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1975 - leto 
pomembnih 
jubilej ev 

- 30 let živimo v svobodni domovini; 
- 25 let je miniio od kar so bili izvoljeni 
prvi delavski sveti; 
- 53 let je poteklo od tedaj, ko so stavkali 
usnjarji na Vrhniki; 
- 40 let je poteklo od tedaj, ko so stavkali 
usnjarji v Tovarni usnja Soštanj; 
- 86 let je mini~o od sestanka II. interna
cionale, kjer so sklenili, da bodo l. maja or
gamliroiira!li po vsem svetu delavske demon
stracije; 
- 30 let praznujemo v SFRJ l. maj kot pra
zni:k vseh delovnih ·l~udi v spomin na boj 
de~avcev za osnovne ekonomske, politične in 
socialne pravice; 
- 83. rojstni dan našega legendarnega her
roja in voditelja maršala Tita. 
V .pra=ovanja vseh naMenih juhileiev se ak
tivno vključujemo tudi delavci OZD IUV. 
Odkrili bomo spominSJka obe~ežja v spomin 
stavikajočim usnjarjem na Vrhniki in TUš. 
Svet dlegatov OZD pa se bo sestal na slav
nostni seji v počastitev 25-letnice delavskega 
samoupravljanja. V okviru praznovanj 30 
letnice osvoboditve naše domovine pa se bo
mo vk~jučili v programe praznovanj občin
skih skupščin na vseh območjih, kjer so na
še TOZD. 
Jubilejni trenutki naj ne usmerjajo naše po
glede v preteklost, pač pa naj nas istočas
no spodbudijo za boljše in bolj proizvodno 
delo, za pravilen odnos do družbenih sred
stev, ki so nam dana v upravljanje, za uve
.;.javljanje ustavnih načel in delegatskih od
nosov na vseh ravneh družbenega življenja 
in dela. Na ta način bomo največ doprinesli 
pri ožirvotvorjenju ,reso1ucijs1k:ih načel, ki smo 
juh zavestno 1sprejeJ.i za dosego utrjevanja na
šega gospodarstva, za naš še lepši jutri. 
Z željo, da bi ~e nekoliko bliže seznanili zla
sti mlajše člane kolektiva s pomembenimi 
dogodki iz pretekosti, v tej številki objavlja
mo nekatera zgodovinska dejstva, ki smo jih 
zbrali iz ustnih in arhivskih virov. Prav tako 
tudi v celoti objav;.jamo zapisnik l. seje de
lavskega sveta v usnjarni na Vrhniki, ki je 
še zlasti zandmiv, ker J.ahko ~ njega rarzbe-

Ob tvojem 83. rojstnem dnevu se pridružujemo iskrenim čestitkam, 
ki ti jih pošiljajo vsi državljani SFRJ in vse napndno in miru željno človeštvo. 
Zivi in vodi nas še mnogo let - dragi naš tovariš TITO! 

Ob praznovanJu 30-letnice osvoboditve, ob 25-letnici delavskega 
samoupravljanja in l. maju, mednarodnem delavskem prazniku, 
čestitamo vsem članom OZD IUV! Samoupravni organi 

remo, da so že pred 25. leti obravnavali slič
ne zadeve, ki se še vedno v večji ali manjši 
meri pojav;.jajo v vsebini dela sedanjih sa
moupravnih organov. 
Vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri zbiranju 
in urejanju zgodovinskega gradiva, zlasti pa 

Družbeno politične organizacije 
Uredniški odbor 

prof. Adamičevi iz !inštituta za zgodovino 
delavskega gibanja, tov. Ruparšku ter vsem 
še živečim usnjarjem, ki so ljubeznivo po
sredovali svoje spomine, naša iskrena za
hvala. 

Uredniški odbor 
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Po z:;omu Pariške komune, 1871. leta, se je 
I. internacionala - mednarodna politična 
organizacija delavcev - znašla v težkem po
ložaju, kajti reakci ja se je ustalila - kot 
vselej, kadar j1i je •prNi,Ja nevarnost s s•,rc..'n i 
delavskega razreda - in prešla v i1apad. 
Delovanje I. internacionale je bilo onemo
gočeno, za lo je vso svojo aktivnost prenesla 
na delavske stranke · i·n sindika;ne· delavske 
organizacije po posameznih državah. · 
Amerišk i sindikati so na s.vojem kongresu 
1884. leta sklenili začet i boj za osemurni de
Javnik. Vendar pa ideja, ki naj bi jo uresni
čili do l. maja 1886., tedaj ni imela širšega 
odmeva. »>deja tr.eh osn>ic« - dnec,(J.:) p:; 
osem ur za delo, zabavo in počitek - j e po
sta;o glavno geslo množičnih stavk, ki so 
1. maja 1886 zajele glavna industrijska mesta 
v ZDA. Začetni uspeh je bil spodouden, val 
demonstracij se je širil. Posebno . močno 
stav· k·c; ·, ,~ . ::> g:bCllnje je wjelo Chicago, kjer 
je policija 3. maja nastopLa z orožjem. Vse 
se j e končalo med žrtvami med demonstran
ti, pet voditeljev so ujeli in obsodili na smrt. 
S tem dejanjem so hoteli zastrašiti delavce, 
.vendar pa so dosegli ravno nasproten uči
neJk. Ch:ka·ški dogodki so odmevali v svetu 
in že na prvem sestanku novo . ustanovljene 
Il. internacionale so sklenili, da bodo vsa
kega p·rvega maja organizirali po vsem sve
tu delavske demonstracije. 
l. maj se je. v vse več deželah uveljav;jal kot 
dan mednarodne borbe solidarnosti in imel 
je vse večji pomen v mednarodnem delav
sk·em gibanju. ldej.e, 'k•i so j.ih na ta dau1 jav
no izražali delavci vsega sveta, so prerasle 
ozke narodnostne okvire. De;avec se je zave
del, kako pomemben za uspešen boj je eno
ten nastop celotnega delavskega razreda. 
V naslednjih letih je proslavljanje Zivodene
lo. Leto 1900 pa pomeni pre:omnico. Zaradi 
ekonomskih težav je prišlo do zaostritve raz-

Po.klonimo se spominu 11a vse, ki so žrtvovali 
svoja življenja za svobodo - za 11as., ki jo 
uživamo že 30 let 

Razstava usnja IUV 11a kolesi/z F okFim 
prvomajskega praznovanja po osFoboditvi 

rednih nasprotij, politični položaj v svetu 
se je zaostril in glavna gesla l. maja so po
stala: boj proti imperiaiizmu in militariz
mu; boj za socia1lne i·n po•li,ti 'č.ne pFa•v.:ce pre
ide v drugi program. 
Vsa leta pred vojno, ko je že bilo jasno, ela 
bo edinole sila razrešila nasprotja v kapita
lističnem svetu, so imela prvomajska pra
znovanja povsem proti;vojni pomen. Tik pred 
vojno so s1koraJj vsi predstavJllj.k,i o:ocialno-de
mokratskih strank v parlamentih evropskih 
držav glasovali za vojne kredite, s tem pod
prli buržuazne vlade in .poteptali glavne ide
je II. internacionaie. Dejanje je vsekakor 
vplivalo negativno na mednarodni pomen 
delavskega gibanja. šele v tretjem letu vojne 
so bile akcije za l. maj spet bolj množične, 
kajti z nezadovoljstvom zaradi vojne je ra
sla tudi revolucionarnost vseh izkoriščanih 
slojev. Konec vojne je dal izkoriščanim -
s propadom carske Rusije in rojstvom prve 
socialistične države - resničen up za uspeš
nost dela,vskih prizadevanj. Svetovni kapital 
je bil ogrožen in se je združil ter prešel v 
napad proti Sovjetski zvezi in madžarsko
sovjetski oblasti, prav to pa je revolucionar
nost delavskih množic še povečalo. Ta val 
revolucionarnosti, ki se še nekaj let po vojni 
ni umiril, je delavcem prinesel malo boljši 
položaj. V več-ini dežel so morali delodajalci 
pristati na · osem urni deiavnik. 
V času velike ekonomske krize, ki je leta 
1929 zajela najprej ZDA, nato pa še ves osta
li kapitalistični svet, .ko je ostalo mnogo de-

. lavcev brez zaposlitve, so biia prvmmijska 
praznovanja spet bolj revolucionarna. V tem 
času je bil tudi že na pohodu fašizem, ki je 
v nekaj letih razširil svoj vpliv in ideje na 
mnoge evropske dežeie. Glavni ideološki na
sprotniki so bili komunisti, ki so prvi začeli 
opozarjati svet na grozečo nevarnost. 
Novo poglavje v zgodovini prvomajskih pro
slav se je začelo z izbruhom nove svetovne 
vojne. l. maj je dobil v celoti protifašistič
ni pomen, naša narodnoosvobodilna vojska 
ga je prosiavljala z uspehi v boju proti so
vražniku. 
Nova Jugoslavija je uzakonila l. maj kot 
praznik vseh delovnih ljudi v spomin na 
boj delavcev za ·osnovne ekonomske, politič
ne in socialne pravice. 
Letošnji l. maj, ki bo v znamenju 30-letnice 
zmage nad fašizmom in zmage ijudske re-

• votucije; bomo ·zato praznovali še posebno 
slovesno. · v. č. 

Slab sc>cialni 
položaj je 
silil delavce 
k stavki 

Prva svetovna vojna je prinesla svetu teme· 
ljite spremembe, ki so vplivale tudi na raz
voj jugoslovanskih . nat:odov. Res, cia so ju
gos~ovanski narodi prvič zaživeli združeni v 
last•ni' državi, za katero so ·se tako dolgo 
bojevali, vendar pa so že prva povojna leta 
pokazala vse stopnjevanje razrednih, eko
nomskih, političnih, nacinolnalnih in verskih 
nasprotij, ki so slabiia že tako ne ·preveč 
trdno državo. 
Slovenija se ~udi po koncu vojne ni umirila, 
nemiri delavcev, kmetov in vojakov so bili 
na dnevnem redu .. Delavci so postajali vse 
bolj revolucionarni, v nekaterih krajih so 
celo prevzeli oblast v svoje roke. Leta 1919 
je potekalo prvomajsko praznovanje v zna
menju javnega izražanja za sociaJi.zem. Ena
ko kot drugod po svetu so tudi slovenski de
lavci v dneh 21. in 22. julija organizirali stav
ko iz solidarnosti s Sovjetsko zvezo in Ma
džarsko-sovjetsko republiko ter iz odpora 
proti tuji intervenciji. 
Posledice vojne je bilo moč čutiti vse do 
konca leta 1923. Inflacijo, ki jo je občutil 
delavec na lastni koži v obliki vse dražjih 
osnovnih življenjskih dobrin, so spremlj.aii 
pojavi oderuštva in brezposelnosti. Ker· pa 
je vse to najbolj prizadelo delavca, je bilo 
stavkovno gibanje 'v tem obdobju najmoč
nejše. Vrh je doseglo aprila 1920 s stavko 
žeiemičarjev. Moč tega gibanja izvira pred

. vsem iz dejstva, da je bila večina delavcev 
vključena v stranke in strokovne organiza-
cije (to so po strokah organizirani sindika
ti). Slab socialno-ekonomski položaj je silil 



Prcdsral'ljanw vau us11jarski prapor, ki uwn 
ga je izročil (sedaj je prapor 1w obnavljanjuj 
.lože Smr111ik, naš upokojeni usnjar. Po nje
govem mnenju in nmenju lov. Andreja Zalar
ja je ia prapor s/ar okrog 100 let. Bil je last 
usnjarskega društva. Nosili so ga na paradah 
in pogrebih. Smrtnik je bil njegov zadnji 
nosilec za pogrebom Jožeta Kogovška. 
Motiv na praporu je z ene strani (baje so 
tega plačali moški), 11a drugi strani pa je 
nabožni mot iv (tega so plačale že11ske) 

delavce v stavke, ki so bile zelo ostre in mno
žične, zato pa tudi v večji meri uspešne. De
lodajalci so morali poviševati delavske mez
de, čeprav se zaradi vse večje draginje de
janski ekonomski položaj delavcev ni izbolj
Šal. Res so imele svaKe v tistem obdobju 
predvsem vlogo gibanj za zvi·ševanje mezd, 
vendar pa so delavci takrat po svojih pred
stavnikih ter organizacij vplivali na politič
no življenje v državi. Delavci so izsilili soci
alno zakoi10dajo, ki jih je ščitila v obratih 
in tovarnah, kot brezposelni so dobivali dr
žavno podporo, leta 1922 je začel veljati za
kon o zavarovanju delavcev in podobno. že 
januarja 1919. so morali tovarnarji pristati 
na osemurni delavnik, za manjše obrate je 
začel veljati ta odlok leta 1922, nadm·e so 
bolje plačevali, zaščita na delovnem mestu 
se le izboljšala. Izvajanje teh ukrepov pa so 
nadzorovaie inšpekcije dela s strani države, 
s strani delavcev pa delavski zaupni.ki, ki so 

Usnjarski grb predstavlja: štrihovec, folc, 
. šeravc hz obroč za čiščenje krzna. 
Napis 1w praporu je: STROJARSKA DRUž
BA 
Več o praporu bonw 11.apisali. ko bomo uspeli 
zbrali več gradiva o zgodovini usnjarstva IW 

Vrhniki. Na fotografiji šl . 4 - poleg prapora 
(levo-.lož e Smrtnik, desno Andrej Zalar) 

jih delavci volili iz svojih vrst. Lelo dni so 
delavski zaupniki igrali vlogo posrednika 
med delodajalcem in delavci, ki je po na
vadi imel pomembno vlogo v stavkah. Na 
pogajanjih ob mezdnih gibanjih in stavkah 
so zastopale delavce tudi delavske zbornice, 
ki so bile zaščitnik ekonomskih, socialnih in 
kulturnih interesov delavcev. 
Po letu 1923 je borbenost delavskih množic 
ponehavala, predvsem zaradi vel~ke razcep
ljenosti in neenotnosti sindikatov. v. č. 

Nezadovoljstvo 
med delavci 
je vedno bolj 
naraščalo, posebno 

ker je podjetje še, 
nesramno zavračal o 
njihove upravičene 
zahteve 

Stavka usnjarskih delavcev tovarne INDUS 
na Vrhniki od 6. do 13. marca 1922. leta 

Usnjarski delavci tovarne Indus na Vrhniki 
so 6. marca 1922 stopili v osemdnevno stav
ko, v katero jih je prisililo podjetje z vse 
večjim izkoriščanjem, neizpolnjevanjem de
lavske zaščitne zakonodaje ter s preganja
njem delavcev, ki so se borili za izbolJšanje 
gmotnih in delovnih rarzmer. Tedanje delav
sko strokovno glasilo Delavec je ob začetku 
stavke zapisalo: »Tvrc\lka Indus naj ne·misli, 
da je delavstvo živina, s katero se dela, ka
kor gospodar hoče. še manj pa bi pričako
vali, da tvrdka terorizira in najnesramne}še 
izkorišča svoje delavstvo, ko vendar, vsaj 
na zunaj, priznava krščanski nauk. V res
nici pa dela popolnoma drugače.« (Delavec, 
11. 3. 1922, št. 6, str. 3.) 
Delavstvo vrhniške tovarne usnja je bilo že 
od decembra 1921 skupaj z delavci glavne 
tovarne lndusa v Ljubljani in podružnice v 
Kranju, nadalje tovarne Podvince v Radečah 
pri Zidanem mostu, tovarne Woscbnag v šo
štanju, tovarne usnja v Mariboru in Ptuju 
zaradi vse težjega ekonomskega položaja v 
mezdnem gibanju. Vrednost denarja je ved
no bolj padala, na drugi strani pa je nara-

Nepozaben motiv iz lužilnice za vse, ki so 
»preizlwsili« zuleger za dviganje kož iz ja111, 
klešče za prijemanje in predmet, gladilo za 
glajenje lU/ paz1.jih itd. 

ščal•a draginja osnovnih ziv·lj.en~skih 'POtreb
šči-n. Temu se je pridruž.i•la še .neugodna me
nj<wa 4 'kr.on za 1 dinar, pni tem pa ·kupna 
moč dinarja n-ikakor ni bi·ia šli'ri'krat večja ccl 
kupnre moči ·krone. Poprečna •mese6na clda\·s
ka mezda je zna·šala pl"<ib!Jižno lSOO elo :LUUO 
'I<Jron. Cene ži·vi·l •S·O bi:le v tem rčasru .naslednje: 
·J kg mo ke - 27 k-ron, 1 kg mas•ti - 9S kro n, J I.;:g 
mesa - 46 kron, 1 kg masla - 110 kron, l 
ja:jce - S kron, 11 vina - 40-60 kron, 1 kg 
krompirja - 7 kron, 1 kg slanine - 86 kron, 
l kg lli'ža - 44 kron, l kg sladkorja - o:.. 
-kron, 1 kg soli - 9 kron, 11 olja - 110 kron; 
1 m drv je stalo 900 kron itd. (Naprej, 18. 
3. 1922, št. 63.) Podjetniki pa so bili gluhi 
za težave delavcev, glavna jim je bila lastna 
bogatitev in Delavec je zapisal: »Če govoriš 
o tovarnarju usnja, govoriš o milionarju. 
Vsi ti gospodje so si brez izjeme med vojno 
nagrabili denarja več kakor vsak drugi ve
rižnik. Pšenica pa gre tem gospodom še se
daj v klasje. Usnje so podražili za več kakor 
sto odstotkov .. . Eksistenčno vprašanje us
njarskih delavcev je za to gospodo postran
ska stvar ... « (Delavec, 3. 8.1919, št. 31, str. 3). 
Usnjarski delavci so .prek svoje strokovne 
organizacije Osrednjega društva usnjarjev i•n 
sorodnih strok na slovenskem ozemlju s se
dežem v Ljubljani (ustanovljeno februarja 
1919) zahtevali' SO% povišanje mezd, uskla
ditev in izenačenje mezd v vseh tovarnah 
usnja v Sloveniji in plačane clopuste ter pra
znake (Delavec, 17. 12. 1921, št. 26, str. 3). 
MeZidna pogaja~nja, .kri so 1potek·arla na Zvezi 
inclustrijcev na slovenskem ozemlju, kralje
vine SHS v Ljubljani, so se končala 13. ja
nuarja 1922. Sklenjeno je bilo, da se vsem 
usnjarskim delavcem prizna 20 % povišanje 
mezel. Toda na Vrhniki se je tovarnar Pavel 
Pollak temu zvišanju izognil tako, da je uve
del 9 razredov delavcev in povišal meZ!cle le 
nekaterim. Proti temu je nastopil delavski 
zaupnilk Ivan Jereb, ker »je bil sam prepri
čan, da je takšna razdelitev krivična in, ker 
je to od njega zahtevalo delavstvo« (Arhiv 
IZDG, Inšpekcija elela, fasc. 2). To je bil ne
posredni povod, da ga je podjetje takoj od
pustilo. Ivan Jereb je bil namreč v tovarni 
nezažekn že od •nr::wembra 1921, ko je na 
Obrtnem sodišču v Ljubljani pod prisego 
pričal proti tovarni Indus v korist njenega 
usluilbenca Matije Rakuša. Podjet:ie je po 
razsodbi moralo Rakuši izplačati 16 S80 kron. 
Pavel Pollak je i·zjavil »da je odslovljen za
mdi tega, ker je pni·čerl p-roti 1:vrd·ki na 0br' ,n i 
ni sodniji in ker se je pustil izvoliti kot za
u.pnrk in se kot tak briga za delavstvE>« .. (Ar
hiv IZDG, Inšp. dela, fasc. 2). Zaradi odpu
stitve se je Ivan Jereb pritožil na Inšpek
cijo dela v Ljulblja1ni, na ·drž<\IV.no us-tanovo, 
ki je neposredno opravljala nadzor nad iz
poltll!jev<IJI]jem zakonov, uredb ·in pra•vHnikov 
delavske socialne in življenjske zaščite v in
dustrijskih, obrtnih in trgovskih obratih. Po
sredovalo je tudi Osrednje clrušt.vo usnjar
jev in njegovemu tajniku je Pavel Pollak 14. 
februarja izjavil, ela bo Jereba ponovno za
poslil, a je 2S. februarja obl ju bo preklical 
(Arhiv IZDG, Inšp. cl. fasc. 2). To je bilo 
očitno izigravanje delavcev in njihove orga
nizacije. 
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Poleg tega je bilo delavstvo v sporu s tovar
no še zaradi neizplača!l1e nagrade za nadur
no delo, opravljeno v letu 1921. Tovarna In
dus je dobila v letu 1921 večje naročilo za 
vojno ministrstvo in je zato od marca do 
konca maja uvedla plačano nadurno delo. 
Ker delo ni bilo končano do konca maja, je 
podjetje nadurno delo podaljšalo do l. ok
tobra in delavcem obljubilo, poleg plače za 
naidurno delo, še vsakemu posebno nagrado 
450 kron. Nadumo delo je veljalo tako za 
obrat v Ljubljani kot na Vrhniki. Po oprav
ljenem delu je podjetje delavcem v Ljublja
ni izplačalo nagrado po dogovoru, delavcem 
na Vrhniki pa ne. Zato so se ti obrnili za po
moč na svojo strokovno organi·zacijo, Osred
nje društvo usnjarjev v Ljubljani. Leto je 
dvakrat pismeno posredovalo pri vodstvu 
podjetja, ki se je odzvalo šele na drugi do
pis. Prek svojega združenja Zveze industrij
cev je 13. januarja 1922 odgovorilo Osred
njemu društvu usnjarjev in kategorično za
vrnilo izplačilo nagrade. Trdilo je, da se de
lavci sami niso držali clogovara in so z nad
Ul'nim delom prenehali že meseca avgusta , 
podjetje pa jih ni v to več sililo. čez nekaj 
tednov so sicer delavci deloma znova pričeli 
z nadurnim delom, ni pa jih v to prisililo 
vodstvo podjetja ali jim celo obljubilo na
grado (Arhiv IZDG, Inšp. d. fasc. 2). 
Nezadovoljstvo med delavci je vedno bolj 
naraščalo," posebno še, ker je podjetje p rav 
nesramno zavračala njihove upravičene za
hteve. Podružnica Osrednjega društva us
njarjev in sorodnih strok na Vrhniki (usta
novljena je bila 30. marca 1919) je o poteku 
razgovorov in pogajanj s podjetjem obvešče
vala delavce na rednih članskih sestankih 
(bili so vsako zadnjo nedeljo v meseou) in 
občasnih shodih. 29. januat'ja 1922 je bil 
občni zbor podružnice na Vrhniki, kjer j e 
bil izvoljen novi ·odbor) predsednik Ignac 
Pekle, podp1'edsednik Franc čuk, tajnik 
Fnl!nc Frbežm, names.t111iik Stanlm Istenič, 
blagajnik Anton Velkavrh, namestnik Anton 
Suhadolnik, odborniki Anton Plahtar, Mar
tin Istinič in Ivan Grabeljšek (in novi de
lavski zaupniki) Anton Plahtar, Franc čuk. 
Ignac Pekle, Anton Suhadolnik, Martin Iste
nič in Franc ·Mihevc) (Delavec, 11. 3. 1922, 
št. 6, str. 3). Verjetno so prav novi člani od
bora in novi delavski zaupniki vnesli v dru
štvo oziroma med deiavstvo več borbenos ti 
in nepopustljivosti. Neizplačani nagradi, ocl
pustitvi delavca Jereba in neenotnemu po
višanju mezd se je pridružilo še nezadovolj
stvo zaradi delovodje Avgusta Koželja, ker 
ni bil izučen strojar, z delavci pa je pasto
pal surovo in jim na različne načine nagajal. 
Ker se podjetJe ni oziralo ne. na J?.ritožbe de
lavcev in ne na posredovanJe HJI).love st~·o: 
kovne organizacije, je delavstvo videlo ednH 
izhod da si pribori svoje pravice v stavki. 
Tako 'je 6. marca zjutraj stopilov stavko 117 
delavcev od skupno 136 zaposlenih, in sicer 
90 moških od 107 zapsolenih, 10 mlado~etni
kov od 10 zaposlenih in 17 žensk od 19 za
poslenih (Arhiv IZDG, Inšp. dela, fasc. 2). 
Osrednje društvo usnjarjev in sorodnih 
strok je o stav,ki poročalo še istega elne In
špekciji dela v Ljubljani in kot vzrok stavke 
navedlo: l. odpustitev dei.avca Jereba, 2. ne
izplačanj~ nagrad~ :in 3. nepoyi~anje n~~zd, 
kot je bilo sklen.]eno na Zvezi mdustn.]cev 
sredi januarja ~9?2. Navedlo je. tudi zahtev~ 
delavcev: l. knvica Jerebu na.1 se popravi, 
2. za delovodjo na Vrhniki naj se postavi iz~ 
učen strojar, ker sedanji delovodi~ J\ož~lJ 
ni strojar in se ne spozna na stroJenJe m 
samo preganja delavce, 3. plače naj se zvi
šajo za vse delavce za 20 % in 4. obljubljena 
nagrada naj se izplača (Arhiv IZDG, Inšp. d ., 
fasc. 2). Osrednje društvo je zaprosilo In
špekcijo dela za posredovanje. Istega elne 
so tudi stavkajoči delavci predložili vodstvu 
podjetja spom.enico, v kateri so navedi.i svo
je zahteve (enako kot jih je naštelo Osred
nje društvo). 
Popolnoma drugače je začetek 1n potek stav
ke javilo Inšpekciji dela podjetje Indus 7. 
marca. Na delo naj ne bi prišlo le nekaj 
delavcev in to brez poprejšnjega obvestila 
vodstvu tovarne. Nekaj »lmlovodij« naj bi 
s silo zadržalo tiste delavce, ki so hoteli na 
delo. Za >>kolovodje« je podjetje takoj izja-
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Tako se je gradila IUV. Ročno, brez ustrez
nih meha11.ičnilz pomagal, toda z zavestjo in 
vero v lepšo prihodnost. 

vilo, da smatra njihovo ravnanje za ,,efek
tivna odpoved« in bo z njimi postopalo v 
smis,lu ohnbnega · tova~t~ni-!1kega 'reda, to 
se pravi, da jih bo oclpustiio (Arhiv IZDG, 
lnšp. cl., fasc. 2). 

Na prvem poravnalnem sestanku je tovar
nar Pollak izjavil, ela raje zapre tovarno, kot 
da bi ugodil zahtevam delavcev. Zastopniku 
Inšpekcije dela, ki je 9. marca posredoval 
pri vodstvu tovarne v Ljubljani, so Kar~ 
Po'Hak, Pa,vel Pollak 1in dr. Mogler ,izjm~ii.H, 
da bodo ugoditi v spomenici nacedenima 
točkama 3 in 4 (povi,šanje mezd in izp.ačilo 
nagrad), če se delavci takoj vrnejo na delo 
in če se strinjajo z odpustitvijo vodij stavke 
Grgoviča, Mediča, Frana Leskovca in Frana 
Mikuša. Pogoje podjetja je zastopnik In
špekcije dela posredoval tajniku Osrednjega 
društva usnjarjev Antonu Krajcerju in de
lavskim za-upnikom Ignacu Pekletu, Antonu 
Plahtarju in Antonu Suhadolniku. Zaupniki 
so pismeno izjavili, da kot poob.aščenci de
lavcev sprejmejo pogoje podjetja na znanje, 
da se sicer strinjajo s sprejetjem točke 3 
in 4, ne morejo po prevzeti odgovornosti, da 
bi pristali na odpustitev navedenih štirih de
lavcev. Nadalje so še p ripomnili, da so še 
vedno proti odpust:itvi delavca Ivana Jere
ba, razen če sam izjavi, da ne gre več na delo 
v tovarno na Vrhniki (Arhiv IZDG, Inšp. d., 
fasc. 2). . 
Delavci so ogorčeni nada~jevali stavko. Veli
ko upanja v uspeh stavke jim je dala prav 
9. marca končana stavka v tovarni konserv 
na Vrhniki, ki se je začela istega dne kot 
usnjarska. S posredovanjem Inšpekcije dela 
.ie bila ta stva,ka končana s popolnim uspe
hom za delavstvo (Naprej, 14. 3. 1922, št. 59). 

ll. marca j-e oddelek socialnega S'k·rbs'iva Po
:kraj.ins'ke uprave za Slovenijo s'ldical mezdno 
pogajanje za •vsa večja usnjarska podjetja', kjer 
je bilo sklenjeno, da pride povišanje mezd 
za delavce na Vrhniki v poštev le, če se ta
koj vrnejo na delo. Za 13. marec je bila s·kli
cana konferenca pri Zvezi industrijcev, na 
kateri naj bi bili navzoči zastopniki podjet
ja, Inšpekcije dela in Osrednjega društva 
usnjarjev. Konferenca pa ni v ničemer spre
meni.a že prej stavljenih pogojev podjetja. 
Pollak je v dolgi razpravi utemeljeval, da 
nilmkor ne more sprejeti na delo zaradi stav
ke odpuščenih š tirih delavcev, ker so odkrito 
nastopili proti podjetju in celo s si.o pri
silili delavce, da so stopili v stavko. Po dalj
ši razpravi, .katere namen je bil na vsak na
čin doseč-i sporazum, je tajnik Osrednjega 
dmštva Anton Krajcer izjavil, ela se bo še 
istega dne zvečer odpe.jal na Vrhniko in 
skušal pregovoriti delavce, da se vrnejo na 
delo. Na drugi strani pa je podjetje sprejelo 
obveznost, da bo takoj izpolnilo v spomenici 
navedeni točki 3 in 4, katere je sprejelo in 
potrdilo že na prvih pogajanjih, če bo A. 
Krajcerju uspelo pregovoriti de.avce (Arhiv 
IZDG, Inšp. d., fasc. 2). 

Tajnik Osrednjega društva usnjarjev Anton 
Krajcer je na shodu usnjarjev na Vrhniki 
še istega dne zvečer pregovoril delavce, da 
so popustili in izjavili, da se bodo nasled.hje
ga elne vrnili na delo. Opustiti so morali 
zahtevo, da sprejme podjetje nazaj na de.o 
zaradi stavke odpuščene delavce, medtem 
ko je že prej odpuščeni delavec Ivan Jereb 
sam na shodu izjavil, da se noče več vrniti 
na delo v tovarno. : 
Tako so se delavci 14. marca zjutraj vrnili 
na delo. Stavka je uspela le de.no. Pogaja
nja so sicer pokazala, da se le organizirano 
delavstvo lahko uspešno bori za svoje pra
vice, vendar je bila vladajoča buržoazija, ki 
jo je ščiti.a vlada, le premočan nasprotnik. 
Na dvugi strani pa je tudi v samem vodstvu 
strokovne organizacije usnjarjev prevlado
valo koristolovstvo. To je · bil čas razcepa 
med razrednimi sindikati, kar je zelo oslabi: 
lo delavsko g~banje v Sloveniji. Prav januar
ja 1922 se je Strokovna komisija, centra,ni 
sindikalni organ za Slovenijo - vanjo je 
bilo včlanjena tudi Osrednje društvo usnjar
jev in sorodnih strok - skupaj z drugimi 
socialno demokratskimi sindikalnimi centra
lami po Jugoslaviji združila v G.avni radnič
ki savez, ki je pristopil k amsterdamski sin
dikalni internacionali. Poleg tega je delav
stvo tudi veliko izgubi.o na zaslužku. Po po
ročilu, to je Izkazu o stavki, ki sta ga mo
rala Inšpekcija dela predložiti podjetju In
dus in Osrednje društvo usnjarjev, je zna
šala ta izguba 78 912 kron. Za podjetje je 
bila to izguba 7670 delovnih ur oziroma iz
guba enotedenske proizvodnje, to je približ
no 700 manj obde.anih kož. (Arhiv IZDG, 
Inšp. d., fasc. 2.) To je bil najbrž tudi v.zrok, 
da je podjetje takoj po končani stavki po
zabilo na svojo obljubo. Tako so moraH de
lavci ponovno prek svoje strokovne organi-
zacije terjati svoje pravice. . 
Le-ta se je ponovno obrnila na Inšpekcijo 
dela v Ljubljani in prosila za posredovanje. 
3. apri~a je vodstvo tovarne Indus na posre
dovanje Inšpekcije dela odgovorilo, >>da je 
bil Pavel Pollak 31. marca na Vrhniki in je 
neposredno z delavskimi zaupniki vse to 
twedill lin ,ni sedaj 'll'obenih ·nesoglasij z ome
njenim delavstvom (Arhiv IZDG, Inšp. cl., 
fasc. 2). 

IZDG (prof. M. A.) 

Zgodovinske vire nam je ljubeznivo uredil in 
posredoval Inštitut za zgodovino delavskega 
gibanja, sestavek pa je pripravila prof. Mar
jeta Adamič, vodja arhiva pri Inštitutu za 
zgodovino delavskega gibanja. 
Inštitutu in tov. Adamičevi iskrena hvala. 

Spomini udeležencev 
stavke usnjarjev 
na Vrhniki 
6 . 3 . -13. 3. 1922 

Zaradi neizpolnjenih obveznosti in zaradi 
vse težjih življenjskih razmer so se deiavci 
tovarne Indus na V·rhniki odločili za stavko. 
Obiskali smo še živeče udeležence stavke: 
Antona PLAHTARJA, Franca PREKA, Janeza 
LESKOVCA, Jožeta šEMROVA. Ti se takole 
spominjajo takratnih razmer in poteka 
stavke: 
>>Zaradi stalnega padanja vrednosti denarja 
v letih po prvi svetovni vojni so bil~ plače 
na istem delovnem mestu enake leta 1914 
kot leta 1922. Tako je imel npr. delavec leta 
1914 pri strugalnem stroju 50 kron dnevno, 
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A11ton Plahtar 

sam sem imel leta 1912 pri struženju tudi 
50 kron na dan.« (Franc PREK) 
»Prva leta po I. svetovni vojni smo imeli de
lavci še nekaj svoboščin; organizirani smo 
bili v social-demokratski organizaciji. Dobi
vali smo svoje glasilo Delavec. Imeli smo 
tri dni v letu proste: l. maj, božič in novo 
leto. Imeli smo družinske doklade in draginj
ski dodatek. Sčasoma je vse izginilo. čevlje 
smo dobili najprej vsi, kasneje pa samo še 
delavci v mokrih oddelkih.« (Janez LESKO
VEC) 

»Pri Poilaku smo sprva plačevali v pokoj
ninski fond. Ta fond je bil finančno preši
bek. Tako je bil PEKLE že leto ali dve v 
pokoju, pa se je moral vrniti na delo. (Janez 
JERINA) 

»Ko je Pollak ustanovil dei.niško družbo in 
potem, ko je nastopila stavka, je vse pro
padlo. Tudi praznovanje l. maja je bilo uki
njeno. Praznik so prenesli na rešnje telo.« 
(Jože šEMROV) 

,,y usnjarnah v Ljubljani in v Kranju so bi~i 
delavci bolje plačani kot mi. Ker nismo mo
gli več tvpeti vseh teh krivic, smo se odlo
čili za stavko. Najprej smo povzročali en 
teden posebno resistenco (upor). To pomeni 
delati in nič napraviti. Ker to ni pomaga~o. 
smo sklenili, da bomo stavkali, tako v Ljub
ljani, Kranju kot na Vrhniki. Dobili smo iz 
centrale ·točen datum, navodilo, vse. šel sem 
v Ljub:jano k tajniku Jagodicu po nadalj
nja navodila, kako in kaj delati. Ta mi pa 
pove, da v Ljubljani in Kranju normalno de
lajo. Mi pa v stavki.« (Franc PREK) 

»Nekaj nas je bilo, ki smo bili malo bolj 
svojeg:avi. Pollak nam je dejal: »Če boste 
delaM nadure, bos-te dobil!i vsak en par 
čevljev in tudi odstotke za nadure.« Kasneje 
je to zanikal. To nas je malo zjezilo in smo 
stavkali. Ljubljana in Kranj sta se skesa:a.<< 
(Anton PLAHTAR) 

»Stavkali smo zaradi prenizkih plač. Večina 
nas je stavkala. Nekaj jih je bilo tudi, ki 
niso. Med stavko smo imeli sestanke v »Je
lovškovem magazinu« (sedanje skladišče po
hištva trgovskega podjetja Mercator) in Mo
či:niku. V Močilnik smo hodili nekateri z 
ene strani, drugi z druge. V začetku je bilo 
največ deset omahljivcev, ki niso stavkali. 
Približno tri dni je bilo kar v redu, vnasled
njih dneh pa nas je bilo vedno manj.« (Janez 
LESKOVEC) 

»Med stavko so nekateri hodili noter (JO
VANčič in DOBROVOLJC), da so pobirali 
kože iz :uga. Reševali so, kar se je rešiti 
dalo. Ko smo imeli sestanke v Močilniku, je 
Dobrovoljc prišel celo na sestanek. Vendar 
smo ga odslovili.« (Franc PREK) 

»Med stavko smo imeli sestanek v Moči:niku 
in na Drči. Ob sestanku nad Močilnikom 
(na Drči) je delavski zaupnik Plahtar dejal: 
»Gospod žan Pollak je bolan, je šel v Miren. 

Pogajanj še ni bi:o. Mi bomo vztrajali. Kaj 
se bojite? V Ameriki smo šest mesecev sku
paj stavkali.« (Jože šEMROV) . 
»Iz Ljubljane je prišel govornik Krajcer, 
tajnik Osrednjega društva usnjarjev. Govo
ril nam je, da je za vse poskrbela zveza, mi 
naj samo stavkamo. Krajcer nam je tudi 
obljubljal, da bodo stavkali tudi v Ljub~jani 
in Kranju. Med stavko je bil Krajcer v Ljub
ljani strugalec! Stavko je vodil stavkovni 
odbor. Mi:slim, da je bd·l tudi Prek z,raven.« 
(Jože šEMROV) 

»Zaupniki so bili izvoljeni s strani delavcev. 
če so nastopili kakšni problemi ali zahteve, 
je tovarnar le-te poklical v pisarno na raz
govor. Vsakih nekaj let so se menjali. Zdi 
se mi, da je bil poleg Jerna PEčKAJA (ZOG
RJEV) zaupnik še MERLAK (BUCL) iz Pod
gore. Ta dva izmed treh naj bi bHa vez med 
centralo v Ljubljani, ki je organizirai.a stav
ko in nami. Pečkaj se je zelo zavzel za orga
nizacijski del. Domenjeno je bilo, da bi mo
rali vhod v tovarno stražiti, vendar te naloge 
ni hotel nihče sprejeti.« (Janez LESKOVEC) 

»Deiavski zaupniki smo povedila ostalim, 
kako naj se ravnajo in kako potekajo poga
janja.« (Anton PLAHTAR) 

»Delavski zaupniki so bili izvoljeni predstav
niki delavcev, ki so se v njihovem imenu 
razgovarjali s tovarnarjem.<< (Janez JERINA) 

»Delavski zaupniki so imeli zakonsko zašči~ 
to. Na Vrhniki so bili štirje. Po mojem so 
bili med stavko zaupniki Tone VELKAVRH 
(šKLEPCOV), PETRAč iz Mirk (kasneje je 
postal mojster - v Avstrogorski je bil sku
paj s Koželejem pri vojakih) in JEREB 
GRILC) - mojster v lužilnici. JEREB je 
zahteval, da sprejme Pollak vse stavkajoče 
nazaj na delo. Vodje stavke naj bi bili 'franc 
PREK, Tone VELKAVRH, MIKUž, LESKO
VEC, Nace MEDIC, JEREB, BERGOVIč 
(frentar - izučen usnjarski pomočnik, ki ni 
bil domačin).<< (Jože šEMROV) 

»Ko so šli iz sindikata iz Ljubljane na raz
govore, je bil Pollak voljan nekaj dati. Ven
dar ne toliko, kot so zahtevali delavci. Iz 
Vrhnike so bili trije na razgovorih. Med nji
mi je bil Jem PECKAJ. Ko so priš~i pred
stavniki ·iz Vrhni,ke 'V Ljublj.a;no k PioHaku, 
so morali ostati zunaj. Razgovorov so se 
udeležili samo predstavniki sindikata. Tam 
so razpravljali, kar so. Ven so prišli bolj 
kislega obraza. Menda so dosegli samo 5% 
povišanje plač. Zahtevali smo takšne plače 
kot v Ljubljani in Kranju. Poli.ak je te za
hteve izpodbijal s tem, da ima na Vrhniki 
skoraj vsak še doma živino in drva si tudi 
lahko pripravi v gozdu. Ustrahoval jih je tu
di s tem, češ da ima še dmge tovarne us
njarne) in bi tam delal naprej, vrhniško pa 
ukinil. Tako se naši zaupniki niso upa~i pri
ti povedat na Vrhniko, kaj so dosegli. Pri
čakovali smo jih ob 19. uri na železniški po
staji.<< (Janez LESKOVEC) 

Franc Prek 

Janez Leskovec 

»Zaradi stavke je bila odpuščena tudi moja 
sestra Ivanka PREK. Ostali smo šli sami, ta
ko Franc MIKUž, GRGOVIč, Franc LESKO
VEC, MEDič, Franc PREK. Pet ali šest nas 
je bilo, ki smo zapustili delo pri Pollaku in 
odšli v Ptuj. Mojster Matija RAKUšAR nas 
je spravil tja. Sam je kmalu zapustil nas, 
tovarno in Ptuj.<< (Franc PREK) 

"za,radi stav.ke so bi·hi '0dpuščen.i JEREB, J·E
SENOVEC, PEKON .in LESKOVEC (z Rovt). 
Več jih je bilo, ki so šli v Ptuj. Predlaga~ 
sem, ela mora Pollak vse odpuščene vzeti 
nazaj na delo, potem se šele vrnemo. Težko 
je bilo de;avcem, ki so imeli velike družine, 
boriti se proti kapitalistom. Vendar se sami 
niso hoteli vrniti nazaj, čeprav bi jih po 
mojem mnenju moral Pollak sprejeti. Po 
stavki se sam nisem hotel več vrniti.<< (An
ton PLAHTAR) 

»Pol:ak nas je med stavko najprej vse od
pustil. Vendar nas je kasneje vzel nazaj. JE
REB je bil dober govornik in zanesljiv. Pol
lak bi ga bil vze: nazaj, vendar je odklonil, 
rekoč: »Vsi ali <n.o'beden.<< Odšel je k Tomši
ČU.<< (Jože šEMROV) 

»Zaradi stavke je bilo sicer nekaj škode, 
vendar so stavkokazi (štrajkbreharji) razme
tali maščene kože po vsej delavnici, da se 
kupi kož ne bi segreli in da ne bi kože sp:e
snele v kupih pred izglajevanjem.<< (Jože 
šEMROV) 

»Še sedaj ne vem, kdo je organiziral stavko. 
Po mojem sam PoLak, da je razbil delavsko 
organizacijo. Med stavko je bil Krajcer strn
galec v Ljubljani. Po stavki pa je postal 
mojster v INDOSU. Torej za stavko glavni 
agirator, po stavki mojster. To da misliti, 
da je bilo vse skupaj namerno pripravljeno 
od nekje!« Jože šEMROV) 

»Takrat je bi:a socialistična stranka zelo 
močna. Vodja stranke jo je pobrisal v švico, 
ko je dobil mi•Lijone od takratnih magna
tov. Mi smo se obrisali pod nosom.« (Janez 
LESKOVEC) 

»Po stavki se je social-demokratska organi
zacija popolnoma razbila. Osnovala pa se je 
strokovna (katoliška). V času stavke jih je 
že bi:o pet ali šest v tej organizaciji. Stav
kali so, tako da so bili solidarni z nami. So 
pa kritizirali, češ da ne bomo uspeli. To so 
bili MODRIJAN (MIHEVCOV), JEZERšEK, 
FRANCLčK in drugi. Prostore so imeli v 
Rokodelskem domu. Za Strokovno zvezo smo 
rekli, da je to Po:lakova organizacija. Po 
stavki se nas je še nekaj vpisalo v Jugoslo
vansko strokovno zvezo. 
Strokovna zveza je šele po stavki uspela, ela 
je Pollak povišal plačo za S%. Kasneje pa 
še nekaj. Zaradi stavke nismo dobi:i ničesar. 
Prej smo dohiva!J časopis De1a,vec, potem 
pa Pravico.« (Jože šEMROV) 

»Sodelujoči so še potem občutili posledice 
stavke. Ljudi so na novo zaposlovali, na ta
bli (og::asni deski) je bil seznam odpuščenih 
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delavcev zaradi pomanjkanja dela. To je bi
lo samo zaradi strahovanja, stran ni šel nih
če. Po stavki pa smo dobili tudi precej no
vih mojstrov.« (Jože šEMROV) 

»Ko sem zapustil Pollaka, sem bit brezpo
seln. še bojkotirali so naju z LAZNIKOM 
(čAPNKOM), češ, teh dveh ne sme nihče 
zaposliti. Težko se je bilo boriti. Včasih je 
veljalo nenapisano pravito: če si bil odpu
ščen, si lahko šele po 14 dnevih vprašal za 
delo pri drugem mojstru. Stavka je bila ta
kmt orožje pwleta11iata.« (A!lliton PLAHTAR) 

Tako izbrane navedbe, ki so podane v krono
loškem zaporedju, naj vsaj detno ponazorijo 
vzrok, potek, konec in posledice stavke. Ime
ti moramo pred očmi, da podrobnosti zble-

Jože šemrov 
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dijo, kajti od tega dogodka je minilo več 
kot pol stoletja. 

Vsem se iskreno zahvaljujem za sodelovanje 
in jih naprošam, tako kot vse ostale, da spo
ročijo še osta,e odlomke, ki bi se jih spom
nili. 

R. F. 

[(omunistična partija 
je bila organizator 
in t;odja 
delavskih stavk 

DELO, JUBILEJI IN PRAZNOVANJA 

V letošnjem letu mineva 40 let, odkar so 
šoštanjski usnjarji pripeli na prsa rdeče na
geljne in se zbrali na tovarniškem dvorišču, 
da tam zahtevajo od delodajalca višje mez
de, več pravic de.avcem v proizvodnji in 
skrajšam.je delovnega časa. 
Težki so bili takrat časi, bilo je nevzdržno 
v letih največje krize. In kakor se je krepila 
moč komunizma v evropskih državah, tako 
je videl takratni delavec rešitev za boljše 
življenje samo v svojem boju proti takrat
nim izkoriščeva~cem. 

Komunistična partija je leta 1935 orgamzi
rala in vodila velike delavske :o.:avke, proti
režimske in protifašistične manifestacije. 
Vso Jugoslavijo je zajel velik val stavk in 
demonstracij. Tako je tudi šoštanjska us
njarna organizira.a in osveščala zavedne na~ 
rodnjake za vstajo in jih spodbujala k ak
ciji. 
Morda se zdi nekomu 40 let dolga doba. Pa 
vendar je v našem kolektivu še nekaj tistih 
zavednih ljudi, ki so takrat 1935. sodelovali 
v tej veliki stavki usnjarjev. 
To so tovariši Franc Gregorc, prevzemalec 
surovih kož, Jože Plaznik, vodja oddelka li
kanec-podplatno in mastna kravina in Franc 
Drev, vodja v obratu za usnjeno konfekcijo. 
VeHko jih j.e še, toda odšli so v pokoj. 

Vsem, ki so sodelovali v stavki, iskreno če
stitamo! 
Glede na pomembnost proslavljanja 40. ob
letnice stavke usnjarjev, se naše podjetje 
vključuje v okvir praznovanja 30. obletnice 
osvoboditve Jugoslavije. V občini Velenje bo 
v počastitev tega praznovanja več priredi
tev. Med njimi naj omenim odprtje novega 
kulturnega doma v šoštanju 24. aprila. Slo
vesnost ob 40-leti1lici S<tavke usnjarjev v 
Tovarni usnj·a šoštam;j . Odprtje trdm steze v 
šoštanju, športna tekmovanja med TOZD 
na šoštanjskem območju. 
Za organizacijo in izvedbo proslave je bil 
določen odbor, ki že priprav!ja vse potreb
no. V delo se je vključilo tudi industrijsko 
gasilsko društvo TUš in aktiv ZSMS TUš. 
S slmpnimi močmi si bomo prizadevali, da 
bodo prireditve ob proslavi izvedene. 
Obenem, ko bo ;proslava 40. obletnice stavke, 
bo praznovala 50. obletnico delovanja Wdi 
delavska godba Zarja Tovarne usnja šoštanj. 
V ta namen bo koncert godbe v novem kul
turnem domu dne 26. aprila ob 19. uri. Os
rednja proslava v počastitev 40. obletnice 



stavke pa bo istega dne ob 10. uri. Tu bo 
sodelovalo tudi pevsko društvo gasilskega 
društva TUš pod vodstvom Silva TAMšE
TA. Odkritje spominske plošče na pročelju 
tovarne v čast 40. obletnice bo dalo prazno
vanju posebno obeležje. Plošča sama pa nas 
bo vedno spominjala na tiste čase . 

Ob spominu 
na prvo 
usnjarsko stavko 

Tovariši! 
Le t je več kot petdeset minilo, 
kar p rvi plamen je upora 
v vaših zažarel očeh. 
Tovarištvo se novo je razvilo, 
ki sad nekoč roditi mora - -
prinesti srečen vsem nasmeh! 

Let je več kot petdeset mini~o. 
kar za tovariša s te šli v boj! 
Za boljše plače in za srečen jutri - -

G. A. 

za vami jih prišlo je še nešteto - - - -
Na mestu tem, kjer zagorel je plamen, 
svetli plamen upora v očeh, 
zdaj stroji nove pesmi nam brnijo, 
ožarja lica nam nasmeh. 

Na vas spomin ostal bo večen, 
hvaležnost naša spomenik vam bo, 
da vsem, kar vas slovenska zemlja krije, 
v objemu nje - vam bo ob njej toplo! 
A vi, kar vas svobodno sonce še obseva, 
še mnogo, mnogo vam želimo let! 
Naj mimo vas gredo viharji, 
v očeh naj sveti sreče cvet! 

I.M. 

·Zapisnik 

voli tev v prvi Delavski svet, katere so se 
vršile 11. V. 1950 v obratu IL 

Industrije usnja Vrhnika 

Dnevni red: 

l. Otvoritev 
2. Izvoiitev volilne komisije: 

tov. Emil čelesnik 
tov. Peter Log3Lr 
tov. Mi~ka Kavlič 

Volilna udeležba je 80 %. 
Dalje se je na tem sestanku razpravljajo o 
udarniškem delu, o predčasnem zapuščallju 

dela ter o redu in disciplini ter snagi y to
varni in okrog nje. 

Vse za petletko! 
Na Vrhniki, dne 12. S. 1950. 

(Jože Trampuž) 

ZAPISNIK 

volitev v Delavski svet v pododboru ekono
mtja: IUV, katere 50 S·e vdHe dne 11. S. 19SO. 
Udeležba je 6S %. 
P·redhodno so vodje skupin prikazaLi pomen 
volitev v Delavski svet in dolžnost izvoljenih 
članov. 

Vse za petletko! 
Na Vrhniki, dne 12. S. 19SO. 

{Jože Trampurž) 

·VABILO 
na l. redno sejo Delavskega sveta I ndustrije 

usnja, ki se bo vršila dne 
30. maja 19SO ob 19. uri 

v seJm dvorani Upravnega pos~opja tovarne. 
Dnevni red bo obsegal sledeče točke: 
1.) Pregled sklepčnosti odn. udeležbe. 
2.) Poročilo o izvršenju planske naloge po 

operativnem planu za mesec maj s po
sebnim poudarkom in diskusijo o artik
lih in oddelkih, ki planske naloge niso 
izpolnili. 

3.) Ope:raJ!Ji·vllli plan za. mesec junij ter ev. 
p redvidene teškoče, ki naj bi otežavale ob
vezno 100% izpolnitev. 
4.) Kapitalna izgradnja. Dela v notranjosti 

tovarne ter dela izven sedanjih obratov. 
S.) Organirzaoija de'la· dn precHogi za drzbolj

šanje. 
6.) Delovne norme. Predlogi za uvedbo teh

ničnih norm. Normiranje del, ki še niso 
normirane. Realnost norm. 

7.) Kritika razporeditve delovne sile in pred
logi za eventuelne premestitve. 

8.) Predlogi za napredek v proizvodnji, po
večanje storHnosti, ·racionaHzaci~e, norva
torstrva, jzboljšanje kvalirtete. 

9.) Birokracija v poslovanju podjetja, pred
logi izboljšanja in poenostav~jenja. 

10.) De,lovna discipUna. Posebna označi·tev 
oddelkov s slabo delovno disciplino in 
ukrepd za i'ZJbo1jš·anje. 

11.) GospodaJrjenje z vseljudsko ·imoVJi•no 
(stavbe, material in dr.) 

12.) Dv,iganje strokovnih kadrov, zanimanje 
za strokovno usposabljanje, omogočanje 
predvsem mladincem, da se izvežbajo za 
višjo kvalificirano delo. Tečaji in njiho
vi rezultati. 

13.) Tehnično higijen,ska za·ščita pfli delu: po-
manjkljivosti in možnosti izpopolnitve. 

14.) Slučajnosti. 
člani delavskega sveta in tudi ostali člani 
našega kolektiva naj se točno seznanijo z 
nalogami in poslovanjem Delavskih svetov, 
katerih točen opis najdejo v prilogi Delav
ske em.O'tnosti št. 13 .od dne 24. marca z . .J. ter 
naj na sejo pridejo pripravljeni s točkami 

Na enem izmed volišč za delavski svet (pov
zeto iz arhiva) 

in konkretnimi predlogi ali vprašanji pred
vsem po točkah dnevnega reda. 
Seja je javna ter imajo dostop poleg članov 
Delavskega sveta tudi vsi ostali delavci in 
nameščenci naše tovarne. 
Da ne bo nepotrebnega čakanja je zaželjena 
točnost! 

Vse sile za petletko! 
Predsednik Del. sveta: 

Hladnik Milivoj 

Zap1snik 

iz prve redne seje delavskega sveta, ki se je 
vršila dne 30. V. 19SO v sejni dvorani uprav
nega poslopja Industrije usnja na Vrhniki. 
Pričetek ob 19. uri. 
Navzoči: predsednig ing. Hladnik, tajnik tov. 

Kunstelj Dana, direktor, obrata
vodja Krašovec, špendau, Hvalec, 
Kunstelj, Okrajšek, Podbregar, Pi
škur, Gruden Rajko, Rožič, škof, 
Kavčič, Glažar, Istenič Dora, Tršar 

Jože, Pečka.j, Prek, Jurjevčič , Bra
deško, Logar, Leskovec, Mrežar, 
Nussdorfer, Zalar Marija, Kenk Ja
nez, šemrov Jože, Trampuš Jože. 

Ker je bilo dve tretjini članov delavskega 
sveta navzočih, se ugotovi sklepčnost in tov. 
predsednik otvori prvo redno sejo in po
zdravi vse prisotne. 
Na kratko omeni predsednik o pomenu in 
delu delavskega sveta, zakaj je bilo potreb
no, da se je ta svet ustanovil in kakšne na
loge stoje pred njim in sploh pred celotnim 
delovnim kolektivom v tekočem letu. Pred
vsem je potrebno, pravi dalje, da se čimbolje 
poveže ves ·kolekti•v upravni, ta·ko delovni 
pri izvrševanju planskih nalog. Delavski svet 
je odgovoren za svoje elelo celotnemu ko
leJ(Jtivu, S·vet sam ·111in1a· pravlico odločanja, on 
samo predlaga - svetuje, še~e po odobritvi 
direktorja postane stvar aktuelna in sklep 
pravomočen. 
V glavnem je naloga tega sveta, ela skliče 
enkrat mesečno t. j. redno sejo, katere so 
ponavadi javne, le v izrednem slučaju so 
~ahko te seje tudi tajne. Seja se lahko vrši, 
če je navczočih vsaj poloVlico članov deL s-ve
ta. Vsi sklepi, ki se na teh sejah obravnavajo, 
naj ne ostanejo zaprti med štirimi stenami, 
pač pa naj se prenesejo dalje med kolektiv, 
naj se seznanijo vsi dela'Vci z delom •in nalo
gami tega sveta. Potrebno je tudi, da je to 
delo ozko povezano z delom sindikalne po
družnice. 
Kot drugo točko smo namenili reorganiza
ciji brigadnega sistema v našem podjetju, 
katero naj bi se pričelo s l. junijem. Besedo 
prevzame tov. Mrežcur Heimut, kateri nam na 
kratko pove o pomenu tega tekmovanja in 
o načinu tekmovanja. 
Tov. Mrežar je omenH, da je v n ašem podje
tju bile že osnovane pred časom take briga
de, vendar so se te brigade sedaj reorganizi
rale in preimenova,le, 'in sicer imamo sedaj 12 
proizvodnih brigad in te so: 

I. brigada - Cankarjeva, namok in od
maščevanje hrv. sur. - brigadir Al
breht I. 
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IL brigada - . Jermanova, švedanje ruf. 
6in•žanje ;i·zpi.nunje - bt1igacHr. tov. ,Ple
S>Nov}č. 

III. brigada - Janka Rudolfa, luženje, ruf. 
ceplj. s~ov. sur. -· brigadir tov. Jur
jevčič. 

IV. b1>igadi - Jarnhuba, stmjenje, ba,rva
nje, izžemanje krom - brigadir tov. 
Prek. 

V. brigada - 27. april, leščenje, vsa dela 
pri safijanu- brigadk tov. Novak 

VI. brigada - Kavčič: Stane, odmašč. in 
namok slov. sur. - brigadir tov. Sel
man. 

VII. brigada- Dolomitska, obešanje, snem. 
štolanje, brušenje krom brigadir tov. 
Bradeško. 

VIII. brigada - Popit Franc-a, brizganje, 
obrezov. str. dela ·-brigadir tov. Kun
stelj C. 

IX. brigada - PJ;oleterska, strojenje, eks
tmkcija, baJrv. veg.- bri:gadi·r Pos{ru·ž
nik. 

X. brigada - Pohorska, maščenje, nape
njanje, obeš. snem. -brigadir Zalar M. 

XI. brigada - Kumer Franca, obrezova
nje, brizganje, str. dela- brigadir Jer
šinovec. 

XII. brigada - Primorska, kompletni obrat 
II - brigadir Leskovec 

Da bi bila mogoča povezava med brigadami 
v zasledovanju uspehov vsake posamezne 
brigade se osnuje zato centralni štab bri
gad. Ta štab se bo sestal enkrat mesečno 
in poročal o vsem, kar je medtem časom vi
del in opazil, vse pomanjkljivosti, ki bi se 
dale mogoče še odstraniti. - Vsi člani tega 
štaba bodo dobili svoje naloge, katere bodo 
morali izvršiti in o tem poročaai na seji. 
Na sestanku se bo pote1n uzakonilo vse naj
boljše ukrepe in nasvete, ki bi bili v naj
tesnejši Z\'ezi s tem tekmovanjem. 
Nadalje je tov. Mrežar omenil, da se to tek
movanje prične že l. junija in sicer bo to 
tekmovanje po šahovskem sistemu. Vseh 12 
proizvodnih brigad bo tekmovalo ena z dru
go. Razumeti je treba, da ima vsaka posa
mezna brigada 11 nasprotnikov in zato bo 
vsaka brigada tekmovala 11 krat. 
1.) po storilnosti 
2.) dosega plana po obsegu 
3.) v kvaliteti 
4.) v disciplini. 
Brigada, ki bo boljša od svoje nasprotnice, 
se ji beleži 1 točka, slabši brigadi pa O -
in sicer v tekmovanju v vseh štirih discipli
nah - o tem se· bo še natančneje tolmačilo 
v brigadah sam'ih. po brigadirju in enem čla
nu uprave. 
Evidenca bo točno vodila pregled teh tekmo
vanj, da se bo točno vedelo katera brigada 
je boljšain katera izgublja več točk, skušalo 
se bo ugotoviti, kje in zakaj so vzroki, da 
katera izmed brigad nima uspehov. Tovariš 
olbratovodja potem vpnuša v,s,e nai\IZQČe, če 
se s tem tekmovanjem strinjajo, na kratko 
jim razloži, da je to potrebno, kajti polletje 
gre h koncu, pri planu še šepamo, zato je 
treba delovnemu kolektivu pravilno razto~
mačiti pomen tega tekmovanja, nuditi jim 
pomoč, če bo potrebno. 
Tov. Petkovšek je bil službel'l!o 'Odsoten, za
to je mesto njega podala tov. Istenič Dora 
na kratko pregled o izvršitvi plana v maju 
in o planu za junij 1950. 
Tov. obratovodja in mojster krom dodelave 
sta podala nekaj težav in problemov, ki se 
pojavljajo v zvezi z nedoseganjem plana v 
krom oddelku na posameznih artiklih. 
Tov. Pečkai je podal dober prediog in sicer: 
Naj bi imel vsak oddelek vidno razobešeno 
tablo, kjer naj . bi bil točno označen plan za 
tekoči dan. Preddelav.ec tistega oddelka bi 
na hitro ta plan oziroma to dnevno količino 
razbil na svoje delavce in tako točno vsake
mu posameznemu določil delo za tisti dan. 
Le na ta način je pripomnil bi bil plan za 
dotični dan izvršen, ko bi šla cela partija 
skoz. če pa se vsak drži samo svojih koma
dov, ki so mu določeni v: dosego norme, pri
dejo pa komadi taki, ki ne dajo prave fu
saže, norma je dosežena, plan pa le ni iz
vršen. K izvršitvi tega se bo po možnosti 
takoj pristopilo. · 

Tov. Dora pove, da je za mesec junij ·opera
tivni plan višji od osnovnega plana. Doseči 
ga bo lahko, če bo odobrena delovna si;a, 
za katero smo zaprosili, treba bo organizira
ti eno udarniško nedeljo v · juniju, s tem v 
zvezi tudi to šahovsko tekmovanje itd. 
Tov. direktor in tov. obratovodja pa vztra
jata na tem, da plan se mora tako in tako 
doseči, ne glede na te okolnosti, delovne si;e 
je dovolj v obratu samem in je ni treba iska
ti vedrnQ samo i1zven tovaTne. - Treba je 
ljudi pravilno porazdeliti na dela, uvesti naj
strožjo discip~ino - in izločiti vse neopravi
ečne· izostanke, na ta način bo plan za junij 
dosežen brez kakšne pomoči od drugod. 
Tov. Prek predlaga, da bi se presedlati iz 
komaclne norme na kilogramsko - ta pred
log ni bil sprejet, ker se je to predčasno že 
prakticirala, a ni pokaza~o tistega učinka, 
katerega smo pričakovali. Zato je najbolje, 
da se upeljejo res prave realne norme. 
Tov. Rožič poda točen pregled dela, ki je 
predviden za letošnje ;eto t. j. pregled kapi
talne izgradnje za leto 1950. 
PPipomiiJlja, da je nrujprej·e treba clogradi·ui 
našo menzo, ki je že v teku nato izkopati 
temelje za stanovanjsko hišo, ograja okrog 
tovarne itd. Kredit imamo, ki bo verjetno 
prihodnje leto zapadel, material je iz strani 
komercijelnega oclde;enja preskrbljen, treba 
je le delovne sile in to udarniške delovne 
sile. Navzoči so mnenija, da je graditev sta
novanjske hiše prepotrebno in da je treba 
odolbrenje kredi,ta v.zeti za resno, če hočemo 
v bodoče še kai zaprositi pri direkciji, zato 
se bodo po predlogu tov. Bradeško-ta osno
va~e oziroma zbrale fizično sposobne skupi
ne mladih ljudi. ki bodo resno pri je li za to 
delo že v najkrajšem času. Po mnenju tov. 
Okrajška bodo dela pri novi menzi kmalu 
gotova, tako da bo lahko drugi teden pričel 
Gradis s svojim de:om. 
Tov. Okrajšek poroča o delih v notranjosti 
tovarne same. V delu so vrtilne naprave, 
kompresor, brizgalne. 20 šrogelnov novih na 
kolesih in še razna druga dela so predvide
na. Armature so vse odlite, čakajo samo še 
mizarskih del, da se potem lahko zmontira
jo skupaj. Ker pa so mizarji ravno sedaj ze
lo za,posleni, bo treba forsimti od ·njoih naj
nuinej·še stvad. ·ki so v obra:t~h potrebJ1e. 
Sod za muljenje v krom oclddelku je plani
ran za iuN i in verjetno bo tudi gJOtov do 
takrat. V delu sta tudi dva vozička. bojler 
za toplo vodo v ekstrakciji, črpalka ob Ljub
I ianici itd. 
Momentalno je mnogo dela z čiščeniem lo
komobile, primanjkuje delovne sile, ela bi se 
to delo čimpreje izvršilo. Apelira se na na
vzoče, naj priskočijo na pomoč po možnosti 
sami ali naj drugim povedo. 
Tov. Leskovec iz obrata II. pripomni, da ie 
nujno potrebno popraviti drugo pumpo, kar 
je tudi predvideno in v planu. Pereče vpra
šanje so tudi jermena, nakar ·poroča tov. 
Piškur, da je prejel sporočilo, da so jermena 
pripravljena, sanno da s•e j1ih pride is·kC\Jt. 
Tov. direktor poroča o nujni potrebi kabine 
za špene in 'beljenje · notranjih prostorov to
varne. dalje je nujno potrebno 'napraviti radi 
sušenja prostorov v dode:avah. 
Organizacija dela in napake v oddelkih. Tov. 
predsednik je mnenja, da naj vsi navzoči 
povedo po možnosti, kakšne napake so opa
zili v tovarni, kakšne potrebe so se pojavile 
v delu samem. 
Tov. Prek predlaga, da bi se ponovno izme
njali noži, ker so ti že slabi. Tov. Kavčič 
prosi, da bi mojstri opozarjali ;judi, naj pa
zijo na gumijaste cevi v tovarni, naj ne vo
zijo z vozički čez nje, ker se iste teško na-
bavijo. · 
6.) Delovne ·norme: Tov. Kracenbaher na 
ratko pove o težavah, ki jih ima z vzposta
vitvijo tehničnih norm. On trdi, da mu je to 
nemogoče, dokler partije ne bodo ločene. Da 
se premalo pazi na kvaliteto, zato prekora
čujejo tako visoko norme. Nenormirano je 
samo še špalt in pranje ščetin. 
7.) Razporeditev delovne sile: 
Na predlog tov. obratovodje, če kdo ve kje 
bi se lahko delovna sila zamenjala in naj to 
iznese na tej seji delovnega sveta - se na
vzočih ni nihče oglasil. 

Ročno odmaščevanje na panjih. Noben ni 
mogel postati pravi usnjar, če ni obvladal 
tega zahtevnega dela. Neustrezno odrnaščene 
kože je preddelavec vračal vsakomur v po
pravilo, kar pa seveda ni bilo šteto v normo. 

8.) Birokracija v poslovanju podjetja: 
Tov. Pečkaj prosi, da bi se uredilo čim bolj 
enostavno z podpisovanjem propustnic in 
nakaznic za material. Ljudje po nepotreb
nem zamujajo veliko časa, ko iščejo obrata
vodja po tovarni. Nato tov. obratovodja o
menja, ela bo določil čas in kraj, kjer bo četr 
ure podpisoval vse to. 
Nato se oglasi tov. mojster Kunstelj glede 
nepravilnega poslovanja ind. magacina in to 
v interesu delovne discipline. Se pojavljajo 
slučaji, ko ljudje prosijo in zahtevajo pro
pustnico, da gre v trgovino, ker popoldne 
zaprejo že ob štirih. V slučaju delitve blaga, 
pa ljudi sploh ni mogoče obdržati pri delu, 
ker vedo, da od 2-4 ne morejo priti na vr
sto, če diUgi stoje pred trgovino že zjutraj. 
Tudi glede čevljarske delavnice so zaprosili, 
da bi sprejemala in izdajala večkrat robo, 
kar pa je nemogoče po izjavi tov. Tršarja. 
Nato je govoril tov. Mrežar o birokratskem 
poslovanju samem. Sprva pri nas v državi 
še nJ,smo vedeli in znaLi za obliike pos·Lova!l1ja, 
zato smo večji del kopirali od Rusov. Uvi
deli pa smo napake, katerih se sedaj izogib
ljemo. Krivda je bila tudi v tem, ker je pri
manjkovalo kadra, v vrste državnega uprav
nega aparata, so prišli ljudje, ki niso bili 
kos svojim nalogam, sam ni znal od;očati, 
zato se je držal direktiv od drugih. 
Sedaj bodo dala podjetja sama incijativo za 
boljšo organizacijo dela. Komisije, ki so za. 
to ustanovljene hodijo zdaj od podjetja do 
podjetja in bodo uvedla le najbo;jši način 
poslovanja. Obrazci in poročila se bodo 
zmanjšala na min1mum. 

Predlogi za napredek v proizvodnji, znižanje 
polno lastne cene: 
NUJNO JE POTREBNO, DA SE V PODJET
JU TO DELO POžiVI! je mnenje tov. direk
torja, navzoči pa zaenkrat niso d1skutirali o 
tem. 
Delovna disciplina. Tov. di•rektor omeni, da 
ljudje predčasno nehajo 4.. delom in da je 
tukaj neverjetno veliko časa izgubljenega. 
Posebno se ponaša s tem krom dodelava, ko 
napenjalke pričnejo z delom pred 6 uro zju
traj, zato, da ob dveh lahko zapuste tovarno 
že pripravljene. 
Tov. obratovodja pripomni, da se sedaj to 
opaža že v vseh oddelkih in da bi bilo nujno 
potrebno tukaj pristopiti k strožjim ukre
pom, ker le na ta način bomo dosegli 8 urno 
delo za 8 urno izplačilo. . 
Disciplino je treba uvesti in to na vsak na-
čin. · 
Lužilnica je zaenkrat med najboljšimi. · 
Neopravičeni izostanki so zadnje čase precej 
izginili in to vsled ukrepa, da se odteguje 
denarna kazen od zaslužka. , .. · . 
11.) Gospodarjenje ·Z VSeljudsko iinovino. 
Pre.J;l.1alo se pazi na to imovino, šipe leže:·tat
bite vse· naokrog, vrat.a so brez kljuk, zid je 



zamazan z vsemi mogočimi barvami, vozički 
leže okrog brez koles nenanazani, neprebar
vani, tehtnice se ne očistijo in rjavijo. Pro
si se vse navzoče, v prvi vrsti pa mojstre, 
naj ljudem povedo, kako morajo postopati 
z državno imovino in da bo vsak kaznovan. 
V ta namen predlaga tov. Mrežar, da bi se 
na vseh delovnih nalogih v opombi napisalo, 
zakaj je bilo to popravilo izvršeno po čigavi 
krivdi, ako vsa opozorila ne bodo nič poma
gala bo treba dotičnemu škodo povrniti. 
Tov. Okrajšek pravi, ako bi teh nepotrebnih 
popravil bilo malo manj, koliko bi se dru
gega važnega lahko naredilo. Ta popravila 
vzamejo čas in material, nadomestnih delov 
ni na zalogi, napraviti je potrebno vse novo. 
12.) Dviganje strokov. kadrov, tečaji. 
Tov. Podbregar poda referat o tečajih, ki so 
predvideni za polkvalificirane in kvalificira
ne delavce. Pričeli so se že, vendar so se na 
željo tečajnikov preložili do avgusta, vsled 
zunanjih del na po.i.ju. Zanimanja ni preveč, 
zato se prosi tudi za pomoč sindikalne po
dmžruice, :k!i bi med mladino ·pnidobi'la ljudi 
za to. Predočiti jim je treba, da bo prišel 
čas, ko bo povpraševanje samo po kvalifici
ranih močeh in da take možnosti ne bodo 
vedno priti na tako lahek način do tega. 
13.) Tehnično-higijenska zaščita pri delu 
Treba je napraviti ograje na stopnišču, za
šči:to pm mlinu za čres,lo, v obratu H. stoji 
sod brez vsake ograje, treba ga je zaščititi, 
treba je popraviti stranišča in poskrbeti za 
zdravo pitno vodo. · 
Ob 23. uri se je seja delovnega sveta zak·lju
čila. 

Vrhnika, dne 30. 5. 1950. 
Predsednik: 

ing. Hladnik Milivoj 

Tovarne delavcem 
oblast ljudstvu! 

Leto 1975 je čas, ko beležimo 25 let samo
upravljanja v naši socialistični družbi. To 
je jubilej, ki je svojstven redkim podjetjem 
v Jugoslaviji, saj je bila TUš med prvimi, 
ki je prešla· v postopek demofk;rati,zad:je iin 
decentralizacije celotne družbe. 
Z ustanavljanjem delavskih svetov v prvi 
polovici leta 1950 je bilo preizkušeno in tudi 
dokazano, da. je mogoče uresničiti znano 
marksistično geslo 
>>TOVARNE DELAVCEM- OBLAST LJUD
STVU«. S tem je bil spočet eden izmed naj
pomembnejših postopkov v urejanju socia
lističnih družbenih odnosov. Od tu dalje se 
tudi pričenja jugoslovanska samostojna in 
deloma celo izvirna pot v socializem. 
V tovarni usnja v šoštanju je bil prvi de
lavski svet izvoljen iz vrst delavcev v nepo
sredni proizvodnji že 16. septembra 1950. le
ta. Predsednik tega našega prvega de~avske
ga sveta je bil sedaj že pokojni Anton TE
žAK, vodja takratne lužilnice. Predsednik 
upraynega odbora pa je bil tov. Jože PLAZ
NIK, ki še danes dela med nami kot vodja 
obrata lik~mec-podp]atno. 
Takr~tni upravni odbor je bil. voljen iz vrst 
članov delavskega sveta. Mandat novih sa
moupravnih organov je trajal 1 leto, šele ka
sneje pa ga je povečal na 2 leti, . kar je pri
mer še danes. 
Naše samoupravljanje pa seveda še dogra
jujemo. V ta namen smo organizirali samo
upravna jedra v vseh proizvodnih obratih, 
vzdrževanju in upravi. V TUš je organizira
nih 7 samoupravnih jeder. Na njihovih se
stankih pa uresničujemo osnovno načelo so
cialistične demokracije, to je krepitev druž
bene lastnine proizvajalnih sredstev. 

A.G. 

) 

Naš portret-
Tine Bradeško 

Tine Bradeško je bil rojen 8. aprila 1923. 
leta na Vrhniki v delavski družini. Po kon
čanem osemletnem šolanju se je kot 15-letni 
fant pričel učiti za usnjarja pri tedanjem 
zasebniku Jeršinovcu. Delali so vse ročno in 
ves čas učenja zelo naporno. Po opravlje
nem strokovnem izpitu 1941. leta so ga kot 
sodelavca Osvobodilne fronte po izdaji zaprli 
in leta 1942 se je vrnil iz koncentracijskega 
taborišča. S svojimi sode~avci je še nadalje 
deloval v OF, še tudi potem, ko se je zapo
slil v tovarni Indos v Ljubljani. V tem času 
je bil v ilegali kurir za zvezo med Ljubljano 
in Vrhniko. Leta 1944 je odšei v partizane, 
kjer je tudi dočakal osvoboditev. Po končani 
NOV je bil odrejen v usnjarno Konus - Slo
venske Konjice. l. aprila leta 1946 pa se je 
redno zaposlil v Industriji usnja Vrhnika. 
Delal je kot mojster v vseh odde~kih tovar
ne od skladišča surovih kož, lužilnice, stro
jilnice, barvarne do dodelave. Bil je tudi 
član delavskih svetov in upravnih odborov. 
Prav letos bomo v IUV praznovali 25-letnico 
izvolitve prvega delavskega sveta, katerega 
član je bil tudi Tine Bradeško. 
Zaprosili smo ga, naj nam pove nekaj od 
svojih spominov na začetke samouprav~janja 
v našem podjetju in o delovnih pogojih v 
podjetju. 
>>Leta 1946 smo v Industriji usnja Vrhnika 
namakali okrog 4500 slovenskih kož in okrog 
8000 komadov hrvaških kož dnevno. Proiz
vodnja je bila sorazmerno še ze~o preprosta, 
veliko je bilo še ročnega dela in zato je bil 
za takratne pogoje dela to pravzaprav velik 
namok. Samo za primer naj navedem, da je 
ročno odmaščevalo 48 delavcev, s k~eščami 
pa so iz jam v jamo 3 delavci zmetali po 40 
ton kož. Surovina, predvsem slovenska, je 
bila dobra, predvsem kmečkega porekla, to
rej je imela koža le ma~o napak zaradi odi
ranja. Izdelovali smo predvsem galanterijsko 
usnje, ki pa je prav glede na kakovost kože 
zelo zahtevno. Kasneje se je namok venomer 
povečeval, prav tako se je menjavala in iz
popo~njevala tehnologija, razširila se je iz
bira blaga in izpopolnjevale so se, tudi stroj
ne naprave. Vidimo sami, da je danes delo 
v usnjarni veliko lažje in tudi količinsko ne
primerno večje. 
Tudi proizvodnost je bila v takratnem času 
precej nižja kot je današnja. Res pa je, da 
smo takrat žrtvovali prav gotovo vsako dru
go nede;jo in delali udarniško in to dela v 
tovarni, njeni okolici, ekonomiji in drugod. 
Na prvem delavskem svetu smo osnovaH 
tudi brigade v posameznih oddelkih usnjar
ne, ki so med seboj tekmovale in to: 

- v storilnosti 
- v doseganju načrta po obsegu 
- v kakovosti 
- v disciplini 
Način tega tekmovanja je bil kot šahovski 
sistem - torej za bolj-še rezu;tate je dobila 
brigada točko, za slabe pa je ostala brez nje. 
Tekmovali smo tudi s Tovarno usnja Kam
nik in to prav po istem načinu. Na prvih 
delavskih svetih je bilo samoupravno delo
vanje še zelo v povojih. Napotke in program 
dela so daja~i le bolj vodilni delavci, čeprav 
smo o problematiki razpravljali vsi člani. 
To razpravljanje in iznašanje problematike 
je bilo podobno, kot je še danes. Je pa velika 
razlika v delovanju današnjega in takratnega 
DS, saj ima sedanji delavski svet veliko več 
pristojnosti, kot jih je imel v začetku. 
Za konec bi rad še nekaj povedal. V IUV smo 
veliko naredili v teh letih, veliko pa je še 
del, ki še niso izvedena, kot so: čistilne na
prave, uvajanje nove tehnologije, ki bo omo
gočila večji namok, predvsem pa ureditev 
vprašanja discipline. Delavca, ki dela več in 
bolj kakovostno, bi morali zato tudi spod
budneje nagraditi, za delavca pa, ki kršijo 
delovno disciplino, pa bi morali biti strožji 
ukrepi in strožje kazni. Prav je, da ima de
lavec danes največjo možno zaščito, toda 
zavedati se moramo, da nas bo le disciplini
rano in kakovostno delo pripeljalo do še 
večje proizvodnje in boljšega rezultata.« 

B. u. 

OF kot 
predhodnica 
socialistične 
zveze delovnih 
ljudi 

27. april, dan, ko je bila ustanovljena OF, 
sodi prav gotovo med pomembnejše praznike 
slovenskega naroda. 
OF je združila vse napredne misleče ljudi 
razn~h političnih in verskih nazorov, ki so 
se združili z enim samim ciljem za boj proti 
okupatorju in osvoboditev domovine. 
Priprava za oborožene akcije proti okupa
torju in prehod k oboroženi vstaji je bila 
poglavitna oblika boja proti okupatorju. 
Dosleden odločen in vztrajen boj so vodile 
ljudske demokratične sile pod vodstvom KP 
Jugoslavije, oprte na močno jedro - zvezo 
delovnega ljudstva. 
Osvobodilni boj, ki ga je slovensko ljudstvo 
vodilo pod zastavo OF, je potrdil dejstvo, da 
je bila politična linija, ki jo je predlagala 
partija, pravilna za slovensko ljudstvo, ki 
je bilo v vsej svoji dotedanji zgodovini igra
ča tujcev predvsem pa še v dobi kapitalizma 
oziroma imperiaazma. 
Rezultatov boja OF pa ne ocenjujemo samo 
s stališča interesov narodne osvoboditve, 
temveč so ti rezultati pra'V' tako pomembni 
s stališča demokratičnih in soci;:tlnih zahtev, 
za katere se je slovenski narod boril. s:o
venski narod v boju ni pr.idobi'l samo na
rodne svobode, ampak popolno zmago delov
nega ljudstva, ki je prevzelo ob:ast v svoje 
roke in pričelo samo krojiti svojo usodo. 
Svoboda je bila rezultat politike OF, ki je 
bila obenem politika osvobodilnega boja v 
vsej Jugoslaviji, nerazdružno povezana z 
komunistično partijo in Titom, ki je to poli
tiko zasnoval že davno pred vojno. 
SZDL nadaljuje tradicijo OF. Kot najbolj 
demokratična in najširša fronta povezuje 



vse delovne ljudi Slovenije in Jugoslavij~ 
v boju za poliliičnd, socialni in ekonomskt 
napredek in je porok, da kljub poskusom 
nekaterh reakcionarnih sil znotraj in zunaj 
domovine ohrani pridobitve naše socialisti
čne revolud}e. P. J. 

Delo sindikata 
. v 

TOZD TUS 

V organizaciji sindikata TOZD TUš se živah
nost in volja .za reševanje problemov, k-i so 
in še nastajajo, kaže v dobri udeležbi sin
dikalnih poverjenikov. 

Po občnem zboru imamo dve OOS. Ena tvori 
delavce obrata Krom in vzdrževanje, ena pa 
upravo, vegetabil in OPUM~ Obe OOS zdr~
žuje konferenca OOS TOZD TUš. Predsedmk 
konference je tov. Anton GOLOB, predsed
nika osnovnih organizacij za Krom, vzdrže
vanje tov. Marija BLAGOTINšEK, za· upravo, 
vecretabil in OPUM pa tov.Slavko DOBEL
šEk. Tajnica konference tov. Lidija VEBER, 
blagajniČC1!11ka pa tov. Fanči RUDOLF. šport
ni referent je tov. Franc BRGLES. · - · 
Prva in pocrlavitna naloga konference je pri
praya program~. dela in. _vo~enje bla~aj1~e 
vzaJemne pomoc1. Ta ak<;;lJa . .]ev t<:k~l 111,vcc; 
bo uspela, bodo s tem resem mnog1 fmar~<:n~ 
problemi posameznikov. Ker se v obClm 
Velenje izteka zbiranje ~redstev _po re!e.rven
dumu 1970-75, je sedanJe delo 111 . pol~hcna 
akcija tovarniškega sindikata obveščati svo
je člane o _uspt;hu t~ga ;re~erenduma. Nedv_o
mno je pndob1tev stevi_lmh ~eg?s~odarsk1h 
objd{;tov, l<1i so .se fmanmralt JZ sam?
pr.ispevka .in družbenega dogov•<;>ra delovlll!lh 
organizacij, precejšnja. Ugotavl.1~mo pa, da 
z :i,zredno hi,tri•m porastom prebrvalstv•a po
trebe vzporedno rastejo. če hočemo zado
voljiti svoje skupne potrebe, pa. :r:noram? 
radi ali ne, manjkajoča sredstva naJti. ToreJ, 
odločili smo se da ta sredstva zberemo 
na enak način 'kot doslej. Razpisali smo 
drugi samoprispevek, ki naj bi traja~ od 
1975-80. 
Stopnja bo ista, 2 % od neto Op, _vencl~r se; 
bodo ta sredstva zbirala v hst1 · kraJevm 
skupnosti, kjer bodo zbrana. Ob veli~i pod
pori množic mora ref~renclum uspeti; pl_a
čilo zato pa bo uspeh 111 odprava nekatenh 
problemov. 

A.G. 

Pogled na del vodne delavnice v TOZD-TUš 
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V sistem 
nagrajevanja 
moramo vključiti 
kot sestavino 
ka~ovost dela 

OCENA POSLOVANJA V LETU 1974 

O poslovanju naše delovne organizacije kot 
celote in posameznih temeljnih organizacij 
zcluženega elela je bilo med letom že dosti 
napisanega, bodisi v našem glasilu, ali pa 
v raznih dvug,ih gradivih, ki so pripravljeni 
za samoupravne organe. Nimam namena, da 
bi v tem sestavim celovito ocenjeval rezul
tate poslovanja naše delovne organizacije 
v letu 1974, pač pa bi morda samo omenil 
nekatere probleme, s katerimi smo se več
krat srečali, in z nekaterimi kazalci poma
gal do objektivne splošne ocene našega dela v preteklem letu; le•to pa moramo izreči mi 
vsi delavci ki smo združili naše delo v teme
linih orga'nizacijah in skupnih strokovnih 

.službah. 
že v začetku naj 'povem, da ie .naša delovna 
organizacija razmeroma veli~m zveza zdru
ženecra dela z dosti raznotenm programom 
proi;vodnje in poslovanja, zato se pri vsa
kodnevnem delu srečujemo tudi. z zelo pisa
nimi prikazom različnih proble~ov in na!o~: 
ki smo jih v p~etek!em ob~ob]u posk~sa.1 
najuspešneje resevatl. če b1 ocen.] evah de: 
lo..:rne orcranizacije v Sloveniji po vrednosti 
celotnega""dohodka an d,zv •tega rnapravild n~k~'!< 
vrstni ·red, potem bi na•sa• delovna organnact
ja z 114 miLija['dami sta·vih din celotnega 
·dohodka v ~etu 1974, zasedla 14. mesto. Po 
vrednosti izvoza pa s skoraj 14 mi~ii<;mi do
larjev leta 1974 zavzela 6. mesto. Mrshm, da 
brez vsakršnega pomisleka lahko vsi. ug~to
v!mo da ·žirvi:mo v delov-ni shrpnosti, k:r v 
naši 'ožji in širši do~ovi~~ zavze~a UJ?Ošte
vania vredno mesto m uziVa vehk ug.ed v 
poslovnem syetuv doma in v tujini. 'fo ugoto
vitev lahko rzrecemo s ponosom, ki nas ob
enem tudi zadolžuje, da tudi v prihodnj~ 
obdržimo v poslovnem pomenu vlogo naJ
močnej.še delovne organizacije usnjarske 
industrije v državi in med najmočnejšimi 
proizvajalci v svetu. 
Te mzultate je doseglo 2.807 deloVilllih :ljudi, 
združenih v 7 temeljnih organizacijah in eni 
delovni skupnosti s~upnih strokovnih služ_b: 
ki so s samoupravmm spo':azu.l!lom skle~~h 
združiN se v delovno orgamzaciJO IndustriJO 
usnja Vrhnika. O naši stopnji in obiikah 
samoupravnega organiziranja_ prav se?aj 
tečejo razprave v vseh temel.Jnllh orgamza
cijah z nameno~, da ~kupaj im;č~jo en?tno 
oceno in ugotovimo, ce sm9 pn _Iryoln]eV~
niu te naloge dosledno upostevah 111 uresm
čili ustavna načeia, ki nakazujejo dolžnosti 
in pravice delovnih ljudi pri uveljavljanju 
samoupravnih pravic v organizacijah zdru
ženega dela. 
Morda bi kazalo zapisati ugotovitev, da smo 
v preteklem obdobju razpolož!Jive člove
ške sile preveč zaposlili pr} izpolnjey~!lju 
proizvodno poslovmh nalog 111 tako fizlcno 
nismo bili sposobni tudi na področju samo
upravnega organi:zliranja doseči podo?en 
uspeh in ug!ed, kakršnega smo dosegh .v 
poslovne pomenu. Zavedamo pa se, da Je 
samoupravno organizira~j~ razgiban po~~k 
tO Se pravi, da nenehno l~Ce!llO novev.bOljSe 
načine in metode, s katenm1 bomo c1m do
sledneje. pri?ližali rezulta!e dela neposred
nim proiZVaJalcem. Kako m na kaksen na
čin pa bom"o to izpeljali, pa je stvar nas 

vseh skoraj tritisoč zaposlenih, dela vol_jnih 
pripadnikov samoupravnega socializma. 
Za spoznanje z nekaterimi določenimi po
slovnimi rezultati in za spoznanje pomemb
I1osti posameznih delov naše de.ovne orga
nizacije navajam nekaj podatkov za leto 
1974 in j,!h pr:imerjam s podat·l<Ji za leto 1973, 
in sicer: 
Celotni dohodek 

TOZD Usn_jarna Vrhnika 
TOZD Usnjarna šmartno 
TOZD Tov. usnja šoštanj 
TOZD Igrad gradbeni1št.vo 
in opekarna 
TOZD Usnje-Plast 
TOZD Maloprodaj. mreža 
Skupaj podjetje 

v letu 1973 
N din % 

udeležbe 

423 391 802 47 
195 236 235 21 
78 099 754 9 

32 732 496 4 
150 991 394 17 
21999 067 2 

902 450 748 100 

v letu 1974 
N din % 

udeležbe 

TOZD Usnjarna Vrhnika 508 844 422 45 
TOZD Usnjarna šmartno 223 732 257 19 
TOZD Tov·. usnja šoštanj 113 905 616 10 
TOZD Igrad gradbeništvo 
in opekama 58 284 938 S 
TOZD Usnje- Plast 204 187 871 18 
TOZD Ma;oprodaj. mr·eža_---=-30.;..c.49==--7:-0~2'""5_1'""'0--;c30 Skupaj podjetje 1 139 452 129 

Vrednost celotnega dohocl!~a ali z dru_gimi 
besedami ·vrednost fa!<Jtunrane procla•Je v 
primerjalnem obdobju je izkazana v novih 
dirnaTjih. Obenem pa je iJZJkazana odstotna 
udeležba posame2lne TOZD v skupnem oelo:t
nem dohodku za podj.etje. Iz teh .poda<tkov Je 
mogoče ugotov.iti,_ da naj.v,rd~ej'še _mesto za
vzema TOZD Us:rt]anna V;I,hmka, Im pa, praN 
tako kot TOZD UsnjaPna šmar.tno, jzgublja 
na S'lnoji udeleŽlbi, saj druge temeljne org~·~i
zaoije v tem obdobju hitreje napreduJeJo 
•V obsecru proi,z·vodnje iiln celotnem dohodku. 
To je povsem razumlj.i·vo, saj v letu 1975 Y 

tem o~iru 'lahko pričakujemo še določene 
premike. Tovarna usnja šoštanj ho gLede na 
čedalje višJo proizvodnjo p11~dobivala n·a ude
ležbi od skupnih l'eztl'l•tatov. Prav tako I.grad 
•ml Usnje plast, kjer pa p11ude moi'da ne!ko
hlko bolj do izraza učinek :inflacije oz·i·roma 
v~·šjih p110daj[JJih cen, ki •SO •seveda izra<Žene v 
celotnem .dohodku po dejansko doseženih ce
nah. 
Kam pa je •pni: proda_j:i usmerjena posamez
na TOZD, nam povej.o podatki <O izvozu v 
pretek;Jih dveh let<ih, 1in s<icer: 

Izyoz y dolarjih \" letu 

1973 °/o ude· 1974 °/o ude· 
ležbe ležbc 

TOZD Usnjarna Vrhnika 9,649.094 74 10,031.087 74 
TOZD Usnjarna Smartno 1,061.952 8 1,133.784 8 
TOZD Tov. usnja Soštanj 2,265.243 17 2,448.352 18 
TOZD Maloprodajna mreža 74.352 1 45.438 

Izvoz skupaj 13,050.641 100 13,658.661 100 

Kljub pomembnemu poviša!IlJju i•zvo~a. v letu 
1974 ne pride do sprememb v udelezb1 posa
mezndh TOZD, saj Us.nja~a yrhn~ka še ve
dalo močno izstopa od ostabh m od celotnega 
izvoza odpade nanjo 74 °/~. Usnjarna šma~tno 
je že :vsa leta bo'lj usmenena na zad<;w<>lJrtey 
potreb domači!\ kupcev čey:lja~ske mdu~t:J1l
je, ki pa preceJsen :del •svoJ•rh <J.zdelk:<>v ~cev
:ljev) prav po zas•1UJgli dobre ka~ovost1 naseg!i 
usnja izvozijo del na področJa s konventl
bilno va;,1uto, del pa v w:hodtnoevropske de
žele. S tega stališča ibii 'lahko tudi <tu doka
zovali našo udeležbo pd urav.navanju držav
ne znnanjet11govinske bilance. P·rav tako po
membno je pač, če j.e naša udeleŽlba v te~, 
da čevljaa-jem doba~ljamo kaJ~ov:<>stno us'!lJe: 
Ici je sposobno za predelavo •ln ~voz, •SaJ. 'l?I 
sioer čevl}aa-ji za te r~~ene usnJe uv~~h. ~z 
konvertibilnih podrocrJ, ·kar •S? v •P!eJStJ?IJ~h 
Ietlih tudi počeli. Tovarna usnJa šosta!IJJJ Je 
v izvoz usmerjena s svojimi svinjskimi ve
lurj•i in tzdelki konfekcije. Veg~taJbU ~~v~je pa 
je pretezno prodano na domacem trz1scu. 



Suho cepljenje v TOZD Usnjama šmartno 

Poprečno štev.ilo zrupos•lenih v posameZ!l>ih 

-··/j 

TOZD pa je naslednje: 
47 1136 40 TOZD Usnjama V•rhnika 1127 

TOZD Usnja1:1na šmartno 560 21 578 21 
TOZD Tov. usnja š-oštCIJ11:j 537 20 575 20 
TOZ.D Igra:d gradb. 

10 287 10 in opekama 281 
TOZD Usnje-plast 110 4 108 4 
TOZD Ma1opmd. mreža 21 1 25 1 
Skup;ne stmk slt~be 87 3 98 4 

Slmpruj 2723 100 2807 100 

Iz teh podatkov lahko ugotovdmo, da je v 
vseh treh usnjarskih temelj-nih OI'ganizacijah 
popreono na enega zaposlenega ustvarjena 
prodaja 37 mr1ujcmov starih dtn ma J.eto. Pri
merjava ·po p.osame2lnih TOZD ni primenna, 
ker v primerjalnem obdobju Tovm~na usnja 
šoštanj v svoji prodaj.i ll1li. ,j,zkCl!Zovat~a vred
nos ti sunov1n, ker je i~kazana v .podatldh 
TOZD Usnjama Vrhnika. Za !letu 1975 pa nam 
podatek o poprečni v•rednosti !prodaje na ene
ga zaposLenega da:j.e nelm mmovo za ocenje
vanje uspešnos.ti posLovanja. Delavci v grad
bellli dejav111:os:ti •in pl'Oiilzvodnji opeke so us•t
variJ.i po 20 starih mi"Li~onov din na leto, 
medtem po so delavci v tt~goviSld mreži ra
zumljivo ustvarili ;precej večji promet, :in 
sicer v Usnje plas>t ·nad 187 miEjonov s tarih 
din na enega zaposlenega, v ma:loprodaj~1i 
mreži pa 122 mi'1ijonov. 
S kakšno stopnjo fillnančne u s.pešnosli &mo 
poslovali preteklo Ieto ·v p11ia:nerjavi z letom 
1973, je n<~~jbolje, če si rezultate ogledamo 
s s taHšča podjetniške a kumula•dje, v katero 
vštevamo dosežen dobiček v obračrms.ki do
bi ,j.n v celoti obračunana amortizacijo. 
Te podatke je zanimivo pria:nerjati po de j-av
nostih, d~n stker (v N din): 

leta 1973 leta 1974 Indeks 

TOZD usnj. tstmke 72,328.533 61,758.571 85 
TOZD .gr . ID opek. 2,393.266 3,192.629 133 
TOZD trgov. de j av. ~8-"',5'"'"28"""."""12:c;:·8;--;:;-;;8;'-;,4"'3'3 .-:;-27;:;-;3.-,9"'9 

Skupaj :podjetje 83,249.927 73.384.473 88 

V celo ti vzeto ugotaVJlj.amo, da je znesek pod
jetrnške <~~kiumulacije leta 1974 nižji za 12 °/o, 
ozirroma da dosegamo le 88 Ofo od dosežene 
akumulacije leta 1973. Vzroke za takšen upad 
akuml11a•tivnos.1Ji :iš,oemo lahko 'V nabavnih ce
nah za vse vrst·e •SU-r<Yv~h ·kož ID .dJt;uge osnov
ne sumv.ine .ter IZa vse pomo~ne in ire~ijske 
material-e. Pri os.k11bi s surovimi kožami smo 
vezani na svetovrno tt~iš-če, saj !pretežni del 
potreb po surov;ih J.oožah .pok!rivamo ·iz UNoza. 
Pri tem pa prevzemamo v;sa rtv·egarnja v ni
hanju s'\retov.nih cen in nilhC\Jnju devi!zll1ih te
čajev. Na domačem tDžišču rpa so hille cene 
za •Sut:ove kože rpod nardzorom, tako kot za 
naše izdelke, vendar nekega uoinkovitega 
nadnora ID prumerjarve Vlrednosui s cenami na 
svetovnem trgu nis.mo mogli zabeležiti. Po-

ložaj v naši panogi kot celoti - usnjarski 
ID usnjarsko predelovalni - je v pretekJem 
obdobju dosegel že ,takšno stopnjo nasiče
nosti tržišča, da je ruwnirnistrativrno uravnava
nje tr~i-šča nepotrebno, zato je bil pred k!mt
·k!im sprejet zvezni predpis, na osnovi \kate
rega se cene v naši panogi oblikujejo povsem 
prosto. Seveda pa se moramo pri tem držati 
osnovnih načel resolucije o ekonomskih od
nosih im. se vesti kot dobri razumni go~po
darj.i. Določno, za našo delovno organizacijo 
po darnašnjri oceni sodeč, Iahko tr.dianro, da 
ta sprememba ne bo bistveno vpLivala na ;po
ložaj naše delovne organizacije .kot ceilote. 
Mis.lim, da bi v današnjih rpogoj.ih gospodar
jenja v posameznih temeljnih or.ganizacijah 
in delovmi org·anizaciji kazalo 6imprej raz
mišljati tudi o posodobljanju na&ih metod 
rCl!Zdeljev<~~nja dohodka in owbnega dohod
ka. Naša dosedanja praksa je poznana in je 
dob1:1šen del delavcev v nepos,redni •pmirzvod
nj.i vezan na posamične a•Li skupitnske norme, 
02liroma vezC\Jn na doseganje ·S'Vlo·je f.izične de
lovne stoD.iJ1nost1. Pni tem pa kakovos-t nje
govega dela .ocenjujemo z rezuLtatom na do
hodim rtemelj.ne organizacije kot celote, in 
sicer takJO, da odbor za medsebojne odnose 
vsaik mesec ali na kak drug način določa 
v;rednost točke, ki jo upora!bljamo za izra
čun do'ločne višdne os.ebnega dohodka za iz
plačilo v določeilli ohračunsk!i dobi. Iz dose
danje pra:"kse v.emo, da med letom največkr<llt 
ni prišlo do b~s.tvenih premi:kov 'V vrednosti 
točke, kar je s stailišča temeljne organ:irzacije 
aH delovne organizad tje razum:ljdvo •in spre
jem:lj.ivo. Ni pa spmjemljhčo dejstvo, da smo 
že precej let opus1Jilli ·vsako ocenjevCIJI1je ka
"kovosti dela v posameznih s•topnjah tin na
grajevanje dobrega im usrpešnega dela. 
PrepničaJn sem, da •iman1o prav v tem smi•slu 
naše na:j.večje .neodkritte rezerv.e ,jn hi s p.Di
merni!m spodb:udnim s-is:temom sprosNtl;i vse 
delavce, ,h_'ii_ so ob pr.imermem pou1m dn v 
znos.1~ih meds.e~ojnih odnosih za:nes•ljirvo s;po
s.obl!u nap•rarw-tll ·kakovosten ko raJk naprej. 
Misl<im, da bi .tudi v načinu mzdeljevC\Jl1~a 
dohodka po (l;aključnem •računu moraH uves.ti 
nekatere nujne novosti in smo že pni po
trjeva.nju ZJaklj tučnega računa za .leto 1974 
takšno pmkso .posl<;uš-a:li uvesti. Doslej j-e na
mreč delavski srvet b:rez poprejšnj.ega pos·ve
ta z delavci v samo uprarvnih jed11ih odlooil, 
kol.i"kšen del dohodka bo namenH za posac 
mezne na,mene, bodisi za posLovni S'Mad aH 
v sklad skupne porabe. Letos smo ta posto
pek po mojem mnenju rSprožiH še kar pra
''OČasno, venrdarr mi,s•lritm, da nanj .nismo bjlri 
dovolj pr1pra-"ljeni. lVHrslim, da bomo moraLi 
v p11ihodnje že med 1letom, •ko sp110ti zasle
dujemo finCIJI1oni rezuita-t, ,razmišljarti, rv ka
tere namene bomo ob koncu let•a namenil·i 
dohodek, :kii. ga že m ed letom lahko uaoto
v,imo. Tako •naj-večkrat rp1~ihajarmo na se~-tan
ke, na katerih moramo odločat,i o dokončni 
razdel<itv.i dohodka, nepripravljeni, zato amm 
pral<isa dos ti1knt.t pokaiŽe d11ugačne potrebe. 
Verjetno pa je ,tudi zaikonodaja .precej okor
na, .Icaj·ti, če saunoupravni 011gan enkrat do-

Tako so 11apen.jali kože v preteklosti 

hodek rCl!Zporedi v pos•lovni sklad, ga 'kasneje 
ne more več prenesti v druge n<liffiene. Kljub 
temu mi~lim, da smo s postopkJOm sprejema
nja zaključnega računa an polaganja ko;n.čnih 
obračunov za preteklo leto Iah!Jro zadovoljni. 
Prepri'Čall1. sem, da ni človeka v podjetju, ki 
ni dmel možnosN pri!ti do ·želenih tinforrmacij 
in je v postopl.m lahko ·resniooo s.odeloval 
sleherni član kolektiva kot samouprav>ljalec. 

M.P. 

/(ako . izpolnjujemo 
začrtan program 
proizvodnje 

v"' • • v scet"tnarnl 

Za leto 1975 smo načrtovali v ščetinami 
108 ton sortiranih ščetin ali okrog 394 kg 
izdelka dnevno. Od tega naj bi bilo 80 % 
usmerjenih in 20 % neusmerjenih ščetin. 
Iz mesečnih poročil je videti, da program 
ne i21polnjujemo 100% temveč ~e 89 %. Za
kaj? 
Ko smo načrtovali proizvodnjo za le to 1975, 
smo računali, da bomo dobili iz Italije stroj 
za dolžinsko sortiranje, ki naj bi pričel 
z obratovanjem vsaj v začetku tega leta. 
Dobava pa se je zavlekla v mesec marec 
1975, potrebno pa bo še neka~j časa, da bo 
stroj urejen po naših predpisih in prirejen 
za naše ščetine, ki močno odstopajo od dru
gi~ :rr-st, za katere so običajno stroji pri
reJeni. 
Ko bo stekla proizvodnja na tem stroju, bo 
usposobljena nova proizvodna linija in s tem 
postopek izpopolnjen tako, da bomo prihra
nili 4 del.avke. 
Dokončno obratovanje stroja pa je zavrla 
tudi selitev prodajnega skladišča iz Lju
bljane v ščetinarno, ki je zahtevala prese
litev nekaterih naših oddelkov in močno 
sodelovanje naše vzdrževalne službe. · 
S sprostitvijo delovne sile pri novi proiz
vodni liniji bomo lahko zače~ti nadomeščati 
izpade glede izrabe letnega dopusta. Načr
tovali smo, da bomo razporedili dopuste 
tako, da bodo enakomerno izkoriščeni skozi 
V'Se leto. Ker pa računamo z že omenjenim 
presežkom, nismo zaposlovali novih de~ov
nih moči, ker bi nam sicer po obratovanju 
nove linije delavke ostajale nerazporejerie. 
Nadaljnja stvar, . na katero nismo računali, 
pa je močno povečan dotok · surovine . iz 
usnja-me. Dnevno pr·ihaja zdaj v ščetinarno 
prek 1000 kg ščetin. Računamo, da bomo 
ob najvišji možni proizvodnji lahko namoči~i 
v ščetinami okrog SOO kg ščetin. Ves preo
stanek moramo oprati, posušiti in zviti v 
bale. Za to delo pa sta potrebna 2 delavca. 
Ker se računa proizvodnost ščetinarn.e le 
s sortiranimi ščetti.nami na skupno zaposlene, 
se lahko zgodi, da bomo izkazovali padec 
proizvodnosti, čeprav ta neko~iko narašča. 
V zvezi s tem bo pot.reben določen dogovor, 
ki naj bi ta problem uredil. , .. 
Problem s katerim nismo računali, je tudi 
delo ob prostih sobotah. Načrtovali smo, 
da bomo delali 13 prostih sobot. čedalje 
težje pa je pregovoriti vse delavce, · da bi 
delali ob sobotah. V kolikor pa ne dela vsaj 
70 % ljudi, se nam delo ne izplača organizi
rati zaradi previsokih režijskih stroškov. · 
Eden od razlogov, da se delavke ne odločajo 
rade za delo ob sobot·ah, ker je to edn • dan, 
ko si lahko urejamo doma stvari, ki jih: med 
tednom iz takega ·ali drugačnega razi oga ne 
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Z vključitvijo novega stroja za dolžinsko 
sortiranje se bo povečala proizvodnja v šče
tinami 

morejo. Drugi razlog pa je povečan davek od 
nadur, ki se obračunava od osebnega do
hodka od prehoda na bruto obračun OD 
dalje. 
Vse navedeno bo predstavljalo precejšnjo 
ovicro pri uresni.čitVIi načrtovam.ega programa; 
zato pa bo treba precej naporov in sodelo
vanja vseh zaposlenih v ščetinarni, predvsem 
pa razumevanja za delo ob prostih sobotah 
in pri razporejanju dopustov. Le na ta način 
se bomo uresničitvi začrtanega programa, 
za katerega smo glasovali, vsaj približali, 
če ga že izpolnili ne bomo. 

[(ako poslujemo 
v letošnjem letu 

• • v prtmerJaVl 
z lanskim letom 

Proizvodnja 

J. P. 

Index 

TOZD USNJARNA VRHNIKA I.-III.j75 

svinjsko usnje m2 726.o33 605.729 
sv.injski cepljenec m2 34.056 34.947 
junčje usnje m, 30.916 41.766 
sortiram.e ščetine ka 24.686 23.626 

"' pora'ba usnja: 
15.010 18.284 v usnjeni konfekcidi m, 

v galarnterilj.i m2 5.676 7.611 

TOZD USNJARNA šMARTNO 
goveje usnje m2 156.621 132.953 
goveji cepljenec m2 65.031 55.278 
govej~ poi!Wdelek m2 2.992 38.007 
ovčje •k!rZiJ.1o m2 58.894 46.779 
kr.Zil10 rn•vjačime kom 5.946 1.345 
poraba krzna: 
v k0il1fekciji kmna m2 5.481 4.869 
poraba usnja: 
v usnjeni ·konfekoiji m2 26.011 20.334 

TOZD TOVARNA USNJA šOšTANJ 
svinjsko usnje m2 222.775 160.689 
s'Viinjs:ki ceplj·enec m2 72.459 66.007 
j.unčje ·in gov. usnje m2 17.110 7.032 
jrunčji .poLWdelek m 2 18.924 2.882 
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82 
75 

118 
118 

8 
126 
442 

113 

128 

139 
110 
243 
656 

j-unčji cepljenec m2 12.105 
gov. galamJt. usnje m 2 5.871 
gov. tehnično usnje •klg 28.557 
gov. podplartno usnje kg 144.361 

8.228 71 
34:846 82 

124.900 ' 116 

IZ 

poraba usnja 
v usnj. ·konfekciji lll2 14.359 

TOZD IGRAD - OPEKARNA 
opeka: 
:cidak kom 166.550 
zidak fasadni kom 65.900 
votlak kom 35.450 
modelarrui blok kom 107.550 
monta 16 kom 9.300 
poro lit kom 640 
Skupaj opeč. enot kom d52.870 
IZVOZ (dolarjev) 
TOZ.D usnjama 
Vrhnika 2,913.980 
TOZD usnjama 
šmar·tno 547.278 
TOZD tovarna 
unsja šoštanj 796.142 

Skupaj 4,257.400 

Konfekcijski izdelki iz krzna 

Proizvodnjo 
moramo 
približati 
kupcem 

Indeks 
l.-III./75 

14.168 101 

180.000 93 

71.200 50 
76.372 141 
31.013 30 

925.443 92 

2,214 .. 639 132 

244.282 224 

503.201 158 
2,962.122 144 

DOBILI SMO NOVO TRGOVINO! 

Odločitve samoupravnih organov in vodstva 
podjetja izpred nekaj let nazaj se danes 
potrjujejo ·kot primerne ·im gospodarsko upra
vičene. 

Eden od osnovnih ciljev vsake trgovine je 
»pokrivanje« čim večjega prostora. Pri ure
sničevanju tega smotra se je tudi naše po
djetje- tedaj »šOšTANJ<<, odločilo razširiti 
svojo poslovno dejavnost na širši jugoslo
vanski prostor. Tako imamo dane~s v dokaj 
sodobno urejenih lastnih poslovnih prosto
rih v Beogradu, Nišu in Splitu velleprodajna 
skladišča, ki opravi.jajo že 40 % celotnega 
prometa TOZD. 
S tako prakso nadaljujemo in smo prejšnji 
mesec odprli v Nišu, v samem središču ·in 
ob prometni ulici Brace Taskovi•c, v smerj 
Niš - Sofija, novo sodobno opremljeno 
trgovino. 
Investicijska vrednost znaša okrog 1,3 mili
jona dinarjev lastnih sredstev, brez bančnih 
kreditov. :le v tem letu in na podlagi enome
sečnega poslovanja pričakujemo promet v 
višini 6 milijonov dinarjev. 

Rastlinsko strojeno usnje je področje dela 
le še dveh proizvajalcev v SFRJ. Eden izmed 
njih je TOZD-TUš. 
Na sliki: vegetabilno usnje v skladišču TOZD 
-Usnje plast 

V tesnem sodelovanju z našim samoupra
vnim jedrom v Nišu smo prišli do skupne 
ugotovitve, da je v razvijajočem se središču 
južne Srbije taka trgovina - kot edina se
daj - nujno potrebna. 
V lepo urejenih oddelkih trgovine je moč 
najti blago iz celotnega programa poslova
nja TOZD, od usnja in drobnega pribora 
čevljarske obrti, prek vseh vrst plastičnih 
mas, zaščitnih sredstev pri delu, do usnjene 
in krznene konfekcije. 
V trgovini želimo prikazati tudi artikle iz 
proizvodnega programa naše skupne orga
nizacije združenega dela. 
Nova trgovina nosi ime TRIGLAV. 
Z odprtjem te trgovine se pridružuiemo ure
sničevanju ustavnih načel- približati pro
izvodnjo kupcem- razen tega pa prispevati 
k še tesnejšemu bratskemu povezovanju med 
obema republikama tudi na gospodarskem 
področju, kar naj bi bil naš skromni de;ež 
ob 30-letnici osvoboditve naše domovine. 
Cestitamo našim sodelavcem v Nišu k nji
hovim prizadevanjem pri razširjanju naše 
poslovne dejavnosti in jim želimo obilo _de· 
!ovnih uspehov. Vsem sodelavcem orgamza
cije združenega dela Industrije usnja Vrh
nika pa želimo ob l. maju, delavskem praz
niku čim več uspehov pri delu, osebne sreče 
in veselo praznovanje. 

Tehnične 

izboljšave 
prispevek 
k boljšemu 
gospodarjenju 

P. D. 

Letu kakovosti sledi ieto inovacij (novotar
stva) in to ne samo po golem naključju, 
temveč v nuji za večjo storilnost ·in boljše 
uspehe pri našem delu. Ce samokritično pre· 
gledamo naše delo za nekaj let nazaj, mo
ramo priznati, da na tem področju nismo 
naredili veliko. V kolikor pa je že bilo nekaj 
narejenega, pa to delo ni bilo organizirano, 
niti ni dobilo potrebne družbene · podpore. 



Tudi v okviru širše domovine smo to delo 
zanemarjali, zanemarjali pa smo s tem ve
Hko pobudo posameznika in organiziranih 
skupin, ki bi lahko ogromno prispeva~i k 
znižanju stroškov proizvodnje in k večji pro
izvodnosti. Večje in bolje organizirane de
lovne organizacije so že prišle do tega, da 
je potrebno tudi te sile aktivirati, da bodo 
dajale prispevek k boljšemu gospodarjenju. 
Novatorjem- racionalizatorjem je treba da
ti spodbudo za njihovo delo, obenem pa 
tako materia:no kot tudi družbeno prizna
nje. 
Skoraj bo za nami pol leta, ki smo mu dali 
naslov »leto inovacij«, pred nami so že prvi 
znanilci te dejavnosti tudi v okviru podjetja 
in mislim, da je čas, da najbolj resno, če
prav z veHko zamudo, začnemo delati tudi 
na tem. OMR v TOZD Usnjarna šmartno je 
na svoji seji v mesecu aprilu že predlagal, 
naj se v okviru OZD - IUV imenuje komi
sija za inovacije (novatarstva) ter pr~pravi 
pravilnik, ki bi določal kako naj se vedemo 
na tem področju. Pridružujem se mnenju 
odbora, ki pravi, naj bo komisija skupna za 
celotno OZD, ravno tako tudi pravilnik o 
inovacijah, čeprav bo verjetno potrebno, da 
bodo v okviru posameznih TOZD de:ovale 
podkomisije, d~ bi bile bližje d~!avc~m. ~i 
bodo predlagal! posamez:ne tehnJLcne •IZJbOlJ
šave. 
Na svetu delegatov je bilo že nekajkrat sli
šati, da bi morali nagraditi vsak, pa naj bo 
še tako skromen predlog za boljše delo ~pred
lagal glavni direktor), vendar tega predlog~ 
nihče ni obdelal tako, da je osta!o samo pn 
predlogu. Sama po sebi se porajajo vpra
šanja: kam bi dal posameznik predlog, kdo 
bi ga pregledal, pretehtal njegovo vrednost 
in v kakšne stroške bi indatek knjižili? Nuj
no je torej postaviti komisijo, izdelati pra~ 
vilnik in delo lahko steče, saj posamezm 
predlogi že čakajo, da jim odprem~ v_rata. 
Pravilnik bi moral seveda stvari za]etl do
volj široko, da bi tako lahko sodelovali prak
tiČ11o vsi zaposleni. Premagati bomo morali 
seveda začetne težave, toda tudi na to smo 
že pr·iprarvljerui. V okvhu TOZD US!njarna 
šmartno sta trenutno v teku že dve zelo 
zanimivi tehnični iz:bol:išavi, ki bi ju lahko 
vzeli tudi kot praktična primera pri iskanju 
meril, ela ne bi vse delali samo na predvide
vanjih. Prepričan sem, da bo kolektiv znal 
ceniti prizadev~nja delavcev, ld jin~ je IUV 
ne smno deloda:Ja:lec, ampak OZD, k1er lahko 
posameznik do največje možnosti sprosti 
svoje ustvarjalne sposobnosti in tako ustvar
ja koristi sebi kot tudi širši skupnosti. 
še 1mamo čas, da se v okvi•ru novo.tarstva, k i 
se ne bli .smelo končati s koledarsldm letom, 
orga111i.ni•ramo tudi mi m taic,o dokažemo v prvi 
vrsti sami sebi, da smo tudi na tem področju 
zakorakali za razvitim svetom in aktivirali 
še eno notranjo .rezervo, ki nam lahko pri
nese še boljši jutri. 

J.M. 

Danes brizgama na sličen način le poskusne 
vzorce 

v 

Zelja nas 
vseh je, 
da bi živeli 

bolje v. 

Clill 

VARčEVANJE IN šE KAJ 

Smo v času, ko naj bi povsod varče:avi, hkra
ti pa tudi •skrbeli za boljše in kakovostnejše 
delo vseh zaposlenih. 
če pa se ozremo okoli sebe, bomo videli, da 
je, kljub našim naporom, še precej stvari, 
ki bi si jih dalo izboljšati. Tako sama iz
raba delovnega časa, kakor tudi to, da bi 
vsi še boli pazili na vsak košček usnja, da 
bi čim kakovos•tne.iši priromal v sortirnico 
gotovih izdelkov. Kolikokrat se brez potrebe 
in vzroka stopi na kožo in lice je poškodo
vano. Koliko slačilnih omaric je že bi!o brez 
vzroka razbitih, morda le zaradi objestnosti. 
Ali pa vzemimo primer na novo prekleska
nega stopnišča pri ambulanti, ko je na svež 
zid nekdo - ali neka - vrgel lonček kave 
in uničil celotedenski trud pleskarjev. Mi
slim, da smo si vsi edini, da bi bilo še ka
ko prav, naj vsak, ki namerno povzroči ško
do, to tudi plača in naj bo poleg tega še 
ustrezno kaznovan. če bi se to izvajaio -
kaj hitro bi prenehala takšna in podobna 
junaštva. 
Na dvorišču imamo kar obilen kup stare 
šare, ki rjavi in propada. Ali bi ne bilo bo
lje čim hitreje vse skupaj spraviti v denar? 
Prav gotovo bi delavci pokupili večino tega 
odpada, saj je po njem stalno povpraševa
nje. Nekdo rabi ročke za rože ali posodo za 
vodo pri zidavi hiše in podobno. Denar, ki 
bi ga s •tem opnidobiJ·i•, pa bi lahko namenJi,J.i 
na primer za zidavo športne dvorane, ki jo 
bomo gradili na Vrhniki, ali za kulturno 
dejavnost, morda za dela pri počitniškem 
domu, pri nabavi prikolic za ietovanje, za 
stanovanjsko gradnjo. In še je podobnih 
»lukenj«. Vsekakor bolje, kakor pa, da po
soda rjavi na dežju. 
Prav lahko pa bi tudi preprečili, da se ne bi 
nekateri >>znašLi« in pričeli te stvari prepro
dajati in prekupčevati. Enostavno bi dolo
čili, za koliko dinarjev na leto lahko nabavi 
vsak član kolektiva ročk ali sodov - seveda, 
če j.ih žel1i. Ko ·bi dosegel določeno vsoto, v 
tekočem letu ne bi mogel več kupiti. Tako 
bi prišli na vrsto vsi, ki bi rabili omenjeni 
material za svoje lastne potrebe. Na podo
ben način bi morda lahko prodali tudi us
nje, ki ni serij•sko izdelano (razne poizkuš
nje, odpadek itd.). 
Prodajo bi kazalo organizirati po drugi uri 
ali ob času malice, da ne bi deiavci izgub
ljali dragocenega časa s tekanjem za poso
dami in nabavnicami. Morda bi nekoga do
ločili, ki bi bil za to zadolžen. 
želja nas vseh je prav gotovo, da bi nam 
šlo čim bolje. Zato je naša dolžnost, da iz
koristimo prav vse, kar nam je mogoče, da 
polovimo vse dinarje, ki so nam dosegljivi. 
Prav gotovo bi najlepše proslavili ' l. maj, 
praznik dela ·in 30-letnico osvoboditve, če 
hi res vsi p11ičeli delati tako, kakor bi po 
svoji vesti in časti morali. Naj bi vsak, ki 
bi po končanem delu zapuščal tovarno, lah
ko z mirno vestjo dejal: >>Dobro in pošteno 
sem danes opravil svojo delovno dolžnost 
- tudi jutri jo bom tlako!« 
In lahko smo prepričani, da bi bil naš jutri 
vsak dan lepši in prijetnejši! 

T.P. 

Nekaj se da privarčevati tudi z odpadnimi 
surovinami, pravilnim prevozom, ob zlaganju 
kontejnerjev, da se ne uničijo ZGradi malo
marnosti in neodgovomega dela in .. . 

Prišli - odšli 

V mesecu marcu 1975 se je v Industriji us
nja Vrhnika zaposliJo 54 delavcev, 45 de
lavcev pa je prenehalo delati. 

a) TOZD USNJARNA VRHNIKA: 
prišli: Vidak Babic, Jože Budja, Matjaž Do
bmvo~jc, Manija Hribm-, Dragojla Ivanovic, 
čedomi11· Jam.jtic, Ra·jko Mirvšek, Mm·a Pav·lo
vic, Zdenka Savic, Otmar Srebotnjak, 
odšli: Anka Bajser, Branko Grdadolnik, Fra
nja Javorščak, Husnija Lulic, Anton Malo
vrh ml., Mujaga Odobašic, Rasim Odobašic, 
Sonja Sotenšek, Frančiška šošterič, Ana 
šturm, 
zaradi smrt·i je prenehalo delovno razmerje 
Avgustu Kavčiču, zaradi invalidske upokoji
tve pa Alb ini Guzelj; 
b) v delovni skupnosti skupnih strokovnih 
služb se je zaposlila Maja Mlakar, 
delati pa so prenehali: Jože časi, Marija 
Pirkov·ič in ing. Metka Vrhunčeva; 

c) TOZD USNJARNA šMARTNO: 
prišli: Antonija Bregar, Ivan čož, Zlatko 
Kolar, Vida Koleša, Bojan Majerič, Ljud
mila Poglajen, Marija Savšek; 
odšli: Zlatko Kolar, Anton Pavlin; 

d) TOZD IGRAD VRHNIKA: 
- gradbeništvo: 
prišli: Pavla černi, Malkan Porčic, Fikret 
ždralic; 
odšli: Nedeljko Baj·ic, Hajdin Kryzi, šaban 
Ljub.ijankic, Miroslav Stojnic; 
-opekarne: 
prišli: Enver Bečinovic, Tehim Bečinovic, 
Bajro Derviševic, Redžep Macanovic, Husni
ja Nuhanovic, Rasim Zenkov.ic; 
odšli: Zuhdija Topčagic; 

e) TOZD USNJE-PLAST LJUBLJANA: 
prišli: Albin Posavec, 
upokojena: Ana Rebula; 

f) MALOPRODAJNA MREžA LJUBLJANA: 
prišli: Jeiena Praščevic, 
odšli: Ruža Lazic, Jožica Sirec, Zdenka Vr
hovec; 

g) TOZD TOVARNA USNJA šOšTANJ: 
prišli: Rade Balaban, Esad Bešar, Vlado či
ric, Gajo Gavric, Jovo Gavric, Stanislav 
Grudnik, Romana Gutman, Edhem Husano
vic, Vito Josipovic, Jano Krajčik, Sulejman 
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K!ukic, Slobodan Latic, Franjo Lukanovic, 
Ivo Lukanovic, Nedeljko Ma~simovic, Pero 
Maksimovic, Ejup Merovci, Stevo Mišic, še
rafedin Peci, Milka Poperžen, Velisav Si
mic, Dragan Stojilkovie, Franc šmigoc, Lju
ban Vladk, švaljub Džuric; 
odšli: Slavko Cicvara, Jakob Cvikl, Milan 
DamjanoviC, Milan Hic, Vito Josipovic, Dra
gica Jus, Rajko Juvan, Sadik Kadic, Viado 
Leovac, Franjo Lukanovic, Ivo Lukanovic, 
Stevo Mičic, Nagib Suljic, Branko šovljan
ski, Najin Tursic, Julijan Varga, Silves•ter 
Varga, Ljuban Vladic, švaljub DžuriC. 

Roj s tni dnevi 
upokojenih 
članov v maju 

a) TOZD Usnjarna Vrhnika: 

J.B. 

Franc Gutnik 61 let, Jože Jerina 70 let, Ja
nez Kavčič 66 let, Ivana Krže 57 let, Janez 
Leskovec 71 let, Ferdinand Mivšek 68 let, 
Ivan Petkovšek 57 let, Pavel Petkovšek 65 
let, Anton Rožmanc 67 let, Anton Smrtnik 
74 Jet, Jože šemrov 69 let, Janez šurca 62 
let, Marija Zalar 62 let, Anton ženko 64 let; 

b) TOZD lgrad Vrhnika - gradbeništvo: 
Anton Osredkar 72 let; 

c) TOZD tovarna usnja šoštanj: 
Pavla Heindl, Angela Jakopin, Franc Kovač, 
Angela Leskošek, Angela Petek, Maruška 
Pukmajater, Stanko Stopar, Antno Strahov
nik, Jože štrukelj, Feliks Tajnik, Vinko Vi
demšek, Ivan Zager, Martin Zacirkovnik. 

I skrene čestitke! 
J.B. 

UPOKOJITEV 

l. marca 1975 je prenehalo delovno razmerje 
zaradi invalidske upokojitve delavki Albini 
Guzeij, rojeni S. 3. 1925. 
Zaposlena je bila od 14. l. 1960 dalje; naj
prej pri SKš Vrhnika, od pripojitve dne 
l. l. 1969 pa v IUV. 
Tovariški Guzeljevi se zahvaljujemo za nje
no dolgoletno delo in .ii želimo še vrsto za
dovoljnih let v pokoju. 

Kolektiv IUV 

Pismo vojaka 

Najprej vas prav lepo pozdravljam. Minili 
so že štirje meseci in misi.im, da je že čas, 
da se vam javim. Javljam se vam iz Ajdov
ščine, mesta v Vipavski dolini. Mesto je 
lepo, čez vojašnico tudi nimam kaj reči, le 
burja nam vojakom, pa mislilm da tudi 
meščanom ne prizanese. 
Kot sem že omenH, služim vojaški rok tukaj 
in bom tu najbrž ostal do konca. Po štirih 
mesecih »obuke« sem bil razporejen v inten
dantski servis. Tako sem se le izognil burji 
in dežju, le dnevi pa so mi začel·i bolj počasi 
minevati. Glede .reda in discipline se nimam 
kaj pri•toževati, saj se je treba vsega navaditi. 
Tudi 'ribanju se nisem odrekel, ker mislim, 
da nisi vojak; če vsega ne poizkusiš. S tem 
pa se raje ne bi hvalil. Je pač tako, kar 
moraš - moraš. V vojski velja načelo: 
»Napravi, potem se pa pritožuj!« 
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Lep pozdrav vsem, posebno pa delavcem in 
delavkam konfekcije in modelarne vam želi 
vojak Ludvik Stanovnik. 
Prosim za spremembo naslova glede pošil
janja vašega lista, ki sem ga doslej v redu 
prejemal. 
Moj nov naslov Ludvik Stanovnik V. P. 1266/7 
65 270 Ajdovščina. 

V spomin 

4. aprHa 1975 je umrla po dolgi in tež
ki bolezni upokojenka Pepca štimeco
va, rojena 21. 2. 1924. 
V IUV je delala od 19. 6. 1946 do in
validske upokojitve 2. 7. 1970. 
Ob mnogo prezgodnji smrti ROkojne 
Pepce izrekamo njenim sorodnikom 

iskreno sožalje. 
Kolektiv IUV 

Opravičilo 

Bralcem Usnjarja se oprav.ičujemo v imenu 
železniške t·iSikame zaradi neljubdh narpak, 
ki so nastale pri tiskanju 70. številka glasila. 
Opozorili ste, da sta bili zamenjani fotogra
fiji na prvi in zadnji strani, medtem ko sta 
bila podpisa pod slikami pravilno postav
ljena. Podpisa sta zato povsem neustrezna 
glede na motiv na fotografijah. 
Oproščamo se zlasti osebam, ki so vidne na 
fotografiji na prvi strani, ker so bile zaradi 
te velike napake uvrščene med »nagrajene 
konfekcijske izdelke.« 

Uredniški odbm: 

Zahvala 

Z 69. številko Usnjarja je prenehalo članstvo 
v uredniškem odboru dipl. inž. arh. Metki 
VRHUNC, ki je odšla iz naše OZD. 
Tovariški Metki se prisrčno zahvaljujemo 
za njen prispevek, ki ga je dajala od pričet
ka izhajanja našega glasila, pa vse do 69. 
številke kot aktivni član uredniškega odbo
ra in tako doprinesla svoj delež k obliko
ua.nju glasila Usnjar. 

Uredniški odbor 

Zlati jubilej 

OBčNI ZBOR DELAVSKE GODBE ZARJA 
šOšTANJ 

V prostorih godbene sobe Tovarne usnja 
šoštanj so se godbeniki tega delavnega· or
kestra l. marca letos že petdesetič sešli na 
svojem občnem zboru. 
Ob številni udeležbi godbenikov so se tega 
jubilejnega zbora udeležili tudi direktor 
TOZD TUš inž. Matjaž Volk, predsednik 
sindikata TOZD TUš, inž. Rafael Kopušar, 
predsednik IO skupščine občine Velenje inž. 
Franjo Kljun, predsednik ZKPO Velenje 
Stane žula, predstavnik DPD Svobode šo
štanj tov. Tone Rep ter predstavniki podje
tij Lesne, Kleparstva ter drugi. 
Po izvolitvi predsedstva, pregledu poročil je 
vredno oceniti to, da je kolektiv prvič v zgo
dovini svojega glasbenega delovanja spreje; 
med svoje vrste prvega častnega člana, naj
starejšega godbenika Janka Osojnika. Iz po
ročil je vidno, da je bila kljub neuresničenju 
delovnega načrta iz prejšnjega leta, godba 
vseeno zelo aktivna. Vredni so bili pohvale 
tisti, ki so s svojo udeležbo na vajah in na
stopih potrdili z nad 75 %. Tudi kritika je 
bila izrečena. Vsak je čutil svoje mesto, 
kam sodi. Ostro so bila postavljena načela 
glede discipline, rednih in točnih obiskov 
na vajah, študija, dela ter odgovornosti vsa
kega posameznika. V obširni razpravi so 
bila postavljena vprašanja glede rešitve fi
nančnega problema za .na~bavo .novih še .pre
ostalih instrumentov ter unifol'm. Zelo 
umestno je bilo tudi vprašanje, kam godba 
sodi. žalostno, toda resnično. Danes po pet
desetih letih se s takšnim vprašanjem ni
kakor ne bi smeli ubadati. Levji delež po
moči in razumevanje dobiva godba pri 
TOZD TUš. 
Ob tem se nam postavlja vprašanje, kam 
sodijo druge kulturne s~upine, organizacije, 
ustanove. Kako je s financiranjem kulturne 
dejavnosti v naši občini? 
Danes, ko vsi stremimo za tem, da se kui
tura mora razvijati, da je ta potrebna de
lovnemu človeku, da bi prišla tudi na vasi 
in izven našega središča, da se razširjajo vse 
oblike kulturne dejavnosti, pa se porajajo 
vprašanja, za katera ni pravega odgovora. 
Tega si ne smemo dovoliti, še posebej ne, 
ker letos praznujemo skupno z 30-obietnico 
osvoboditve tudi našo jubilejno 50. oblet
nico ustanovitve. Za rešitev takšnih proble· 
mov se bodo morale zavzeti odgovorne in 
ustrezne skupnosti. 
Delavska godba Zarja ima danes 57 rednih 
članov. Kljub tolikšnemu številu se strokov· 
no vodstvo godbe prizadeva, da bi vzgojilo 
čim več mladih ~odbenikov. T·rud v tej sme· 
ri ni zaman. Od L8 učencev, ki so obiskovali 
tečaj, jih 12 že sodeluje pri godbi. Na novo 
je v tem letu vpisanih 26 kandidatov, ki jih 
pa zaradi pomanjkanja instrumentov, pro
storov za učenje ter strokovnega vodstva 
vseh ne bodo mogli sprejeti. Kljub težavam, 
ki spremljajo godbo, se bo delo nadaljevalo. 
Izvoiili so nov UO, potrdili in sprejeli so 
delovni načrt 1in za-črtah strmo pot za. bodoče 

Pridobitev Vrhničanov-nova pekarna podjetja 
žiTO. Glede na pogoje dela in sodobno 
opremo pričakujemo DOBER KRUH. 



delo. Za predsednika godbe je bil ponovno 
izvoljen Aleksander Samobor, za dirigenta 
pa prof. Silvo Tamše. 

·Novo izvoljenemu UO in celotnemu kolekti
vu delavske godbe Zarja želimo mnogo de
lovnih uspehov, da bi s tem jubilejnim !e
tom, ko praznujejo sv-ojo 50. obletnko po
trdili, da imajo še trdno osnovo iz vrst de
lavcev, da je to zagotovilo za novo pot v 
nadaljnjih petdeset let. 

F. Klanfer 

Razmišljanje ob 
mednarodnem 
letu žensk 

Za namt Je 8. marec. Nekatere so ga prezt
vele .tako, druge drugače, za večino pa se je 
zelo malo razlikoval od drugih dni ,. letu. 
Nam ženam iz IUV •SO pr-iprm·i1i skromno, 
a zelo uspe1o proslavo, in mi•slim, da smo 
bile vse ·zadovoljne. Seveda pa nimam na
mena pisati• o tem. Rada bi napisal-a nasploh 
o letu žens·k. 
O tem našem mednarodnem .prazniku je bi
lo veliko napis•Cilnega in ·poYedanega, prav 
tako o Klari Zetkin. O njenem boju z·a osa
mosvojitev žen:sk. Vsa •ta desetletja vztraj
nega boja, da mošk,i svet prizna na-s ·žens·ke 
kot samos-tojna -nri•sleča bi-~ja- kot človeka. 
Naj se zelo na kratko dobaknem zgodovin
skih trenutkov, kjer so ženske sodelovale in 
jih sodoživljale. Na bari·k!adah pariške komu
ne, ko se je bil odločiln:t boj za pravice de
bvskega razreda; bile so v n 1stah rdečear
mejcev na mos·l-oo,·skih -ulicah, ko je komuni
zem slav-il zmago v ·krvavi oktobr-ski revo
luciji; umiraJe so v koncentmcij-s•l<i-h taboriš
čih širom po Enopi, ko je faši•zem dušil na
rode; padale so z orožjem ·v roki, z ramo ob 
rami s· svojimi moškimi soborci; trda leta 
samoo:clpovedo,·anja po vojni, ko se je zgra
dila nova držmna : Bi-le so po,,sod v ,prvih 
vrstah. Veliko smo storili za te naše žene in 
matere. Preprioana sem; da .smo si vse to 
zaslužile. Včasih se sprašujem, koliko je 
moških, ki so še prepri-čani, da ženska ni 
človek? · 
Naj se dota1knem naših žensk - proiz·vajalk, 
ki doma še nimajo vseh gospodinjskih pl'l
pomočkov (in jih najbrž še dolgo ne bodo 
imele). ženska, ki dela 8 ur za strojem, vmes 
premi<šljuje, kaj mora še doma napraviti, ·kaj 
delajo otwci, ki so sami doma. Ta žena je 
po ustm·i enakopm·vna z moški-mi, v praksi 
pa [lli vedno tako. še Yeli!ko moramo spre
meniti, kar pa lall'ko izhaja le iz spremembe 
drugačnega odnosa \'Seh do ženskega v-pra
šanj-a. Z malo več prizadevnosti se da tdos·eči, 
ela bomo ženske bolj mz;bremenjene. 
Poskušala bom predstaviti li'k mlade matere 
- samohranilke, ki jih ni malo. Ni ·važno 
ali je iz naše tovarne ali ne. Ima otroka, brez 
varstva- pravzaprav lahko rečem, da 1ima 
zasebno varuhinjo. V vrtcu, ki je prezaseden, 
še nel\!aj oasa ne bo pros.tora. Plačuje 60 sta
rih tisočakov. Skirb, ki jo teži vsak da111, l<"O 
primerja dohodke s prepotrebnimi izdatki. 
Utrujena je, pomja .se grenka misel: »Ob sa
moprispev-1<-u za otroš,ko varstvo in šol
stvo .. . « ženske smo p-risotne v samo up ra v
nih organih, ne vem .pa, atli res zato, ker smo 
enal<!opra\čne? · 
Mednarodni praznik je primeren trenutek, 
da uredimo otroško varstvo. Saj ustvarjamo 

preceJSl1Ja tsredstva, plačujemo samoprispe
Yek, naš-i ·otroci pa se podijo po cestah. 
Naj ne bo naJše geslo »Vse za mMer -in otro
ka,« samo na jezi!kiu in obljubah! 
P.ričakujemo od samouprav111ih organov in 
družbenopolitičnih organizacij, da se zavze
majo za čimprej-šnjo izvedbo že predlagane 
reš1tve za iZJboljšanje otmškega varstva zapo
slenih v TOZD Usnjarna Vrhnika in odpravo 
nočnega dela žena. M. D. 

(članek je nekoliko skrajšan in delno spre
menj-en, noda z neb.istveno spremembo vse
bine . .Pmsim, da s-es·tav·ljalika sprejme to z ra
zumevanjem. - Odgovorni urednik) 

Dobro 
• • • organtztrant 

Rokometni klub Usnjar v šmarLnem bo v 
spomladanske boje startal v nekoliko ·spre
menjeni organiziranosti. Upravni odbor je 
namreč sprej,el s<klep o oblikovanju ·sekr·e
tar.ia.ta piri ·klubu, ki bo odslej opravljal vsa 
operati·vna in ·organizacijska dela in izvajal 
program dela, k,i ga je sprejel upra·vni odbor 
za l-etošnj-e let-o. Sekretariat je 7-članski, tvo
rijo pa ga: Lojze Erjavec kot sekretar, člani 
pa so še: Mitja Nastran, Jože Torner, Tine 
Bri•lej, F-ranci Gradišek, Tone Savšek .in Mir
Jw Dobl'ovoljnik. člani sekretariata so spre
jeli nase veliko breme. Izdelan je že bi-l si
stem novega Nnančnega poslovanja, ki bo 
omogočal boijši pllegled .nacl ·vsemi fi:nančni
mi zadevami, okrepile so se organizacijske 
službe pri vzdrževanju i1grišča. in opreme, 
skrat,ka sekretariat ·ima v vsakem trenutku 
popoln p-regled nad vso dej-avnostjo kluba. 
Pričakova-ti je, da bo bolj'Ša organi.z·iranost 
prines-la tudi še boljše uspehe. Prvi rez-ultati 
se že kažejo. ln to tam, -kjer je tudi največja 
obveznost. V množi·čnosti. Letos bo klub 
startal ·kar s šes.timi ekipami v raznih tek
movanjih. 
ženska ekipa .pričakuje ob koncu prvenstya 
še mesto višje na lestvici I. repub!iŠike lige, 
kljub -temu, da ima spomladi zelo težak raz
pored prvens,tvenih tekem. V gosteh igra z 
nasprotni·ki, 'ki se bore za obstanek (ETA, 
Dobravlje, Beltinka, SalVa, Steklar), doma pa 
s kandidati za najvi:šja mesta (Branik, l:zola, 
Slovan). Edino Lisca (doma) in Br-ežice (do
ma) ter Borec (v gosteh), lah!ko predstavljajo 
srečanja, ·kjer tse z nekoliko večjo mero opti
mi,zma l-ahko tpričaJkujejo točke. Borec bo 
v spomladanski del startal močno oslabljen, 
saj so njegove najboljše igralke pristopil-e k 
Slovanu, 1ki bo zaradi tega zelo visoko uvr
ščen. Upajmo, da se bodo pričakovanja -
4. mesto - uresniči-la. 

Moška ekipa doživlja krizo. Treninge je pre
vzel Lilo Hauptmann, ki poleg tega vadi še 
miladince. Start v nadaljevanju prvenstva 
bo brez kakšnih večjih ambicij, tkljub temu, 
ela je -ekipa ·trenutno na drugem m:es•tu v za
smnski ligi. Krmelj, ki je trenutno n'a l. me
stu, bo Yerjetno le-to tudi obdrža-l. Tudi za
radi tega, ker z U!>njarjem igra 11a svojem 
ter-enu. Spomladi se bo ekipa sicer okrepila 
z nekaterimi i•gralai, ki so v J-LA, xealne 
možnosti za večje uspehe pa bodo kljub 
temu dane verjetno čez -ka-kšno -leto ali dve. 
Mladinci predstavljajo eno izmed naj.per
spekhvnejših ekilp v klubu. Sistemat•ično de
lo z njimi bo ·prav gotovo rodHo dobre sa
dove. Tekmovali bodo v zasavski mladins-ki 

ligi. V treh, štirih letih bodo prav gotovo 
zreli za kakšne v.idnejše uspehe v članski 
konkurenci. 
Mladinke uspešno vodi Franc Tomer. Tek
mujejo v ljubljansiki medobčinski ligi. Raz
veseljtivo j·e, da dekleta .pridno vadijo in ne
kattere med njimi ·že trkajo na ·v·rsta ekipe 
članic. 
Letos se bo pričelo tudi sistematično delo 
pionirji in pioni-rkami, ki bodo tekmovali 
predvs-em v občinskem me1,Hu. Vodstvo klu
ba pa se bo tmdHo, da bi v teh kategorijah 
ponovno doseg.aJli takšne uspehe kot pred le
ti, ko so bili ·p1onirj.i prvaki Slovenije. V pro
gramu so medrazredna tekmovanja v osnov
ni šoli ,šmartno pri Li-tiji za pdkal Usnjarj.a . 
tekmovanje na občinskem prvenstvu, morda 
pa tudi dobri uspehi v medobč1rrSiki 1-oonl..:u
renci ne bodo izostali. 
Letošn ie Ieto je za klub, pa tudi za šmartno 
zelo pomembno. P.raznovali bodo 10. obJe[
nico -obstoja in delovanja ·kluba. V zvezi s 
tem ·se ·v :klubu ~e resno pripravlj-aj-o na 
čimbolj s-lovesno počas,titev obletnice. Naj
večja želja vseh pa je, da bi končno le ure
dili igrišče jn zgradili prepotrebne s~.ačilnice 
in sanitarije ob igrišču. V takšnih razmerah. 
kot so sedaj, je absolutno nemogoče nada
lj-evati s kakršnim•koli urejenim delom s še
stimi ekipami. V kLubu pričakujejo pomoč 
od TOZD Usnjarne šmartno, saj je tu prav 
gotovo interes, da •se dejavnost tega ·kluba 
še naprej tako uspešno nadaljuje. Ureditev 
igrišča in gradnja slači'lnic ,jn sanitarij pa 
zaht-eva tudi velika finančna sreds•tva. Dom. 
ki bo poleg .igr1šča, bo obenem strelski dom 
in dom za RK Usnjar. Pa tudi kraj~vna 
s'kupnost in družbenopoli-bične orgarri-zaoije 
v šmm1tnem bodo našle tu svoje pr-ostore. 
Torej bo namen .gradnje :in uporabe zares 
širok. Prav zato -pa vodst,·-o kluba in celotno 
olanstvo pričakuje tudi pomoč ·Z '\'Seh strani. 
Nekaj sreds-tev je bilo zagotovljenih z od
škodnino porušenega strelskega doma ,. Li
,tiji, nekaj je in še bo primaknila TKS Lit.ija , 
pričallvujejo pomoč krajevne skupnosti 
šmartno, še največ . pa se nC~Jdejaj·o od socle
lovanj.a TOZD Usnjame šmaTtno. Pra,. tu 
bo potrebno oimprej doseči dogovor. -o kon
kretni pomoči pri g•radnji -tega objekta•. ki 
bo za celotno ,krajevno s!-Qupnost ogromnega 
pmnena. NEJ 

Doživela 
sem 
nepozaben 
dan 

Lepo je, če se Z:a daJB žena spomnimo naših 
že.na in mater, dvakrat pa je lepo, če se 
spomnimo •hstih, ki se j•ih morda vse leto ne 
spomnimo in žive pozabljene svoje samotno 
življenje. 
V Za-plani smo se odLoči-li, da se za naš praz
nik spomnimo vseh starejših ~ena, posebno 
tistih, ki so kakorkoli sodelovale v NOV. 
Na pobudo •in ob pomoči druŽJbenih organi
zacij se je mlaJdin.a iz Zaplane odločila, da 
obišče vse stare}še ž·ene na domu, jlm izreče 
česti-tke i:n j.ih obdari s skrom:nimi darili. Ne
kaj denarja so prispeva-le organizacije in pa 
znani prvoborec Viktor Klobučar, mi pa smo 
bili pripravljeni žrtvovati nekaj svojega časa 
in dela in tako so bi-li ustvarjeni pogoji za 
našo humano akcijo. 
BHa sem določena, da še z dvema mladinka
ma, z Brigi-to Mesec :in Marijo Sečnik obi
ščem žene na dohm. Malo nas je s•krbelo, ka-
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ko nas bodo sprejele, pa je bil ves strah 
odveč. Obiskale smo devetnajst starejših že
na iJl vse so bile naših iskrenih žel ja in 

· voščil ter skromnih daril ·izrecln::J vesele. Za
muclile smo se :precej več , kakor pa smo 
menile. ela se bomo, povsod so govorile: 
·"ostanite še malo, da se še malo pogovori
mo, ta1ko je lepo, da S·te se nas spomnili.« 
Presta·le bi rade š·e dvakrat ali triRrat toliko 
'truda, kolli,kor smo ga, za tisti lesk , . njihov·ih 
očeh, ki je nemo pričal o njihovi tihi sreči. 
Mladi·na je ta·ko dokazala, da spoštuje stare 
ljudi in ·. da ni pozabila njihovega dela in 
žrtev za blagor nas vseh. Za vse nas je bilo 
to nepozabno clo·živetje, ki bi ga rade Še kdaj 
doživele. 
Lepo je, če so se tudi drugod, tako kot pri 
nas, spomnili na stare žene; če se niso, pa 
jih vabimo, ela to sto rijo vsaj prihodn~je leto. 
Saj je bržkone to ostm·e!.im ženam eden i·z
med· morda redkih sve tllih trenutkov v nji
hovem ž·i•vljenju. M. k. 

Zimska 
>>usnja riada<< 
Zelenic.a -7 5 

Tradicionalno prvenstvo usnjarjev, čevljar
jev in gumarjev v veleslalomu, že 23. po 
vrsti, je bilo letos na Zelenici nad Tržičem 
in je minilo v znamenju letošnje muhaste 
zime. čeprav je prireditelj, osnovna organi- . 
zacija sindikata Peko iz Tržiča, prvnotno 
predvidel to tekmovanje za 15. marec, mu 
je končno uspelo spraviti to tekmovanje 
pod stTeho šele v nedeljo 13. apriia. Medtem 
ko je prvič moral preložiti tekmovanje za
radi pomanjkanja snega, pa ga je nato še 
dvakrat odložil zaradi preobilice padavin. 
Kljub vsem tem nevšečnostim je prireditelj 
izpeljal tekmovanje v splošno zadovoljstvo 
vseh nastopajočih, k čemur je prispevalo 
svoj delež še lepo, že povsem pomladno vre
me.' žal pa je bilo zaradi stalnih prestavitev 
nekoliko ok·rnjeno družabno srečanje. Na 
predvečer tekmovanja, ko je bilo tudi tek
movanje v kegljanju, kjer je naša najboljša 
ekipa osvojila prvo mesto in osvojila tudi 
lep pokal. To je bila tudi edina zmaga na
ših smučarjev (keglja lahko ie tisti, ki na-

Ekipa kegljačev z osvojenim pokalom 
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stopi tudi v smučanju), če~r.av so se tudi 
na. sn.ecru zel·o dobro uvrsvubt. Tekmovalke 
in tek~ovalci so bili razvrščeni v več sta
ros·tnih skupin ni temu primerno :m bii~ 
postavljene tudi tekmovaln~ prog~: ki SC? ~~
Je letos še posebej nekoliko laz1e, ~aJ . Je 
prireditelj predvide'.'al, cl~ t~kmovalci . !ll~o 
mocrJi biti tako pnpravl1e111 kot pre.)SnJa 
let:. Tekmovanje je tudi ekipno, točkuJe pa 
se le uvrstitev najboljšega iz vsa~ega P?~
jetja med pr~i]l deset. v P?Same~n~ skupim. 
Najbolje uvrscena ekipa Je ~re]eta pokal, 
prvi trije v posameznih skupmah ~lakete, 
prva polovica uvrščenih v. posa~ezn~~ sk~
pinah pa še praktična danla, k1. so Jih pr!
spevala podjetja. Kot po_ navadi so v~~ naJ
bolje odrezali dom~čim IZ PeJ.\:a, TrZic, ka
terim pa se ostah tekmc;walc1 vs~ko let? 
bolj približujejo. Pa pog~eJmo uvrsti.tve naJ
bo(iših in naših smučanev. 

ženske nad 30 let (6 tekmovalk) 
l. Metka Zupan -Toko, Domžale 39,52 sek. 
2. Marjana Jerman - Sava, Kranj 40,72 sek. 
3. Dragica Lenček - Toko, Domž. 68,71 sek. 

ženske do 30 let ('20 tekmovalk) 

l. Irena Bogataj, šol. cen. kranj 
2. Milena Bogataj, Peko, Tržič 
3. Majda Kramar, Peko, Tržič 
6. Inka Pitterle, IUV Vrhnika 

10. Maja Mlakar, IUV Vrhnika 
12. Bina Zupan, IUV Vrhnika 

~· ~'~ 

sekund 
29.03 
29.24 
34.69 
38.44 
43.27 
54.63 

f.i ,. 

moški nad 45 let (11 tekmovalcev) 

l. Janez Perko, Trio, Tržič 
2. Janez Kališnik, Peko, Tržič 

sekund 
29.96 
31.02 
32.71 3. Stane Stanovnik, Galant, Ljubljana 

moški od 35 do 45 let (29 tekmovalcev) 

l. Vinko švab, Peko, Tržič 
sekund 

28.90 
29.27 
30.56 

2. Rudolf Bajda, Kostroj, Sl. Konjice 
3. Jaka Bahun, Peko, Tržič 
7. Andrej Krašovec, IUV, Vrhnika 31.48 

moški od 25 do 35 let (41 tekmovalcev) 
sekund 

l. Ivan Rupar, Sava,Kranj 44.24 
2. Boris Lepsina, Kostroj, Sl. Konjice 44.37 
3. Andrej Zupan, Sava, Kranj 44.43 
5. Jakob Trček, IUV, Vrhnika 46.49 
7. Miro Govekar, IUV, Vrhnika 46.64 
9. Franc Krašovec, IUV, Vrhnika 47,25 

12. Miloš Benčina, IUV, Vrhnika 48.14 
14. Janez Langenvalter, GUV, Vrhnika 48.57 

moški v starosti do 25 let (38 tekmovalcev) 

l. Tone Pr.imoži·č, Peko, Tržič 
2. Jože Meglič, Peko, Tržič 
3. Franc Komac, Trio, Tržič 

12. Miran Kržmanc, IUV, Vrhnika 

ekipno (20 ekip s 150 tekmovalci) 
l. mesto Peko, Tržič 
2. mesto Sava, Kranj 
3. mesto Alpi,na, ž ·iri 
6. mesto IUV, Vrhnika 

kegljanje (nastopilo. 26 ekip) 

l. Industrija usnja Vrhnika I. 
2. Peko, Tržič 
3. Koteks Tobus 
7. Industrija usnja Vrhnika II. 

sekund 
41.96 
41.96 
42.03 
50.75 

50 točk 
37 točk 
20 točk 
15 točk 

keglje'' 
599 
594 
573 

Uvrstitev naših smučarjev, lahko rečemo, da 
je zelo dobra, čeprav bi se lahko ob bolj 
izenačenih tekmovalcih in tekmovalkah, 
predvsem ekipno, še bolje odrezali . Medtem 
ko smo v starostnih razredih pri ženskah do 
30 let in moških od 25 do 35 let zelo močni; 
pa v najstarejših skupinah, tako pri moških 
kot pri ženskah, sploh nimamo zastopnikov, 
kar nam bi lahko prineslo pomembne točke. 
Mnenja smo, da so v našem -podjetju tudi 
starejši smučarji in »malo prej rojene smu
čm·ke«, kot se je izrazil vljudni prireditelj, 
katere bomo morali pridobiti za prihodnje 
tekmovanje, da bi se morda tudi smučarji 
vrnili s takim priznanjem kot smučarji-keg
Jjači. A. K. 



Občinsko 
.sindikalno 
trim 
tekmovanj e 
v-kegljanju 
na Vrhniki 

I-;.ot že \·emo, sta TTKS i·n ObC1in6·ki sindikalni 
svet, poleg tekmovanja v šahu in streljanju, 
organizirala tudi ekipno trim tekniovanje \' 
kegljanju. Tek!'novanje je bilo zakl,iučeno 
12. a:pP:•la, udeleži·lo •pa se ga je vdi1ko š•te-vil-o 
ekip- 28. La:hko torej rečemo, da je biJ.o zelo 
množično, saj so za nekatera podjetja tek-
movale po dve oziroma tri ekipe, za Vojno Nogollletaši Usnjarja 
pošto Vrhnika pa celo štiri ekipe. žal pa sta 
bili dve, poleg ekipe Sava III. , dishaiifici -
rani. 
Tudi za našo TOZD so tekmovale tri ekipe. 
Vsako je, tako kot so določala pravila tek- Zracve teJ~ 
movanja ~ki jih je skupaj s TTKS sesta- t..,(, t-
vilo keglja:ško druš-tvo Tanl~i-st, ·k,! je tudi 
skrbelo za organizacijo tekmovanja in ga 
tudi uspešno .i1zpeljalo - S·estavljalo Šest keg- nogo me tne 
Jjačev. V vsakem kolu (vsega skupaj treh) 
so morali tekmovalci po sistemu borbenih 
partij opraviti na vseh štirih stezah kegljiš- sezone 
ča v Mantovi · 216 lučajev. število podrtih 
kegljev vseh treh kol se je sešteio in dobili 
smo naslednji neuradni . vrstni red: 
l. lgrad - A 1486 
2. IUV - A J.482 
3. Kmetijska zadruga 1457 
4. Kovinarska 1445 
S. Liko- A 1445 
6. ·V. P. - A 1410 
7. · Ferc·li-t - A l3 3 :~ 
8. Ka,mnolom 1 3 7 1 

· 9. Postaja mil ice l30S 
10. Mantova 1289 
11. Obt<tniki 128-t 
12. IUV - B 1282 
13. Oš I. Cankarja 1274 
14. Uko - To·varna v·rat - A 1270 
15. IUV - C 1243 
16. Uko - ~ku'[J>ne s·ILi·žbe 1235 
17. Sta-ra Vrhni•ka 1228 
18. Li.ko - B 1215 
19. Bevke 1213 
20. lgrad- B 1162 
21. l9k·ra - A.n:tene 1139 
22. Liko - TovaTna vra1t - B 1060 
23. Oš J. Mmka 1019 
24. Feml1it - B 992 
25 . VP-B 906 
26. VP- C cli·skvalifioirani 
27. Sava III dis-kvalli.ficinuni 
28. VP- D dis•kva!.ifidrruni 
Ob ]Qoncu lahko ponov-imo, da je bilo tekmo
v•anje uspešno, p11ivla>6no, dobl'O organi2ii-rano 
kljub nelmte11im s.podrslojajem, ela ·i·e ·vz·bu
cliilO :vel·iko zani:mrunje za kegljaški šport med 
debvc.i v de>lo,vnih or.ga,ni.zacijah in med osta
limi občani in da bi bHo prav, da bi postrulo 
t.~ telm_1·~vanj.e v taki aN še ustre2inejš'i obli
ki tradJoi-onalno. 

A.K. 

Uspešen Trnovski smučarski maraton, na 
katerem. je sodelovalo prek 700 smučarjev, 

je dokaz, da si je ta športna zvrst tudi pri 
nas pridobila »domovinsko ;<>ravico«. 

V zač e-tku apr.i>!a je pono vno stek.Jo prv .::n
stveno .tekmovanje v vseh ld-gah, ,kjer tek·,"u
jej-o mošt.va NK USNJAR, .in sicer \' ZCN L 
in v poclz.veznem tekm·ova111j u, kjer .igrajo 
mlad:nci .i.n pionirji. 
Ppi.pra·ve v.seh treh mc·§tev s·o se za,čel e že 
v drugi po-lovici januarja, delo ma \' -d•':crani 
TVD Pa•rti,za'll'a, najv,eč pa, .zahvaljuj-oč k
pe-mu vreme:nu v janua,I-ju i·n februa·rju na 
pr-os·tem. P1oi tem so :k,J,Uib spremljale teŽa\·e. 
:i·n sicer precl·vsem .zaradti 1hgri.šča in i]J'revozcv 
na Leg. Laihko pa rečem, ela ,s·o bHi ·igra>k:i 
kljub tem težavam vestni', pPihaja,li s~o 1na 
treninge recln::J .i.n ma:rlji\'0 ·kupolnjeva1li za
da:ne naloge , 
Igralci prvega moštva so, cl~ bi se čim bolje 
pt~i.prav-i·l i •na tekmoi•a.nj-e, l·re>llJi·ral-i lnikra:t ie
densko, mla:dinci in 1pimi•kji pa dva:krat. S 
st-opnj-eva,njenl' forme pripravljenosti, pa so 
že v . f·ebi'Ua:t"j,u >1111 ma-rcu bi,le odigrane tudi 
pr.ij.ateljske ·tekme z mz•llJi,mi 1 juh! ja:nskli·n1i 
klubi, prav tako pa ·tudi .pokal:Iie tekme. če 
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je sodi!Ji po rezuJ,taNh, 1ki -so biU doseženi na 
teh prijateljskih in pokalnih .tekmah - bilo 
jih je sedem in v,se do\Jljene, nekaj tudi na 
tuj~h ,igniščih - bi moštvo NK USNJAR mo
ralo v spomladanskem delu prvenstva <ve-ljati 
za favoTita. Toda prirpra;vijeni del dn t,ekme 
v tem delu so eno, ;prvenstvene tekme pa, 
kjer gre ~ oS!V.ojeno točko pmti vrhu, ali pa 
boj za obstanek, pa drugo. Torej ne gre ved
no ocanjevati formo ~grakev po ,rezultrutih v 
pripravljrulni do:bi, pač pa z bolj a~li maJnj us
pešnim startom v prvenstvenem delu. Moram 
pa p.oveda~hl, da smo lpOIIlovno v spomladaJn
skem delu prvenstva ostaLi 'brez enega bolj
ših igralcev, to je Zohi•la, k!i. se je \"mi'! v ma
tični klub, Parz:inka iz Parz:irna. 
In ka'kšne so torej možnost:i uvrstNHve .na 
koncu prvenstva v ZCNL? če dejansko oce
njujem sedaJnje staJnje igmlskega kadra, pDi
Z:adevaJnje ~rn priprarve dgralcev vseh treh 
moštev., bi potemtakem Čll.allli. realno zasedli 
v končni uvDSti,tVIi. 3.. mesto, mladinci b i bHi 
lahko uvrščeni med 6. im 9. mestom, pioni·rji 
pa, če bodo <v naprej •ta:ko prizadevni in mar
ljlivJ, pa celo na l. mesto v svoj1i SJkupillii in 
s tem mo:fuost za k!vaUfikadjo za za~ključni 
del dvobojev za pioJrri'l·skega pJ:TVaika SRS. 
No, napovedi so eno, razplet dogodkov med 
prvenstvom pa ho pdkarzal, aH ·so bile na~po
vedi pmvHne. Re:rul'ltalti bodo odvisni pač od 
posameJ'Jllega igralca, od njihovega pnirzade
vaJnja na trelliingilh :in •te!<Jmah rn drugih .po
gojev, ki se pojarv1jajo pri nogometu. A. S . 

Rebus 

Nagradna 
k·rižanka 

p,r.i nagradnem žrebanju ima:jo pravico sode
lov,ati samo člani OZD Industr.ije usnja v ,rh
nika (VIk,ljučno •tudi vojaki, štJ,pendisti Jn upo
kojenci). Vsa~kdo, :ki bo pos•la1l rešitev, mora 
poleg prilmka im imena napirsati tudi na~tan
čen nas:lorv, TOZD .i.n delovno mesto, na ka
terega je r21lporejen. 

l 
Vrsta usn.ia, ki ga ·izdelu~je IUV 

Upokojenci, vojaki in štipendir9ti pa poleg 
priimka •im jmena še s-tatus, .Ici ga ima~jo do 
OZD - IUV (upukojenec, štJipeJldist, vojak) 
in natančen il1aslov. 
Rešit•ve pošlj.iJte naj'kasneje do 10. jun~ ja 1975 
na naslov: 

INDUSTRIJA USNJA VRHNIKA 
Tržaška 31 
Splošali sektor 
61360 VRHNIKA 

(ZA NAGRADNO KRI:ž.ANKO) 
I,zžreba<li bomo tru nagrade, za katere bo iz
d41:11 dobropi•s za nalbavo ,jzdeltkov riz našega 
usnja v trgoviillah TOZD maloprodajna mre
ža. 
l. naJgrada - dobropis za 500 din 
2. nagrada ..,.- dobropis za 300 din 
3. nagrada - dobropis za 200 din 
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