOZD usnjarna 
šmartno, je pričel srečanje in pozdravil vab
ljene goste, upokojence in jubilante 

Nekoč sodelavct, danes upokojenci in prija
telji; zdravje, srečo in ponovno snidenje . .. 

Priznanje za · dolgoletno delo krepi pripad
nost h kolektivu 

SREčNO - še vedno čvrsta in razpoložena; 
želimo, da prav takšna prihajata med nas 
še mnogo let (Rožmanc, Tršar) 

Zdravje in smelo naprej - s tem nam je Nekdanji in sedanji delavci TOZD usnjarna 
podana možnost, da se bomo srečevali še šmartno 
ob višjih jubilejih 

Skrivnosten ženski svet (ob še nedotaknjeni 
vsebini steklenic) 
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Skromna človeška pozornost lahko pomeni 
mnogo več, kot kakršno koli materialno 
priznanje 

Po otvoritvenem govoru in razdelitvi nagrad 
jubilantom ter upokojencem so se navzoči 
zavrteli ob poslwčni muziki 
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Po končanem uradnem delu so se združili 
ljubitelji petja m zapeli lepe domače pesmi. 
Ugotovili smo, da je še dovolj talentov, ki 
bi lahko okrepili pevski zbor 

Prišel je tako nestrpno pričakovani dedek 
Mraz 

Upokojeni člani iz TOZD usnjarna šmartno 
so z zanimanjem poslušali uvodne besede 
glavnega direktorja 

Zrogram je sicer lep, toda kdaj bo prišel 
dedek Mraz? 

In še nasmeh pred objektivom 

Pogovor o ... 



Zakaj 
ljudje 

• • umtraJo 

(zgodba plemena Baluba- Zaire) 

Kalumb, stvaritelj zemlje .in ljudi, je vedel, 
da življenje in Smrt velikokrat tavata po 
svetu, oblečena v oblelm ·iz trave. Zato je 
ukazal kozi in psu, da se skrijeta v .grmovju 
in pazita na pot. Smrt bi rnora:la ustaviti, 
a življenje spustiti. 
Koza in pes sta odšla, da izpolnita ukaz, in 
kaj hitro sta se skregala glede tega, kdo bo 
prvi stražil. Pes je menil, da mora on prvJ 
stražiti, ker on gotovo ne ·bo zaspal. Koza 
pa je vseeno menila, da pes ne bo uspel in 
ga bo kljub temu premagal spanec. Končno 
je pes uspel v sporu in prvi ostal, da pazi na 
pot. Naložil je ogenj, ·Se zleknil kraj njega 
in neopazno zaspal. Medtem ·ko je spal, je 
pot neopazno prečkala Smrt. 
Naslednji dan je stražila koza. Ona ni za
spala in uspelo j.i je ujeti mimoidočega, pre
oblečenega v obleko iz trave, ampak izkazalo 
se je, da to ni bi.Ja Smrt, pač pa življenje. 
Tako je zaradi tega, ker je pes zasp.al v važ
nem trenutku, Smrti uspelo ostati na zemlji. 
Zdaj preganja ljudi vsak dan. A žhrljenje je 
zaustavila koza dn nikogar ni, da bi nas obra
nil Smrti. 
Zato danes vsi vedo in govore: 
- Ko bi pes dobro stražil, Sm11ti ne bi uspelo 
prečkati poti in ljudje bi večno živeli. 
(TANJUG - Servis za časopis delovnih orga
nizaci~ - Tuja zgodba) 

NJ( Usnjar 
jesenska uvrstitev 

NK Usnjar se je v jesenskem delu tekmova
nja v ZCNL znašel v nezavidnem položaju. 
Klub je namreč zapustil glavni trener I. mo
štva in nekaj njegovih ključnih igralcev, po
leg tega pa je bilo potrebno prav zaradi od
hoda starejših igralcev vključiti v I. moš•tvo 
nekaj mladincev, ki pa •Še niso imeli dovolj 
izkušenj. · 
Razumljivo je, da na novo zaposleni trener, 
tov. Hacler, v pripravljalni dobi - manj kot 
en mesec - in pa v začetku samega tekmo
vanja ni mogel moštvo tako sestaviti in po
vezati, da bi ·se med seboj ujemali in bi vsak 
pač igral tako, kot si je zamislil trener. Za
to je tudi v začetku prišlo do nekaj nepotreb
nih porazov, predvsem na tujih ,igriščih, kar 
pa ni bistveno vplivalo na kasnejše rerultate 
igre, temveč samo na uvrstitev na lestvici. Z 
dokaj dobro organizacijo vodenja :posamez
nih tekem in upoštevanja trenerjevih navo-

Moštvo NK USNJAR z vodstvom v spomla
danskem delu prvenstva 

dii pa se je forma .igralcev in sall11a dgra 
stalno bolj5a.Ja, tako da moštvo razen dveh 
neodločnih tekem ni poznalo poraza, ne na 
tujem, niti na domačem ·igri·šču in je uživalo 
sloves dobre, homogene in nepremagljive 
ekipe in spoŠ<tovanje ter strah ob gostovanju 
na tuj.ih igriščih. Porazi v tekmah s Talborom 
(.podcenjevanje nasprotnika), z Renčami (za
radi pristranskega sojenja) ter s Primorjem 
so bi.Ji nepotrebni, pa tudi neodločen rezultat 
z Litijo na domačem igrišču je bH neuspeh. 
Po zaključenem jesenskem delu •tekmovanja 
je klub zapusti•! eden boljših igralcev I. mo
štva, il:ov. Velimirovic, na odsluženje vojaš
kega roka pa sta odšla prav •tako standarona 
prvotimca, .tov. Berginc in Slabe. Po vsej 
verjetnosti se bo odsotnost omenjenih ig!l"al
cev zelo poznala in Ibo :trener prisiljen najti 
zanjo ustrezne druge igralce, kar pa verjetno 
ne bo lahko, ker je izbor zelo omejen. 

Lestvica po končanem jesenskem delu prven
stva 1974/1975 je takšna: 
l. Litrja 11 9 1 1 
2. Primorje 11 8 2 1 
3. Usnja1· 11 6 2 3 
4. Kamnik 11 5 1 5 
5. Tdič 11 4 3 4 
6. Adria 11 5 1 5 
7. LTH 11 4 2 5 
8. Tabor 11 4 2 5 
9. Renče 11 4 1 6 

10. Triglav 11 3 1 7 
11. Jadran 11 1 5 5 

33: 7 (+ 26) 19 
30:11 ( + 19) 18 
21:11 (+ 10) 14 
19:20 (- 1) 11 
14:15 (- 1) 11 
12:22 (- 10) 11 
17:16 (+ 1) 10 
15:20 (- 5) 10 
10:16 (- 6) 9 
12:18 (- 6) 7 
8:21 (-13) 7 

Mladinsko moštvo, lahko rečem, igra v naj
močnejši Jigi v Sloveniji - 1to je mladinska 
liga- A skupina in je glede na neizkušenost 
igralcev .ter mogoče slabšega vodstva, doseg
lo temu .primerno uvrstitev, :ki je takšna: 
l. Hirija 11 8 1 2 31: 8 17 
2. Rudar 10 8 1 1 24: 8 17 
3. Ljubljana 11 8 O 3 41: 9 16 
4. OJ.imp1ja I. 11 7 2 2 36:10 16 
5. Slovan I. 11 7 2 2 33:11 16 
6. Litija 11 5 2 4 24:26 12 
7. Kamnik 11 4 2 5 16:33 10 
8. Slavija 11 2 3 6 8:26 7 
9. Usnjar 11 2 2 7 12:43 6 

10. S.Jovan II. 11 2 1 8 9:30 5 
11. Mercator I. 11 1 1 9 10:26 3 
12. Olimpija II. 10 2 1 7 13:22 5 
Zelo lepe uspehe pa so dosegli pionirji ~tre
nutno je akti'Wlih več kot 30 igralcev), ki tek
mujejo v ·ljUJbljansiko-notranjski Hgi. Rezul
tati iger in n1ihova uvrstitev kažejo, da je 
delo z njimi obrodi·lo uspehe in da se vlo
žena sredstva jasno vidijo, kar je zelo po
hvalno in je pričakovati, da bodo tudi naprej 
tako uspešni in marljivi. Ne nazadnje pa sta 
prav taiko za dosežene rezultate deležna po
hval tudi oba trenerja pionirjev, otov. Sarač 
in Cicmil, ki sta znala dobro izkoristiti mar
ljivost in znanje •teh bodočih mladincev oz. 
prvotimcev. 

Lestvica pionirske lige: 
l. Cer.knica 9 6 3 o 20:12 1S 
2. Olimpija II. 9 7 o 2 43: 7 14 
3. Usnjar 9 7 o 2 23: 5 14 
4. Rudar, Idrija 9 7 o 2 21:12 14 
S. Logatec 9 6 o 3 27:15 12 
6. Rakek 8 3 1 4 10:14 7 
7. Podp.-Preserje 9 2 2 s 11:19 6 
8. Partizan, Log 8 2 1 s 10:30 s 
9. Slavija II. 9 1 o 8 7:18 2 

10. llirilja II. 8 o 2 6 5:43 2 
A. SOKAč 

Zanimivosti 

Tovarna avtomobilov Volkswagen v Braziliji 
se bo ukvarjala z govedorejo 
Uradno je biilo objavljeno, da je hr~Hska 
vlada formalno odobrila •tovarni Volkswagen 
investiranje na področju Amazonke. Vollks
wagen bo vložil 28,5 milijonov $ v ta projekt. 
Gojili bodo 1>10.000 glav na področju 140.000 
hektarov, in sicer v jugovzhodnem delu dr
žave •Para. 
Svetovna proizvodnja govejih kož v letu 1973 
V primerjavi z letom 1972 se je svetovna 
pro.izvod111ja govejih kož le za 0,4 °/o poveča
la, in sicer od 180,3 mililjonov na 181,1 mili
jonov !kosov, kot je objavilo Ministrstvo za 
kmetijstvo v ZDA. Težinsko pa znaša porast 
1 %, kar pomeni, da so kože postale •težje. 
V ZDA je v ~etih 72/73 proizvodnja padla za 
S Ofo, in sicer od 40,8 na 39 milijonov kož. 
V deželah evropske skupnosti je znašalo 
:z;man}šanje 3,4 Ofo, v Argentini 1 Ofo, nasprot
no pa dzkazujeta Avstra.Jija porast 11,4 Ofo in 
Nova Zelandija za 5 Ofo. 
Svetovna .pro~vodnja telečjih in junečih kož 
upada že od leta 1976 in je bHa slaba tudi 
v letu 1973; zmanjšala se je za 7 Ofo, vsega 
skupaj je bi:lo le 20,3 milijonov kož. 
Mednarodna banka za obnovo in razvoj Iz 
Washingtona bo financirala gradnjo mini
farm za zasebnike v Jugoslaviji 
Projekt je ibil izdelan v sodelovanju z našimi 
bankami, znanstvenimi ustanovami in repub
liš!Jdmi sekretariati za kmetijstvo in goz
davstvo po naročilih zveznega komiteja za 
poljedelstvo. Za govedo sta predložena dva 
tipa farm, in sicer za severno področje, ki 
zajema Slovenijo, Hrvaško, Vojvodino in del 
Bosne, ·kjer bodo grajene farme za 10 glav 
goveda in pTi!rastek. Za južna področja, to je 
črno goro, Srbijo in Kosovo pa farme, ki 
naj bi imele po pet glav goveda. · 
Govejih farm naj bi bilo 22.600, od tega 1700 
v BiH, 300 v črni gori, 3800 v Hrvatski, 3400 
v Sloveniji, 11.400 v Sr.biji, 1SOO v Vojvodini 
in SOO na Kosow. 
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Ovčje farme bodo v goratih področjih: sku
paj 12SO, od tega 200 v BiH, 1SO v črni gori, 
200 v Hrvaški, 6SO v Srbiji in SO na Kosovu. 
števHo plemenskih krav naj bi poraslo za 
100.000 glav, plemenskih ovac pa za 77.500. 
Predvideni stroški za gradnjo, opremo in na
bavo živali za govejo farmo znašajo 20 mili
jonov S din na severu, 10 milijonov S din na 
jugu in 8 milijonov S din za ovčjo farmo. 
Lastna udeležba za kredite bo 20 %, 30 Ofo 
bodo prispevale poslovne banke, SO Ofo pa 
Mednarodna banka za obnovo in il"azvoj. Rok 
vračanja kreditov bo 1S do 20 let, obresti 
največ 8,2S %. Po realizaciji naj bi skupna 
vrednost v živinoreji porasla za 190 milijard 
S din, proizvajalcem pa bi ostalo 70 mili
jard S din. 

Taborniki in 
njihovo delo 

Ponovno čutim potrebo, da zaprsem nekaj 
besed kot član kolektiva in ne nazadnje tudi 
kot delegat za SIS za področje izobraževanja. 
Verjetno ste tudi člani kolektiva TOZD us
njarna Vrhnika in DSSS opazili plakate, s 
katerimi so taborniki odreda Ivan Cankar z 
Vrhnike vabili na letni občni zbor, ki je bil 
19. januarja v domu JLA. 
Tudi jaz sem se udeležH tega :2lbora, na ka
•terem je bilo veliko število tabornikov in 
njihovih staršev, predstavnikov družbeno po
litičnih organizacij, predsednica zveze tabor
nikov SRS in drugi ljubitelji •te vzgojne or
ganizacije. 
Vodstvo odreda je seznanilo prisotne o delu 
tabornikov v preteklem letu, ki je bilo zelo 
pestro in uspešno. -Med drugim naj omenim 
le naslednje: seznanjanje z NOB, letno ta
borjenje v Karigadoru, delovne akcije, izleti, 
nabiralne akcije, kulturni programi, taborni 
ognji, izobraževanje kadrov in vsega član· 
stva. Nadalje so predstavili pester program 
dela za l. 197S, računaje, da so v tem letu 
pomembni jubileji, med drugim tudi 30-Iet
nica osvoboditve naših narodov in 2S-letnica 
taborniške organizacije, Vrhniški taborniki 
se bodo udeležili tudi največje manifestacije 
jugoslovanskih tabornikov, ki bo v Zagrebu. 
Taborniška organizacija združuje v svojih 
vr:stah vse starostne razrede članstva {od 
4. leta starosti dalje). 

Taborniki odreda »Ivan Cankar« so priso
stvovali. svečanemu razvrščanju enot JLA v 
vojašnici »Ivan Cankar« ob dnevu JLA 
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Taborniki- igranje MED DVEMA 
OGNJEMA 

Predsednica tabornikov Slovenije je v svo
jem govoru izrazila vse priznanje vrhniškim 
tabornikom za delo in dosežene zavidljive 
rezultate v ietu 1974. Nadalje nas je spom
nila, kako so najmlajši v času NOB odig.rali 
pomembno vlogo kot kurirji in sodelovali 
tudi v drugih akcij ah proti sowa~niku. Izha
jajoč iz tega je treba nujno še krepiti ·tabor
niško organizacijo kot pomemben dejavnik 
v okviru splošnega .ljudskega odpora, pri soli
darnostnih akcijah iiil varovanju človekovega 
okolja. 
Clani kolektiva, mlajši in starejši, vključite 
se v taborniško ox;ganizacijo, če še niste njen 
član! 

H.M. 

Dejavnost 
kegljaškega 
kluba Tenkist 

Kegljaški šport postaja vedno bolj priljub
ljen in množičen, zlasti v rekreativnem smi
slu. Potreba za organizirano kegljaško šport
no dejavnostjo je na Vrhniki vznikla po 
zgraditvi kegljišča v domu JLA. Kljub temu, 
da je bilo tu le enostezno kegljišče in ročno 
postavljanje kegljev, so člani ustanovljenega 
kluba TANK IST redno trenirali in dosegali 
na klubskih, medklubskih in ligaških tekmo
vanjih dobre rezultate. Z zgraditvijo novega 
štiristeznega avtomatskega kegljišča pri ho
telu Mantova so se pričeli za člane TANKI
STA novi pogoji delovanja. Mantova je omo
gočila klubu dvakrat tedensko treniranje za 
nižje plačilo, kar velja tudi sedaj. Ker pa je 
kegljišče v Mantovi gosHnsko, se pogosto do
gaja, zlasti v zadnjem času, da so avtomati 
pokvarjeni in zaradi tega ni mogoče resno 
trenirati. Verjetno takšnemu stanju botru
jejo delno objektivni vzroki, še več pa vse
kakor subjektivni, saj na kegljišču ni niko
gar, ki bi bil usposobljen enostavnejše okva
re odstranjevati, vzdrževati red in ne nazad
nje tudi novincem, sploh pa vinjenim keglja
čem, dajati ustrezna navodila. 
Klubu se zaradi navedenega lahko zgodi, da 
izgubi tekme doma, zaradi pritožb gostujo
čih moštev. Takšne razmere nas silijo, da 
izbiramo za tekme in tudi za resnejše tre
ninge kegljišča drugje, kar pa zahteva večjo 

izrabo že ta:ko minimalnih sredstev za delo 
kluba. 
V klubu je sedaj registriranih 22 članov. Ker 
želimo, da se na Vrhniki razv.ije tekmovalni 
kegljaški šport, moramo število članstva po
večati in poskrbeti za treninge pod strokov
nim vodstvom in na primernem kegljišču, 
česar sedaj nimamo. 
Glede na razmere, v katerih delamo, je klub 
v preteklih sezonah dosegel zelo dobre re
zultate. Zahvala gre predvsem članom, ki 
jim pogosto ni bilo žal dati iz svojega žepa 
denar za treninge. 
Uspešnost kluba raste kljub vedno hujši 
konkurenci v tem športu. 

DEJAVNOST KLUBA V SEZONI 1973174 
V tekmovanju male lige 6 X 100 smo v s,voji 
skupini dosegli prvo mesto. 
Na tekmovanju za pokal kegljaške zveze Slo
venije v ljubljanski podzvezi smo dosegli 
l. mesto. 
Udeležili smo se tekmovanja v parih in med 
posamezniki, ki ga je organizirala kegljaška 
zveza Slovenije. En naš tekmovalec se je 
med posamezniki uvrstil na republiško tek
movanje, večina ostalih pa je dosegla zado
voljive rezultate. 
Letos jeseni smo se udeležili tekmovanja v 
borbenih igrah slovenskih kegljaških klubov. 
Na predtekmovanju 12 klubov ljubljanske 
podzveze smo dosegli 7. mesto in se tako 
uvrstili na republiško tekmovanje v borbe
nih igrah, ki je bilo 2. novembra 1974 v Ce· 
Iju. Rezultatov še nismo prejeli, predvide
vamo, da smo se med 32 klubi uvrstili okrog 
20. mesta. 

PROGRAM DELA ZA LETO 1975 
Naš klub bo v letu 197S sodeloval v nasled
njih tekmovanjih: 
l. Mala liga 6 X 100 !učajev - 8 tekem. 
2. Tekmovanje v borbenih igrah po razpore
du ljubljanske podzveze - 8 tekem. 
3. Tekmovanje parov in posameznikov, ki ga 
vsako leto razpiše kegljaška zveza Slovenije. 
4. Jeseni 197S se bomo udeležili kvalifikacij
skih tekem za vstop v IL slovensko ligo 
8 x 200 !učajev. 
Treninge bomo imeli 8 mesecev dvakrat te
densko na kegllj.išču Mantove (če bo kegljišče 
za to usposobljeno), od tega pa vsaj S tre
ningov na drugih kegljiščih. 
Mnenja smo, da je nujno potrebno v okvir 
gradnje špol'tnih objektov na Vrhniki vklju
čiti tudi gradnjo športnega kegljišča. 
Tako kegljišče bo prispevalo k množični 
športni rekreaciji delavcev ·in občanov in tudi 
tekmovalni kegljaški šport na Vrhniki bo le 
tako dobil ustrezne pogoje za svoj napredek. 
Zakajene in hrupno kegljišče vsekakor ni 
primerno za rekreacijo številnih ljubiteljev 
tega športa. P. P. 

Naš upokojeni član kolektiva tov. Kukec, 
spodbuja in daje navodila, ki so zlasti do· 
brodošla, kadar, kljub prizadevanju, ne gre 
in ne gre 


