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Teden 
• usnJa 

obutve • tn 

Zadnj-i teden v mesecu februarju je bil v Za
grebu že 24. •teden usnja in obutve, edini ju
goslovanski specializirani sejem za usnjar
sko-predelovalno industrijo. Poleg večine ju
goslovanskih trgovcev in proizvajalcev suro
vih kož, usnja, obutve, usnjene konfekcije, 
usnjene galantenije, umetnih materialov za 
obutev in galanterijo, kemikalij in pomožnih 
materialov za usnjarsko-predelovalno indu
strijo in guma·rsko industrijo ter opreme za 
usnjarsko-predelovalno industrijo se je v le
tošnjem letu udeležilo sejma tudi precej več
je število tujih razstavljalcev, predvsem s po
dročja strojev O.n opreme, ki so zavzeli kar 
30 % razstavnega pros·tora. V času sejma je 
bilo organi.ziranih tudi več strokovnih sestan
kov, kjer so domači in tuji strokovnjaki iz
menjaii mišljenja o raznih tehnoloških vpra
šanjih in problemih pri predelavJ surovih 
kož, proizvodnji obutve in upombi novih ma
terialov. Te sestanke je organi~iralo Društvo 
usnjarjev in čevljarjev SR Hr.vatske, med
tem ko je Združenje modelarjev in obliko
valcev obutve Jugoslavije prav tako organi
ziralo posvetovanje za svoje področje. Kot 
vsako ieto, so bili tudi letos ocenjeni naj
kakovostnejš-i in oblikovno najbolj uspeli 
usnjeni izdelki. Tako so Borovo 4z Borova, 
Astra Zagreb in Ras Novi Pazar dobili naj
višja priznanja - zlati čevelj za žensko, moš
ko in otroško obutev, Konus, Slovenske Ko
njice- zlati plašč za žensko. plašč .iz nape in 
Toko, Domžale zlato torbico za izdelke usnje
ne galanterije. Med usnjarj~ je prav tako več 
podjetij prejelo zlato plaketo, ki jo prejme 
tisti artikel, ki je tri leta zapored ocenjen 
kot najkakovostnejši. To najvišjo nagrado je 
letos prejela naša TOZD Usnjarn;:t $martno 
~a goveji box-bizon. Od ostalih usnjarskih 
podjetij so zlate ·plakete prejeli še Konus, 
Slovenske Konjice, Milan Kitanovic, Valjevo, 
Ivo Marinkovic, Karlovac, Partizan, Pozna:no
vac, Boris Kidrič, Bitola, Tovarna usnja 
Kamnik in PoLimka, Ivangrad. 
Po obvestilih organizatorja in dnevnega ti
Ska si je sejem ogledalo okrog 70.000 proiz
vajalcev in kupcev iz vse države in so mnoga 

Priznanje žirije za naše konfekcijske izdelke 

podjetja tudi po poslovni plati dosegla po
membne rezultate. Kljub temu pa mi ne mo
remo mimo dejstev, ki so se nam pokazala 
na tej prireditvi 4n jih bomo skušaH vsaj 
deloma kritično obdelati. če pričnemo kar 
s samim odprtjem sejma, ne ·moremo mimo 
dejstva, da je bilo to tako formalno, da po
leg predstavnika organizatorjev, to je Za
grebškega velesejma, ni spregovoril nobene 
besede nihče izmed predstavnikov usnjarske 
industrije in bi tako :vsaj v grobem nakazal 
sedanja nelahek položaj naše indust:djske pa
noge. Prav bi bilo tudi še enkrat razmisliti o 
času trajanja sejma, ki'je pri nas po pravilu 
vse predolg in bi ga bilo morda treba še za 
ka!k·šen dan skrajšati. 
Pred proiz·vajalca modnih usnjenih izdelkov 
(obutev, konfekcija, galanterija), ki so biH tudi 
številčno najbolj zastopani na tem sejmu, se 
postavlja še vprašanje, katerega od sejmov 
naj se v kratkem času dveh mesecev udeleže. 
(Od srede januarja do srede marca so nam
reč v Jugoslaviji kar štirje modni ali usnjar
ski sejmi, in sicer: Ljubljana - moda, Za
greb ---' usnjarstvo, SaTajevo - moda, Beo
grad - moda). Jasno je, da vsak izmed or
ganizatorjev zastopa svoje stališče, ki opravi
čuje njegov sejem, vendar pa se :vprašujemo, 
ali je jugoslovans·ko tržišče modnih artiklov 
res tako obširno, da mora vsako .področje 
organizirati svojo sejemsko prireditev. Glede 
na to, da zagrebš:ki teden usnja in obutve 

sovpada v tako »konkurenčno« sejemsko ob
dobje, se bomo morali tako vsi, ki smo za
interesirani za nadaljnji razvoj naše panoge, 
kakor tudi prireditelji sami, močno potn.tditi 
in aktivno delovati na tem, da to edino spe
cializirano manifestacija z usnjarsko prede
lovalnega področja še naprej obdržimo in ji 
damo tisti pomen, ·kakršnega zasluži. 

A. K. 

O delu OOZJ( 
Usnjarna 
Vrhnika 

Na 3. seji CK ZKS je bila naša delovna orga
nizacija omenjena kot ena izmed tistih, ki sa
moupravno ni najbolje organizirana. Določ
no je omenjena tudi naša TOZD, v kateri 



imamo več zaokroženih delovnih celot ki 
imajo _vse pogoje, da ·se organiz.kaj 0 ·kot sa
!llOS•tojne T_qzD .. To _so ščetinama, konfekcija 
1~ galan.tenJa Ljubljana. Zaradi •tega vpraša
nJa se Je dne 31. l. 197S sestala OOZK in 
sprejela naslednje sklepe: 
l. sklep; . V TOZD usnjarna Vrhnika naj se 
ustanoviJO naslednje TOZD: ščetinarna Vrh
nika, Konfekcija usnja Vrhnika in Galante
rija Ljubljana. 
2. sklep: Ustrezne strokovne službe OZD IUV 
naj čimprej priprav•ijo vse potrebne doku
mente za I?Odpis s~moupravnega sporazuma 
za ustanov_rtev :fi(~Wih TOZD ter izvedejo pod
znambo pn Okroznem gospodarskem sodišču. 
~- sklep: V vseh na novo ustanovljenih TOZD 
Je potrebn'? . }a:koj org;ani~~ra~i delovanje 
druzbenopohtrcn1h or.gamzacrJ (smcLikaot mla-
dina, ZK). ' 
Da bi lahko začeli z ustanovi•tvij.o novih 
T'9ZD v celotni naš~. delovni m'ganizadji, je 
bda na pobu9co partiJSke organizacije ~n sve
ta _del~gat?v r~enovana posebna komisija, ki 
naJ br pnJ?ravl'la pocirobno analizo pogojev 
za usta~ovrtev no:vih TOZD in nadaoljnje po
vezovanJe v OZD m SOZD. V s'kladu z novim 
samoupravnim onganiziranjem pa je naša 
OOZK začela z ustanavljanjem aktivov ZK 
v bodočih TOZD. Zasnovala smo široko ak
cijo za kadrovsko okrepitev člansnva ZK, da 
bomo ~ahko oblikovali aktive ZK, kaj ti v teh 
delovmh celot·ah smo .imeli sedaj zelo majh-
no ·število ·članov ZK. · 
. ~.redvidoma bomo ob koncu marca spre
Jeli v ZK okrog 20 novih članov. 
Pripr~vili s~1o •tu_di seminar o idejno-poliotič
nem rzobrazevanJu .za vse člane ZK TOZD 
Usnjarna Vrhni·ka in skupnos-ti skupnih stro
kovnih služb, 'ki bo trajal 2 dni. Na ta semi
l}ar bomo povabili tudi vse na novo sprejete 
cl ane. 
Splošen problem v naši OOZK je neudeležba 
na ·sestankih in neaktivnost članov ZK. 
Sekreta·riat OO si je 'Zada•! nalogo da se uoo. 
tovij.o vzroki takšne nedelavnosti in nedi;ci. 
pline članov ZK in napravi analiza za vsake
g;a_posameznika, kje in l~olilco je :družbenopo
httcno zavzet. Na osnov•! te analize pa bomo 
člane ZK, ki nimajo dolžnosti, zadolži-li z do
ločn1mi nalo:gami, ki jih ni malo v našem de
legatskem sistemu samoupravnih odnosov. 

Danes naša 
TOZD razpolaga . 
z moderno 
mehanizacijo 

J. P. 

Iz DELA. Tozri IGRAD - GRADBENišTvo 

V želji, da poskušam brakem našega glasila 
US~JAR .prikazati naš]OZD IGRAD - grad
bemstvo, sem se odlocrl, da -z nekaj podatki 
prikažem naše delo in ·dosežke. _ 
Tak.~j na začetk~ moram reči, da se je grad
be~ust~o :vses~ozr ~oča~i ~aiVij~Io, bodisi i:i 
obJektivmh ah •subJektrvmh vzrokov. 'Vedno 
je bilo gradbeništvo na.' Vrhriiki deležno ost
rih kritik in polemik, ali je sposobno nare-
diti •ta ali oni objekt. · 
V našem kraju se pojavlja močna konku
~enca, -roi ima običajno podporo pri vseh de
Javnikih. To se pravi, da se je morala naša 
TOZD. vsa ~eta svojega delovanja boriti za 
obstoJ •ter 1z leta v leto dokazovati, da je 
sposobn~- opraviti ve?il;to nalog s področja 
gradbemstva· na Vrhmkr. · · 
Moj ·namen ni, da bi. zagovarjal našo TOZD 
z vidika .mcične konkurence, ·ki se pojavlja 
ha · Vrhniki, . omenim. naj le nekatere: SGP 
Grosuplje je imelo več let na Vrhni·ki svoj 
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TenLelji 48 - stanovanjskega bloka na 
Vrhniki 

sektor, večkrat se je pojavljal tudi Pionir 
Novo mest.o, ki tudi sedaj gradi na Vrhniki, 
tl:~nllltno so tu _tudi Gradis Ljubljana, Slove
JU]a ceste, z emm svojim sektorjem gradbe
ne opera•tive pa tudi cerkni·ško gradbeno pod
jetje Gradišče, ki ima tudi namen število za
poslenih, ~~e že n_e povečati, pa v•saj obdržati 
na sedanJI ravnt. ~onkurenca je potrebna' 
posebno če je zdrava konkurenca· toda do~ 
·volj evati, da ·se pri istih ali celo ni'žj ih conah 
do~11a~e podjetje pri licitacijah izloča, tega 
naJbrz ne moremo dopustiti, zato si -moramo 
z dobro kakovostjo in pravočasno dooradit
vijo nam zaupanih objektov us-tvariN poooje 
za. n~n:mlno _Žlivlj.enje in .razvoj naše TOZD. 
Nt mmrlo vehl<io let od takrat ko smo ob na
ših programih ob koncu enega ·ko1ledarskega 
leta, lw smo se pripravlja!li za novo oradbe
no sezono, govorili, koliko moramo ·v ~1asled
njem letu zgradi•t.i .posameznih stanovanjskih 
hiš~ :kak:šen pr;omet n:<?ramo ~stvari ti z adap
t~CIJamr, da~~ ustvanh s•kupm promet 800 mi
liJonov S dm. Ko smo prvič dosegli bruto 
promet eno milijardo S din, smo se vsi za
p~S'leni ·v T<?ZD veselili, saj je za nas pome
mio . to vehko. Vsakega novega stroja ali 
or~dJa smo se posebej veselili. čutiti je bi.lo 
veliko spremembo, ko smo lesene in težke 
samolwlnice začeli zamenjevati s pločevina
S·timi z gumijastimi ·kolesi, 1ko je na gradbišče 
prišel prvi stroj za <izdelavo mokrih mešanic 
(beton, malta), ko smo prevoze materialov z 
vprežnimi vozili zamenjali ·z našimi avtomo
bi:li, ko smo ročno vgrajevanje (štamfanje) 
betona zamenjali z .v~bracij·skimi iglami, vsa
ka nova pridobi·tev nam je .pomenila veliko. 
Danes naša TOZD razpolaga z moderno me
hanizacijo, imamo prenosna dvigala (žerjave), 
prekladalne postaJe za beton, imamo tudi 
osrednjo betonarno, -kjer pripravljamo vse 
betonske mešanice za vsa gradbišča. Težkeoa 
fieičnega dela je vsak dan manj, vse več dela 
opravijo s•troJi, kar je tudi prav, ker delovne 
sile v naši panogi zelo primanjkuje, saj je 
danes rtežko >dobiti nekoga, ki bi se izučil za 
z;idarja, rtesaorja, železokrivca in podobno, 
vsak Se najraje zaposli v tc.var:ni in mu tako 
ni ·treba biti na prepihu, dežju, višini, soncu 
in izpostavljen osta'lim vremenskim pogojem. 
Vse v naši panogi uudi ni tako Uno, l<Jo,t si to 
večina mladih ljudi misiJi, saj si s svojim 
delom . povsod postavijo spomenik; nobena 
tovarna, ustanova, ·magistrala ·ne nastane če 
gradbenik_ tam ne p~sti ~el sebe, nobena 'po
membna sp.or·tna pnredrtev se ne more orc 
gan!zirati, če v njo gr_~dben~ki ne vgradijo 
svoJega dela. Gradrbe~;ustvo rma zelo dolgo 
zgodoyin?, ·~a ne rečem celo ~aj.dalj ·ŠO, samo 
g~radbmcr sr ne znamo naprav~tr prave rekla
!lle; _čeprav im~~o· za to vse pogoje. Vedrio 
Je brl gradbenr · delavec skromen in tak bo 
verjetno tudi ostaL 
če se z mojimi mislimi povrnem nekoHko 
nazaj in preletim, kaj smo gr<l!O.ili in kaj da
nes gradrmo, .moram reči, da j.mamo danes 
sa~o v_ečja i:n organiz:irana gradbi-šča, da je 
nas nacrt v ·letu 197S realizirati S S milijaro 
starih din. · ' · · 

':frenutno •gradimo na Vrhnilki naslednje ob
Jek~e: .. vsa ~r:adbena d~la z~ novo opekarno 
v SmJI goncr (razen zrdanJa peči) 26-stano
vanj.ski b_lo~ za solidannos•tni ·sklad; poslovno 
stanov~nJskrh blok v s•trogem središču VDhni
ke, v nJem bo 48 družin, v glavnem usi~ben
cev JLA, v poslovnem delu •pa bodo imeli svo
je prostore Ljubljanska banka SDK Zava
n~>Valnic~ S~va, dva kioska za prodaj~ časo
.p1sov ah 1kaJ podobnega; potem je na razpo
lago ~e 70 m 2 poslovnega pros-tora, za kate
rega se ne vemo, 'kdo ga bo odkupi•! - inte
resentov je več; smo tik pred zaključitvijo 
del na novem Domu .updko]encev na Vrhniki, 
v katerem bo našlo svoje zatoči·š·če iln neoo 
120 ljudi, ta objekt bo •tudi lepa in velika 
~rid?hit~v 2;a Vrhniko, saj_ sod? sedaj stari 
}JUdJe zrveh v zelo nepnmermh prostorih 
st~r~ga doma. P·r:ipravljamo se za gradnjo 
prlZ'ldka PTT obJeMa na Vrhniki, čakamo 
s~mo še. na u~editev doku!llentacije (dovolje
nJe), pnpravlJamo se tudr za gradnjo enega 
stolpiča za ·tng ·v :bli:žini Cankarjeve šole in 
stanovanjskih blokov IUV na Ložici potem 
pričakujemo, da bomo dobili v gradnjo še 
nekatere objekte, za katere smo zainter-esira
n!, :toda ne vemo, če bomo naj.boljši ponud
mkr. 
Težaye imamo z delovno silo ,ne zaradi tega, 
ker Je ne moremo dobiti, temveč zaradi tega, 
ker ji ne moremo nuditi najbolj-ših življenj
skih pogojev za bivanje, saj je skoraj ·vsa 
delovna sila -iz drugih repubhk. Imamo pred
vsem prema·lo pros-tora, vendar se trudimo, 
da bomo tudi to čimprej uredili. 
Imeli smo tudi težke trenutke, kot je to ob 
vsaki deja·vnosti, vendar smo Jih premagali. 
Zavedamo se, da bodo težave tudi v prihod
nje in se bomo morali z njimi .spo.pr.ijeti. Ve
lika spodbll!da za naše nadaljnJe elelo je ta, 
da smo vsa prevzeta gradbena dela izdelali 
kakovostno in nismo imeli nikjer velikih te
žav in reklamacij; znano je, da mQramo za 
vse objekte še dve leti po izmoiotvi v U!porabo 
dati poroštvo in v tem času odpraviti ·vse 
pomanjkljivosti. V tej dobi se pokažejo vse 
naše napake, ki jih moramo odstraniti. 
Kot eno od težav lahJko omenim tudi •to, da 
za nas, kakor tudi za druge gradbenike, pred
stavlja sodelovanje s podjetji za zaključna 
dela (obrtniška dela) nemajhne težave, saj je 
posameznih dejavnosti tako malo, da jih je 
zelo težko dobiti; če jih pa že dobimo, pa to 
niso kakovostni izvajalci. Ne moremo si pa 
misliti , da bi v naši TOZD ime1i vse potrebne 
dejavnosti, !ker ·to preveč stane. 
Mogoče rbi bilo zanimivo, da navedem poda
tek, da smo do sedaj z našimi deli nastopali 
tudi zunaj meja naše občine, in sicer smo 
narediLi več posameznih hiš v Ljubljani, Lo
gat•cu, nekaj adaptacij v Postojni, Pivki, zgra
dili sme> sodoben market v Bujah in Luciji 
pri Portorožu, a:daptirali smo opekarno v 
Obrovem i111 LjuJbljanske opekarne, sodelovali 
smo pri obnovi poškodovanih hiš na Kozjan
skem, veliko gradbenih del smo opra~li tudi 
v Industriji usnja šmartno. 
Na Vrhniki smo zgra.ct.Hi več posameznih hiš, 
velioko stanovanjskih blokov, veliko adaptacij 

Pogled na /GRAD - novo gradbišče pri pošti 



smo izvedli v TOZD Usnjarna Vrhni;ka, zgra
dili smo objekt dmžJbene prehrane IUV, za 
katerega lahko rečemo, da je najbolj repre
zentančen ·tovrstni objekt na Vrhniki, adap.ti
raH smo mle6no restavracijo, zgradi1H ·smo 
keglj.išče ob hotelu Mantova, izvedli smo sko
raj tudi vsa ·kanalizacij ska dela na Vrhni
ki itd. Skratka, lahko rečemo, da smo nekaj 
le zgradili v teh letih našega obstoja. 
Tudi v prihodnje mis.Jimo, da bomo precej 
zgradili, saj še zdaleč ni vse zgrajeno, veliko 
bo treba zgraditi še rarznih objektov, od sta
novanjskih do industrijskih, ustanove itd. 
Ker vemo, da bo treba še vse -to zgra!di·ti, smo 
trdno prepričani, da nam vse to ne more uiti 
iz rok, kljub temu - kot sem že prej ome
nil - da imamo v naši občini močno konku
renco. 
V sestavi na·še TOZD imamo tudi projektivni 
bko, ki se je 1specializiral predvsem za objek
te stanovanjske gradnje v našem kraju, pa 
tudi za druge objekte. Sedaj je že malo ob
jerotov, ki jih gradijo na Vrhniki, a ni•so ibili 
projektirani v naši TOZD. 
Vse te podatike sem prikazal le v grobem 
z željo, da hi ·vsaj maienkos•tno prikazal na
šim bralcem, kaj vse dela in s čim se ukvar
ja naša TOZD. Verjetno bi bHo zanimivo v 
eni od naslednjih števiJ.k USNJARJA prika
zati ta:belar>ično našo TOZD od začetka obsto
ja do danes glede na stevilo zaposlenih in 
vsakoletno reaili.zaci:jo in dohodek. 

M.L. 

Maloprodaj na 
mreža IUV 
da ali ne? 

IUV TOZD Ma•loprodajno mrežo Ljubljana 
sestavljajo po njenem statutu tri organizacij
oSke in samoupravne enote, ki so: 
- krznarska delavnica Ljubljana, Mestni 
trg 22 
- trgovine na drobno 
- prodajno skladi·šče Tržaška 108 
Temeljna organi.za:oija združenega dela Ma
loprodajna mreža LjUJbljana je z vpisom o 
konstiotuiranju v sodni register pri okrožnem 
gospodarskem sodišču v Ljubljani z dne 
31. 12. 1974 formalno dokončno uredila svoj 
status. Nastala je z združit'Vijo delovnih enot, 
ki 1so bile prej v okviru različnih delovnih 
enot (obratov) Industrije usnja Vrhni·ka. Ta 
povezanost se odra~a še vedno na funkcio
nalnem in administrativno tehničnem ureja
nju poslovanja posameznih organizacijs-kih 
enot TOZD. Tako je prodajno skladišče Ljub
ljana po srtrokovn>i plati še vedno usmerjeno 
na s·1užbo prodaje usnja na Vrhniki, po zaje
manju oziroma evidentiranju poslovnih do
godkov pa 'Vključeno v IUV TOZD Usnjama 
Vrhnika. 
Ustvarjooa realizacija, dohodek in os•tanek 
dohodka ter delitev dohodika, ustvarjenega v 
prodajnem sldadišču Ljubljana ·Se še vedno 
vodi in prikarzuje v okviru IUV TOZD Us
njarna Vrhni•ka. 
Rezultati dela delavcev v krznarski delavnici 
Ljubljana, realizacija, dohodek in njegova 
delitev se še vedno vodijo v okviru rezultatov 
delavcev IUV TOZD Usnjarna šmartno. 
Podatki, ki so prikazani kot rezultat poslo
vanja IUV TOZD Maioprodajna mTeža, vklju
čujejo le rezultate trgovin na drobno. 
To so trgovine: (Promet po maloprodajnih 
cenah v letu 1974 v milijonih SD): 

Beograd, Makedonska 26 616 
Zagreb, Ilica 51 846 
Maribor, Partoizanska 3- 5 315 
Ljubljana, Valvazorjev trg 12 418 
Portorož, Na obali 6 86 
Ljubljana, Mestni trg 22 979 
Ljubljana, Tr,žaška 108 331 
Ljubljana, Trg rev.alucije S 113 
V lasti TOZD Ma1oprodajna mreža so pro
stori le naslednjih t.rgovin: Utija, Beograd, 
Tržaška 108, os-tale. prostore trgovin pa ima 
TOZD samo v najemu. 
Skupna nabavna vrednost vseh osnovnih 
sredstev v trgovinah znaša 234 mHijonov SD, 
od tega je že amortiziranih 89 m ilijonov SD 
osnovnih sredstev. 
TOZD Ma,Joprodajna mreža ima 770 milijo
nov SD Ias.tnih s·redstev, ki pa ne zcudoščajo 
za njeno no-rmculno po.slovanje, zato si mora 
pri ostalih TOZD Industrije usnja Vrhnika 
izposojati manjkajoča S•redstva za nemoteno 
poslovanje. 
TOZD Maloprodajna mreža Ljubljana zaradi 
prima111j•kljaja lastnih sredstev ni investicij
s·ko sposobna, zato si ne more zamis'liti v 
bližnji perspektivi bistvenega ra-zširjanja po
slovanja, organiziranja novih prodajnih mest 
oziroma nakupov trgovskih lokalo•v. 
Za morebitno razši-ritev in povečanJe števNa 
prodajnih mest je nujno naveza:na na obliko 
skupnega v.laganja os·talih temeljnih organi
zacij združenega dela IUV. 
V•laganje in združevanje sredstev v na•kup 
prostorov za nove trgovine se lahko izvede 
v bis·t·vu na dva načina : 
a) TOZD Maloprodajna mreža najame dolgo
ročni kredirt pri drugih TOZD Industrije us
nja Vrhnika oziroma pri poslovni banki. 
b) os,taie temeljne organizacije združenega 
dela IUV vložijo s-voj kapital v nove trgovine 
in so z njim udeležene pri finančnem rez.ulta
tu poslovanja teh .trgovin. 
Ena in druga obi·ika vlaganja sredstev v raz
ši-rjanje maloprodajne mreže IUV zahteva 
donosnost poslovanja tr,govion. Iz dosedanjih 
rezultatov poslovanja trgovin lahko prikazu
jemo, da bi bila lahko taka vlaganja ·kodstna 
in donosna. 
Trgovine so v letu 1973 UJS•tvarile 121 mio SD 
in v letu 1974 177 mio SD os.tanka dohodka. 
To kaže, da naloŽiba v dobro urejen prodajni 
prostor pomeni pridobitev novih kupcev za 
naše izdelke in s tem hitrejše obračanje de
narja. 
Da pa bi moraile biti ostale temeljne onga
nizacije ZJdruženega dela IUV zainteresirane 
za razvoj Maloprodajne mreže, naj navedemo 
poleg varnosti naložb, ki se 'kaže v donosnem 
poslovanju trgovin, tudi naslednje podatke: 
- .vsi proizvajalci >teže k čim večji dolkončni 
izdelavi svojih ar·tiklov in k očim hitlrejši poti 
do kupca (taiko imajo skoraj vsi proizvajalci 
mmjene in krznene konfekcije v SFRJ svoje 
prodajalne - Konus, šabac, Pec, Visoko, 
Krmo Zagreb in drugi); 
- lastne trgovine IUV so do sedaj poslovale 
v s·kupini kupcev z najmanj•šimi rabati in ob 
ostalih prodajnih pogojih (brez super rcuba
ta, rabata za tveganje, blagovniškega popu-

Primanje tudi za izdelke Galanterije 

sta .in drugih bonifikacij, ki j.ih je konfekcija 
odobravala drugim kupcev v Jugoslaviji); 
- falkturkana realizacija je bila najhitreje 
oblikovana v plačano rewlizacijo •pmv v last
nih trgovinah. 
Dooar, ki ga trgovine obračajo pDi uravnava
nju glede nakupa trgovinskega blaga, je bil 
v naših trgovinah •taikoj odveden proizvajal
cu, to je TOZD IUV, ki je proi,zvedel prodano 
konfekcija . 
S tem, ko naše 'trgovine ponujajo -izdelke na
ših ·konfekcij , izpodrivaj-o s tržišča tujo kon
fekcijo oziroma os.ta.le t•rgovske hiše (npr. 
CTX, Robne kuce ipd.) ponujajo v ·svojih pro
daja'lnah ra,zlične vrste konfekcije od ra-zlič
nih .proizvajalcev. 
Navedeni podatJki nam kažejo ,da bi Indu
strija usnja Vrhnika morala biti zainteresira
na, ne samo, da ima nekaj reprezentativnih 
prodajaln svojega blaga, ampak da sistema
tično in perspek!tivno razvija .svoje poslova
nje od predelave živalskih •kož prek konfek
cioniranja do maloprodaje svojih izdelkov 
neposredno ·kupcem. 
Današnji sestav realizacije Industrije usnja 
Vrhnika tega še ne zahteva oziroma ne spod
buja ta'ke.ga načrta poslovanja, toda s kon· 
junkturnim razvojem usnjarske panoge v 
svetu in doma bomo mora'li začeti misliti v 
nakazani .smeri. D. K. 

Neupoštevanje 
dogovorov 
otežkoča in 
draži poslovanje 

Nekateri sklepi liz dogovorov v Industriji us
nja Vrhnika se vse preveč dolgo rešujejo ozi
roma uresni•čujejo v življenju. To s.Jabša 
uda,rno-moč poslovanja in jemlje po nepo
trebnem preveč deLovne energije .in volje. 
Omenil bom samo dogovor o nakazani rešit
vi nekega problema: zaradi velike konjunktu
re konfekcijskih izdelkov ,J<z usnja in ·krzna se 
je porodHa ideja o razširitvi konfekcijskih 
zmogljivosti. Inačica je b]la naslednja: 
- preseliti prodajno skladi1šče Ljubljana, Tr
ža'ška 108 v neke druge pros•tore; 
- v p•ros,tore prodajnega skladišča vsehlti 
delovno enoto usnjene galanterije, ki naj bi 
v zmanjšanem obsegu •s svojimi izdelki oskr
bovala v glavnem trgovine IUV. 
- v prostore galant.erije montirati nove stro
je in dobiti ljudi za povečan obseg proizvod
nje usnjene konfekcije. 
Tak predlog je bH pripraVIljen že sredi pre
teklega •leta in sprejeti so biH tudi že ustrez
ni sklepi za njegovo uresnič1tev. 
Zaradi predvidevanja uresničenja tega pred
loga se je zgodilo naslednje: 
- naročili smo del S•t:wjne opreme za usnje
.no konfekpijo; 
- zmanjšali prodajno ak!tivnost usnjene ga
lanterije; 
- poveča'li prodajno aktivnost usnjene kon
fekcije. 
Kot rezuLtat neuresničenega programa in na
vedenih 'Vzrokov se je pojavilo na tržišču to, 
da: 
- usnjel\a konfekcija ne izpolnjuje svojih 
prodajnih obveznosti tako, kot bi jih morala 
(negativni učiniki takega pos•lovanja se bodo 
še pokazali); 
- maloprodajna mreža IUV nima v prodaji 
dovolj blaga, kar zni~uje njeno poslovno spo
sobnost; 



- zaradi tega, ker konfekcija vedno dobav-i 
manj blaga, kot je zanj sklenila pogodbe, tr
govci to upoš.tevaj,o in praviloma naročajo 
večje količine, ki naj bi zagotavljale vsaj naj
manjšo možno dobavo blaga. To pa povzroča 
nadaljnje probleme pri načrtovanju proizvod
nje konfekcije, oziroma zahteva. mogoče ne
potrebno prepuščanje proizvodnje v roke zu
nanjim sodelavcem. 
Vse to pa povzr·oča višje stroške poslovanja 
in manjši finančni učinek našega dela. 

Glasuj mo 
danes 
za jutri! 

D. K. 

Občani in delorvni ljudje velenjske občine 
smo se spomladi 1970. leta odločili, da s sa
mopris·pevki, s svoj.imi sredstvi, začnemo 
urejevati mnoge probleme s področja druž
benih in komunalnih dejavnosti. 
Prvo petletno obdobje se letos zaključuje. že 
so vidni rezultati in izredni uspehi v razvoju 
našega splošnega, družbenega standarda, do 
·katerih smo prišli z veliko mero enotnosti, 
razumevanja in požrtvovalnosti. Z zbranimi 
sredstvi smo mnogo pripomogli k rešitvi so
cialnih, kulturnih in komunalnih problemov. 
Reševali smo jih na območju vse velenjske 
občine, od Velenja, prek šoštanja, Raven, Be
lih voda pa vse do šmartnega ob Paki. Zgra
jene so bHe šole, v1,tci, ceste, itd. 
V šoštanju smo sofinancirali novi kulturni 
dom, dozida-na je bila osnovna šola Biba 
Rock, urejeno otroško igrišče, urejene in mo
dernizirane ceste v okolici šoštanja itd. 
V petletnem obdobju smo iz krajevnega sa
moprispevka zbrali 31,013.503 dinarjev. Poleg 
denarja, zbranega s samopdspevkom, so go
spodars·ke organizacije v obdobju 1970 -
1974 plačale v obliki posebnega pr.ispevka za 
financirranje gradnje nekaterih družbenih in 
komunalnih objektov splošnega pomena 
46,128.327 dinarjev. 
Z razumno in načrtno porabo sredstev in 
hkrati s ·pomočjo občanov, ki so s svojimi 
dodatnimi prispevki vso akcijo še bolj pov
zdignili, nam je uspelo, razen redkih izjem, 
v celoti izpolniti program vlaganj v negospo
darske investicije. Letos bodo _ dokončani še 
zadnji objekti, načrtovani pred uvedbo kra
jevnega samoprispevka. 
Zaradi vedno večjih potreb delovnega člove
ka glede čim boljšega standarda in življenja 
se tudi sedaj obračamo na vas, da s svojimi 
samoprispevki še nadalje pomagate pri reše
vanju žgočih problemov, tako na družbenem 
kot tudi na socialnem podmčju. V . dolini 
gradijo IV. <stopnjo termoelektrarne, širi se 
rudnik, vse to pa zahteva ogromne investici
je. Zaradi te.ga bomo na referendumu, ki bo 
20. apri·la letos, zopet glasovali za · samopri
spevek. Glasovali bomo za nove šole, nove 
otroške vrtce, boljše ceste; glasovali bomo za, 
saj vemo, . da bodo sadove našega samopri
S•jJevka uživali še naši otroci, njihova sreča 
v življenju pa mora biti naša. prvaskrb. Za
torej <Se 20. aprila polnoš.tevilno udeležimo 
refterenduJ11a z geslom: 

»DANES ZA .JUTRI! << 
M.Z. 

J(o imamo 
izobrazbene 
potrebe, jim 
lahko damo 
p rimerno vsebino 

AKCIJSKI PROGRAM IZOBRAžEVANJA 

(sprejel DS TOZD usnjarna Vrhnika na seji 
20. II. 1975) 
Osnovni cilj izobraževalllle politike v vsaki 
delovni organizaciji je vsekakor usposablja
nje delavcev za hitrejši razvoj proizvodnje, 
povečanje delovne storilnosti in aktivno 
vključevanje v samoupravljanje vseh članov 
delovne skupnosti. Potek proizvodnje terja 
poleg uvajanja nove tehnologije tudi načrto
vanje usposabljanja ljudi za delo v teh pro
izvodnih postopkih. Vedno bolj razvejan sa
moupravni sistem terja vedno bolj razgleda
ne in usposobljene proizvajalce, ker samo 
razgledani proizvajalci lahko vplivajo na raz
vojna prizadevanja delovne organiza<Cije. 
Izobraževanje naj bo •tako neločljivi del ce
lotne politike delovne organizaoij.e. Le tako 
se bomo ·ioognili neustreznemu načrtovalllju 
kadrovskih potreb in prilagodili kadrovsko 
politiko ra-zgibanim spremembam, ki jih pri
naša tehnološki razvoj in razvoj upravljanja 
ter samoupravljanja. 
Program izobraževa~ja naj bi izhaja•! iz k·a~ 
:drovskih potreb. Preden paJj.i začeli z izde
lavo dolgoročnejšega izobJ:'f!.Ževanja, naj l:>i 
~ila izdelc:ma nasledri:j;a 111etila: __ - , 
il~izdelani n:aj bi bili osnovni profili kadrov 
in· dejanska sistemizacija <l\,elovnih mest; . · . 
2. izdelan riaj . bi bil po sne~~}( obstoječeg;;t ka:
drb'Vskega ·sestava .. šele :razlika. med obstoje
čim in želenim -kadrovskim sestavom nam bo 
4;;~la odgovor, koga cl.b~olat!, koga prekvali
fidrati cii;!. koga funkci{)nalno izobraževati. · ' 
3. V skf~ou- z načrtom. :razvoja delovne. orgc!,
·nizacije . je potrebno . n·ačttovati tudi -prihod-

Montaža sodov za- 1nilanje v TOL.: ; TUš -
dodelava usnjarne 

nji kadrovski sestav in v zvezi s tem izobra
ževanje. 
šele, ko imamo iz.obrazbene potrebe, jim 
lahko damo primerno izobrazbeno V'Sebino, 
šele tedaj lahko začnemo z or.ganizacijo izo
braževalnega dela: organizacija seminarjev, 
tečajev in izobraževanje na delovnem mestu. 
V izobraževanju odraslih je motivacija veli
kokrat odločujočega pomena. Motivacija za 
izobraževanje naj bi bila urejena normathr
no. Izobraževanje bo uspešno le, ·Če bi zapo
sleni, ki se vključujejo v izobraževanje, .imeli 
perspektivo napredovanja, boljšega nagraje
vanja in večje proizvodnosti. 
če hočemo človeka zaposli<ti z izobraževa
njem in če zahtevamo od n iega, da doseže 
želene rezuJ.tate, mu moramo nuditi temu 
primerne življenjske in delovne pogoje. Za 
udeležence ·izobraževanja naj bi organizirali 
delo v takih izmenah, da se bodo lahko izo
braževali, in jim nudili tudi prostor, kjer se 
bodo lahko uči.Ji, kar pa za vse udeležence 
izobraževanja ne bo lahko. 
Letos so predvidene naslednje oblike izobra
ževanja: 
I. Družbenopolitično izobraževanje: 
1. Seminar za člane samoupravnih organov in 
za člane vodstev družbenopolitičnih organiza
cij. Seminar traja 12 ur. Udeležujejo se ga 
vsi člani samoupravnih organov in člarrJ.i vod
stev političnih organizacij. Poleg ·predavate
ljev iz IUV predavala še dva zunanja preda
vatelja. Seminar obsega naslednje teme: 
a) vloga in pomen družbenopolitičnih orga
nizacij v TOZD in OZD 
b) Skupščinski in delegatski sistem 
c) Samoupravna ureditev v OZD in TOZD 
d) Samoupravna dejavnostv DO in samou
pravni akti v OZD 
e) Dohodek in njegova delitev 
f) Protiinflaoijski program v TOZD Usnjar
na Vrhnika 
g) Partijski dokumenti, ukrepi za stabilizaci
jo gospodarskega položaja. 
2. Občasno (praviloma vsake 3 mesecev) pre
davanja za člane samoupravnih organov in 
člane dru~benopolitičnih organizaoij · 
a) 'S področja ztinanje in notranje politike 
b) s področja: gospodarske politike · 
Predavajo zunanji predavatelji 
c) Občasni seminarji za člane samoupravnih 
·orgariov, ki jih organ.izirajo razne izobraže-
valne ti stanove . . . . -
<;l) organizaCija političnega izobraževanja v 
družbeno političnih orgimiz;;~cijah po 1pi1ogra-
mu teh organizacij o ' •• • • - • ' - • • ' 



11. Funkcionalno izobraževanje: 
l. Stalne oblike: 
a) Uvajalni seminarji za novo sprejete de
lavce. 
Program obsega 7 ur predavanj: 
- delegatski sistem, delo druž;beno političnih 
organizacij (ZSMS, ZKS, sindikat) delavsko 
samoupravljanje v TOZD in OZD; 
- pravice in dolžnosti delavcev v združenem 
delu, odbor za medsebojna razmerja, posto
pek za ugotavljanje kršitev delovnih dolž
nosti; 
- delitev dohodka in osebnih dohodkov; 
- Zldravstveno varstvo; 
- splošne osnove varstva pri delu, zakono-
daja s področja varstva pri delu, tehnično 
in požarno vanstvo. 
Na seminarju predavajo strokovnjaki iz de
lovne or,gani:zacije. 

2. Izobraževanje na delovnem mestu 
(pridobitev PK in KV usnjarske stroke) 
Izobrazbeni sesta~ v TOZD Usnjarna Vrhni
'ka obsega 2S,83 °/o zarposleni:h, ki imajo VKV, 
KV in PKV. V omenjenem številu so zajeti 
tudi delavci stranskih dejav.nos•ti in pa de
lavci v obratu usnjene konfekcije, ki nimajo 
kvaHfikacije usnjarskega profila. 
Imamo pa kar 62,46 ~/o delavcev, ki so brez 
vsakih 'kvailifhlcacij. Tako je število KV us
njarjev sorazmerno skromno. V dogovoru s 
CSš iz Domža•l pripravljamo izobraževanje 
usnjarskih delavcev ozkega profila. Pri i:zde
la'Vi profi1orv usnjarskih delavcev in obliko
vanju učnega načrta izobraževanja teh de
lavcev bodo sodelovali tudi naši str01kovnjaki. 

3. Strokovno izpopolnjevanje na seminarjih, 
ki jih organizirajo ustanove izven delovne 
organizacije: 
Ta strokovna i,zpopolnjevanja so občasna . 
Na1nenjena so normircem, organizatorjem 
izobraževanja, organizatorjem dela, delav
cem, ki se ukvarjajo .z nagrajevanjem in si
stemizacijo delovnih mest, ·stroj11.1i'kom, elek
trikarjem, voznikom vii]ičarjev, kurjačem itd. 

4. Izobraževanje in preverjanje znanja iz var
stva pri delu in požarane varnosti: 
a) Stalne oblike: 
- Začetni seminar za vodilne in vodstvene 
delavce (A - program) 
Program obsega osnove .zakonodaje iz VD, 
tehnično va·r·stvo, zdravstveno varstvo, požar
no varstvo, varstvo voda in zraka in nevar
nosti električnega toka. Traja od 6 do 12 ur. 
Uporabijo se testi za .preverjanje znanja. 
- B program obsega A program v skrajšani 
obliki s preverjanjem znanja vsaki 2 leti in 
traja S ur. 
b) Občasne obliike: 
Periodične obnovitve in preverjanje znanja 
- požarna varnost 
Organizirajo se ,tečaji za izprašane gasilce, ki 
trajajo 12 ur. Usposabljajo pa se tudi delav
ci za uporabo priroonih gasilskih sredstev. 

III. Pouk za obrambo in zaščito 
l. Pouk za člane enot in štaba dvilne zaščite 
- osnovni pouk v ·trajanju ·od SO do 100 ur 
- dopolnilni pouk v trajanju 30 ur 
2. Usposabljanje kadrov za opravljanje de
lovnih dol•žnos·ti v primeru vojne. 
Pouik je obvezen po določilih zakona o ljud
ski obrambi. 
IV. Splošno izobraževanje: 
V delovni organizaciji je 4S,72 '0/o delavcev, 
ki nimajo doko11.1čane osnovne šole. Te delav
ce bi bHo potrebno spodbujati in jim omo
gočiti, da končajo to šolo oziroma vsaj 6 raz
redov osnovne šole. 
Z razvojem •Sposobnosti -in znanj zaposlenih 
delavcev bomo zagotovili hitrejošo rast ma
•teriao!ne osnove ter možnost za hitrejši soci
alni razvoj, za bolJše in bolj usklajeno spre
minjanje družbenega sestava in za bolj hu
mane odnose med ljudmi ter zagotoviH raz
voj sodob-ne organizacije dela in tehnolog.ije. 

F. R. 

Izplen svinjskih ščetin je nad pričakovanjem, 
zato v ščetinami rešujejo prostorsko omeje
nost tudi na način, kot je viden iz fotografije 

Pravilnik o 
. samoupravnt 

delavski 
kontroli 

Samoupravna delavska kontrola je dobila z 
novo ustavo posebno mesto v sistemu samo
upravljanja v temeljnih organizacijah zdru
ženega dela . . Pravica in dolžnost delavcev, da 
oblikujejo samoupravno delavsko 'kontrolo 
zaradi zagotovitve in zaščite svojih samo
upravnih pravic, je del samoupravnih pra
vic in dolžnosti vsakega delavca. 
Na nas-lednji seji bo svet delegatov verifici
ral praviln ik o samoupravni delavski ·kontro
li v IUV. Pravi1lnik so obravnavali delavci na 
sestan•kih samoupravnih jeder v vseh temelj
nih organizacijah združenega dela in ga z ve
čino tudi sprejeli. 
Samoupravna delavska 'kontrola se je obli
kova1a v vsaki temeljni organizaciJi združe
nega elela in na ravni celo tne OZD IUV. 
Delavci vsa,ke TOZD izvolijo za s~talno oprav
ljanje funkdje samoupravne delavske Imn
tro.Je ocl!bor delavske kontrole. člane odbora 
delavske kontrole izvolijo za dabo dveh let 
neposredno vsi delavci TOZD izmed delavcev, 
ki so po svojih moralnih kakovostih neopo
rečni in uživajo njihovo zaupanje. 
Volitve članov odbora delavske kontrole so 
tajne in se opravijo na podlagi kandidatne 
li,ste, iki jo predlaga zbor delovne skupnosti 
ali ·pa organizacija sindikata temeljne orga
nizacije združenega elela. 
Odbor delavske kontrole na ravni delovne 
organizacije sestavljajo predsedniki odborov 
clela!Vske kontrole v TOZD, ki med seboj iz
volijo na prvi seji predsednika in namestni
ka odbora. 
V odbor delavske kontrole ne morejo biti 
izvoljeni vodilni delavci, člani organov uprav
ljanja, delavci, ki razpolagajo z materialnimi 
in finančnimi sredstvi, in delavci, ki so bili 
obsojeni za kaznivo dejanje zoper narod in 
državo ter zoper družbeno in za•sebno pre
moženje. 
Odbori delavske 'kontrole opravJjao svojo 
funkcijo popolnoma .samostojno, •to pomeni, 
ela so neodvisni od ostaiih organov upravlja
nja v OZD in TOZD in celo od drugih orga
nov delavske kont·role. 
že na podlagi st atuta in drugih samouprav
nih splošnih a~ktov pa je do1~nost vsakega de-

lavca, organa in službe, da opozanaJO na 
morebitne ·kršitve in nepravilnosti. Pri tem 
pa morajo nudi•ti odborom delav·ske kontrole 
vsa potrebna obves·tila, podatke in strokovno 
pomoč. 

Odbori delavske kontrole delujejo tudi na 
pobudo družbe1110političnih organi.zacij, orga
nQlV upraVIljanja, inšpekcijskih služ,b, s kate
rimi tudi sodelujejo, ai.i posameznikov. 
Vsak odbor delavske kontrole v TOZD in 
odbor na ravni delovne organizacije sprejme 
za svoje delovanje okvirni program dela in 
časovno razporeditev svojega dela. Obenem 
si vsi odbori zastavijo tudi posamezne kon
trolne akcije. 
V zvezi s kontrolo družbene in ekonomske 
smotrnosti uporabe druž;benih sredstev in 
razpolaganja z njimi spremljajo odbori de
lavske kontrole zlasti: 
- ali so vsa osnovna sredstva prarvilno vpi
sana v ustrezne evidence, 
- pravilnost opravljanja inventure ter ugo
tavljanje rezultatov glede na knjižne po
datke, 
- ali SQ zmogljivos-ti osnovnih sredstev naj
bolje izkoriš-čene ter ugotavljajo vtzJroke za 
moreb~tno neizkoriščenost, 
- ali se izvaja zaš·čita in zavarovanje sred
stm· •proti morebiltnim •škodljivim pojavom, 
- ali poteka cleJ.i.tev sredstev na sklade s 
sprejetim načrtom oziroma sklepi, 
- namensko in smotrno uporabo vseh sred
stev, 
- pravilnost izvajanja določil o nadomešča
nju stroškov, 
- nadzor uresničevanja ,jn varstva pravic de
lavcev iz medsebojnih razmerij v zdr-uženem 
delu. 
Pri opravljanju svojih nalog se odbori delav
ske kontrole poslužujejo naslednjih oblik de
la in •sodelovanja: 
- pregledujejo finančne in ·knjigovodske po
datke, poslovne listine in zapisnike organov 
upravljanja, njihovih izvrši.lnih, posiovodnih 
in strokovnih organov; 
- aktivirajo samoupravne organe in njihove 
izvršilne, poslovodne in strokovne orgaJ1e in 
clružbenopoli.tične organizacije za odp.ravo 
nezakonitih aktov in sklepov ter dejanj ter 
za odpravo negaNIVnih pojavov v delovni 
skupnosti; 
- sodelujejo in se dogovarjajo za pomoč s 
posameznimi strokovnimi delavci, služ,bami 
in ostalimi organi v delovni organizaciji in 
izven nje za ·iZlvedbo inšpekcijskih pregledov, 
analiz in drugih kontrolnih akcij . 
Naš pravilnik o samoupravni delavs·ki kon
troli vsebuje tudi način delovanja samou
pravne delavske kontrole. 
Vsak član oc!Jbora delavske kontrole ima p~-a
vioo in dolžnost hoditi na seje odbora, na 
katere je vabljen. Ne sme pa razširjati po
dC~Jtkov in ugotovitev, če to ni potrebno za 
izvedbo nalog odbora. 
Vsak odbor delavske kontrole ima tudi pra
vico, da zahteva od ·vseh samoupravnih or
ganov, da mu posredujejo vse zapi•snike in 
gradivo o svojih sejah. 
O vseh ugotovljenih nepravilnostih, zlasti pa 
o tistih, ki pomenijo kazn~vo dejanje ali go
spodarski prestopek, ima odbor samouprav
ne deJavske kontrole pravico in dolžnost ob
vestiti pristojni ol.'gan v organizaciji združe
nega dela ill1 hk-rati predlagati ustrezne ukre
pe. Glede na to, da so člani odbora v TOZD 
neposredno izvoljeni s strani delovne skup
nost, njej .tudi odgovarjajo za svoje delo. 
Delovni skupnosti, samoupravnim organom 
in vodstvom družbenopolitičnih organzacij 
mora oc!Jbor samoupravne delavske kontrole 
poročati o svojem delu. 
V primeru, da pristojni organi in službe or
ganizacije združenega dela ne ukrepajo glede 
ustre:zne kršitve nepravilnosti, na katero je 
opozoril odibor delavske kontrole, ima 1le-ta 
pravico in dolžnost opozoriti o celotni zadevi 
pristojni organ dnmbenopolitične skupnosti. 
Pravilnik določa tudi delovno področje samo
upravne delavske k()(Il:trole. 
Odbori v TOZD kontrolirajo Zllasti: 
- izvajanje ustavnih določH in dn.1gih pred
pisov, 
- sprejemanje in izvajanje samoupravnih 
splošnih aktov, 
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-izvajanje s'klepov delavcev, organov uprav
ljanja, izvršilnih in p.oslovodnih organov ter 
poprej skladnost teh sk•lepo·v s samouprav
nimi pravicami, obveznostmi in interesi de
lavcev, 
- clru~beno ekonomsko smotrnost gospodar
jenja z družbenimi sredSitvi in porabe stroš
kov ter finančno in materialno poslovanje, 
- ukrepe za kakovost proizvodnje in stori
tev, 
- namensko, smotrno in humano izralbo de
lovne sile, 
- uveljavitev načela delitve .po delu pri raz
pm~ejanju in .pri delitvi sredstev za o sebne 
dohodke ter pravilnost obračuna osebnih elo· 
hodkov, 
- izvajanje dobrih pos.Iovnih običajev jn po· 
slovne morale, 
- i.Zlvajanje potrebne oziroma dogovorjene 
solidarnosti, 
- uveija,nljanje in ·varstvo samoupravnih 
dolžnosti in pravic delavcev, 
- uveljavljanje in ·vaTstvo dolžnosti in pra
vic delavcev iz medsebojnih razmerij v zdru
·ženem delu, 
- zlorabo funkcij ai.i položaja ter š:kodlji·ve 
neupravičene prekoračiuve pooblastil ter opu
·s·titv.e uveljavljanja odgovormosti, 
- uveljavljanje ustavnih načel o javnosti ele
la in o pravki do informiranosti delavcev v 
odločanju in izvajanju odločitev, 
- izvajanj.e varovanja poslovne tajnosti, 
- izvajanje nalog s :področja CZ in Sl;O. 
Pri svojem delu se odbor za delavsko kon
trolo lahko oibrne na katerikoli samoupravni 
on:mn v organizaciji .:uclruženega dela, ki tudi 
.san1 oprav,lja funkcijo delavske kontr.O'le, s 
tem, da: 
- dos,ledno spremlja ±zvajanje svojih skle
pov, 
- spremlja delo izvršilnih in poslovodnih 
organov, 
- vsestransko in kritično ocenjuje •predloge 
aktov in sldepov, preden o njih odloči, 
- analizira ·posledice izvajanja svojih skle
pov in drugih odločitev, 
- dosledno izpolnjuje načela odgovomosti 
vseh članov sveta delegatov o:uiroma delav· 
skega sveta pri sprejemanju sklepov, in dru
gih oseb, [(i so delujejo pri tem. 
Vsi precls·edniki odborov delavSike kontr.ole 
v TOZD sestavljajo odbor delavske kontrole 
na ravni OZD. V njegovo pristojnost sodi 
zla<sti izvajanje samoupravnega sporazuma o 
združitvi temeljnih organizacij v OZD IUV, 
nadzor dela skupnih Sltrokovnih slUŽJb, nacl
zor sLužbenih .potovanj delavcev DS SSS, 
nadzor izvajau1ja sprejetih načrtov v delovni 
organizaciji, nadzor utemelJenosti inves,ticij
skih odločitev v delovni organizaciji, ali se 
nabava 1ter prodaja sredstev opravljata v 
skladu z veljavnimi predpisi ter interesom 
delovne organizacije. Svetu delegatov pred
laga uvedbo, obliko in vsebino izvajanja za-

Na volišču za delegate SlS v letu 1974 
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časnih ukrepov v primeru, če temeljna orga
nizacija zaide v težave .zaradi poslovanja. 
Odbori delavske kontrole delajo na sejah, ki 
j.ih skliče predsednik na lastno pobudo, na 
pobudo članov odbora, Zlbora delavce·v, orga
nov upravljanja ali družbenopo11tičnih orga
nizacij. 
Iz tega kra1Jkega povzetka pravanrka o sa
moupravni delavski kontroli :lahko ugotovi· 
mo, da je samO'llpravna delavska kontrola 
neodtuj.Jjiva pravka in dolžnost ·vsakega de
lavca v organi<zaciji združenega dela IUV. Sa
moupravna delavska lmntrola kot poseben 
sam0upravni orgau1 delavcev mora biti in 
ostati trajna oblika uveljavljanja samouprav
nih odnosov ter neločljivi del samoupravne 
organizacije združenega dela. BZ 

Iz dela delegacije 
SlS TOZD 
Usnjarna Vrhnika 
in DS skupnih 
strokovnih služb 

Delegacija za samoupravne interesne skup
nosti, 1ki se j e konstituirala v začetku mese
ca decembra preteklega leta, se je do s·edaj 
že večkrat sestala 1n lahko rečemo, da je 
tudi resno popr.ijela za delo. čeprav smo se 
delegati šele sredi februarja prvič posveto· 
vali z delovnimi ljudmi v neposredni proiz· 
vodnji, to je na samoupravnih jedrih, s tem 
ni rečeno, da do sedaj nismo ničesar storili 
ali da smo odločali ;Je v ožjem krogu. Kot 
ve111:0, so se v mesecu decem:bru konstituira
le skupščine posameznih interesnih skupno
sti, na katerih so bili izvoljeni organi ~teh 
skupnosti (predsednik skupščine in zborov 
skupščin ter .izvršni odbori), obravnavani so 
bili ·predlogi programov in statutov posamez
nih skupščin, obenem pa je bilo kritično pre
gledano tudi delo ·v letu 1974. Za vse Silmpšči
ne SIS, in teh je enajst, je naša delegacija 
dolžna doLočiti po dva delegata, ki naj tudi 
aktivno sodelujeta pri vsaki seji. Glede na 
to, da je naša 15-članska delegacija splošna, 
so vsi člani zaposleni in Jih Je tudi več iz
voljenih v razne organe samoupravnih inte
resnih sroupnosti ali občinske 'konference de
legacij. Predlogi programov posameznih ob-

V skladišču usnja - TOZD Usnje-plast 

činskih interesnih skupnosti za leto 1975 so 
bili podani že v občinskem in tovarniškem 
glasilu, zato jih tu ne bi ponav·ljali. Ti pro
grami so bili na osnovi r&zprav na skupšči
nah SIS nato dopolnjeni in ovrednoteni, to· 
rej so bila izraJčunana potrebna sredstva za 
pmdvideno izpeljavo •teh programov, in si
cer: 

Predvideno Dejanska poraba 
v l. 1975 v l. 1974 

Občinska SlS 
izobraževalna skupnost 17.103.542.-
skupnost 
otroškega varstva 1.505.000.-
kulturna skupnost 1.566.480.-
telesno kulturna 
skupnos t 1.670.500.-
skupnost 
socialnega skrbs tva 2.459.400.-

15.239.000.-

1.776.000.-
1.500.203.-

1.577.794.-

---------------------
SKUPAJ 24.304.922.-

Sl~upno torej potrebujejo občinske interesne 
skupnosti 2.430 milijonov S din. Glede na 
dovoljeno porabo po družbenem dogovoru 
pa bi bilo glede na 7.42 Ofo pr1spevno stopnjo 
in po odbitku sreds·t·ev za solidarnost 
(0.94'0/o) im republiške odmere <(0.32 ~/o) mo
goče zbrati za 5 %manj ·sredstev. 
V okviru teh možnosti se bodo morale ob
činske SlS med seboj samoupravno dogo
voriti .in določiti, katerim programom je po· 
trebno dati prednost oziroma, ,kaj naj izpade 
ali se odloži. To vsekakor ni lah!ka naloga, 
še posebej, če povemo, da 1so v programih 
le najnujnejša .sredstva za vzdrževanje objek
tov, medtem 1ko ne predvidevajo nobenih 
sredstev za nove investicijske na1ož;be. Izje
ma so le vzgoj.no varstven~ zavodi, kjer je 
problem najbolj pereč in sta v te namene 
predv1deli občinska izobraževalna skupnost 
in skupnoSit otroškega va11stva 194 milijonov 
Sdin. Za vse ostale nove investicije pa bo 
potrebno dobiti še dodatna sredstva, pa naj 
bo to za šole, kulturo ali telesno kulturo. 
Zato so se tudi posamezne SIS odločile, da 
predlagajo skupščinam, da presežke .jz .pre
teklega leta namenijo za nove gradnje. Pri 
tem se je tudi naša TOZD odLočila, da s 120 
milijoni S dinarjev sodeluje pri gradnji no
vega kulturno-športnega objeMa, ki naj bi 
poleg ,rešitve šols'ke telesne v~goje služH ta
ko za kulturne in teiesnokulturne prireditve 
na Vrhniki. Takih .in .podobnih akcij bo po
trebnih še več, saj bomo le z zavestnim od
tegovanjem sredstev v določene namene lah
ko reševali navedene pereče probleme. Ker 
bo pretežen del sreds,tev za skupno poraJbo 
ZJbran na osnovi prispevkov iz bruto osebnih 
dohodkov, naj pov.emo, da se je ta pri•spevek 
zni<žal od lanskih 30.14 '0/o na 29.60 Ofo v Ietoš· 
njem letu, kar po družbenem dogovoru ni
kakor ne sme biti presežena. Tako bo npr. 
tisti, katerega bruto osebni dohodek znaša 
500 ali 400 tisoč S din, priS>peval za skupne 
potrebe 148, oziroma 118 tisoč S dinarjev. 



Poglejmo, kako so si ta delež razdelHe po
samezne republiške in občinske SlS: 
Z·veza skupnosti 
otroškega varstva SRS 
Občinska skupnost otroškega varstva 
Občinska .izolbraževa·lna skupnost 
Kulturna skupnost SRS 
in občinske kulturne skupnosti 
Telesno kulturna skupnost Slovenije 

2.37 °/o 
0.37 ~lo 
4.65 °/o 

0.54 Ofo 

in občinska ·telesno kul·turna skupnost 0.45 °/o 
Zdravstvena skupnost SRS 
in občins•ke ndravstvene sl\lup. 
Zveza •skup. socialnega skrbstva SRS 
-in skup. soc. skr.b. 
Skupaj 

8.01 ~/o 

0.58 Ofo 

16.97 °/o 

Solidarnost 0.83 °/o 
Skup. pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja v SRS 11.80 "/o 
SKUPAJ 29.60 ~/o 
Poleg 1teh sredstev, ki jih bodo prispevali za
pos-leni iz svojih hruto osebnih dohodkov, pa 
bodo del sredstev (približno 113) prispevali še 
v obliki prispevkov iz dohodka TOZD, seve
da glede na uspešnost pos-lovanja. Morda se 
nam to merilo ne ZJdi pravilno, venda•r se 
mora,mo zavedati, da lahko soraz·merno več 
prispeva tisti, 'l\li več ustvari. Da bi jasneje 
videli, iV kakšne namene in koliko sredstev 
bo po omenjenih predvidevanjih v letošnjem 
letu prispevala naša TOZD, smo pripra·vili 
naslednjo tabelo: 

PREGLED PRISPEVKOV ZA SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI (v milij. S din ) 
TOZD USNJARNA VRHNIKA IN SKUPNE STROKOVNE SLUžBE 

Predvideno v l. 1975 Nakazno v l. 1974 

Iz bruto osebnih dohodkov 

l. Zveza skup. o t r. Yars tva SRS 
2. Občinska skupnost otroškega var stva 
4. Občinska izobraževalna skupnost 
S. Kulturna skupnost SRS in občinske 
6. Telesno ku!. sk. Slov. in obč. tel. ku!. skupnosti 
9. Zdravstvena skup. SRS in občin. 

10. Zveza sk. soc. skr. SRS in s. soc. skr. 
12. Solidarnost 
13. Skupnost pok. in inv. zav. SRS 
- Občinski davek iz del. razmerja 

14. Skupaj iz bruto OD 

Iz dohodka TOZD 

3. Izobraževalna skupnos t Slov. 
8. Raziskovalna skup. Slovenije 

- Sreds tva za zdr. zav. del. po. pos . ski. 

Skupaj 

7. Zveza skup . za za po. SRS in skup. za za po. 
9. Zdrav. skup . SRS in obč. zdrav. s. 

13. Skup. pok. in inv . zavarovanja SRS 

Skupaj 

13. Skupn . im·al. in pok. zav. SRS 

Skupaj iz dohodka TOZD 
SKUPAJ 

Ugotov;imo lahko, da bomo prispevali v le
tošnjem letu kljub nižji prispevni stopnj.i 
okmg 397 mi·l~jonov S din več za SlS, seveda, 
če se bodo glede na predvidevanja povečali 
tudi osebni dohodki in Jbomo dosegli enake 
poslovne rezultate kot v preteklem letu. Pr-i 
tem pa moramo opozoriti, da je treba te 
pr·ispevke nakazovati int.eresnim skupnostim 
v tiste občine, G<jer delavec stanuje, zato bo 
glede na precejšnje števHo zaposlenih izven 
naše občine in po odlbitku prispevkov za re
publiške in regionalne namene, od skupnega 

Sklepi 
sa1noup ravnih 
organov TOZD 
Usnjarna Vrhnika 

Odbor za medsebojna razmerja je sprejel 
na sejah v januarju in februarju naslednje 
sklepe: 
l. Določil je razpored irzmen za letovanja v 
počHniškem domu v Strunjanu in kamp-pri
kolicah. Izmene trajajo pov,sod po 10 dll!i, in 
sicer: 
od 14. 6. do 23. 6. 75 
od 26. 6. do 3. 7. 75 
od 4. 7. do 13. 7. 75 
od 14. 7. do 13. 7. 75 

osno\'a bruto OD 
6.350.- milij . 

stopnje znesek stopnje znesek 

2.37 ,,, 
0.37 
4.65 
0.54 
0.45 
8.01 
0.58 
0.83 

11.80 

29.60 

8.63 
1.70 

0.16 
1.47 
1.00 

150.5 
23 .5 

295.3 
34.3 
28.6 

508.6 
36.8 
52.7 

749.3 

1.879.6 

287.0 
56.5 

343.5 

2.43 °/o 119.2 
0.43 22 .4 
6.03 310.7 
0.69 40 .7 
0.61 33.3 
8.27 432.4 

11.48 563.8 
0.20 10.6 

30.14 1.533.1 

osnova 3.325 n1ilij. 

8. 14 
1.80 
0.52 

270.7 
59.8 
22.3 

352.8 

osno\'a bruto OD 6.350.- milij . 

10.2 0.20 9.5 
93.3 1.48 78 .1 
63.5 0.80 39.5 

167.0 127.1 

Razlika 75-74 

+ 346.5 

-9.3 

+ 39.9 

osnova posl. sklad 10.951 milij . 

1.27 138 .6 1.35 118.9 + 19.7 

649.1 598.8 + 50.3 
2.528.7 2.131.8 396 .8 

našega pri,spevka 2,5 milijard S din, namenje
nih za SI·S v občini Vrhnika približno 400 
milijono'V S din. 
Vso omenjeno prob~ematiko smo delegati tu
cli •podali delavcem naše temeljne organiza
cije na zborih delovnih ljudi. Na teh sestan
kih so se zaposleni strinjali s predlaganimi 
programi in prispevnimi stopnjami, delegati 
pa homo ta stališča zastopali ·tudi na bližnjih 
skupščinah posameznih interesnih skupnosti, 
nakar bo konec meseca marca podpisan druž
beni dogovor. A. K. 

od 24. 7. do 23. 7. 75 
od 3. 8. do 12. 8. 75 
od 13. 8. elo 22. 8. 75 
od 23. 8. do l. 9. 75 
od 2. 9. do 11. 9. 75 
Prednost .pri izbiranju pr.ijavljencev za leto
vanja bodo ~meli tisti člani kolektiva, ki bni 
niso letovali, delavci ·z ni~jimi OD, delavci s 
številno druž-ino, delavci iz m okrih oddelkov 
ter invalidi. 
2. Za letovanje ·Članov delovnega ·koleMiva 
TOZD usnjarna šmar·tno je odstopil eno so
bo v počitniškem domu cv Strunjanu. 
3. Določil je ceno oskrbnega dne v počitniš
kem domu v St·runjanu: 
- odrasH SO din dnevno 
-otroci do 7. leta 20 din dnevno 
- otroci od 7. do 15. leta 30 din dnevno 
- tuji gostje 110 din dnevno 
4. Najemnina za uporabo ·ka:mp•prikolice zna
ša na dan 35.- din. 
5 . . Poleg štirih že Iani kupljenih prikolic bo
mo imeli letos še ·šeM novih, ki jih bomo 
postavti:li v kampih ob istrski obali. Ena pri
kolica s·tane z opremo vred okrog 7 miiijo
nov S din. 

če bo več članov l<'olekti-va zainteresiranih za 
letovanje v 1toplicah - v posezoni, bomo 
pdkolice lahko prepeljali tja. 
Splošni seMor je zadolžen, da najde prostor 
za kampiranj-e. 
6. Po sklepu odbora so prejele danice ko
lekti'Va TOZD USNJARNA VRHNIKA za 
8. marec vPednostni bon za 20.000 S din. Ker 
smo v s-kladu sl<'upne porabe rezervirali za 
ta namen 15,000.000 S din (in Jbi jih tudi po
rabili. če bi se odločili za iZJplačilo gotovine), 
je odbor razliko - 2,300.000 S din - na
menil kot ustanovitveni delež za lastni otro
ški vrtec TOZD USNJARNA VRHNIKA. 
7. Za člane samoupravnih OI'ganov in izvršne
ga odbora sindikalne organizacije TOZD je 
naročil 70 .izvodov brošure tovariša Franceta 
Popita »O planiranju v luči ustavnih spre
memb«. 
8. ZavrnH je ponudbo Ivana Oblaka z Vrlmi
ke, Opekarska cesta, za nakup družins·ke 
hiše. Ponujena cena je bila 100 milijonov 
S din, za adaptacijo bi porabili še 20 milijo
nov S din. V preurejeno hišo pa bi lahko vse
lili le dve družini. 
9. Določil je ceno kosil za delavce drugih de
lovnih organizacij, ki opravljajo delo v TOZD 
Usnjarna Vrhiii·ka, in sicer 2.000 S din kosilo 
in 1.000 S din večerja. 
1 O. GasilSikemu društvu iz ·PodHpe je odobril 
50.000 S din za nakup •spominskega •traku. 
11. časopisu Zveze slepih Jugoslavije je odo
bril objav-o oglasa v vrednosti 70.000 S din. 
Delavski svet pa je sklepal o naslednjem: 
l. P.otrdil je odločitev odbo.ra -za medsebojna 
razmerja, da bo 20-stanovanjski blok TOZD 
USNJARNA VRHNIKA gradil TOZD !grad
gradbeništvo, ki je v ponudbi za Oikrog 13 mi
lijonov S din cenejši od Gradbišča Cerknica. 
Sama gradbena dela bodo stala okrog 350 do 
360 milij-onov S din in predstavljajo eno tret
jino celotne vrednosti. Stanovanjski blok bo 
predvidoma dokončan v maju 1976. 
2. P-otrdil je osnovni akcijski program TOZD 
za razumno gospodarjenje in varčevanje v 
letu 1975, akcijski program sa1noupravnega 
organiziranja, aJkcijski program izobra-ževa
nja in program za postopno odpravo nočnega 
dela žena. 
3. Potrdil je predlog delHve dohodka za leto 
1974, kot je bil sprejet na sestankih samo
upravnih jeder TOZD USNJARNA VRH!~U
KA in je ostalo od ustvarjenega dohodka po 
pO;kritju osebnih dohodkov ter pogodbenih 
in za1konskih obveznosti 2,244.000.000 S din. 
Iz tega os-tanka moramo 
.izloči ti v rezerVilli sklad 
TOZD 204.000.000 S din 
prispevati za nerazvite 
republike 
in v skupne r.ezerve 
Preostala sredstva je 
prejšnji obravnavi na 
razdelil takole: 

322.000.000 S din 
112.000.000 S din 

delavski svet ·po po
samoupravnih jedrih 

v poslovni sklad 894.000.000 S din 
v ·sklad skupne porabe 650.000.000 S din 
za potrebe dru~b. standarda 
(šolstvo, obramba) 61.000.000 S din 
Istočasno je bil sprejet tudi program upora
be sredstev sklada skupne porabe v letu 1974, 
in sicer: 
regres za letovanje 
za stanovanjsko gradnjo 
prispevek h gradnji športne 

150.000.000 S din 
150.000.000 S din 

dvorane na Vrhniki 120.000.000 S din 
nakup kamp,prikolic in ureditvena 
dela ·v Stmnjanu 60.000.000 S din 
po sporazumu 'V sklad 
za štipendiranje na Vrhniki 50.000.000 S din 
nagrade jubHantom 40.000.000 S din 
depozit za :negospod. inve-
sticije - posojilo TOZD TUš 71.000.000 S din 
tovariško srečanje 75 20.000.000 S din 
investicije za obrat 
družbene pr·ehrane 20.000.000 S din 
8. marec - Dan žena 15.000.000 S din 
oprema za civilno zaš·čito 8.000.000 S din 
Dedek mraz 6.000.000 S din 
dotacije krajevnim skupnostim 3.000.000 S din 
dotacije društvom 
in ustanovam 8.000.000 S din 
s'kupaj 721.000.000 S din 
Predvideno dogovorjena uporaba sklada 
skupne pora>be je torej večja, kot smo vanj 
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vložili sredstev. Iz preJsnJega leta nam je 
namreč ostalo neizkoriščenih še 168 milijo
nov S din. Tako imamo pravzaprav še v re
zervi - nerazporejenih 97 milijonov S din 
za potrebe, ki jih krijemo iz .tega sklada. 
4. Okvirno je delavski svet razpravljal tudi 
o investicijskih naložbah v tem letu. Ugoto
vil je, da st-a 2 milijardi S din s sklepi že na
menjeni za nasledpje investicije: 
- preselitev in ureditev usnjene 
konfekoije in galanterija SOO.OOO.OOO S din 
- odkup skladišč za surove kože 
- v Ligojni 310.000.000.S din 
- za novo opekarno 600.000.000 S din 
- delno plači:lo ·novega 
računalnika 200.000.000 S din 
- pomoč za ·trajna obratna 
sredstva TOZD Malopro-
dajna mreža 130.000.000 S din 
- odplačilo anuitet za 
osnovna in oibratna sredst\'a 300.000.000 S din 
Za nove naložbe ostane tako po izračunu 
prostih še 1,316.000.000 S din in 377.000.000 
S din, ki jih bo vrnila TOZD Tovarna usnja 
šoštanj iz naslova investicijskega posojila. 
Delav~ki svet je odobril iz razpoložlji'Vih in
vesticijskih sredstev posojilo TOZD Malopro
dajna mreža v ·višini 30.000.000 S din (z dobo 
vračanja 7 let) za odkup •trgovskega lokaia v 
Mm-1boru (ta lokal ima Maloproclajna mreža 
sedaj v najemu od Borca). 
S. Potrdil je spremembe samoupravnega spo
razuma o osnovah in merilih notranje clelH
ve sredstev za OD, 'kot so bHe sprejete na 
sestankih samoupravnih jeder . . Postopek za 
uveljavitev teh sprememb se je začel na .pred
log sindikalne .liste 7S. Glavne spremembe 
oziroma novosti pa s-o naslednje: 
- vratarjem in čuvajem pripada za nad
urno delo (ne glede na to, kdaj je opravlje
no) d-odatek v višini 60 ~lo, 
- dnevnice za pot-ovanja v državi so sedaj 
14.000 S din (prej 12.000) in 9.000 (za potova
nja, ki 'trajaj-o od 8 do 12 ur) . . Prej je znašala 
dnevnica za ·taka potovanja 8.000 S din, 
- ·kilometrina za službene prevoze z lastnimi 
avtomobili znaša 1SO S din (prej 130) za •pre
voženi km, 
- terenski dodatek znaša 6.500 S din (prej 
5.400 S din), 
- lastni prispevek za prev-oze na delo je se
daj 3.000 S din (prej 2.000 S din), 
- prevozi na delo z lastnim prevoznim sred
stvom (kjer ni javnih prev-oznih sredstev) se 
obračunavajo po 50 S din od km (prej 
40 S din). 
6. Odobril je nakup 16 mm kino-projektorja 
(okrog 2.000.000 S din) za potrebe izobraže
vanja, obrambne vzgoje in pouk požarne var
nosti. 
7. Odobril je nakup radioaparata za tovarniš
ki avto Ci·troen (okrog 300.000 S din). 
8. Odobril je r·erolamacijo nizozemskega kup
ca oblačilnega velurja (velur je bil neenakih 
barv in slabe raZJtržnosti v okrajinah) v zne
sku 3,500.000 S din. 
9. Sprejel je sklep, da se ugotovljena izguba 
pri obračunu str-oškov za maiice, kosila in 
večerje v letu 1974 krije iz sredstev za OD 
v TOZD. 
10. OdQibril je stroške za ureditev samskih 
sob: nakup okenskih zaves za vse samske 
s-obe, ureditev klubske sobe in ureditev ko
lesarnice. 
11. Potrdil je odločitev, sprejeto na samo
upravnih jedrih TOZD, da TOZD USNJARNA 
VRHNIKA odpiše v Ietih 1973 in 1974 dano 
posojilo za modernizacijo železnic v znesku 
192.000.000 S din - za pokrivanje iZJ.pada 
transportnih dohodkov železniškega gospo
darstva Ljubljana. 
12. Potrdil je sporazum o financiranju vod
no-gospodarskih del na območju Vodne skup
nosti Ljubljanica - Sava za leto 1975. 
13. Delavski svet je ugotovil, da je tovariš 
Josip Nadj {iz pomožne dejavnosti) s1toril 
2 hujši in 1 lažjo !kršitev delovnih dolžnosti 
in zato sprejel sklep, da mu preneha delov
no razmerje. 
14. Tovarišema Milanu Pavlinu in ,Pavlu Ve
luščku (iz pomožne dejavnosti) je izrekel uk
rep »pogojna izključitev 1z delovne organi
zacije<<, ker sta sodelovala pri odnašanju 
bakra iz tovarnne. 

I. K. 
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Novost na sejmu v Zagrebu; avtomatska na
pmva za brizganje z izplakovalno napmvo 
(KOSTROJ). Vodno izplakovanje predstavlja 
doprinos k varovanju večje čistosti okolja, 
predvsem pa pomeni večjo stopnjo požarne 
varnosti, primerjajoč z našimi brizgalnimi 
11apravamL 

Nagrajevanje 
po delu 
dejavnik, ki ga 

v prevec 
zapostavljamo 
pri našem 
gospodarjenju 

Kljub temu, da smo v političnih dokumen
tih, zlasti v sklepih sindikalnih kongresov, 
jasno zapisali, da je ·treba delavce nagraje
vati po delu, da za delo ne more biti zgor
njih mej, v praksi zelo malo menjamo stvari. 
Predvsem zelo počasi in brez ustreznega pro
grama lomimo uravnilovko, ne iščemo meril 
za delo in nagrajevanje po njegovih rezulta
tih. V posameznih obratih ali oddelkih je še 
vedno premalo normiranih del, predvsem 
pa same norme, tudi če že obstajajo, ne za
jemajo celotnega uspeha, saj se običajno 
zadovoljimo samo z enotami - čas, kos, di
nar - medtem ko je točka 1kot pomemben 
spremenljivi del osebnega dohodka v rokah 
posameznih odborov, ni pa vezana neposred
no na uspehe gospodarjenja. 
Rezultati gospodarjenja so prav gotovo naj
bolj odvi,sni od zavzetos•ti ljudi za delo, od 
kakovosti dela, od stodlnosti ali od gospo
darjenja v celoti. Vsak posameznik naj bi 
bil v prvi vrsti nagrajen od uspehov svojega 
dela, nato pa šele od uspeha delovne orga
nizacije kot celote. 
Toda, kako bomo tukaj hitreje napredovali, 
če je 30 ali 40 ~/o zaposlenih ·brez posamičnih 
spodbud za delo in nagraJevanje, čeprav so 
zajeti v to število tehnologi, izmenovodje, or
ganizatorji proizvodnje, raziskovalci, Jmmer
ciaHsti, kva:lifidrani in visoko kvalificirani 
delavci? Omrtvičen je torej tisti del, ki ima 
naJvečji vpliv na povečanje storilnosti, na 
ekonomičnost in donosnos·~ poslovanja. Naše 
največje rezerve so prav v organizacij.i dela, 
spreminjanju tehnologije, v združevanju in 

programiranju pr·oizvodnje, raziskovalnega 
dela in prodaje na domačem in tujih trgih. 
Seveda same resolucije zadeve ne bodo pre
maknile z mrtve točke. Tudi naši protiinfla
cijski programi so polni parol - dopolniti 
s1stem nagrajevanja, toda kako ukrepati in 
kje začeti? 
Sam bi rad s tem prispevkom nanizal nekaj 
določnih predlogov ali vsaj misH, kako za
četi. 

l. V proizvodnji mislim, da ni del, ki se ne 
bi dala normirati, ker so tudi slabe norme 
boljše od nobenih. Prevečkrat se zatekamo 
k raznim poprečjem in na •ta način posamez
niku jemljemo pobudo - normirati torej, 
kar se le da. 
2. Delavcem na nonniranih delovnih mestih 
je treba za daljša časovna obdobja, pol leta 
ali celo leto zagotoviti, da se norme ne bodo 
zvečale. Danes so redni pojavi, da ali ljudje 
manj delajo aU pa narejeno ne zavedejo za 
obračun, ker se bojijo, da bodo .prevelika 
preseganja norme vzrok za popravek iste. 
Posledice so jasne - storilnost se ne premi
ka, prav tako pa tudi zastajajo osebni do
hodki. 
3. Vsa skladiščna dela so praktično neno.rmi
rana, mislim, da ni opravičila za to (saj men
ela ne bomo trdili, da se ne da normirati 
dela ali v skladišču surovine ali v skladišču 
gotovega usnja in kemikalij?). 
4. Transpor1:ne skupine in šoferji - pog~ej
mo malo k transpor-tnim podjetjem, kaj so 
kHometerske tone in podobno. 
S. V pomožni dejavnosti, predvsem pri vz;dr
ževanju, je prava merHa najti dosti težje, 
verjetno pa je vsaj nexkaj del takih, ki se 
dajo normirati. 
6. Razmeroma močno skupino predstavljajo 
v naši proizvodnji izmenovodje, sorterj.i, za 
katere je kot na dlani norma lahko samo 
načrt, kot kakovost,no merilo pa doseženi 
sortimenti. Oboje imamo mesečno točno .izra

·Čunano in vodeno. če bi te podatke primer
jali s podatki, ki smo jih zapisali v letni 
načrt, bi lahko hitro izračunali tudi nJihovo 
doseganje ali nedoseganje norme. če k tej 
skupini prištejemo še oddelkovodje in vodje 
obratov, je praktično ves tehnični štab še 
kako zainteresiran tako za ·kakovost in načvt, 
kar pa sicer pri današnjem načinu nagraje
vanja ni pogosto primer. Priprava proizvod
nje in razvoj skrbita za čim boljše artikle 
in študirata pocenitve postopkov. Tudi te po
datke smo zapisali v d:ruž;beni načrt - rešit
ve so tu. 
7. Prodaja in nabava sta ravno tako člena 
v celotnem pos•topku, obema smo dali pou
darek, saj smo postavili okvire, v katerih 
naj delata, in mislim, da sploh ni problem, 
ka:ko komercialis·tom priznati učinke dela, 
saj so ·kot na dlani (realizacija, dosežene ce
ne, čim manjše zaloge in podobno). 
Predlogov je še in še, toda če je nečesa .pre
več, zopet postane nezanimivo. Za lažje ra
čunanje tistim, ·ki nimajo vsak dan pred sabo 
kalkulacij, še pri!bližna 1kalkulaoija za goveji 
boks, ki ima prodajmo ceno, recimo, 200 
N din/m~. V tej ceni predstavlja: 
surovina - 125 din 
pom. material - 30 din 
režija - 35 din 
osebni dohodki - 10 din 
Mislim, da ni potrebno posebej razlagati, 
kako velik del predstavlja z ene strani smo
vina in kako skromna je postavka osebni do
hodek. če pa še malo priščipnemo pl'i režiji 
in kemikalijah, je kot na dlani, da bi OD 
lahko tudi podvojiM, če bi dali od sebe vse 
- predvsem pa vsak na svojem delovnem 
mestu. 
Padla je namreč tudi ov.ira v samoupravnih 
sporazumih, saj OD niso več omejeni pri de
lih in delovnih mes,tih, za •katera smo našli 
merila za nagraj,evanje. M1slim, da je zadnji 
čas, da zavJhamo rokave, i'ndelamo merila 
za nagrajevanje do posameznih delovnih 
mest in se tako poslov·imo od sedanjih pla
čilnih ra,zredov in sprotnega določev.anja 
točke kot spremenljivega dela osebnih do
hodkov. 

J. M. 



Zamislimo se, kako 
malo truda je treba 

•v • 

za preceJSnJe 
·prihranke 

če resnično želimo varčevati, je med drugim 
potrebno: 
L Ugašati nepotrebno goreča svetlobna te
lesa. 
2. Izključevati ventilatorje oziroma kalorifer
je tam, kjer ni potrebno, da obratujejo. 
3. V p1~imeru, da delavec 'Za dalj časa zapusti 
~elov~11 s'!ro.i, naj le-tega izključi. 
ze pr.I beznem ·pregledu lahko uaotovimo da 
nepotrebno svetijo cele vrste s~retlobnil{ te
les, ~la nepotrebno obratujejo najrazličnejši 
vent:latorji ·in kalor.iferji. Z uga1šanjem svet
lobmh teles prihranimo pri električni ener
giJI 111 na svetlobnih .telesih. 
Pri oiJ;>ratovanju strojev v pros·tem teku pa 
se poJavlja v om:r~ežju jalova •energija, ki _jo 
mor~mo prav tako premagovati z novo pri
d?:biJeno ozimma kupljeno električno ener
giJO. 
P1~i" dnevni porabi električne energije do pri
bhzn? 22.000 kWh se ocenjuje, da lahko pr.i
hrammo SOO kWh/dan X 265 dni x 35 = 
4.630.00 S dion. 
B) Iz zaključenih delovnih nalogov iz leta 
1974 se da razbrati, da je b~lo okrocr 20 miJ;i
jonov .stroškov popravila oken •vra1: stekel 
platojev in da je bilo v letu 1974 ra;biilih z~ 
o~ro~ 10 milijonov steklenih plošč pri pe
stmgih. 
C) Ob sprehodu skozi tovarno je moč videti, 
kako ·lahlwmiselno zapravljamo svoj denar. 
Na mestih ob odmaščevalnki, luži,lnici bar
varni teče sk01raj vedno .mrzla indus,ti::ilj,ska 
voda ... še večda 's.koda se pa dela tam, kjer 
zaradi malomarnega odnosa do dela izteka 
pitna voda ali celo vmča industrijska voda. 
V letnih mesecih je opaziti, da se na naj
različnejših mestih hladijo steklenice radei1-
ske vode, nanj.e teče ·močan curek vode, pa 
čeprav bi z·a enak učinek hlajenja steklenice 
zados•toval le drobcen curek vode, če je že 
potrebno steklenice ohladi>t.L Pri pranju tuji 
ali domači šoferji puščajo odpr·t ventil ria 
cevi za pranje avtomobHa. 
Hladna voda- ocena: 
5m3/uro X 24 = 120m3/dan X 0,56 Ndin 
6.700 Sdin X 265 dni = 1.775.000 Sdin 
Topla voda - ocena: 
100m3/dan X 45.700 S din X 265 dni 
12.110.500 Sdin 
če obratuje ttmelska sušilnica Kostroj praz
na, porabi v 4 .urah 10 miHjonov ·kca:f toplo
te, kar stane 20.000 Sdin in električne enercri-
je 120 kW X 35 = 42.000 Sdin. "' 
Verjetno so v skupnem znesku okrog 680 
milijonov din stroškov VZJdrževanja strojev 
ia1 naprav tudi s.trošiki, ki so nastali zaradi 
malomarnega in neodgov-ornega odnosa do 
elela, npr. zaradi nemazanja ~str.ojev: odma
ščevalni stroji., strugalni stroji itd. 
če seštejemo zneske pod A, B, C, vidimo, da 
se lahko brez vsakega truda .privarčuje ozi
roma v nasprotnem zapravi, če ne -cela vsota 
48.525.000 S din na leto, pa ·vsaj elel tega 
zneska. 
Znesek 48,525.000 S din ni velik; če pa po
mislimo, da je tolikšen, da bi za ta :z;nesek 
1ahko kupili 2 stm1ovaa.1ji oziroma rešili dva 
stanovanjska problema, je to veliko. 
Veliko je predvsem zato, ker za prihranek 
dela od vsote 48.525.000 S din ni potrebna 
nikakršna investicijska na1o~ba, n~kakršna 
firzična ali umska obremenitev človeka, tem
več le zavest, da so sredstva, s kater.imi raz
polagamo, naša. Prav tako, kot varčujemo 
doma z elektriko, vodo itd., moramo varče
vati tudi v naši delovni skupnosti. 

K. P. 

Stanovanje iz sredstev solidamostnega skla
da v Litiji 

" ... Solidarnostni 
Dedek Mraz vam Je 
prinesel najlepše 
darilo - nova 
stanovanja .. . " 

(Iz govora to·v. Ivana Boha, 30. decembra 
1974) 

Petinštirideset predstavnikov srečnih družin, 
predstavniki občinskih družbenopolitičnih or
ganizacij in predstavniki solklarnostnega 
stanovanjskega sklada ter samoupravne ,g.fa
novanjs'ke skupnosti Litija so se 30. decem
bra 1974 zbrali na zadnjem ·sestanku v ,re
stavraciji Pošta v Litiji. 
Petinštir,ideset ža!'ečih oči je .požiralo besede 
iz ust tov. Pdntarja, predsedni.ka solidarno
stnega stanovanjskega sklada. Petinštirideset 
drhtečih, srečnih rok je podpisovala stano
vanjske pogodbe, petinštirideset ... 
Novi sosedje so se ogledo'VaH, prepričani, ela 
bo čudovito stanovati s1kupaj, občinski mož
je so čes.titali. Vzdušje tega dne je bilo en
kratno in mi smo bili srečni, samo srečni -
in hvaležni. 
Nešteto žalostnih usod se je prepletalo Ieta 
in let•a. Težkih trenutkov mož in žena, ot
rok ... 
- Govorijo: 
... :živela sva pri njenih starših. V podstreš
Di sobici, strop je bil nizek, okno samo eno, 
majhno. Prišel je otrok in potem smo živo
tarili ... 
... Vse je bilo vlažno. Kupila sem novo oma
ro, dala van~o novo obleko in čez štirinajst 
dni je ·bila na njej debela plast plesni. Ni se 
dalo živeti ... 
... Podstrešje je bilo poleti vroče, pozimi 
mrZJlo. Prejšnjo zimo ponoči ntkoli niiSem mi.r
no spal. Vsake toliko časa sem vstal, naložil 
peč in spet legel. Otroci so zmrzovali ... 
. . . Stanovala ~s·va kot podnajemnika ·v sobi
ci s 15 m 2 • Gospodarji so bili čudo'Viti ... , sa
mo ... StrOip je bH n i,zek, kuha.ti se ni dalo, 
stranišče je bilo prehodno. Kurila sva si na 
.elektriko ... 
- Govore še in še ... 
Nova stanovanja pa so lepa, prostorna, sonč
na, topla. V njih živimo, res živdmo. 
Mogoče je v teh besedah preveč sentimen
talnosti, .toda če je človek srečen, drugače 
ne gre. 

No, in kako je prišlo do razdelitve teh sta
novanj? 

Razpis o novih stanovanJih iz solidarnostne
ga stanovanjskega sklada v ,blokih na Rozma
novem trgu je bil končan 20. septembra lani. 
Za stanovanja je zaprosilo 105 druž•in . 
Komisija solidarnostnega stanovanjskega 
sklada pod predsedstvom tov. Pi,n ta,rja je se
stavila pravHnik dodelitve oziroma točkova
n}a. (Pravila so bila 'V okviru javne obrav
nave objavljena tudi v Usnjarju.) Med seboj 
so izbrali komisijo, ki je hodila po domovil1 
prosilcev in ocenjevala njihove stano'Vanj,ske 
oziroma ·ži·vlj.enjske pogoje. Prednostna lis{a 
v novembru je pokazala, ]Qdo bo dobil sta
novanja. Komisija in samoupravna stano
vanjska .skupnost sta sklicali še sestanek z 
vsemi prosilci in 30. decembra so bili ključi 
v naših rol<iah. · 
Ljudje v komisi:ji soHdarnostnega stanovanj
skega sklada 6 ·0 imeli težko delo. Morali so 
biti pravični, dosledni, nepriSitranski. Misiim, 
da so morali velikokrat slišati tudi kakšno 
krepko, žalj ivo 1besedo. In mcla bi se jim na 
tem mestu zahvalila. Takl1at, na zadnjem 
srečanju ob Declku Mrazu smo bHi preveč 
srečni, da bi po.mislili nanje. 
Verjetno bodo zadovoljni ·S čisto skromnim 
- hva,la za vse! 
Tri od petinštirideset 'Stanov,anj so kot resni
čen dO'kaz solidarnosti pri.padi.a družinam, ki 
jih je prizadel plaz v Zapoclju pri Kresnicah. 
Sedemnajst stanovanj je pri·pacllo mladim 
družinam, ki bodo v stanov,anjih os.tale 7 let. 
Z niz·kimi osebnimi dohodld je 24 družin, 2 
stanovanji pa sta pripadli upokojencem. 
Delavcem iz TOZD Usnjarna šmartno je bilo 
dodeljenih sedem stanovanj. Dobili so jih: 
Marj.m1 Verbajs, Jože Gorišek, Dragioa Maj
cen, Lojze Berčon, Marta Doblekar, Magda 
Omahen, Vera Vidergar in Franc Jer·in. 
Mislim, da je s .tem povedano skoraj vse; pa 
še to: predvidoma v maju bo vsel jivih no
vih 33 stanovanj na Rozmanovem trgu. 
Tudi to bo novi sad solidarnosti! 

M.O. 

Sistemizacija ni 
analitična ocena 
delovnih mest 

OB SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST 

V današnjem prispevku vas bomo na kratko 
seznanHi, ·kako poteka delo pri si,s-temizaciji 
delovnih mest. 
Delavski svet TOZD Usnjarna Vrhnika je na 
svoji peti-seji, 30. oktobra lani, s.prejel sklep, 
naj odbor za medsebojna razmerja imenuje 
komisijo, ki bo i'zdelala osnutek sistemizaoije 
delovnih n1:est TOZD Usnjarna Vrhnika do 

Z občnega zbora sindikalne organizacije 
TOZD Usnjarna T/rlmika 
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septembra 1975. OMR TOZD Usnjarna Vrh
nika je na svoj-i 13. seji, 25. novembra lani, 
imenoval sedemčlansko osrednjo lmmisij.o in 
posebne skupine opisovalcev, k i naj najprej 
opmvijo opise delovnih mest. Te skupine so 
imenovane po oddelkih, skupaj pa štejej-o 
49 članov. Svojo nalogo so vsi vzeli resno in 
se lotili elela. Talw so že opisana vsa delovna 
mesta v lužilnici, obclelovalnici, dodelavi, la
kirnem oddelku, ščetinaPni, pomožni dejav
nosti, skladišču gotovega usnja in sortirnici 
ter v obratu družbene prehrane. V ostalih 
delovnih enotah š·e niso opravili opisov vseh 
delovnih mest. Rok za izdelavo teh opisov je 
20. m&rec letos. Osrednja komisija se je že 
začela sestajati in .pregledovati opise. Pri 
tem sodeluje tudi ·odclelkovodja in vodja 
skupine opisovakev. Opise je treba temelj.ito 
pregledati in zavzeti enotno -stališče do po
sameznih postav:k v opisih. Ko bodo vsi opi
si pregledani, bo sledilo morebi·tno usklaje
vanje opisov, priprava osnutka s•istemizacije 
in ra.:z:prava, ki naj posreduje razna mnenja, 
pripombe in predloge in talm dokončno obli
kuje sistemizacijo. 
Pri tem 11aj opozorim na to, ela si.stemizacija 
delovnih mest ni analitična ocena delovnih 
mest. Vendar pa sistemizacijo moramo ime
ti. če hočemo enkrat •imeti tudi analitično 
oceno. Sistemizacija delovnih mest je pripo
moček za izvedbo analitične ocene. če bo si
stemizacija dobra in objektivna, bo tudi oce
na delovnih mest objektivnejša in pravil
nejša. 
Toda sistemizacija delovnih mest ni samo 
podlaga za ocenjevanje delovnih mest, am
pak nam daje tudi razne podatke o tem, kaj 
se zahteva za zasedbo delovnega mesta, ela 
bo delavec na delovnem mestu uspešen. To 
so razne ps ihofizične zahteve (dober vid, 
spretnost 1;ok itd.), razne osebnos·tne zahte
ve (organizacijske spos·obnosti, samoinicia
ti\'nost itd.), zahteva~1a strokovnost ipd. 
Za ilus-tracijo navajam dva primera. Na de
lo vnem mestu se zahteva sposobnost razli
kovanja barv. Za to delovno mesto je nek
elo, ·ki ima barvno slepoto, neprimeren, in 
na tem delovnem mestu ne bo uspešen. Ali 
drug primer: na delovnem mestu se zahteva 
dober sluh. Razumljivo je, dc. ·na tem delov
nem mestu delavec z okvaro sluha ne more 
uspešno delati. 
Sistemizacija delovnih mest naj bi določala 
tudi delovna mesta, primerna za zaposlitev 
invalidov. Služila naj bi .tudi načrtovanju ka
drovskih potreb, izobraževanju in spodbuja
nju ipd. Torej funkcija sistemizacije je: raz
novrstna. 
V sis.temizaoiji morajo biti določene vrste 
in stopnje nevarnosti na delovnih mestih ter 
odgovornosti za varstvo pri delu, kar je .iz
recna zahteva novega zakona o varstvu pri 
delu. 
Povem naj še to, ela sistemizacija delovnih 
mest delavca na delovnem mestu ne upoš.te
va, kadrovski problemi naj se rešujejo po
sebej, zlasti problemi v zvezi z zahtevano 
strokovnostJo in strokovnostjo, ki jo delavec 
im<L Reševanje teh problen1:ov je lahko v nu
denju in spodbujanju .izobraževanja, za de
lavce z določeno starostjo oziroma delovno 
dobo dopuščanje nižje stopnje izobrabe, po
stavljanje menjajočih se zahtev za zasedbo 
delovnih mest ipd. Kako se bodo reševali 
taki problemi, se bo treba še dogovoriti in 
določiti v samoupravnem sporazumu, ki bo 
sest&vni del S·istemizacije. Poudariti moram, 
ela sistemizacija delovnih mest ne bo niko
gar prizadela, vsri pa se moramo zavedati, ela 
je samoupravni sporazum o sistemizaciji nuj; 
no potreben, sicer bodo razne nepravilnosti 
in razni problemi, tako v zvezi z nagrajeva
njem kot razni drugi, vedno odprti in ne
rešeni. 
Z delom smo začeli najprej . v TOZD Usnjar
na Vrhnika, ravno tako je z isto akcijo treba 
začeti v drugih TOZD in SSS. 
O poteku dela vas . bomo v prihodnje še ob
veščali. 

P. G. 
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Skokovit porast cen 
reprodukcijskih 
materialov močno 
povišuje stroške 
poslovanja . 

STANJE MATERIALOV NA TRžiščU 

A) DOMAčE TRžiščE 
Zaradi boljše predstave bo ocena stanja in 
gibanja cen kemikalij ·in reprodukcijskega 
ma.teriala podana glede na njihove posamez
ne dobavitelje: 
TEOL - Ljubljana: dobavlja nam razne vr
ste mastilnih in strojilnih sredstev •ter sred
stva za ra•zluženje, čimžanje, emulgiranje .in 
omakanje. Cene neka·teri.m mate11ialom so se 
v zadnjih dveh, treh letih občutno povišale. 
To se predvsem nanaša na razne tipe teo
malov (omakalno in emulgirno sredstvo). Do 
povišanja cen teomalom je prišLo zaradi ve
likega zvišanja cene etilen u•ksiclu kot eni od 
ses-tavin za izdelavo teomalov. Na podlagi 
nekaterih predznakov in raz•iskave tržišča pa 
je ravno cena te surovine ura:vnovešena oz. 
je pričakovati v letošnjem letu ma.njše zni
žanje. Ostali reprodukcijski material pri Te
olu •pa bo po izjavah njihovih odgovornih 
ljudi ostal v okv.iru lanskoletnih cen. 
HELIOS - Domžale: je naš dobavitelj ka
zeinskih ·in pripravljenih nitroceluloznih la
kov. Za pripravljeni nitrocelulozni lak lahko 
rečem, ela je sicer najcenejši glede na osta
le domače in tuje tovrstne lake, vendar ne 
tudi vedno kakovosten. Cena se je zvišala 
zaradi večkratnega povišanja cene •industrij
ske nitroceluloze. Na naše posredovanje so 
v decembru 1974 ceno nekoliko znižali in me
nim, ela bo ta cena ostala tudi vnaprej. Gle
ele lmzeninskih barv pa ugotavljamo, ela so 
se cene občutno povišale in so dosegle raven 
cen inozemskih kazeinskih barv. Povišanje je 
prišlo predvsem na račun dražjih pigmentov 
iz uvoza in bo potrebno ponovno dogovarja
nje in usklajevanje prodajnih pogojev za te 
barve. 
KUTRILIN - Zagreb: kot ena od TOZD 
KK.K Zagreb ima skoraj iste proizv.ocle ·kot 
TEOL, to je mastilna sredstva, omakalna in 
emnlgirna sreds-t\'a, sintetična strojila in 
ostalo. Največja postavka je slejkoprej sul
fonira:no ·Sperm olje in pa omakalna .in emul
girna sredstva. Medtem ko s-o nj•ihove cene 
enake cenam Teola (razni tipi nonionikov so 
enakovredni teomalom od Teola), pa je pori 
spermacetsulfolu prišlo v la:1skem letu do 
občutnega povišanja cene glede na velike ko
ličine (okrog 200 ton). To povišanje sperma
cetsulf.ola gre na račun povišanja cen suro
vega sperm olja, ta pa zaradi zmanjšanega 
in deloma prepovedanega lova kitov. Pov.iša
nje cen pri sintetičnih strojilih pa ne bo bi
s•tveno vplivalo zaradi manjših količin, ka
tere kupujemo pri njih. Iz razgovorov s pred
s-tavniki Kutrilina je videti, ela so pripravlje
ni popraviti cene navzdol, kolikor bo to mo
goče ob uporabi domačih in cenejših suro
vin. Na splošno pričakujemo, ela bomo pri 
Kutrilinu dosegli v letošnjem letu nekolikšno 
znižanje cen mater.Jalom. Glede anilinskih 
barv od Chromosa, ki je p,rav tako TOZD v 
sestavi Kemokombinata KKK, pa naj povem 
samo to, ela so se cene v zadnjih letih povi
šale za več kot 25 '0/o glede na leto 1972, 
vendar zaradi slabe kakovosti in neredne do
bave za nas skoraj niso pmnembni. Redno 
uporabljamo samo 3-4 njihove barve. V letu 
1975 napovedujeJo zvišanje cen. 
ZORKA - Subotica: je dobavitelj bazičnega 
krom sulfata 33 Ofo in 42 °/o. Letna poraba je 
okrog 1500 ton za vse tri TOZD. Ceno so že 
v lanskem letu občutno zvišali, in sicer od 
6.50 din na 8.55 din, tako da so dosegli raven 
cen uvoznih materialov· (Baychrom A, Chro
mosol B in drugi), cena pa se je povišala 
predvsem zaradi povišanja cene Na-bikro-

mata, žveplene kisline, apna in drugega. Mne
nja smo, da se cena letos ne bo spremenila, 
seveda če ne bo prišlo do večjih nihanj v 
povišanju cen prej navedenih surovin. Napo
vedano pa je poviš&nje cene žveplene kisline, 
ki nam jo prav tako dobavlja Zorka. Znano 
je tudi, da je edina proizvajalka v Sloveniji, 
to je Cinkarna Celje, v zadnjem času imela 
okvaro v proizvodn.H in ela tudi pretežen del 
uporabi z.a svoje potrebe pri proizvodnji ti
tan clJ.oksida in umetnih gnojil. 
SODA-SO - Tuzla: je dobavitelj industrijske 
soli (okrog 2.800 ton za vse tr.i TOZD) in 
kalcinirane sode ter sode bikarbonat (okrog 
500 ton). Predvidevamo, da bo cena s·oli v le
tošnjem letu .ostala ista kot lansko leto, cena 
kaldnirane sode pa se bo po vsej verjetnosti 
povišala in tudi povpraševanje po njej bo 
veliko večje zamdi visoke cene na zunanJih 
tržiščih. Po najnovejših obvestilih, k:i jih ima 
nabavna služba, se cena tako na zahodu kot 
na vzhodu giblje od 200 - 240 dolarjev za 
tono. S SODA-SO imamo sk:lenieno pogodbo 
za dobavo kalcinirane sode, predvidevamo 
pa že sedaj, ela ne bo prišlo elo celotne iz
polnitve pogodbe .in ela bo potrebno okrog 
200 - 300 ton uvoziti. 
Solkanska industrija apna, Nova Gorica. Ce
no hiclriranemu apnu (porabimo ga skupaj 
s TOZD Opekama .in TOZD Gradbeiš.tvo ok
rog 1.600 ton) je podjetje v lanskem letu 
dvakrat ·povišalo. Napovedujejo pa že nova 
povišanja za leto 1975. 
OKI -Zagreb: nam dobavlja aceton (skupaj 
s TOZD šmartno ga porabimo približno 90 
- 100 ton letno). Zaradi povišanja cene nafte 
so se povečale tudi nekatere cene cler.lvatov, 
ki so neposredno vplivale na ceno acetona. 
V letošnjem letu ni pričakovati bistvenih 
sprememb glede cen. 
Nekatere splošne kemi,kalije, kot so amoni
ačna vodica, amonsulfa•t, mlečna kislina, Na
bisulfat, bonbinski sirup, špirit, etilacetat, 
etilglHwl in druge, nabavljamo v manjših 
lwličinah od Cl1:emo, Ljubljana, Kemoboja, 
Zagreb, Tehnohemije, Beograd in od ostalih, 
cene pa so odvisne od trenutne ponudbe in 
povpraševanja. 
Na koncu bi podal še tabelami prikaz po
prečnega pov.išanja cen v obdobju od 1972 elo 
1974. leta (leto 1972 vzeto kot osnova): 
leto 1972 indeks: 100 leto 1973 indeks: 133 
leto 1973 indeks: 100 leto 1974 indeks: 164 
le·to 1972 indeks: 100 leto 1974 indeks: 225 
In kako je na tujem trž·išču? N&claljeva:nje 
v naslednji številki. A. S. 

~~govorn~ _vo~je 
~maJO pn organ~z,,ranJU 
in vodenju del pravico 
in dolžnost upoštevati 
predpisane varnostne 
ukrepe in normative 

POšKODBE PRI DELU V IGRADU 
V LETIH OD 1972 DO 1974 

V letu 1974 je bilo v TOZD !GRAD gradbe
ništvo in opekarne s.kupaj 46 nezgod pri 
delu. Glede na štev.ilo zaposlenih, v popreč
.iu 286, je odstotek poškodovanih še vedno 
previsok. Značilno za leto 1974 pa je, na so 
nezgode v gradbeništvu le malo nacl sloven
skim poprečjem, medtem ko je opekama 
več kot dvakrat nacl slovenskim poprečjem. 
Nizko poprečje nezgod industrije gradbenega 
materiala v Sloveniji je povezano z večjo 
avt-omatizacijo proizvodnje in transportov, 
kar pa za stanje naše zastarele opekarne ne 
moremo trditi. 
V gradbeništvu je eden od vzrokov visokega 
š·tevila nezgod pri delu veliko prelivanje de
lovne sile - v letu 1973 se je na novo za
poslila približno 160 delavcev, odšlo pa 140. 



Odstranjevanje varovalnih naprav in pose
ganje v nevama obnwčja je STROGO PRE
POVEDANO. Primer težje nezgode v mokrem 
oddelku usnjarne šMARTNO pa je ponoven 
dokaz da še nismo vsi dojeli pomembnosti 
tega določila, za našo osebno varnost. Ni
kakršnih finančnih sredstev ne potrebujemo, 
zavedajmo se nevarnosti in zato pravilno iz
vajajmo vsako delo! Le tako lahko doseže
mo, da se takšne in slične boleče poškodbe 
ne bodo več dogajale 

V letu 1974 pa se je na novo zap~slil~ 110 
delavcev, odšlo pa 96 delavcev, toreJ vec kot 
tretjina vseh zaposlenih. 
Gibanje nezgod v zadnjih treh letih 

1972 1973 1974 
Zaposlenih 

255 
195 

60 

IG RAD 
Gradbeništ'Vo 
Opekarna 
Ne2igode pri delu 
IGRAD 46 (5) 
Gradbeništvo 38 (5) 
Opekama 8 
Odstotek poškodovanih 
IGRAD 18,04 
Gradbeništvo 19,49 
Opekarna 13,33 
Resnost pošlmdb 
(štev. il'igubljenih dni) 
(štev. i1zgubljenih dni na 
1 poškodbo) 

11,0 
11,0 
11,1 

281 
220 

61 

48 
38 
10 

17,08 
17,27 
16,39 

13,6 
14,1 
11,5 

286 
223 

63 

46 (4) 
29 (3) 
17 (1) 

16,08 
13,00 
26,98 

13,2 
15,1 
10,7 

IG RAD 
Gradbeništvo 
Opekan1a 
Pogostost poškodb 
na 1000 zaposlenih 
IGRAD 180 170 161 
Gradbenišvvo 195 173 130 
Opekama 133 164 270 
( ) nezgode na pot·i na del~ in z dela. . 
Nezgode na poti •Il!_a d~lo _ah ·z 9-e1~ ne yph
vajo bistveno na stewlo JzgublJemh dm na 
eno nezgodo. . 
Vzroik povečanja Mev~~a n~ZlJ50d v ORekarm 
pa je med drugim tudi rukmrtev: ene ~zmene 
in zmanjšanje števila zaposlemh, kljub te-
mu pa povečanje proizvodnje. ·v 

Najpogostej·ši vzroki nezgod IV gr~?bemstvu 
so bili nepravilen (nespreten) naciJ?- dela z 
ročnim orodjem - udarec s kladivom po 
roki, neuporalba ose~ni_h zaščitnih J:r<:;dstev 
- brizgi malte, okrus~I betona v o.Sl".m ne
urejen transport matemala na gradbis<;:Ih (po
škodbe pri nakia:danju in ra~ldadanJU .m!l
teriala na kmione). Med uoskodovanci Je 
12 NK crradbenih delavcev in 14 s kvalifii
kaci:jo, ;d tega lJ KV ~n VKV, ka_r kaže n!l 
kršitve in neupos,tevanJe varnostmh predpi
sov. Pri nekvalifioiranih pa je pred~se!fi ne
spretnost pri .uporabi ro~nega :orodJa m ne
previdnost pri transportmh dehh. 
V opekarni so vzroki nezgo_d nredv•sem z:a
radi ročnega vkl~danja . in 1ZVoza o:pek~ ~n 
ročnega nakladanJ31; kamron?Y· Zaradi. tezko~h 
pogojev dela (vrocma v peci), delawct oseb-

»NAšE USNJE NA HIMALAJI!« (čevlje iz 
našega usnja, izdelanega v TOZD Usnjarna 
šMARTNO je našla Jugoslovanska himalaj
ska odprava v letu 1974) 

nih zaščitnih s•redstev, kot so .rokavice, za
ščitni čevlji s kovinsko kapioo, čelade in 
očala, ne uporabljajo radi in zaradi tega na• 
stanejo večkrat manjše poškodbe. Te nasta
nejo predvsem ob zrušitv.i skladov opeke, 
padcih zlomljene opeke na noge aH l-oke. 
Veliko nezgod nas·tane tudi pri ročnem pre
mikanju transportnih voziokov za uvoz in 
izvoz opeke v in iz pe6i. 
V letu 1974 je bila ena poškodba (zlom ro
ke), ki bo ,zaradi posledic slabega zrašča
nja pustila 'Verjetno trajno okvaro roke. 
V letu 1975 moramo predvsem ·izvest·i dopol
nilno izobraževanje iz varstva pri delu -
vodilnega in vodstvenega 1kadra in izvesti 
preizkus zna.nja za vse delavce obeh te
meljnih organizacij združenega dela. Obe
nem moramo ~plivati na de1ovodj·e in moj
stre, da spremeniJo svoj »tovariški« odnos do 
delavcev in pri .s'"ojih na1ogah upoštevajo 
•tudi zahteve varstva pri delu. J. M. 

Perspektive 
slovenske usnjarske 
industrije 

Spodbuda za to moje predavanje so dejstva, 
ki jih vsak dan slišimo od prizadetih, in si
cer od usnjarjev, da so surove kože predrag·~, 
od čevljarjev in ostalih predelovalcev, da Je 
usnje predrago, in končno od porabnikov z 
vedno tanjšim žepom, da so čevlji in ostali 
usnjeni izdelki 'ln'edragi. 
Na .podlacri uradnih statističnih in bilančnih 
podatkov,"' drugih virov .ter d~lno lastnih i~
l\iušenj bom poskušal dokazati .nekatera <;ie.J
stva in s primerjanjem podatkov z usnJar
sko razvi!tejšimi državami ugotoviti, kj.e da
nes smo oziroma 'kakšne so perspektive slo
venske usnjarske industrije. 
Kljub temu, da je slovenska usnjarska indu
strija pretežno namešč-ena v industrij.skih 
sn~diščih, za katera je značilno pomanjkanje 
delovne sile in vedno strožje zahteve glede 
onesna.ženja okolja, se njen delež v jugoslo
vanski proizvodnji kljub l·ikvidaciji nekate
rih usnjarn v zadnjih desetih letih ni bist
veno spl'emenil. 

Naslednja tabela ·kaže proizvodnjo panoge 
125 v Jugoslaviji leta 1963 in 1973 ter sloven-
ski delež v ods·totkih: 

SFRJ SRS .,, SFRJ SRS .,, 
1963 1973 

podplatno usnje ton 11.313 5.692 50,3 2.562 698 27,2 
zgornje usnje 
v 000 m2 8.184 2.289 28,0 14.185 4.606 32,5 
usnjena obutev v 
milijonih parih 21.731 4.427 20,3 41.762 7.961 19,1 
usnjena ga-
lanterija v 000 m2 1.007 316 31,4 1.620 552 34,1 
usnjena konfek-
cija v 000 m2 854 92 10,8 2.986 548 18,4 

(Podatki: Statistični godišnjak SFRJ 1964 
in 1974.) 
Pri predelaw.i svinjskih kož znaša slovenski 
delež leta 1973 89,29 %. V teh desetih letih 
smo koLičinsko in v odstotkih zmanjša'li pro
izvodnjo podplatnega usnj.a, količinsko pod
dvojHi proizvodnjo zgornjega usnja, skoraj 
podvojili proizvodnjo usnjene obutve in us
njene galant•er.ije ter za šestkrat povečali 
proizvodnjo usnjene ·konfekcije. 
Glavna slov·enska usnjarska dejavnost je pre
delava svinjskih lmž, katere problematika od 
nabave surovine, prodaje usnja, konfekcije 
in končne donosnosti j-e v glaVlnem odvisna 
od pogojev na zunanjem tr.žišču. 
Ovčje in kozje kože se predeLujejo le še v 
si:mJboHčnih rkoličinah, isto lahko trdimo za 
telečje kože. Krzno izdeluje le še en obrat 
in to v celoti iz uvozne surovine. 
Za domačo predelovalno, predvsem močno 
razv.ito čevljarsko industrijo je najpomemb
nejša predelaNa govejih kož, ki je odvisna 
·oziroma ima čvrsto oporo v potl'ebah doma
čega •tržišča. Za izvoz goveje usnje ni .zani
mivo, saj se zaradi previsokrh proizvodnih 
stroškov izvaža le z Izgubo. 
V nadaljevanju bo predvsem govora o pro
blemih usnja .iz govejih kož na relaciji čev
lji- usnje- surove kože. 
Ker je, kot že omenjeno, proizvodnja gove
jega usnja odvisna od ranvitosti in potreb 
doma·če čevljavske industrije, ta pa od do
mače prodaje čevljev zaradi nedonosnega 
zahodnega in vedno bolj zahtevnega ter ved
no manj dobičkanosnega vzhodnega i•zvoza, 
si oglejmo jugoslovansko 'prodajo oziroma 
porabo vseh vrst obutve leta 196 6in 1973. 
Prodaja vseh vrst obutve v SFRJ v 000 pa
rih 

usnjeni čevlji 
otroški čevlj.i 
usnjene gumijaste sandale 
usnjeni in gumijasti opanki 
ostala obutev 
gumijasta obutev 

1966 1973 

14.110 14.643 
4.555 5.046 
4.495 5.487 
6.824 7.370 
3.742 4.465 
7.451 10.317 

Sl<!upaj 41.177 47.328 

prebivalcev I. 1966 19.644.000 l. 1973 20.956.000 
poprečna poraba 
vse obutve 2.10 par/preb. 2.26 rpar/preb. 
oziroma porast porabe od l. 1966 do 1973 je 
bi:l 7,6%. 
če pa primerjamo ,iz •te r.azpredelnice le dve 
največji postavki - usnjene čevlje in gumi
jasto obutev - je slika popolnoma drugačna. 

usnjeni čevlji 

1 1966 = 14.110.000 parov = 0.72 par/preb. 
· 19.644.000 prebival. 

1 1973 = 14.643.000 rparov = 0.70 par/preb. 
· 20.956.000 prebival. 

Prodaja usnjene obutve je padla za 0,02 para 
/prebivailca oziroma za 2,78 %. 

gumijasta obutev 
7.451.000 parov 

l. 1966 = 19.644.000 prebival. = 038 par/preb. 

10.317.000 parov _ 
l. 1973 = 20.956.000 prebival. - 0·49 par/pr~b. 
Prodaja je poras,la za 0,11 pamv/prebivalca 
ali za 29%. 
Iz navedenega lahko zaključimo, da bo na 
domačem trži<š·ču pdšlo zaradi zmanjšane 
kupne moči prebivalstva v prihodnje prej 
do zmanjšanja prodaje obutve, kot pa do 
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predvidenega povečanja. Brez dvoma je glav
ni vzrok temu predrag čevelj . .Po podatku, 
objav-ljenem v zapisniku Odbora za obuču 
pri Privredni ,fuomori Jugoslavije, so cene 
jugoslovanskih čevljev 20 % v.i:šje od najdmž
jega evropslfuega proizvajalca. Zaradi tega je 
razumljiv pritisk čevlja•rske .industrije na 
znižanje cen usnja, ki :preds•tavlja pomemb
no postav·ko v •sestavu lastne cene obutve. 
Zaka~ ni domače usnje cenejše, bom posku
šal dokazati s podatki o stroškovnih ele
mentih pri i•zde1lavi govejega usnja v IUV. 
Anal.iza prodaine cene govejega usnja v IUV 
za obdobje 1971-1974 

poprečna doseže
na prodajna cena 

1971 1972 1973 1974 
(11 mes.) 

za us•nje 100n1o 1000fo 100~/o 1000fo 

stroški suro-
v.ih kož 63,()0/o 65,60fo 68,00fo 65,20fo 
pomožni material 9,40fo 7,7% 7,2°/o 11,30fo 
plače S,OOfo 3,5% 4,3°/o 4,70fo 
režija ~1~6c-'-,0'-c-0c..:/ o~1=-c:3c-'-,0'-c-0'-,-/ o~1=2~,7=0'-,-/ o_1=8~,0=0:-:--/ o 
LC 93,40fo 89,8°/o 92,20fo 99 20fo 
ostanek dohodka 6,60fo 10,20fo 7,80fo 6:8°/o 
Plače .se gibljejo v;ztrajno izpod S%, cene 
pomožnega materiala so v zadnjem letu po
rasle z.a 4 '0/o in režija za 5,3 Ofo, cene sumvih 
kotž pa, ki predstavljajo najvažnejšo :po
stavko, s•e .gi'"b'ljejo okrog 65 %. 
Dobiček je padel na manj ·kot 1%, na račun 
povečanja režije in cen pomožnega mate
riala. 
če pri:merj-amo vrednost surov,ine v popreč
ni prodajni ceni usnja pri nas, v ZDA dn 
Italiji, dobimo naslednjo sliko: 
IUV ZDA 

65,2 Ofo 41,0 Ofo 
Podatki: 
IUV - 11 -mesečna bilanca 1974 

Italija 
34,3 Ofo 

ZIDA - The Leather Manufacture Nov. 1974, 
s•tr.12 - poprečna ameriška ·kailkuladja ce
na surovine foo usnjarna 32 USA cts/~bs, po
prečna prodajna cena usnja 713 cts/kvč, ren
dement: 541bs težka soljena 'koža da 44 kvč 
zgornjega usnja 
Italija - La Conceria 23. jan. 1975, št. 3580, 
str. 7: cena surov.ih kož SCOTTONE, BOVET
TI, CIVETTI 30/40 kg 290/310 lit/kg, PC - po
prečje 300 Lit; str. 17 - poprečna prodajna 
cena brušenega in nebrušenega govejega 
usnja v polovicah 680/750 lM/kvč, poprečje 
715 LH/kvč X 10.764 = 7.700 Lit/m 2 ; pora!ba su
rove kož·e za 1m2 usnja 8,80 kg Peso Goda 
(ocenitev) 
Opomba: v ZDA je •v omenjeni obračun vzeta 
koža trenutno kar 50°/o cenej-ša, v Italiji rpa 
si navedeni odstotek krepko nižajo >S cenejšo 
uvozno surovino. 
Ta primerjava nam pove, da je naše usnje ali 
prepoceni aJ.i pa vgrajujemo vanj predrage 
surove kože. Ker že iz poznanih razlogov ni 
mogoče zvečati prodajne cene, si oglejmo, 
kakšne goveje surovine lin polpredelane kože 
smo pr.edelali v Jugoslaviji in Italiji v letu 
1973. 
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Iz ščetinarne 

V letu 1973 je bilo uvoženih v Jugo~.lavijo 
20.469 govej.ih soljenih ko·ž iz naslednJ1h de
ž.el: 

država kg 

Av.s<tralija 6,017.356 
ZDA 5,251.252 
N. Zelandija 2,118.986 
Italija 1,815.269 
Nizozemska 1,754.793 
Nemčija 1,017.055 
Kanada 951.523 
Francija 199.971 
švedska 139.966 
Arvstrija 56.016 
Bolgarija 25.431 

19,347.618 
a1i 94,52 ~/o 

dr·žave 
v ra•zvoju 

Botswana 
Paragvaj 
Tanzanija 
Argentina 
Etiopija 
Ni kara gua 
Urugvaj 
Indonezija 

kg 

494.191 
281.820 
161.635 
63.345 
42.315 
40.625 
27.287 
10.100 

1,121.3118 
ali 5,48 Ofo 

Uvoz suhih goveji!h kož v SFRJ leta 1973: 
ZSSR 12.000 
Indonezija 20.282 
Botsw.ana 25.309 
Etiopija 111.545 
Haiti 35.381 
A11gentina 16.000 

kg 220.517 

Govejih polizddkov ~pi:klanih, wetblue in 
crust) je bilo v letu 1973 uvoženih v SFRJ 
2380 ton iz naslednjih dežel: 
Ital~ja 938.630 Argentina 
ZDA 116.704 Bangladeš 
Nizozemska 81.362 Brazilija 
Franoija 32.500 Urugvaj 
Avstralija 4.495 Indija 
Nemčija 800 Paragvaj 

1,174.591 .Pakistan 
ati 49,3 Ofo Sri Lanka 

Etiopija 

578.333 
160.712 
142.620 
139.127 
90.295 
50.126 
36.366 
8.126 

113 
1,205.818 

ali 50,7% 

Le polovica polizdelkov je bila uvožena iz 
dežel v razvoju: 

Razviti svet 

slane kože 
suhe 
polizdelek 

kg 

19,347.618 

1,174.591 
20,522.209 

89 Ofo 

Dežele 
v razvoju 

1,121.318 
200.517 

1,205.818 
1,205.818 
2,547.653 

110fo 

Iz vseh dežel v razvoju smo uvozili le 11 °/o 
kož. 
Jugoslovanske usnjarne so v •letu 1973 po
rabile: 
domačih gorvejih .kož 
uvoznih govejih kož 

Sfuupaj 

30.997 ton ali 61 Ofo 
25.443 •ton ali 39 Ofo 

65.440 ton 100 Ofo 

Za uspešno delo v konfekciji je potrebno 
praktično usposabljanje na delovnem mestu 

V Sloveniji smo v istem obdobju pQrabili: 
domačih govejih ko~ 5.198 ton ali 43 Ofo 
uvoznih govejih kož 6.883 ton ali 57 °/o 

Sfuupaj 12.081 ton 100 °/o 

Slovenski uvoz je predstavljala z manjšimi 
,izjemami (argentinsko crust usnje) kwkovost
na draga surovina, ker kljub večkratnim po
skusom do danes nismo uspeli navdušiti za
htevno slovensko čevljarsko industrijo za ce
nejše vrste usnja i;z cenej-ših kož. Upam si 
trditi, da poprečna ·kakovost italijanske obu
tve ni slabša od jugoslovanske, čeprav je iz
delana iz usnja, narejenega i:z bistveno slab
ših in cenejših .kož, kar bo vidno iz nasled
njih ·podatfuov: 
Surove in :polpredelane goveje kože, k,i jih 
je prede'la.Ja italijanska usnjarska industrija 
v letu 1973 (prirejeno po st·atisti.ld EURO
STAT 1973): 

Predelava 
domačih kož {ocena 
uvožene slane kož·e 
suhe in suhos1ane kože 
pol predelane 
(wetb:Jue, crust) 

85.000 ton 37,2 °/o 
95.000 ton 41,6 Ofo 
22.070 ton 9,7 Ofo 

Skupaj govejih kož 
26.438 ton 11,5 °/o 
228.508 ton 100 Ofo 

Uvoz soljenih govej.ih kož v Italijo leta 1973 
je zna.šai 95.851 •ton, od tega i(l ,izvenevrop
skih dežel v količinah nad 100 ton: 

Južnoafriška 
republika 
Mozambik 
N. Zelandija 
AvstraHja 
ZDA 
Botswana 
Kanada 
Etiopija 
Zambija 
Paragvaj 
Tanzanija 
Indija 

ton 
17.039 
8.629 
7.691 
6.286 
6.167 
1.913 
1.343 

318 
262 
261 
172 
119 

Skupaj 50.200 
ali 52,4 Ofo celotnega uvoza soljenih kož. 
Suhe in suhosiane goveje kože v količini 
22.070 ton so uvozili ~eta 1973 pretežno iz de
žel v ra(lvoju, tudi tiste, 'ki so bile kupljene 
posredno •v Franciji, Nizozemski in Nemčiji, 
in sicer iz naslednjih dežel (uvoz nad 100 
ton): 

ton 
J užnoafniška 
republika 4.546 
Etiopija 4.205 
Argent·ina 1.421 
Sudan 1.128 
SenegaJl 1.014 
Nigerija 1.000 
Kenija 972 
Kamerun 816 
Indonezija 813 
Mozambik 757 
Somalija 719 
Francija 506 

Jemen 
Uganda 
Tanzanija 
Burundi 
Madagaskar 
Brazilija 
Afganistan 
Nawana 
Nemčija 
Nizozemska 
Zambija 

ton 

488 
481 
478 
405 
358 
288 
163 
154 
139 
117 
107 

I•talijanski uvoz govejih poliedelkov je zna
šal s1fuupno v letu 1973 26.438 ton, od tega nad 
100 1ton i(l naslednjih dežel: 

Indija 
Pakistan 
Bangladeš 
Argentina 
Kolumbija 
Brazilija 
Nikaragua 
Panama 
Paragvaj 
Ju~noafriška 
republika 
Madagaska•r 
Tanzanija 
Sharjah 
Izrael 

ton 
7.936 
6.457 
4.010 
3.032 

842 
522 
490 
437 
303 

262 
153 
152 
129 
106 

ZDA 
Madžarska 
Nemčija 

ton 
362 
137 
122 

Od skupne porabe govejih kož v italijanskih 
usnjarnah leta 1973 je bilo domače surovine, 
·kakovostne evropske 1n iz ostalega razvitega 
sveta (ZDA, Avstralija, Nova Zelandija) 152 
t.isoč ton a:li 66,5 Ofo (pri nas 89 Ofo), iz dežel 
v raz·voju pa 33,5 Ofo (pri nas 11 Ofo). 



Zaključne misli 
SLovenska čevljarska in:dustlija bo morala 
biti konkurenčna na ·domačem tržišču in to 
ob veirko te~jih pogoj.ih, kot jih bodo imele 
ostale jugoslovanske ·tovarne obutve, posebej 
Hste iz ner~vitih področij. Bodoči razvoj bo 

. kot pri drugih industrijskih pam.ogah !Ver
jetno tak •kot pri naših razvitejših sosedih. 
Vsekakor Slovenija ni primerna za kakr·šno 
koli povečevanje kapacitet na domačem pod
r-očju. Isto velja za ostailo usnjarsko prede
lovaJlno industrijo. 
Bodoči razvoj usnjarske industrije je prav 
·tako odvis·en od domačih porabnikov. Eko
nomski pogoji bodo slej ko prej privedli 
do •tesnej1š·ega sodelavam.ja pri ab>Ukov.am.ju 
vzorčnih modelov, vgrajevanja ustreznega 
materiala in zni~evanja lastne oene i~delkov. 
To velja .predvsem za us.njarne, ki ie,delujejo 
zgornje usnje za obutev. 
Izdelava podplatnega usnja v Sloveniji nima 
prihodnosti·, prav tako predelava drobnice 
v obla:či:lno usnje in krzno. Ti i,zdelki se :bodo 
lahlm ekonomsl\Jo upravičeno ,1zdelova'li 1e za 
domače potrebe. 
Pr.i proizvodnji svinjskega usnja, ki je glavni 
slovensid izvozni adut, se opaJža pozitiven 
premifk od irz•voza usnja ·k <izvozu usnjene 
konfekcije, obrzldati bo treba le naraščajoče 
pmizvodne stroš·ke in poskušati povečati de
lež domačih svinj.skih sumv.ih kož. Edino ta 
pr-oizvodnja ima realne možnosti donosnega 
izvoza •tudi v prihodnj-e, čeprav ob zaostre
nih konkurenčnih pogojih. 
V •slovenski usnjarski industriji je že pre
vladalo mnenje, da ni smiselno povečev.ati 
zmogljivosti i:n se investira v drugovrstno de
javnost, kar pa v bistvu pomeni zastoj us
nj-arstva, sa<j se strol\'ovne moči, predvsem pa 
finančna •Sredstva, razcepijo na večvrstno 
proizvodnjo. 
Več pozornosti bo treba posvetiti poslom z 
zahodnim svetom, izključiti čim več posred
nikov in vzpostaviti čvrste stike ,z deželami 
v razvoju, ·kjer so glavne su110vi:nske rezerve. 
Na koncu bi omeni.l Ie še to, da j.e napočil 
čas, ko se ne moremo več zanašati, da bomo 
vse na•še probleme reševalli v glavnem s pri
ti•s·lmm na s1premem:be carine, davčnih obvez
nosti ter raznih uvoznih in izvoznih dejavni
kov, pač pa moramo vse sHe posvetiti no
tranjim rezervam t·er našo konkurenčno spo
sobnost ocenjevati s primerjavo proizvod
hodno industrijo, pri čemer na:m morajo 
nosti in stroškovnih elementov z razv,i·to za
prej omenjeni dejavniki služiti le, da spravi
mo stToške, ki jih primerjamo, na skupni 
V kolilkor mi je uspelo usmedti <vaŠQ pozor
nost na navedene probleme, je bil namen mo
jega predavanja dosežen. 

J.G. 

(Referat na seji DRUšTVA USNJARJEV IN 
čEVLJARJEV SRS.) 

c) betoniranje tlaka 

a) vgrajevanje fasadnih elementov 

[(ako poslujemo 
v letošnjem letu 

• • • v prtmer]aVL 
z lanskim letom 

Proizvodnja: 
TOZD USNJARNA VRHNIKA 

1.-11. 1975 1.-11. 1974 Indeks 

.svinjsko usnje m 2 465.719 409.489 114 
svinjski oepljenec n12 28.600 23.336 123 
junčje usnj~ m2 19.046 43.647 44 
sortirane ščetine ·kg 15.789 15.582 101 
porarba usnja 
v 1\'onfekciji m" 10.010 12.190 82 
pora~ba usnja 
v galanteriji m2 3.754 5.158 73 

TOZD USNJARNA šMARTNO 
goveje usn;e m2 100.896 95.332 106 
goveji cep jenec m2 46.288 35.338 131 
goveji polizdelek m2 423 21.795 19 
ovčje krzno m2 39.385 32.294 122 
krzno divjačine kom 3.9-82 836 476 

e) severovzhoclna stran s transformatorsko 
postajo 

b) »akrobati« na strehi 

poraba krzna 
v konfekoiji m2 2.766 3.079 90 
poraba usnja 
v konfekoiji m2 16.498 12.504 132 

TOZD TOVARNA USNJA šOšTANJ 
svinj~Sko usnje n1~ 142.779 108.409 132 
svinjski cepljenec m2 52.393 46.092 114 
junčje in 
goveje usnje n1' 4.584 2.832 162 
junčji polizdelek 111~ 18.718 
junčji cepljenec n1' 5580 
goveje galante-
Tijslko usnje m2 3.340 6.053 55 
tehnično in pod-
platno usnje kg 120.093 80.029 150 

cl) polaganje annature 
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poraba usnja 
v konfekciji m2 9.651 9.500 102 

TOZD IGRAD OPEKARNA 
opeka: 
zidak kom 56.100 120.000 47 
zidak - fasadni kom 24.400 
votlak kom 17.100 47.500 36 
votlak eo- žBPSKP ZBFSKP BFSK BFSK 
modelarni blok kom 42.300 50.900 83 
monta 16 kom 20.700 

Skupaj opečnih enot 318.100 617.100 52 
Izvoz v dolarjih: 2,804.086 1,832.061 153 

P.G. 

Prišli - odšli 

V meseou februarju 1975 s·e je v Industriji 
usnja Vrhni'ka zaposlila 51 delavcev, 48 de
lavcev pa je prenehalo delati. 

a) TOZD USNJARNA VRHNIKA 
prišli: Ramiz čehic, Radmila DespiC, Marija 
Dobrun, Si-lvester Hozjan, Jožefa Lukančič, 
Savo Martinovic, Milena Menard, Raci.f Muje
zinovic, Milojko NikOilic, Lji'ljana Srejic, 
Fran6ška šošterič, Anton švigelj, 
s služenja vojaškega roka so se vrnili: Boris 
Kogovšek, Martin Novak

0 
Andrej V~lkavrh, 

odšli: Stanko Bel'glez, Joze Habe, Jozefa Lu
kančič, Slavica Mlinar, Jos·ip Nadj, Osman 
Omahic, Janez Repanšek, Jakob Sečni·k, Božo 
žnidar·šič, 
vojaški rok so šU služit: Rafael Krompič, An
ton N<YVak, Ljubo Pungerčar, Bogdan Tm,k, 
Zdravko VukadinoviC, 
Tomislav Lazic je bil premeščen iz usnjarne 
v galantedjo; 
b) v delovni skupnosti strokovnih služb je 

neha!l delati Branimir Gajski; 

c) TOZD USNJARNA šMARTNO 
prišli: Ježefa Avsec, Ja·~ez Breznikar, R;;tfael 
Celestina Anton Grozmk, Franc Kammkar, 
Pavel Kr'ačan, Jožefa Lambergar, Ana Mati-
jev.ic, Slavko Peterlin,v ·v .. 
odšli: Jože Dragan, Joze Gonsek, Cinl Haupt
man 
vojaŠki rok so šLi s-lužit: Marjan Majdič, Ivan 
Tekavec, Anton Zaman; 
d) TOZD IGRAD VRHNIKA 
- gradbeništyo: v ·v 
prišli: Valentm Kovac, .Stane Knz,man, Mi>li-
voj Lončar, Izet ždralic, . . . 
s s'1uženja vojaškega roka se Je vrnil Mirko 
V rabi čic, 
odšli-: Asim Keranovic, Janez Nartnik, Alija 
SuljJc; 
- opekarna: 
prišel: Omer Topčagic, 
odšel nihče; 

e) TOZD USNJE-PLAST LJUBLJANA 
prišli: Jovica Jovanovic, St<mislav Ki·rhiš, Mi
hajlov Veličkov, v•v 
odšli: Držislav JaJkovac, Janez Zupancic; 

f) TOZD TOVARNA USNJA šOšTANJ 
priš.Ji: Brane Ardže~~· ~na ~l;oib, J?ani•lo 
čepelni'k, Ivan čos!S· M]lai~ Ihc, Joile ~a
vornik Marko Je'hc, Stamslav Kolednik, 
Zvonk~ Kdlednik, Zoran Kolundžija, Milena 
Konjevic, Vlado Leovac, Janez Peklar, Br~n
ko Primik, Ilija Spasojev.ic, RaJko šumruk, 
Milan Va:tovic, Iztok Vrtaric, 
odšli: Anton A~breht, Vinko Albreht, Marta 
Berg'les, Marjana Božič, Anton Brume:~· Dr~
gan Cakic, Milan Cvijefi!.~. I vap. Ga:gul~?~ Ra:1-
ko Gajic, Jovan Knezevic, Ra]'ko J\nezic, M1-
loš Lečic Mile Marovic, Milan Madžarev, Sta
ne Navodnik Velisa:v Simic, Uija Spasojevic, 
Vera Starc Radule Stojkovic, Zoran Vlaiho
vic, Maja VoUJk, Božidar VU'ka!dinov.ic; 

g) MALOPRODAJNA MREžA LJUBLJAN~ 
(ni sprememb). J. Babic 
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Naš portret 

JAKA LESKOVEC, NOSILEC SPOMENICE 
1941 - 70-LETNIK 

Tov. Jaka Leskovec praznuje 26. aprila svojo 
70. pomlad. Rojen je bil 26. IV. 1905 na Vrh
niki in izhaja ,iz delav·ske družine. že leta 
1925 se e Zlaposli:l v vrhni·ških opekarnah pri 
tedanjem lestniku Jelovšku. Tudi po odslu
ženju vojaškega roka se je vrnil v domači 
kraj - Vrhni·ko in med svoje »ceglarje«. V 
tem času so bili pogoji dela izredno težki, 
kar se je odražalo tudi pri zaslužku. Nasto
pilo je obdobje svetovnih gospodarskih kriz, 
·kar so močno občuti·le tudi opewarne. V Je
lovš.kovi opekami, kjer je bilo ta!krat zapo
·Slenih 70 delavcev, so proizvedli letno okrog 
1,5- 1,8 milijonov opečnih enot. Kljub tako 
majhni proizvodnji pa zaradi krize niso mo
gli prodati opeke tudi po nekaj let. Izredno 
težko je bHo tudi za denar, kar je povzročilo 
ogromne napore in vzt·mjnost za vsakdanje 
življenje. Tov. Jaka se spominja, da je po 
več dni obiskoval kupce, da bi i.ztržil denar 
za prodano blago, a je večkrat prinesel le 
nekaj dinarjev. 
Kot zaveden proletarec in komunist je tov. 
J<a:wa Leskovec leta 1941 stopil v partizanske 
enote. V začetku je dela1l v ilegali, potem pa 
se je priključil Dolomitskemu odredu. Le-ta 
se }e leta 1943 razpustil ter Je tako prišel v 
Tomšičevo brigado. V 1944 je postal vodja 
orožarske delavl1lice za Notn:unjs.ko. Po ·kon
čani vojni avgusta 1945 se je vrnil domov. 
Kot iz·kušen opekar je takoj po vojni prevzel 
vodstvo vrhniških opekavn <ter usmerjl vse 
sile v Teorganizacijo proi,zvodnje, da hi na 
ta način čim več prispeval pri gradnji naše 
domovine. Bil je pobudi1~k delavs·kega sa
moupvavljanja tako v podjetju kot izven 
njega. Poleg dela in velike odgovornosti ·v 
opekarni je bil vseskozi aktiven družbeno
političen delavec. Oprav~jal je številne funk
cije, med katerimi so najpomembnejše: pod
predsednik okrajnega odbora, predsednik go
spodarskega sveta okraja, sekret•ar osnovne 
oro-anizacije KP Vrlmi:ka, predsednik komi
sij~ za gospodarstvo pri občinski skupščini. 
Kot prvoborec - spomeničar ima izredne 
zasluge pri razvoju naše samoupravne soci
alistične družbe, saj je z vestnim in v.zornim 
delom dokaza-l, kako je treba dela.ti za ure
snič1tev načel, ki jih ima ZK. Za svoje pri,za
devno delo med vojno in po njej j~ prejel 
številna odlikovanja in medalje: spomenico 
1941, medaljo za zasluge Zla narod, red za 
hrabrost, red zaslug za narod II. reda, red 
za bratstvo .in enotnost, red z z-latim vencem 
pri prostovoljnem gasilskem društvu. 
Od svoje mladosti pa do upokojitve leta 1958 
je živel ~n delal med opelkarji Delavci vrhni-

ške opekarne tov. Jak-obu Leskovcu iskreno 
čestitamo ob njegovem življenjs1kem jubileju 
in mu želimo še mnogo zdravih let ter da 
še vnaprej ostane naš zvesti sodelavec. 

F. M. 

[(aj vse vedo 
povedati zlobni jeziki 
o gradbeništvu, 
da bi kvarili 
ugled lgrada . .. 

Naj navedem nekaj primerov, kaj so rekli: 
... da je na pos11ovno-stanovanjskem bloku 
počila temeljna plošča. Sprašujejo se, kako 
bomo gradbel_liki rešili ta »problem«. Mor
da s cementmm mlekom?! 
... da so v dvorani doma JLA, ki je v nepo
sredni bližini tega gradbišča, popokale stene. 
»Strokovnjaki:« menijo, da se je žerjav za
letel v omenjeno zgradbo, zaradi česar naj 
bi nastala ta nevšečnost. Vprašanju, če se 
na fasadi kaj opazi, je sledil odgovor: »Nič!« 
... da Je na objeMu novega doma upokojen
cev masivna betonska ograja iz vidnega be
tona »dol padla«. 
V zvezi s tem, po besedah >>Očividca« resnič
nega dogodka, je nasta1 naslednj1 pogovor: 
- Kaj vam je res na obJektu ena balkon
ska ograja dol padla? 
- So pa ljudje hude >>laute«, kaj?! 
- No, ja, saj bi jaz •tudi poskusU skriti ne-
prijetnost, če bi bil na vašem mestu ... 
Ali pa naslednje: 
- Morda veš, kdaj bo odprt novi dom upo
kojencev? 
- Kje pal Kaj ne veš, da _bodo rr:?rali za
menjati celotno vodovodno mstalaci.JO? Men
da je z vodo nekaj narobe ... 
- V novi dom upokojencev pa že ne grem 
stanovat! Ko umrem, sem rajši pokopana •po 
sedanjih običajjh - v •krstil Da bi mene se
žigaH, to pa nel 
- Kako pa to misliš? 
- Slišala: sem, da imajo notri nekje skrita 
ena vra•ta, za katerimi je kremato~-ij! Nihče 
pa noče povedati! :!eje je •to. Celo t~~j<_?, da 
ni res.. Toda mem •ze ne bodo govonh, cernu 
pa polcem t01likšen dimnik!? 
še ena strokovna: 
- Se spomniš, da smo imeli včasih že so
časn-o z zadnjo ploščo pripravljeno celot~1o 
ostrešje? Pri !gradu pa kar nekaj mečkaJO. 
Tisti solidamostni blok že delajo in delajo, 
dva meseca že govorijo, da ... 
- ... mogoče misliš reči nekaj o ... 
- ... počakaj, da ti povem. Dva meseca ž~ 
govorijo, da so >>na vrhU<<, strehe pa še m
kjer! 
- Saj sem vedel, kaj hočeš povedati. Veš, 
tam bo ravna streha! . . . K. M. 

Zahvala 

Ob prezgodnj.i smrti našega moža in očeta 
Avgusta Kavčiča 
se zahvaljujemo •tako delovni organizadj.i In
dustrije usnja Vrlmika za vence, denarni? po
moč in organizacijo pogreba, kalkor tudi po: 
sameznim članom DO, ki so na kak.ršenkoh 
način pomagali Jn sočustvovali z namf v teh 
•Jcežkih trenutkih. · 
Vsem skupaj lepa hvala! Kavčičevi 



Modne težnje 
pariške visoke 
mode in konfekcije . . za Jesen-ztmo 
1975-76 

Velike modne hiše nam obetajo, da bo nova 
mora glede na barve, ideje in rarznovrstnost 
bolj nora kot kdajkoli :prej. Vendar pa nekaj 
drži: v Franciji in Italiji je v modi spet 
zmagala ženskost, kar lahko najbolje opa
zimo pri kolekcijah ustvarjalcev visoke mo
de. 
Večerne obleke ,obleke iz svHenega šifona, 
obogatene z volani, v lepih pastelnih tonih, 
obvladujejo okolje. Modni barvni . odtenki 
so: ton rožnatega .Jesa, lososa, bambusa, gra
fita, burgundsko rdeča, dimno plava in inten
zivno rdeča. Ses•tavine omenjenih barv de
lujejo umirjeno, čeprav so včasih tonsko ne
usklajene. 
Tudi moška moda daje prednost umirjenim 
barvnim tonom. Po mnenju strokovnjakov 
leži prek vseh barvnih tonov melanholični 
dih megle in prav to povzroča, da barve de
lujejo bolj umirjeno in svetleje. Prednjačile 
bodo zelena, rjava, bakrena in plava barva. 
Vodilne barvne tone pri otroški modi dobi
mo z izborom glavnih modnih tonov ženske 
in moške mode za sezono 1975/76. Barve niso 
preveč kričeče. 

Glavne značilnosti nove mode so: 
Vzorci so zelo elegantni. V romanskih deže
lah je ta moda že prodrla, medtem ko se 
mora na bolj stvarnem i:n osamosvojenem 
severu za sedaj še bojevati z rustikalno
športno modo. V se kaže, da so široke, valovi
te obleke-halje, široka krila ·in prav tako ši
roki, do tal segajoči plašči, že začeli svoj 
zmagoviti pohod. Sami modeli so zelo ele
gantni, to ženskost pa še stopnjujejo mate
riali, kot so krep-saten, lame, čipke. P<Oseb
nost večine modelov so gube, volani in rpli
sir. 
Obutev mora biti seveda prav tako v skladu 
z novo rojeno žensko eleganco. čevlj.i nis<O 
več okorni z debelimi podplati, kopHo pri 
novi obutvi je dolgo in ozko. Usnje je lahko, 
fino in prožno (npr.: telečji boks, ševro, 
usnje kačaric, velur, vrste lak usnja). Poleg 
črnega laka, ki bo ponovno zelo v modi, bo 
precej v rabi tudi metalizirani in pearl lak, 
še posebno moderen v prefinjeni imitaciji 
kož kuščaric. Usnje ima anilinsko dodelava, 
pri .i?Jbiri preše ima prednosti imMacija indij
ske whip-kače. 
Novo obliko škornjev srečamo le v sestavi s 
širokimi plašči, ki segajo precej izpod kolen. 
škornji niso preveč oprijeti ob mečih, so vi
soki. Prednji del je precej zašiljen. Podplati 
so le še malo poudarjeni. 
Sami kupci se še vedno v precejšnji meri na
vdušujejo za športno ali ·polš'JX)rtno modo, ki 
je često rustikalno groba, v·ečkrat okrašena 
z narodnimi motivi, kar naj bi dalo pridih 
romantike. Vendar pa gre razvoj nezadržno 
v smer širokih zvončastih kril irz mehkih, vol
nenih tkanin z angleškimi vzorci, ki so bile 
prej namenjene v prvi V'rsti mošk.im oble
kam. Sestavni del . ženske ga:rder9be pred
stavljajo kostimi in hlačni kostimi, delan.i po 
in eri. Zanimiva j.e usoda hlač: že .. zadnja 
modna sezona . je jasno pokazala, da· hlače .v 
ženski garderobi niso le prehodni »mo·dni 
pojav<<, temveč so si že priboril-e stalno me
sto v ženski . garderobi. Kot take so podvržene stalni•m modnim spremembam, 'kar Za
deva njihovo .obliko, barvo, vrsto tkanin. 
>)Kavbojke<< ostajajo slej ·ko prej na prveni 

mestu po pri'ljubljenosti, tako med starimi 
lwt mladimi, in to predvsem zaradi osvoje 
udobnosti. Modni obliikovalec zahteva, naj 
imajo žens•ke hlače v novi modni sezoni ožje 
in krajše hlačnke. Predvsem naj bi bile iz 
tankih in lahkih tkanin, lmt npr. bombarž, fla
nela, barvna paleta pa zajema modra, >>lom
ljeno<< belo, maroni rjavo in črno, ki bo v no
vi sezoni spet zelo v modi. Zadnji modni krik 
iz Pariza - kar zadeva barve - je ponošena 
vijoličasta. Priljubljene so tudi sestavine teh 
barv. H kavbojkam s spodvihanimi hlačni
cami nosimo škornje v »lomljeno<< beli barvL 
Nad to modo naj bi se navduševala pred
vsem mladina. Tudi k tej modni liniji sodi 
elegantnejša obutev kot pa prej, roop!ito je 
spredaj bolj zaostreno, pet!e so tanjše in 
višje. Izložbena okna italijanskih in franco
skih prodajaln kažejo pretežno tako sJi.ko. 
Srednja Evropa v tem precej zaostaja. De
beli podplati polagoma izumirajo, čevlje z 
malo bolj poudarjenimi podplati nosimo sa
mo še k hlačam. 
Poraba tako imenovane »obutve za vsak dan<< 
vedno bolj raste. UporaJbljajo lahke mate
riale, no-va pa je raba težkega, a mehkega na
ravnega usnja z ailliolinsko dodelavo. Vege
tabilno strojeno usnje 'si še naprej utira pot. 
Pri modnih ustvarjalcih sta še posebno v 
čislih usnje z bivoljim in bastard licem. 
Po vesteh mednarodne nabavne organizaci
je Intershoe popraševanje po črnem la:ku 
narašča, verjetno tudi zato, ker črna barva 
daje veliko možnosti za kombiniranje. 
Na obzorju je nova moda kril, tako imeno
vana >>Svinčnik<< ali >>CeV<< moda. Kroji so 
ravni in ozki. Ta kraj naj bi uporabili pred
vsem pr.i oblekah in •kostimih visoke mode. 
Cevlji, ki naj bi jih no-s;iJ.i k tej novi mod.i, 
so še ožji, pete bodo celo z·e1o visoke. Usnje 
bo dragocenejše in bolj elegantno, v pastel
nih barvnih odtenkih. Vrste usnja so: telečji 
boks, ševro, usnje kuščaric, velur ,jn lak. 
Trapezna linija je v prvi vrsti rezervirana 
za luksuzne modele - predvsem za ·Svečane 
priložnosti. Tkanine za take večerne obleke 
naj bodo dragocene: svila, svileni brokat 
itd. Obutev za te priložnos·ti je iz dragocenih 
vrst usnja. Cenjena je kombinacija >>Zlatega<< 
usnja z lakom ali velurjem, satenom ali le
sketajočim se velurjem v pastelnih tonih. 
Ta nova elegantna moda zahteva elegantno 
usnje s klasičnim videzom. Usnje naj ima 
izrazitejše lice. Modne vrste usnja so pred
vsem: telečje, kozje in fino janječe usnje, tu
di nagubano :in tako imenovano >>craquele<< 
- raZlpokano usnje. Dodelava anilinskega 
usnja naj bi učinkovala še posebno živahno, 
čeprav nova moda .ne .prenese več kričečih 

dvobarvnih učinkov ali marmoriranja. Nova 
moda je dala v ospredje tako imenovano 
Bad (R) - Flor dodelavo, svetlečo dodelavo. 
Svoje mes·to bodo našli .spet telečji bo-ks s 
>>Hiibschmannovim<< učinkom, to je dodelava 
z glajenjem pri uporabi voska in čishh ani
linskih barvil, kar daje usnju svilnati lesk. 
Usnje ima dober otip, je podobno napi. Je 
zelo mehko, prebarvano skoraj skozi vso de
belino. Novost predstavlja prešano usnje z 
zmečka.nim licem, prav tako pa tudi vatira
no, brazdano usnje z belimi zarezami v svet-
lih barvah. V. č. 

92. letni 
občni zbor 

v 

GD Smartno 
pri Litiji 

Tudi Gasilsko društvo šmartno prJ Litiji je 
imelo pred kratkim svoj občni zbor. To je 
bil že 92. po vrsti od obstoja društva. 
Občni zbor je potekal po že običajnem dnev
ne mredu, na katerem je bilo .podano poro
č.ilo o dejavnosti društva v letu 1974, spre
jet je bil načrt dela .za leto 1975, razrešeni 
so bili sta:d člani organov društva .in izvo
ljeni novi, katere bo še v naprej vodil kot 
predsednik Franc Stopar. Poveljnik ostaja 
še v naprej Janez Ambrož, ki je istočasno tu
di poveljnik PIGD TOZD usnjarna šmartno. 
Prav tako je tudi ostala večina članov or
ganov društva tudi v naši PIGD ali pa so 
samo člani našega ·kolektiva. 

Dober gasilec mora imeti tudi ustrezno zna
nje. Le tako je lahko uspešen pri preventiv
nem delu in gašenju požarov. Tega se dobro 
zaveda tudi občinska gasilska zveza Litija, 
zato so ponovno v teku tečaji za usposab
ljanje gasilcev v Gabrovki, šmartnem in Li
tiji. Na sliki: Udeleženci tečaja v šmartnem 
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Iz poročila predsednika je . bHo videti, da, 
kljub številnim akcijam in dejavnostim dru
štva, nekateri člani le preveč stoje ob stra
ni in se zanašajo preveč na aJktivnost po
sameznih čla'I10v. Predvsem bo potrebno vse
stranslka zaw:etost vseh članov glede poži
vitve dela društva. Ponovno je poživiti delo 
mladinske desetine. 
V razpravi je bila izražena ·potreba vključ.i
tve enote v načrt SLO in nujnost požitvitve 
vzgoje, .izobr~evapja ter preventhiJlega po
žarno varstvenega delovanja društva. 

(Iz zapisnika) 

Pismo . vojaka 

V prv.ih v•rstah vas prav lepo po:z;dravljam 
in želim vam 'še obilo uspeha. 
Tu v Titogradu je še ·kar v redu, samo bur
ja je ta<ko srt:rašna, da te nosi sam ter tja. 
Hrana je dobra, samo včasih je je premalo, 
drugače pa se da živeti. Disciplina je precejš
nja. 
Kako se kaj imate pr.i vas v podjetju? Upam, 
da v redu. Pišite mi kaj! Za Usnja~ja se vam 
že v naprej zahvaljujem, če mi ga boste po
slaili, da im:am vsaj nekaj slovenskega branja. 
Naj končam in ·še enkrat pošiljam vsemu 'ko
lektivu lepe pozdrave in obHo us•peha pri 
delu! vojak Ljubo 
Naslov: LJUBO PUNGERCAR, VP 8415/1 A, 
81002 Titograd, Crna gora 
- opomba uredni·9tva: Ljubo je 'posial •tudi 
lepo česti<tko vsem ženam IUV za 8. marec. 
V imenu vseh žena se mu najlepše zahvalju
jemo. 

V spomin 

14. marca 1975 je nenadoma preminul dolgo
letni član delovnega <kolektiva 

AVGUST KAVčič 
rojen 8. avgusta 1923 v Pavlovskem vrhu pri 
Ormožu. 
V Industriji usnja Vrhnika se je zaposlil že 
13. oktob~a 1952 kot mojster v krojaški de
lavnki, kjer je delal vse do 30. junija 1959, ko 
je bila le-ta pripojena k Splošnemu ·kroja
štvu in šivilj.stvu na Vrhni-ki; od pripojitve 
SKš k IUV l. januarja 1969 pa je zopet delal 
v naši delovni organizaciji. 
Ob prezgodnji smrti pokojnega Avgusta Kav
čiča izrekamo njegovi družini iskreno so- . 
žalje. KOLEKTIV IUV 
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Na prvem 
mestu mora biti 

• preventLva 

GASILCI IGD TUš SO ZASEDALI 

V .soboto 25. januarja letos je IGD TUš 
~m~Io svojo letno konferenco v jedilnici pod
JetJa. 
Konference so se udeležil tudi predstavniki 
občinslke skupščine Velenje, vodstva pod
jetja, gasilskega dru~tva IUV - TOZD us
n:jarna Vrhnika dmštva TOZD usnjarna 
šmartno pri Utiji ·in predstavniki o•ko<Jioških 
prostovljniih gasilskih društev. 
Najprej je bHo izvoljeno delovno ,predsed
stvo, na čelu z deloWiim ,~edsedlllikom in 
dvema članoma. Po izvol<itvi delovnega pred
sedstva je bil soglasno potrjen dnevni red. 
Pred začetkom dela konference je nastopil 
s krat!ki:m p~ogcamom moški pevski ~bor 
IGD TUš. Fantje so ponovno dokazali, da 
so sposobni naJSitopitii. tudi pred ši11šlim šrte
vilom posloUJša:kev <in ne samo na domačih 
prireditva!h. Po končanem izvajanju so biH 
nagrajeni z burnim priznanjem. 
Po končanem kulturnem programu je kon
fecenca .pričela z delom. ·Podana so bila .tudi 
poročila poveljnika, predsednika, blagajnika 
in nadzornega odbora. 
V svojem poročilu se je predsednik IGD 
zahvalili vsem prisotnim za pomoč pri re
ševanju problemov, do ka:terlih je v ~e
te'klem letu prihajalo. Poudaril je, da bo 
potrebna .sik11b za še nadaljnjo rast in ut·rje
vanje temeljev vsega, <kar smo v !Preteklosti 
storili. Za!stavljen cilj - program dela, naj 
bo obveznost za nas vse, ·tako v društvu, 
kot v tovarni. Zavedati se moramo, da ga
silci niso sami sebi namen, ampak da naše 
delo teme~ji na vseh ~eljah in potrebah 
čim boljšega življenja našega delavca 1n da 
njegovih prizadevanj ne bo požrl ogenj ali 
druga naravna nesreča. 
Po končanem govom predsednika društva 
je podal .pregled operative članS:tva ,povelj
nik 1IGD TUš, tov. Slavko Dragar. Poročilo 
navajamo v celoti, ·saj je potrebno, da širšj 
krog [judi izve, ka'ko pCJiteka delo IGD: 

Vaje 
Bilo je izvedenih 48 suh1h in 3 mokre va· 
je. !Največ vaj sta imeli I. in II. desetina, 
ki sta se pripravljali za razna tekmovanja. 

Letne konference so se udeležili tudi vabljeni 
gostje iz TOZD Usnjarne šmartno in TOZD 
Usnjarne Vrhnika 

UdeiležiJ.Ji smo se vseh tekmovanj, in sicer 
občinskega tekmovanja z dvema desetinama, 
republišlkega tekmovanja v svoji panogi v 
Kamniku z dvema desetinama, dosegli l. 
in ·IV. mesto; na republiškem tekmovanju 
v Velenju smo dosegli v ·svoji B skupini IL 
mesto; občinskega tekmovanja so 'se ude
ležil'i tudi na:ši pionirji in mladinci ter oboji 
dosegli 4. mesto, kar je veliko bolj'ši uspeh 
od p·rej<šnjega leta. Tudi veterani so umeli 
svoje tekmovanje v Velenju in dosegli IV. 
mesto. ženslke desetine ·Še do danes nismo 
U'SiPeli ustanoviti. Tudi v preteklem letu se 
naša sirene ni resno oglasila, čeprav je bilo 
v lak oddelku 'povzročen začebni ·požar zaradii 
malomarnosti oz.i.roma neprevidnosti delav
cev; požar je bil takoj pogašen. O tem 
oddeillk:u bi •se lahko mnogo govori,lo, toda 
blili so že dzrečeni mnogi ukrepi, tako da bo 
oddeilek bolje zavcurovan, saj ne služi več svo
jemu namenu, ampak so v njem slači.llllice. 
Letos smo opravili tudi adaptacijo gasil
s·kega doma. ·V gasHskem tednu smo · imeli 
največ dela v gas·Hskem domu, saj je bila 
orodjarna tisti čas najbolj .razdrta, orodje 
pa je bilo seveda pni:pravljeno za more
bllitne aikcije. Povedati je treba, da se od ak
tivnih .članov, !čeprav so bili p'ismeno obve
ščeni o delovnih alkcijah v domu, ni niti 
polovica članstva .žrtvovala niti ure. Za sam 
dom je bilo opravljenih 487 ur udarniškega 
dela, sa:j •smo preuredili obojna vrata, be
tonska tla v orodjarni, pcepleskahl oba pro
stora in menjali obe okni. !Pri tem delu so 
nam pomagali tudi delavci Vegrada, kar pa 
tu ni v.šteto. Il!)kazalo se je, kdo je gasilec 
na 1prostovoljni bazi in lkdo ni. Ne vemo, 
kaj je vzrok, morda bo v razpravd to ugo
tovljeno. 
Kot vam je že vsem znano, smo dobili v dar 
od Gasilskega društva 'šoštanj - mesto 
orodni voz Pionir, ki Je v dobrem stanju, 
z namenom, da se o'krepi naša požarna var
nost v •šoštanju in okolici. ·Prav tako •smo 
tudi mi njim podarili zaprto prikoLico do
mače .izdelave za motorno briZJgalno in orod
je, lki Ibo pri njih prišla bolje v veljavo 
kot pri nas. 
V preteklem letu .smo organizirali tudi mo
kro .taiktično vajo na podplatni oddelek. Ta 
vaja je bila namenjena vsem vodstvenim 
in vodi·lnim delavcem v <podjetju, kaikor tudi 
vsem .sosednjim društvom. Vaje se je udele
žil ,tudi direktor podjetja. Na ~alost pa ni 
bilo v;seh va1bljenih. V jesenskih dneh smo 
na dvonišču ·tudi .organizirali vajo in preda
vanja za vse delaV1ce TUš. Tudi na tej vaji, 
čeprav je bi.Ia obvema, ni bi;la prisotna ruti 
polovica delavcev. :Prikazano je bilo delo z 
vsemi aparati, kakor tudi gašenje s peno, 
kar je pri nas novost. 
Izobr~evanje članstva je p.otekailo .takole: 
Vsii člani p,rej.mejo ,gasilslki vestnik na dom. 
8 članov · .riaišega društva je članov Sloven
skega gasilskega muzeja v Metliki. Za člane 
smo nabavili 10 ,gasilskih priročnilkov, katere 
bodo rabilii gasilci pdpravnikii, 1 priročnik"' 



Najbolj delaven član društva prejema zaslu
ženo priznanje 

za administracijo, 1 priročnik za mladino, 
1 p6ročni!k za osnovo zamozaščitte. Obd1srkali 
smo tudi mednarodno gasils·ko razstavo v 
Riedu, katere se je udeleŽ!i1o 9 1članov našega 
društva. Podjetje pa je poslalo komandirja 
d11uštva na S-dnevno strokovno ekskurzi•jo v 
države Beneluxa. 
Organizirali smo tudi izlet v Metliko z av
tobusom dn •si ogledaii gasilski muzej. Ob tej 
priložnosti smo tudi dali .gasilosrkemu mu
zeju dve baikli, ki sta zgodovinskega po
mena. Naši pioni.rj:i in mladinci pa so med 
po6itnicami letovali v šentVidu za teden 
dni in delali kraj.še izlete iz šentvida na 
Smrekovec in Uršljo ,goro, pa tudd ure pre
davanja o prvi pomoči smo imeH. 
Udeležili smo ·se vseh \Proslav in programov 
v do;lini. V 'letošnjem letu smo precej so
delovali z mestnimi :gasilci. Sodelovali smo 
pri 'V'inski t11gatvi; tu je sodelovalo večje 
število naših 1članov. Ob zaključim smo imeli 
tudi skupni dmžatbni večer. 

Nabave v letu 1974 
105m .B cevi 
105m C cevi 
1 priročnik za srednjo peno 
20 delovnih oblek 
30 parov gumijastih škornjev 
10 čelad 
10 delovnih 'koffi1Pletnih pasov 
10 aparatov S 9 kg 
18 dežniih plaš·čev 
200 H trov penila 
V teku je tudi nalbava nove motorne briz
galne 800 l. 
Tm:lli za naše pevce, ki jih je sedaj kar 
21, je sindi,ka·t Tovarne usnja šoštan~i im
pil harmonij in melodiko v znesku 270.000 
S din in izkorilščam priložnost, da se v !ime
nu pevcev in v imenu društva javno zahva
hlm sindikailni orga.llizaciji TUš za njihovo 
pomoč. 
Poleg ,požarno varnostnega pregleda iz ob
čine smo tudi sami gasilci [pregledali vse 
objekte v podjetu in ugotoVili naslednje 
stanje: •Povsod so jo na nezaželenih pro
storih mastne kr1pe, •razna nečistoča, kar 
lahko povzroči požar. ,Posebno novo za;po
sleni delavci ne vedo ;niti v.ratarske številke, 
niti ne vedo ;za aparate v njihovem okolišu, · 
čeprav so imeli predavanja .iz požarne var
nosti. Nujno so rpot·rebni ;popravila nadzem- · 
ni in· podzenmi hidranti, saj ;sedaj nimamo 
v podjetju vode drugje 1kot v' reki .Paki, pa 
še ta je tež:l;co dostopna. 
Tudi kajenje .je v podjetju prešlo že kar 
y navado, saj vidiš delav·ce jn dgaretne . 
ogo.rlke na najbolj nevarnih mestih; čeprav 
je :varnostna slmba izdala že več opozoml, ~ 
to nič ne porhaiga. Morali bomo s skupnimi ' 
močmi ' to čimprej omejiti, da ne ibo prišlo , 
do kakšne katastrofe. · · 
Nadalje je bil podan tll!di načrt. dela v letu 
197S in pregled članstva. · .· 

Načrt dela 
l. Operativno delo desetin bo zajemalo suhe 
in mokre vaje, in s•icer: 
SO suhih vaj 
10 mokrih vaj po mesečnem operativnem 
načrtu, ki se sestavi za vsak mesec posebej. 
2. Za doseganje še boljsih uspehov kot v 
letu _1974 se !bodo desetine pom:lajevale iiz 
vzgoJenega pomladka. 
3. Posebno skrb bomo posvetili deLu ,z mla
dino in j1ih st·roikovno !Usposabljali. 
4 . .Z analizo ugotoviti možnost ustanovitve 
ženske desetine in pritegniti čim več članov. 
S. Udeležba na ra~sanih tekmovanjiih tako 
meddl)UJ~tveni'~?-, občinSkih in .republtških, v 
panogi m pnprave za tekmovanja. 
6. Sodelovanje v krvodajalski akcij na te
.renu ali v bolnici. 
7: Ongan~zirali bomo •širšo dejavnost v ok
vrru gasilskega tedna . . P·Do.gram za to aktiv
nost mora biti izdelan najmanj mesec dni 
pred ·tednom. 
8. Z varnostno s•lu~bo organizirati informa" 
tivno in izobraževalno dejavnost članov dru
štva, kalkor tudi vseh zaposlenih v TUS. 
9. Onganiz•kali in izved]i bomo tečaj za iz
pmšane gas.ilce za čim več članov. 
10. Občinski .gasilski zvezi ponovno prijaviti 
člane za tečaj za uporabo dJihalnih aparatov. 
11. Gasil'ski !pevski zbor ibo ·taiko kot v letu 
1974 sodeloval p11i pomembnejših pdredlitvah, 
zato 1ga moramo ·še bolj negovati. 
12. Sodelovali .bomo pri .delovnih akcijah v 
okviru TUš. 
!3. _O d~lu na~še~a IGD I]Jomo občasno (pOro
cal! tud1 v glas11•l1U ",usnJaT«. 
14. Z delovno akcijo naših članov bomo so
delovali ·prJ gradnji gasilskega doma v 
šmartnem ob Paki. 
15. Obnovili bomo zavarovanje vseh aktdvnih 
članov pri zavamvalnioi. 
16. V okviru nač·rta civilne zaščite bomo so
delovali pri ·vajah in ulkrepih. 
17. Požarno varnostni načrt. 
18. Usposobiti hddrantno omrežje ta'ko, da se 
vsaj dbstoječi in de1ujoči hidranti •lahko 
uporabijo. 
19. Urediti dostop do vode za izvedbo ka
kršne koli akcije. 
20. Izterjava doLžnikov :proti IGD dn redno 
poslovanja na vseh administrativnih področ
jih. 
21. Rea~izacija <postavljenega •finačnecra na
črta :za le.to ,197S je osnovna nalog~ vseh 
članov upravnega in nadzornega od!bora. 
Pregled članstva 
- operativnih članov 47 
- rezervnih članov .12 
- mladincev 9 
- pionirjev 19 

Od tega: 
- častnik I. stopnje 3 
-častnik 1 
- podčastnik I. stopnje S 
- podčastnik 1 
- gasilec I. stopnje 2S 
- gasilec pripravnik 12 

Na novoletnem srečanju šmarčanov 

Poveljnik Slavko DRAGAR podaja poročilo 
o dejavnosti društva v letu 1974 

V razpravi so .gostje pozdravili prisotne in 
samo delo našega društva. · 
To:v. F.ranc~. _Mavc~, kii je najbolj pomagal 
pn adaptaClJl gasilskega doma, je bilo iz
r-očeno :tudi priznanje. 
Izved'li smo tudi volitve novega predsednika 
društva, ker je prej:šnji zapustil ;podjetje. 
Tovariš direktor je pohvalili delo društva 
in obljuibi•l pri nadaljnjem de1u pomoč vod
stva, prav taiko pa je bil •sprejet tudi v 
člans·tvo društva. M. z. 

Praznovanje 
upokojenih 
članov v aprilu 

a) TOZD usnjarna Vrhnika: 
- Franc Ferbežar 76 let, Francka Fortuna 
59, _Jarkdb Gantar 74, Mi'la Jalenc 79, Janez 
Jerma 68, Jakob Kenk 67, Viktor Klobučar 
54, Ema Kobal 50, Janez I<Gobal 79, Jožefa 
Malovrh 63, Ja~kob Molek 6S Marjan Na•te
rer 68, Edvard Zupan 67, Sta~e Kuk.ec 62 
b) TOZD usnjarna Smartno: 
-V Anton Beseničar 61 let, Jurij Burja 73, 
Joz~ Dobrave_c 63_. Ana Medved 39, A.lojz Pe
terlin 65, AloJz Pivec 60, A~bina Podkubivšek 
62, Rafael Sin1goj 71, Angela Smrekar 70 
c) TOZD IGRAD Vrhnika: 
- Jakob Leskovec 70 'let 
d) TOZD usnjarna usnja Smartno: 
- Marija Berločni!k, Viktor čepelnik Rudi 
črešnilk, Jožefa Gostečnik, Emil Juvan' Rudi 
Klanfer, Katarina Lesnik, Jože Oremud Ana-
stadj šuligoj, Mirko Zapušek ' 
Iskrene čestitke! J. B. 
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Na krvodajalski akciji 

Kri rešuje 
življenja 

Zc:udnja krvodajalska akcija na Vrhniki je 
kar lepo uspela in verjetno že dolgo ali še 
nikoli ni bHo tohlkšrnega odziva delovnih lju
di. Vendar, če trezno premislimo vrhniške 
razmere, se nehote vsiljuje misel, da bi bil 
lahko odziv še boljši, če ... 
Vzemimo za primer Raziskovalni •inštitut 
Iskre iz Ljubljane, ki je po organizirc:urnosti 
krvodajalstva med prvimi pri nas in kjer 
takorekoč ni zdravega človeka, ki ne bi bil 
krvodajalec. Da to ni •Slučajen pojav, pa pri
ča njihov pristop k temu humanemu delu. 
V podjetju vsako leto mgani-zimjo - v okvi
ru sindikata in občinskega RK - vsakoletno 
srečanje krvodc:ujalcev. Na ·tem srečanju se 
krvodajalci pogovorljo med seboj, razdelijo 
jim značke in diplome za 5, 10, 15•kratno da
rovano kri, razdelijo jtim tudi knjižna dari
la in jih pogostijo s skromno ~akusko. 
Morda se bo komu zdelo, da je vse to ne
potrebno, toda če pomislimo mrulo globlje, 
ima to kar velik pomen. Res je, da krvoda
jalci ne dajejo •krvi zaradi značke aJi skrom
ne zakuske, ampak iz humanih razlogov; res 
pa je tudi, da smo ljudje že taki, da imamo 
za to aH ono .reč navado reči hvala. In če 
kdo v imetnu tistih, ki so ali bodo darovano 
kri rabili, s skromnim spominkom krvoda
jalceni da priznanje, to prav gotovo pozitiv
no 'vpliva tako na same krvodajalce, kakor 
tudi na tiste, ki se jim iz teh ali onih raz
logov še niso pridružili. TakšiJJa · srečc:urnja so 
prav gotovo velika propaganda za }xwečanje 
števila tistih, ·ki 'So nesebično pr.ipmvljeni 
pomagati sočloveku. Dajejo pa jim tudi pri
jeten občutek, da so jim soljudje hvaležni. 
In kako je pri nas na Vrhniki? Verjetlilo se 
le malokateri spomni, kdaj je bilo .tako sre
čanje zadnjikrat. Mnogi krvodajalci niti ni
majo krvodaja1skih iz,kaznic. 
Na krvodajalstvo se spomnimo le takrat, ka
dar je akcija, nato pa za leto aH še kaj več 
vse zaspi spooje pravičnega. Prav gotovo so 
pri vsaki stvari urejene 11azmere pogoj za 
dober uspeh in tako je tudi tukaj. Z malo 
dobre volje bi se dalo prav gotovo marsikaj 
narediti. Treba bi bilo mtisliti na to, da bi 
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trajala priprava na krvodajalsko akcijo vse 
leto, da bi brli krvodajalci kakor ena dru
žina, ki jo vežejo humane vezi in ki živi v 
ljubezni do 'sočloveka. In vsi ,ki morda stoji
jo ob strani ter bi lahko k temu veliko pri
spevali, so po svojih močeh vsekakor zmožni 
storiti, kar nam vsem nalaga ljubezen do 
sočlo'Veka. Saj kri rešuje življenja! 

Bile smo 
na proslavi 

T.P. 

Osmi marec je za nami, toda samo po ko
ledarju. Svečana proslava, ki je bila name
njena ženam naše TOZD, pa nam bo osta•la 
še dolgo v prijetnem spominu. 
Učenci šole IC so nam pripovedovali o heroj
s•kem deležu vrhniških in okoliških žena med 
NOB. Pretresljivi in obenem nepozabni zgl~
di naj ostanejo v spominu nam in našim pn
hodnjim rodovom, ·kako so - vztrajne in po
žrtvovalne - ostale zveste domovini, čeprav 
jih je sovražnik mučil in j.im grozil z najhuj
šim. 
Prijetno so nas razveclrili člani amaterskega 
folkJ.or.nega ansambla iz Savelj . Morda ·so 
nam z lepimi in izvirnimi slovenskimi plesi 
z:budili kesanje, za1kai so tal<Ja društva skoraj 
že redkost; ali še več: za1kaj ga nimamo celo 
na Vrhniki, ob pogostem razmišljanju, kako 
spodbuditi mladino k večjemu kultu1:1nemu 
uclejstvovanju! 
Večina na.s je prvič slišala ansambel Blaga
jana . Prijetno je bilo videti tov. P~tkovška 
in Filipiča, ki sta s kitarami spreml.J•ala svo-

Razpoloženje številnih . gledalcev med izva
janjem programa 

Predvsem nas je prijetno razvedrila folklor· 
na skupina KPD - Savlje z gorP.r>_iskimi 
folklomimi plesi 

jega kolega ha-rmonikarja, in dajala takt le
pim slovenskim melodijam. Kar škoda, ela so 
bili v dvor·ani stoli, ker sodeč po rahlem 
udarjanju nog, bi se marsikatera ·rada za
vrtela. 
Ne nazadnje pa vse pri•znanje res izvirno 
našemu pevrs;kemu zboru. Vsevprek je bilo 
slišati šušljanje, kaj je mogoče v tako krat
kem času obstoja naštudirati toliko in toliko 
uglajendh boJ1benih 1n narodnih pesmi? Mor 
ela s·o zvenele tako lepo in globoko ter ču· 
stveno, ker so bHe namenjene nam - že
nam? 
Tov. Petkovšek nam je ·v ·kratkem g.ovonl ori· 
sal razvojno pot do enakopravnosti žensk 
doma in v s·vetu. Poudaril je, naj bi se prav 
v letu 1975, v svetovnem 'letu žensk, še bolj 
utrdile in uveljavile tiste pravice žensk, ki 
so še boli ali manj . na papirju. 
Za za-ključek sta prvošolca Cankarjeve šole 
v • pr.isrčni otroŠiki govorloi ganila srca ma· 
mic s pesmico: Vošči·1o mamki za 8. marec. 
V se žene smo iskreno hvaležme sindikalni or
gani,zaciji za organiziranje tako u;;.p~le pro· 
slave, enako seveda vsem DastopaJOCim. 
še si želimo takih proslav. Naj bo ta uspela 
pro.slava spodbuda za nadaljnjo kulturno de
javnost v našem kollektiVlu. želimo tudi, da bi 
po zgledu na:šega pevskega zbora vzniknirla 
še kakšna ,kultrurna skupina. Vida Knez 


