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• 
>>Na vas spomLn 
ostal bo večen, 
hvaležnost naša 
spomenik 
vam bol<< 

Dne 7. junija 1975 smo na dvorišču vrhniške 
usnjame odkriJH \SIPOmenilk leta 1922 stavka
jočim v.rhniškim usnarjem. Spomenik, se
stavJ.jen .j,z šestih panj.ev, Id predstavljajo 
težavnostne dneve stav•ke, je odkril najs•ta
:rejši udeleženec sta~ke Anton P'lah!tar. Sve
čanosti odkritja se je udeležBo še osem 
usnjarjev, ki so sodelovali v ,tej stavki. 
Na prireditvi so sodelovali vrhniš'ka godiba, 
pevski zbor TOZ<D usnjame Vrhni'ka in učen
ci osnovne šole Ivana Cankarja. S SJVojo 
pesmijo pa se nam je preds'tavil tudi član 
našega kolektiva Ivan Mallavašič. 
Poleg najvidnej6ih precl!staVIni!kov dmžbeno 
poHtičnega m 'kulliturnega življenja občine so 
se slovesnosti udeležili tu:di preds:ta:vnik.i dru
gih TOZD ter predisednilk RS ZSS Janez Bar
borič. Pozdravni govor in oris stavke je po
dal tov. Božanic, predsednik OSO. 
Po odkritju spomooika je bila v nov.ih pro
stonih družbene prehrane slavnostna seja 
delegatov de·law~kega 1sveta. Predstavnica sve
ta delegatov je v kra1Jkem govoru podala raz
voj ;podjetja. še živečim udeležencem 1starvke 
so bila podeljena prak:tilčna dari'la. 

Genera1ni direktor je podelil diplome vzor
nega delavca sarmou;pravljalca štirim delav
cem IUV: Mi·lanu Božanicu, I·vanu Hudeju, 
Karlu štefancu 'in Anici Uhan. 
Tov. Stanetu DoJanou in Francu Popitu 
sta billi rpo.deljooi zlati značl<ii IUV, vendar 
pa podelitvi nista prisostvovala zaradi služ
benih oibvezno,sti. 
Po 'končani ·slavnostni ;seji je bi,la odprta s-li
karska razstava vrhnrš:kega rojaka Petkov
ška, enega n:ajpomembnej:ših •slovenskih sli
karjev 19. stoletja. Narodna galerija iz Ljub
ljane je ,za to priložnost posodila 8 ;platen, ki 
predstavljajo 'Š<tevllrčno ;Sikromn:o, vendar bo
gfltO Petkovškorvo umetniško zapuščino. 
Na .Noncu •ne b'i mogel mimo •tega, da ne bi 
'kritično ocenil udeležbe olano:v TOZD pri od
kritju spomenika stavkajočim usnjarjern. 
Poleg tega, da je vsak član dobil vabilo, bi 
morali vsi člani pokazati .pripadnost delav
s'kemu razredu in našim starej,šim ,tovarišem, 
·ki so si moral<i izbojevati svoje pravice na 

mnogo težji na6n ter z velikimi žrtvami in 
tveganji. Naj nam ostanejo v ušesih besede 
tov. Marlavašiča: ·»Tovarištvo se novo je raz
v.i:lo, :ki sad nekoč roditi mma, .prinesti srečo, 
VISem nasmeh. Na vas spomin ostal bo večen, 
hvaležnost naša spomenik vam bo.« 

v 

Sest panjev, 
združenih v pest, 
kot simbol izraža 
šest upornih dni 
stavke usnjarjev 

F.R 

Tovari'šice in tovariši, spoštovani gostje! 
ob odkritju spominskega obeležja, posveče
nega stavkajočim vrhniškim usnjarjem, je 
prav, da se spomrtimo takratnih pol.itičnih, 
socialnih iJn drugih razmer, ki 'SO pripeljale 
do burnih dogodkov v letu 1922. 

Delegacija italijanskega mesta GONARS, s 
kateriln je Vrhnika v maju 1975 podpisala li
stino o pobratenju, je položila venec na spo
menik Vrhničanom, ki so žrtvovali svoja živ
ljenja za svobodo. Poklonimo se ob DNEVU 
BORCA vsem, ki so prispevali svoj delež, da 
že 30 let živimo v svobodni domovini 

Prva svetovna vojna je pdnesla svetu teme
ljite spremembe, ki so ViPlivale na 'razvoj ju
goslovanskih narodov. T,i •SO po razpadu gnile 
habsburške mona:11hije, imenovane •budi >>ječa 
narodov«, prvič zaživeli združeni v lastni 
državi ,za 'katero •so se bojevali, vendar pa so 
že prva povojna leta pokazala VISO ra.zburka
nost razr·ednopo:I.it·ičnih, nar-odnostnih in eko
nomskih nasprotij, Jd 1so 1slabila že tako ne 
preveč trdno državo. ·Sočasno se je pojavila 
pnra socia:li<stična država Sovjetska zveza; 
revolucionarna v.renja so kot valovi prepla
vila Evropo in ostali svet. Tudi Slovenija in 
Jugoslavija nista ib<i[i Jzvzeti od vpliva teh 
revolucionarnih gibanj; to .se kaže v močni 
razgibanosti delavskih množic, ki so videle 
svojo rešitev riz zatiranja in ra:zredne neena
kosti v takšni družbi, ki bi . omogočila vse
stranski raz·voj človeške osebnosti. Takšna 
dmŽlba pa je lahko Je socialistična, ki se je 
začela poraja:ti po propadu carslke Rusije. 
Revolucionarna vrenja so se največkrat ka
zala v stavkovnih gibanjih delavcev. TaJkšna 
stavka je bila •tudi stavka vrhniških .usnjar
jev v letu 1922. Delavci 1so začeli stavkati, 
ker jim kapitalist Pollak ni hotel izpolni~i 



Odkritju spominskega obeležja so prisostvo
vali še živeči stavkajoči usnjarji (od leve 
proti desni: Plahtar, Nagode, Prek, Lainik, 
Strnen, Leskovec, šemrov) 

Oblikovno zasnovo za spominsko obeležje je 
izdelal inž. arh. ALOJZ DRAšLER 

njihovih upra:v.ičenih zahtev po izbolj>šanju 
življenj>skih in delovnih pogojev in je ciiilično 
za~vračal kakršenkoLi ~sprejemljiv spora(lum, 
ki bi omogočil rpošteno delitev ustvarjenega 
dohodka med delodajaLca in delavca. 
Delavsiko strokovno ,glasilo Dela·vec je te: 
daj zapLsalo: »Če govoriš o tovarnarju usnja, 
govoriš o milijonarju ... Eksistenčno vpraša
nje usnjar.s'kih delavcev pa je za to gospodo 
postranska s·Lvar ... « Besede pisca t·ega član
ka so odraz bridke resnice, saj je ka~pitalist 
Pollak 1kljub vsem dogovorom med predstav-

Spomenik je odkril udeleženec stavke AN
TON PLAHTAR 
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niki silndikata usnjarskih delavcev in delo
dajaki grobo kršil ·v:se obveznosti, delaVlske
ga zaupnika Ivana Jereba .pa je zaradi nje
govih doslednih stališč v zve~i .z izpolnjeva
njem dogoV'ora odpusHI. Januarja 1922 so 
delavci izvolili nove člane odbora podružnice 
Osrednjega društva usnjarjev in sorodnih 
strak in pa nove delavske zaupnitke in :prav 
ti so verjetmo vnesLi v društvo in med de
lavce več bor:benos•ti in nepopustljivosti. Ker 
se vodstvo podjetja ni zmeni!lo za upravičene 
zahteve delavcev, so ti videli edini izhod v 
s ta:v:ki. 
šestega marca 1922 zjutraj je nastopiLo .stav
ko •117 od 136 delavcev in postavilo naslednje 
pogoje za prekin~tev .stavke: 
- delavskemu zaupniiku Jerebu naj se po

pravi kri·vica, lki jo je tovarnar ·Pollak za
grešil! s •tem, da ga je odpusrtil z dela, 

- mezde naj ISe :pO'V·ečajo za 20 Q/o in 
- i?Jplača naj se cz:aJslužek za nadurno delo, 

ki so ga delal\'ci opravili še IV 'letu 1921. 
Tretjega dne po začetku stavke je bilo vod
stvo prLrpraJVljeno povišati me~de in izplačati 
zaslužek za nadurniQ delo, vendar pa le pod 
pogojem, da lahko odpusti 4 vodHelje stavke 
- delavce GrgoV'i!ča, Mediča, Leskovca in 
Mikuša - na to pa delavski zaupniki niso 
mogli pTista:ti. Zato so delavci ogorčeno na
daljevali stavko. Istočasno ·so stavka'li tudi 
delavci v Tovarni konzerv na Vrhniki, •kar 
kaže na precejšnjo razredno zavednost vrh
nilŠkih delavcev. Orožniška ovadba celo po
·udarja, da je »cela zadeva rzavzela bru}še
vi-ško olice«. Stavka v tovarni konzerv se je 
9. marca US!pešno končala in dala :stavka
jočim usnjarjem nO'Ve upe za uspeh. Stav:ka 
se je nadaljevala do 13. marca dn je le del
no uspela. Kapitalist Polilak. je moral zv1šati 
mezde ·in izplačati zaslužek za naldurno delo, 
niso pa U!Sipeli z zahtevo, da se Jereb ponov
no sprejme na delo. Razen tega rpa so lizgubi.Ji 
službo tudi 4 glavni organizatorji staVlke, 
delavskega zaupnika Antona .Piahtarja pa 
zaradi 'lljegove imunitete, ki jo je uživaJ! kot 
dela'V!ski zaupnik, :Poldak ni upal oclipus<t~ti. 
Stavka je 'bila končana, delavci so se vrnili 
na de.Jo, vendar [la je kapitalist PoLlak izigral 
tudi te dogovore. 

Tovarišice in tO'Variši, <ko se po tolikih •le
tih spom1njamo teh [Jreteklili dogod:kO'V, se 
nam morda zdi <USjpeh •sta~vkaj.ačih usnjarjev 
le polovičen, vendar :so bile tudi za ta uspeh 
potrebne ·velike žrtve lin pogum stav:kajočih. 
šele sedaj, ko si naš 6lovek v sistemu soci
alistične demakracide, 'k:i temelji na delav
skem samoupravJjanju in delegatskem siste
mu, •samos·tojno an :S .polno odgov;ornostjo 
utira pot v svetLo prihodnost jutrišnjega dne, 
se .lahko v celotli zavedamo, ·kakšen ogromen 
korak naprej :smo napravili •V razvoju delav
skega gibanja. Dela:VJSki razred se je, ,s •svo
jim bojen1 v naradnoosvobodilni vojni in so
cialistični revd1uciji pod vodstvom KPJ in 
tov. Tita, potem ko je zrušil stari razredni 
red, ki je temeljil na izkoriščanju, ·politič
nem zatiranju iiil narodnostni neenakoprav
nosti, iz ponižanih me~dnih delaiVcev, .!<Ji j1h 
je izlwriščal .k.apita1ist, razvH v nosilca naj
naprednejših idej in usnvarjalca 'nove samo
upravne sociaJilst.~čne d11uŽibe. Temelj te druŽ!be 
.pa je družbenoekonomski .po.Jož·aj delavca, Id 
mu zagotavlja, da se tem, ko dela s •sredstvi 
v družbeni las•tn;ini n~posredno, enakoprav
no z drugimi delo'V!nimi ljudmi v združenem 
delu odloča o vseh :zadevah družbene ipre
osnove v pogojjh in odnooih medsebojne od
visnosti, odgovornosti in !Solidarnosti, uresni
čuje svoj osebni materia'l!O.i 1n moralni iiil
•teres in pravico, da u0i1Va rezultate svojega 
živega in minulega dela in pridobitve srploš
nega materiCillnega in družbenega napredlka, 
da na tej podlagi kar 'lla:j:porpolneje zadovo
ljuje ·s·voje osebne in družbene potrebe in da 
raz·vija svoje delovne in druge ustvarjailne 
sposobnosti. Za takšne vel>ike revolucionarne 
pridobitve pa gre zahvala tudi rv:sem tistim, 
katerim v sponiin na njihovo zadržanje od
kdvamo v jubilejnem letu, ko med drugim 
slavimo 30. oibletnioo zmage na:d faš•izmom 
in 25. obletnico delaVIskega samoupravljanja, 
to lS!POmi.nsko '()lbel.ežje, ki ·simbolizira slo~
nost in ·revolucionarnost usnjarjev. Panjli 
predstavljajo usnjarsko dejavnost, šest pa-

V čast stavkajočim usnJarjem je tov. Mala
vašič sestavil in recitiral pesem pri odkritju 
spominskega obeležja 

njev, združenih v pest, pa kot simbol ·izraža 
šest upornih dni •stavkajočih usnjarjev, ki 
jih dr>uži .svetla 'V!izija enotnos•ti in razredne 
zavesti delavskega razreda, ki se je takrat 
krčevito boril za svoje pravice. 

V kulturnem delu programa so uspešno so
delovali učenci Oš Ivana Cankarja 

Pred odkritjem spomenika govori predsednik 
OS sindikata MILAN BOžANIC 



Naš prvi 
delavski svet 
je bil izvoljen 
11. maja 1950 

(Govor na slavnostni seji sveta delegatov 7. 
junija 1975. leta) 

Tovariš.ice in tovarj,ši! 
Dovolite, da na današnji slovesnosti v krat
kem pregledamo razvojno pot naše organi
zacije združenega dela Industrije usnja 
Vrhnika. 
Zgodovina IUV se začenja na Vrhniki v me
secu februarju 1946. leta, ko je takratna 
Ka:linO'Va tovarna prešla v dru,žibeno lastnino 
in začela poslovati rpod sedanjim limooom. 
Tako je od ustanoiVdtve do danes preteklo 
29 Jet. V tem obdobju smo dosegli rezultate, 
na katere smo uprav:ičeno ponosni, saj nas 
postavljajo na vidno mesto, talm v :sJo:ven
skem kot tudi jugoslovanskem prosteru. !Na 
prehojeni poti 'smo se seveda ~srečevali trud~ 
s številnimi obj.ekt:ivnimi in subjekNvnimi 
težavamd ter 1slabostmi, katere rpa ·smo z 
velrko pripravljenostjo in požvtiVOvalnostjo 
skoraj v.seh članov kolektiva, predvsem pa 
z veltko samokritičnostjo, vedno poz>itiiVno 
rešili. 
Ob ustanov.itvi je podjetje zaposlovalo 154 
ljudi, ki so v tem :letu rporoizvedli 95.500 m 2 

svinj.skega vegetabHnega rusnja. Takratni pro
iz;vodni program je bil nadaljevanje pred 
drugo svetovno vojno začete tradicije v pre
delavi svinjskih .kož. V nas·lednj.~h leNh je 
podjetje povečevalo proi•zvodnjo ob istočas
nem širjenju proiZJvodnega programa na kro
movo strojeno :svinj'sko usnje. V nasiednjem 
letu je ;proizvedlo 200.000 m2 usnja, ·leta 1950 
pa je proi,zvcKLnja že dosegla 1.000.000 m2 
usnja, število zatposlenih pa se je povečalo 
na 715. Doseženi rezultaJti so podjetje že ·ta
krat uvrščali med najuspešnejše usnjarme v 
Jugoslaviji. Vi:soka stopnja ·rasti v tem ob
dobju pa je bila rezultat prizadevanja kolek
tiva kot tudi objektivnih pogojev aospodar
jenja, v :katerih je podje:tje takrat :poslovalo. 
Leta 1950 ·so nastaJe korenite spremembe v 
našem družbeno ekonoms.kem in poliliHčnem 
živ·ljenju. Začelo se je uveljavljanje nepo
srednega delaVIskega samoupravljanja in .spre
memba obstoječega gospodavskega sistema. 

S slavnostne seje- govori predsednica sveta 
delegatov MAGDA KOCIC 

Glavna smer sprememb :v goSipodarskem si
stemu je bHa predvsem vse večja rsamostoj
nost podjetij, kot blagovnih proti.zvajkev 
kar je pomenilo večje pravice ob i·stoča:sne~ 
povečanju ICLoJ,žnosti in .odgovomos·tti. 
11. maja 1950 (to je 124 dni od prvega de
lavskega sveta v naši republiki) je naš de
lO'Vni rkOile!ktiv i2)vo1i'l svoj p.rwi deilaVJski svet. 
S tem dnem se začenja demokratizacija ne
posrednega samoupravljanja v naši delovni 
orga!lizacijti. Neposredno uprav1janje delav
c~v !p up~av:ljanje po irzvoljenih :predstavnl
kvh Je daJalo nove možnostti tpri reševanju 
težav, v katere je podjetje rzaŠilo. Takrrut smo 
n~mreč ?b6utili pomanj'kanje rsur.ovin, ki je 
~~Jo 7!11apJno vrza obdo1~je so 'let, ,pa tudi t:rži
~~e m b~o vec_ IZad~w?lJnO s p:roizvodi, ki smo 
Jih t~daJ proizvaJah. Proirzvodnja je začela 
zaradi tega p;:tdati. T~ajalo '.i~. nekaj Jet, da 
si?o se znash . v lllOVIh -~ogoJ'rh gospodarje
nJa, da smo SI zagotoVIlh zadostne količine 
su;.~~in in prilagodi.I:i proizvodnjo potrebam 
trzisca. 
Kot prvi .rez_ultat v iskanju možnosti za do
polmtev proi~vodnega ·programa je bila leta 
19~2 ~~t~ovit<;v obrata z_a _.predelavo SiVdnj
~kih scetm, ki ;predstavljaJo stranski pro
~zvod pri_ proiJzNochnji :svinjskega usnja. To 
J~ pol:Ilernlle. :gos.poda:me}še iJzkoriščanje 'Suro
vine m •VOCJo ekonomično,~t celotnega proiz
vodnega rpr,?grama. Pomenilo pa je tudi novo 
zaposlovanJe na V11lmiki, tkjer tisti čas ni bilo 
na r~polago iZaJdostno število delovnih mest, 
~~as!I za. zarposl(;wanje žensk, !ki so se v 
scetinarru zarposEI.e v ·večinJ.. 
Zaradi pomanjkanja surovin je podjetje po 
letu 1952 začelo •predelovati tudi kože drob
ni~e, vendar je pozneje to proizvodnjo opu
~tilo. V samoupravnih .organih lin vodstvu 
Je ~a~mt do~n:re}o :prepričanje, da sta na
d_alJ:np r~ZVOJ _m pnhodnost podjetja v >Spe
cia:Lizi~an~ r.ro1zvodnji svinjskega usnja. Re
zultati, k1 J:lh s :to proizvodnjo doseaamo še 
danes, nam pričajo, da je bila ta:kr~tna od
ločitev pravilna. 
Prd nenehni skrbi za večjo, .smotrno in eko
nomično ,proiiZvocLnjo pa ID!i:smo porzabili na 
detovnega človeka. Leta 1960 je podjetje po
stavilo poči.tniški dom v Strunjanu in tako 
omogočHo svojim članom letni oddih na 
m:orju. 
~o obdobju 'soliidnega poslovanja :in razvoja 
Je nastoprrlo v letu 1961 najbolj 'kritd•čno ob
dobje v obstoju podjetja. Takrat so birle go
~podar,ske razmere v IUV že drugo leto iz-
1·edno težke in med možnostmi za rešHev po
ložaja se je omenjala celo likvidacija. Vzroki 
~a tako kritičn!o stanje so bili taJco v sarrnem 
Kolektivu kot tudi izven njeaa. Ko danes '5 
te časovne odmaknjenosti gl;damo na to ob
clobje, zaključujemo, da nas je iz teaa neza
v~d~lj~ vrednega položaja rešHa stro~ovnost, 
d1SCiphna, .sodobna organizacija dela in ;pred
v:sei~l zaupanje v ila:stne rsile, v deLovni :kolek
tw In ~·lacl;o gen~racijo. _Pol:itika zaupanja v 
las·t:ne s1le Je rodrla rpozitivne sadove. Podjet
je je ž~ v naslednjem rletu doseglo ugoden 
poslovni rezuLtat. 
~ le.tu 1961 smo decentJralizimli naše uprav
ljanJe z uvedbo ekionomskih enot s čimer 
je samoupravljanje dobii1o nove r~·sežnosti. 
Bis1Jvo elwnomsk,ih enot je biJo, da deloiV:ni 
ljudje na vsaki :stopnji in v v-seh delih delov
ne~a ~ostopka, ki preds.ta\(ljajo celoto, kar 
naJbOlJ neposredno odločajo o vprašanjih 
~~el~, o urejanju medsebojnih razmerij, o de
htv! dohodka in drug:ih vprašanjih svojega 
ekol!omslkega položaja t.~r pogojih za poslo
vanJe .delO'Vne organizaCIJe kot celote. 
Samoupravni ovgani in novo vodstvo, ki je 
nastopilo v teh najtežjih trenutkih, ·so !Spre
jeli obliko nadaljnjega upravljanja in go~po
darjenja: nenehna !krepitev in .razvoj delav
skega :samoupravljanja, .zavzetost v;seh za
vestnih •sil na Vlseh področjih družbeno eko
nomskega in političnega žiNljen:ja, prizadevno 
in razu'lllilo ukmpanje na vseh ravneh, .stal
na 1skrb za zaposlovanje .strokovnih kadrov, 
modemizaoija proizlvodnje in tehnoLoških po
stopkov, večja delOIVI11a s torilnost, razširitev 
proizvodnega programa, ,izboljšanje kakovo
sti, usmevi>tev v izvoz, kar vse pomeni hkra
ti večji dohodek in ostanek dohodka, ki ga je 
treba deliti v korist posiovnega 'sklada in s 
tem krepiti finančno sposobnost podjetja. 

Od odprtjtf rqzstave slik _Jožefa Petkovška je 
spregovorzla zn predstavzla njegovo umetniš
ko vrednost direktorica Narodne galerije 
dr. ANICA CEVC 

V naslednjih lettih je podjetje IU:spešno po
siova1lo in zrastlo v enega i12med integracij
skih središč sloven~ke usnjavske i:ndru:s,t•rije. 
l. janua_rja ]?69 se _j.e k delovni organizaciji 
IUV pradruz1l UslnJar,sko k.rrznar,s:ki komhi
nat Š'illartno pri Litiji, kmalu nato Splošno 
šiviljstvo in :krojaštvo V•rhnika in leta 1971 
Tovarna obutve Rožnik Ljubljana. V kra1Jkem 
času je bi'la delovna 1si:la v biv:š:i .tovm~ni obut
ve ;prekvalificiJ:"ana i:n v to enoto v;peljana 
;proizvodnja modne usnjene galanterije. S 
temi integracijami se je močno raz·širil rp·ro
izvodni program IUV, kJi je rposJej ,sestavljen 
iz J?TOiz·vodnje IS'vi~j,ske~a ysnja, .govejega 
usnJa, krzna drobniCe 1n zlahtnega krzna, 
krZJI;tene h~ usn:jene konfekcije in galanterije. 
Prorzvodm program se je tako razširi,! na 
vsa i?odr9_6j~ _.pro!,z:;odnj.e in_ ;predelave usnja. 
S pndruzitVIJO b1vsega usnJallStko krzna•vsil.\:e
ga kombinatta šmavbno 1smo dobili tudi ne
kaj trgovin .jn tako naše ;poslovanje razši:rlli 
še na maloprodajo lastnih končnih ,i>zdelkov. 
Ma:l?:pro?-ajno ll!'režo_ ;smo v nasiednjih ob
dobJth se povecevah. V prvi polovici {eta 
1972 s_mo se dogovoriili še za ·sofinanciranje 
gradnJe nove opekarne na Vrhniki in s tem 
v .zvezi za združitev delo.vnih oraanizacij 
IGRAD in IUV. Za ta korak so •Se
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de'loVIni 
ljudje v obeh delovnih organi·zacijah odlo
čili zato, ker je na našem območju velika za
loga :~ak~v.o'stne surovine za opelkar:s:ko ·in
dustriJO 111 ker opeke na juaoslovanskem 
tržišču ;primanjkuje, saj jo v ~el:ik,ih koHči
nah uvažamo. 
I:zvedene integracije :so :se izkazale kot uspeš
ne in utemeljene 1ta:ko s :stališča ožje ilmt t:udi 
širše družibooe s~upnosui, kar je 'kljub vsem 
naporom, ki :so :S tem povezani, vliva,lo kdlek
Hvu IUV pogum, da še na:prej ostane pobud
nik vseh oblik poveZJovanja, zavedajoč rse, da 
so še posebno ekonomsko in družbeno ute
meljene tako imenovane navpične inteara
cije. V tej smeri so delovni ljudje OZD :i:d~ali 
možnost za povezovanje, lk:ar je pripeljalo do 
združitve z bivšim T•rgovskim podjetjem šo
Š'taJ?..i iz Ljubljane, k:i od l. .julija 1973 po
sLuJe v :sestavu IUV. Na ta način ,smo še bolj 
razširHi lastno trgO'\rsko mrežo. V letu 1974 
pa se je z OZD IUV združila še Tovama 
usnja šoštanj .Delovni lijudje T.oiVarne UJsnja 
šoštanj in IUV 'SO že ;prej, julija 1972, podpi
sali pogodbo o posloV'Ilo,tehničnem sodelova
nju na področju prede:lave :svi.njs!kiih Jmž. So
delovanje je kmalu pokazalo pozi·ttiiVne rezul
tate, kar je vlivalo optimizem .in še i.sto 
leto so samoUJpra:VIni . o11gani obeh delo:vnih 
o11ganizacij 'SNleni[i, da se bomo na obeh 
st:raneh trudili, da bi prišlo do tesnejšega in 
trajnejšega sodelovanja. 
Mnenja .smo, da •smo v ~lovenstk:em gospodar
skem prostoru odigrali pomembno vlogo pri 
pO'Vezovanju usnja11slke industrije, ki ima 
združena vse prednosti specializacije, de
litve dela, enotnega nastopanja na z;unanjili 
tržiš·čih tin usklajene pas.lovne politike in s 
tem večje možnosti za nadaljnji u~pešni 
razvoj v poostrenih pogojih gospodarjenja. 
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Z mzstave umetniških stvaritev JOžEFA 
PETKOVšKA 

Doseženi rezu'ltati v tej smeri •SO prav gotovo 
pri.SQJevelk: k utrjevanju gos~odarske :panoge 
in gos~oda11stva nasploh. 
PoudaJ1iti :pa moramo, da se k1jub pozitivnLm 
rerultatom, ki .smo jih dosegLi na tem po.d~ 
ročju zavedamo da :smo vse premalo ·Stonh 
za k;epitev sur~vinske osnove in bodo vsa 
naša prizadevanja poslej uperjena v to smer. 
V•se leto 1972 in naslednje Jeto je potekalo v 
iskanju najustreZJnejših načinov m~ganifliira
nja delovnih ljudi. Takoj :po sprejetju delav
Skih ustavnih dopolniH, •s katerimi :so se že
Ide poudariit ·neposredne ob11ke samouprav
ljanja, smo tudli mi sledili tem :pobudam in 
smo kot temeljno obJ.iko neposrednga ,sa,mo
upravljanja že v začetku leta 1972 ,uvedh se
stanke ·samoupravnih jeder - v OZD jih 
imamo 40 - na katerih delavci odločajo o 
vseh bistvenih v;prašnjih. Ta ulb:lika nepo
srednega .s<l!moupravljanja se je v na~ih 
temeljnih orga'I1izadijah močno .razmahml~ 
in dobrla z uvedbo delegabskega !Sistema tud1 
svojo novo razsežnost, sa,j .so vsi V<?ljel}~ sa
moupravni organi temeljmh urgamzaciJ se
stavlj-eni prav 1iz delegatov, ki jih v te sa~no
upravne organe P?~·i'ljajo san;.ou.pra,.vna ]~d
ra. Na takšen naein smo pnblQzah odloca
nj.e o vseh vprašanjih ~reosno'Ve nepos.red
nl.m samoupravljalcem. 
Pd tem se dobro ,zavedamo dejstva, da mo
rajo delovni ljudje, če . naj .resnično ~<Uzpo
lagajo z vsemi reZiultatl. svoJega del.a .m od~ 
ločajo o celotni. družbeni :Pr~~bmzbl, ':,.Pr~t 
vPsti ·razpolagati z ustrezmm1 r~formaCIJa~l. 
Spozna:nje, da lahko J.e p~~vocasna,vysebm
ska in obd·ektivna informaciJ": omogo:c1 delov~ 
n:im ljudem, da bodo !lJTavocasno za~~ema,h 
staJlri.'š·ča in dolocali napotke za delo nJlh:O'Vlh 
deleaatov :in delegacij, je povzro'Či.Jo, da res
no .:'a:zmi,šljamo o ustanovitvi informativno
clokumentacijoskega središča v OZD, kaJterega 
naloaa bi bila, da omogoči, da delegacija, de
leaat alli delovni •oloV!ek, iki 1se zanima za .dolo
če~'l:O rv•prašanje, dobi informacije o vseh. do
o,octkih a~kcijah stailišoih in mnenjih, ki .so 
pomen~bna za •I~aZJpraiVo o danih vprašanji~1: 
Prav ·tako smo .še pred novo ustavo v nas1 
delovni n11gani.zaciji •sp1·ejeli sklep o imenova
nju komisij, 1ca:tel'ih naloga je bila podobna,. 
·nalogam, .ki •so sedaj zaupane samoupravm 
delavslki l<!ontmH. 
ze •precej let pre~ ~em, PI:e~ei?- so v naš~ 
družbenoekonmnsk1 11n 'poht101H stvarnosti 
dob'ile mesto temeljne organizacije, so v naši 
vsakodnevni •praksi živele organizacijsko, teh
nološko ~n ekon.oms1ko zaokrožene enote, za 
katere iSmo 'll!<YOtaiv;ljaE rezurtate gospodar
jenja. Zato na~ •ni lbi,lo težko ugotO'Vi:t•i, ka
tere enote v delovni ongani.zacij<i glede na 
ustavo izpolnjujejo pogoje za organiz•kanje 
kot temeljne ·OI'ganizaci'je. 
Na asnO'Vi .vseh teh ugotovitev in ana1ize so 
delovni :ljudje ·slklenili usotanov<iti 7 TOZD in 
DS SSS in .so lmnec •leta 1973 podp1saE samo
upra:wri ;samoupravni sporazum o združitvi v 
OZD INDUSTRIJA USNJA VRHNIKA. 
Zavedamo ,se, da je bila to Je prva etapa 
našega 1Sam<Oupr31V'l1ega organiziranja in da 
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je iskanje vedno 11ovih in bolj.ših obrlik na 
tem področju nepretrgan potek. Tako :prav 
sedaj cle10'Vni ljuctje v naši onganizacij.i rzdru
ženega dela ponovno proučujejo pogoje in 
možnosti za us,tanovitev še nekaterih TOZD, 
ela bi talm n<l!sa samoupravna prizadevanja 
podredili edinemu lin končemu chlju, ki ga 
ustava kot pravico in dolooost daje delovnim 
'ljudem, to je ustvarjanje, rugotavljauje in 
ra<ZIPIO'laganje z duhodkom v vseh okoljih 
d~užlbene preobra'Zibe. 
Prepričani smo, da bomo s prizadevanji za 
bolj•šo ~n •v.i·šjo <Stopnjo samoupravne organi
z-iranosti ·hkrati IU!stvar1l•i tudi boljše pogoje 
za doseganje večje proiZJvo:dnje, .večje delov
ne stori~nos•ti, večjega dohodka, skratka za 
go~poda·rnejše in učinlkov.i:tejše delo 'VSakega 
posamezntka, vsalke TOZD in zdi'U.Ženega 
elela v celoti. 
Organizacija združenega dela INDUSTRIJA 
USNJA VRHNIKA, v kateri združuje !Svoje 
delo 2.800 ljudi, uživa doma in v 1svebu !Velik 
ugled, ;kar nam doka~zujejo.nasleclnja dej<stva: 
Kot specializirani proizlfajalci .s•vcinjskih 1kož 
sodimo tako po koHčinski pro.Ziivoclnj.i •kot 
po ka:kovosti na prvo mesto v svetu, v jugo
S'~ovan:s.kih okvirih ~a predstavljamo v okv.iru 
usnjarsko-precle1ova1ne indusitrije ne ile naj
večjega precle1o~ailca surov.ih kož, pač pa se 
naJša ucleleŽJba iz leta .v ;leto .nenehno povečuje 
in se približuje že eni četrtini jugoslovanske 
tovrstne .proi.z'Vodnje. 
V letu 1974 'smo ustvarili celotni dohodek 114 
milijard S din, kar nas po tem merilu uvr
šoča med 100 najiVečj.ih proi2)vodnih delow1ih 
organizacij v Jugos•lav1j'i in na 14. mesto v 
Slovenij:i. Z vrednostjo izvoza 14 milijonoiV 
dolarjev, izk1ljučno na konve-rtibilno področ
je, pa je naša delovna organizacija zavzela 
peto mesto v Sloveniji. .Zunanja trgov.inska 
bi\lanca, oz·~I10ma razmerje .med ·iizvozom in 
uvozom je bilo 2 : 1 v korist i•zvoza. 
V letu 1974 smo na VI·ili:n:iki rzgradili objekt 
družbenega stallldaJ1da, v katerem •so prostori 
za delo druž:benopo1itičnih organizacij, za 
kulturno •ž~vljenje članov našega kdlektiva 
in •prostori clru:žJbene prehrane. Vedno pa 
smo •pri<siLnhnili tudi potrebam krajevnih 
s!Qupnmsti, v katerih živijo ;naši čla~li. seveda 
na osnovi predLoženih programov, za ·katere 
smo meniH, da so utemeljeni. Tal<oo Je na 
primer delaVIski 1svet TOZD Usnjarna Vd1-
n1ka :po za;kJ.j:učnem .računu za leto 1974 iz 
ostanka dohod!ka namenil 120 milijonov 
S din ·v začetni ,gldad ,za zgraditev ku:lturno
rekreacij:slkega objekta na Vrhniki. 
V letu 1975 'l.mčr,tujemo 130 miHjm;cl S din 
celotnega dohodka, 16.000.000 i1z:voza, UVOrl pa 
bo os•teil na lanski .ravni, s č1mer se Ibo raz
merje v kori!st •i.z;voza še izboJjšailo. Proizved
M bomo 5.500.000 m 2 usnja iln krzna in ·dkrog 
500 ton podplatmega usnja, konfekoije usnja 
in 1krZJna ter ,ga•lm1terija pa bodo !Prede1ale 
več 1kot 350.000 m 2 usnja in krcz:na v razne 

•k-ončne ·izdeH<oe. V tek-očem 1euu bo .zgrajena 
•tudi nova opeka11na, za katero v začetnem 
obdobj.u načrtuJemo proi,zvodnjo 135.000.000 
opečnih enot. 
Na koncu naj poudarim, da •so bili vsi uspehi 
in razvoj delovne orgm1i.zacije, kakor tudi 
·ra•ZJvo:j družbenih odnosov v k-olektivu dose-i 
ženi z aktivnim sodelovanjem družbeno po
·poLitičnih si'l v delovni orgm1izaci:ji; čeprav 
nisem posebno omenjala teh 'si:l, pa meni<m, 
da nam je vsem popolnoma jasno, da takega 
na~preclika ne bi mogli doseči, če 1se ne bi opi
raJ]i na najbolj revolucionarno s.ilo delav
's<kega raz•reda, na z·vezo kon1uni,stov in vse 
druge napredne 011ganizacije in sile, ki de
luje jo 1v naši družbi. V preteklem obdobju 
je na teh silah slmwlo najotežje breme naše 
družbene reforme in na teh silah bo še na
prej ležala vsa teža našega p~·.ihodndega .raz
voja. 
Spoštovani gostje, tovanišice in tovariši 
delegati! 
V letošnjem letu •praznujejo vsi na•ši :narodi 
in narodnols•ti in .VIse napredne .sile naše druž
be .pomembne jubileje. 
Leto 1975 j;e leto, v katerem praznujemo 30 
let QSV·obo:d:Hve 1in zmage nad .fašizmom in 
vsemi rea.I.;:ci:onar<l!imi silami pr·eživelega 
dDužbenega <S·istema. Niti ena proslava v tem 
letu ne sme mini:ti, da .se ne bi poudarilla 30-
letnica zma~ge, katero !Smo izvojevali nad oku-

patorjem in domačimi izdajalci na naših tleh. 
Ta zmaga je Ila nas JugoSJlovan.e še posebno 
veličastna za~to, Iker so naši narodi in narod
nosti pod voc:Lstvom KPJ na če1u s tO'V. Titom 
osvobodili domovrno in hkrati izved~i revolu
cijo v obstoječem .družbenem 151istemu. Zato, 
keT smo se sami osvobodili o:kiUpatorja in 
spon preživelega družbenega sis:tema. 
30 let po Olsvolbod~tv•i tako na zahodu ikot na 
vzhodu skušajo da~oče11'Jii krogi omalovaževati 
naš boj ~n potvarjati resnico, zanikaioi dej
stva. '?J'!-m1ova!Ž~jejo naše u~pehe v IVOjni in 
po voJm, gavonJo, da so nas osvobodiM. Naša 
stališča s:o kDi•stalno jasna in Vlsem znana. 
Pri,znavamo uspehe drugih, ki so j.ih doseo'li 
v boju zope~· fa·šizem in naci.zem v dru<Yi s:e
tovni v·~jl~i, in h'k!r~ti ne dovoljujemo,"'da bi 
Iod011koh ze po:dcen]'eval in omalovaževal na
še. Narodu, :ki je v boju rza osvoboditev iz
gubil 1.70?.000 ljudi ozimma MSa!kega dese
tega prebtva:lca, pra:v gotovo ne more nihče 
očitati, da ga j.e osvobodil. 
Prav ta,wo 1smo letos še posebno •Slovesno 
pr~znovali Dan mladosti in 83. 1roj.stni dan 
nasega dragega uov. Tita, [ci je utclešenje 
vseh naših ~dej ·~n idej V!sega na1prednega 
s•veta, toy. ::r'tta, lki nas zna voditi iz ;z;mage v 
zmago. Zehmo, da nam še do1go živi in nas 
vodi. 
Tudi naš kolekuiJv praznuje Jetos pomembne 
j .trb~leje .. Mintlo je 53 let od prve •stavke 
us•nJaPs.k~h. c~elavcev v nekdm1jem INDUSU 
na Yrl"!11lln m 40.)et. od IS.tavike šošrt:anj,skih 
~~nJ<~;~].eV, _v ikar ']•lih )e priiSiJHo čeda1lje .večje 
tzkor.rscai'1)e v9;e'loda]a1cev in. nespoštovanja 
delaVIske za~~1me zakonodaje. Ti dogodki 
nam .doika:nUJe!JO, lkako so usnjarski dclavci 
že ·tai~r"at sporzmail.i ec:Li'I1i način boja (p1roti 
vladaJocemu razredu. Dognanost njihovih za
ht:ev nam zgO\Vorno govmi o visokli raZJredni 
zaves1J~ lim! če11pav so stavkajoči delavci ta
krat 'lZVOJevah ·samo polovično zmaao .so 
vet:dar da'li vedeti vladajočemu ra;nrectu' da 
?~11 .- .delavci - pos.tajajo člen .di'U.Žbe~ega 
~lVilJC:nJa, IV .~~terem bodo prej al[ slej i/ZIVo
J eval11 u~resmc'l'tev par oJe - »delu čast dn ob
l<l!st«. 
V •spomin na sta:vilcajoče usnjarje smo konec 
meseca .a:JI?Dila o~klli.ili v šoš-tanju in dane.s 
na Vrhm!k1 sp.omi!llJSka obele·žja. 
I9- ~e :~a:zadn}~ ·letos praznujemo srebmi ju
b~[eJ, 2;) ·let naiSega delavskeaa in di1UŽbeneaa 
sa~<_:>upravijanja: iLeto 1975"'pa .je tudli pr~o 
zakl]uon? o;bdob]~, v katerem p~regledujemo 
uspeh~ .. m .~zpoln)ene nailoge, iki smo ,s,i j~h 
~aJst<!'v~ih m1ntu~o .1eto z novo us,tavo n<l!Še ožje 
m s~r.se _dOJ?lOIVlne in resolucijallli 10. kon
gres~ ZKJ 1~1 7. lkongresa ZKS .ter na kon
gre;>~h ostallh družbeno poN•tičnih Oit1gaJl1i
zaciJ. 
~in]lo)e 25 let od prvih začetlkov deiaVJskega 
lU dn~zbenega ~amoupiraJVlja.nja, ki je v četrt 
s~oletJa I~~PraJV.l'liO velik razvoj in se uvelja
,n~lo v nas'l:h clilUŽibeno ekonomskih ·in pollWč
n'lh odno•s•1h. 
O:bnoya m~~ v IVOjno do tai porušene domo
ym~ 1n pnill]tl.cna illltrditev 1sta biH :p~rvi ve:liki 
lZptt •Sposobnost[ moči in avtovi.tete no!Veaa 
družbenega sistema revolucionarne oblasti"' 
D.a 1smo s :~~v?jnim ~razvojem ·lahko zadov~lj
m, Q~am pncaJOV ~UJeli rewltati, ki smo jih do
segl~ na pocl.mqu nlrzvoja proizvajallnih sil, 
druZibenega '1.11 osebne()"a 1standarda medse
bojn~~l odnosov ter dC:Sežene •stopnje demo
kraciJe. 
Lilasti je pomembno tudi to, da •Se samou
pnw,tjanje, ,zunanja 1poritika neuVJrš•čenosti in 
a:M~vnega mirolljulbnega !sodelovanja, 'ki nam 
je pPi1neslo mnogoštevilne :prijatelje po vsem 
svetu, kot tudi naša obrambna 1zam1sel ,sLO, 
torej trojnost naše družbene nadgmdnje, 
v•raščajo giloboko v .zavest naš.ih 1lj.udi kot 
edina nl:oŽinO'st za sedanj<i in ptihodnji •raz
voj naše d1~nŽibe. To vse pa nam je porok za 
uspešni samOUJpravni sociaEst~čni raziVoj tudi 
v pPiho:dnosti. 
Leta 1950 je delaVIs;!Qi ~rarz:red Jugo1slawije ,i,zvo
jeval svo.jo naj1večjo zmago. Tega !leta, 27. ju
nija je biJ sprejet temeljni zaJk-on o •uprawJja
nju držaWllih ,gospoda!1s.kih :podjetij, ibo~j 
znaJl1 kot zakon o dizročlitvi .tova~rn delav.cem 
v 'll!praVIljaJ11je. Z tzročitvijo tovarn dclavcem 
v upraVJljanje 1se je zarčel boj za uveljavlja
nje demokratičnega sa.moupravnega sooializ
ma v Jugasla~viji. Ideja o delavskem samo
upravljalliju tovann je IPOmeni.la zanikanje ob-



stoječega administ,rahvno osredotočenega 
s·i,stema upravljanja gospodarstva s strani 
države, ker je ta sistem ,j:zključevč\'1 mož
nost, da up,raVJljajo to·varne delavci, komune 
pa občani. To je pomenilo preohlikovanje 
vladavine v imenu delavskega razreda v vla
davino razreda, preoblikovanje social>istične
ga etatizma v samoupravni ~socia1i:zem, s či
mer je doseglo 1komuni,stično ,gibanje Jugo
slavije novo višjo raven revolucional:'ne teo
rije in prakse. 
SociaHstična revolucija , ik,i .se je začela leta 
1941, ni billa končana leta 1945, temveč se 
nadaljuje. Gradit·ev jugoslovanskega socializ~ 
ma je gracli,tev brez vzglecla. Jugos:lovansb 
san1oupravni ·socializem ni poizl-Gus, kot ga 
nekateri imenujejo, temveč družbena stvar
nost, ki se je vkoreninila v vse globine druž
benoekonoms'l<ega dn poJ,i:tičnega življenja. Po 
obnovi v vojni razdejane države so bili leta 
1950 'POstavljeni temelji delavskemu in clruž
benemu samoupnwJjanju, ki ~se je ·v nadalj
njem obdobju na,prej ,razvijalo in dobivalo 
nove razsežnosti. 
Uvedba clelaViSikih dopolnil, sprejete resoluci
je na 10. kongll"esu ZKJ ,jn na 7. kongresu 
ZKS ter na kongresdh ostalih dmžbenopo'li
tičnih orgaJnizacij in končno 'sprejetje nove 
ustave !eta 1974 poanen1jo novo obdobje pri 
graditv,i samolliPraWiega socializma. 
Uvedli smo delegat:siki sistem v zameno za 
predstaVIJl'iškega. Delegatski siistem je revolu
donaa;na priclobi:tev, ki najbolj uMreza dose
ženi stopThji razvoja proi:z:vaja,lnih sH, s po· 
močjo 'katere ,se utrjuje in ostaja p01HN6na 
oblast v rokah delovnih 1ljucli >kot odločilnih 
dejavni,kov o vseh clru~benih ,zadevah na 
vseh ravneh. Z uvedbo delegatskih razmerij 
se ure.'lni6uje geslo - vsak delavec samo
upravljalec. 
Ko danes v pDvem zarolju6nem obdobju od 
sprejetja kongreSinih resolucij ,jn nove usta
ve anal>iziramo dosežene rezul,tate v tej .sme
ri, la'hko z zadovoljstvom ugotovimo, da je 
delavski razred SFRJ doumel vsebino nove 
ustave in izkotišča možnosti, ki mu jih daje 
delegatSik,i sis·tem. 

Predsednica ·sveta delegatov: Magda Kocič 

Odločitev žirije 
za podelitev priznanj 
za vzornega delavca 
samo upravljalca za l. '7 5 
in za vodelitev 
zlate značke IUV 

Na podt!agi določil pravHnika o odHkovanjih 
v OZD IUV in ,sklepa s•veta delegatov OZD 
IUV z elne 7. maja 1975, ki določa, da bodo 
letošnja odlikovanja podeljena na .slavnostni 
seji ob praznovanju 25"letnice dela•vskega ·sa
moupravljanja, je s strani sveta delegatov 
imenovana žirija v sestavu: 
Leopold Rapuš - TOZD Usnjarna Vll"hni:ka 
Anton Savšek - TOZD Usnjar.na šmartno 
Herman Lešnik - TOZD Tovarna usnja šo-

štanj 
Franc Pirman - TOZD Malo:prodajna mreža 
Franc Juhart - TOZD Usnje"piast 
M31rija Kailič - TOZD Igrad gradbeništvo 
Franc Vrhovec - TOZD Igrad opekarne 
Franc Mihelič - DS SSS kot predsednik 
na osnnvi predlogov s strani družbenopolitič
nih o.rganizacij iz TOZD soglasno odločila na 
svoji seji dne 2. junija 1975, da prejmejo 

~letošnja priznC~Jnja vzornega delavca-samo
upravljalca naslednji člani delo,vne skupnosti 
OZD IUV: 
IVAN HUDEJ - TOZD Tovarna usnja 

šo§tanj 
KAREL šT EF ANEC TOZD Usna:jma 

šmartno 

ANICA UHAN - TOZD Usnje-,pla.;;t 
MILAN BOžANic -- TOZD Usnjarna Vrh·· 

nika. 
žirija ima prijetno dolžnost in čast objaviti, 
da je svet cleleganov s·,prejel ·na seji dne 7. 
maja 1975 sklep, ela se oclli'ko;vanje zlata 
:zmačka IUV kot prvima ocllikov3Jncema po
deli tovari,šema: 
STANETU DOLANCU, sekretarju IK Pred
sedstva CZ ZK Jugoslavije in 
FRANCU POPITU, predsedniku CK ZK SJo
venije 
za njuno dolgoletno revolucionanno delo na 
najodgovornejših clružbenopoliri:čnih funkci
jah in njun izjemen prispevek k ,razvoju sa
moupravljanja ter uresni·čevanju intereso~v 
delov,nih 'tjucli. 
Zlata značka IUV je po našem pa"avilniku o 
odlikovanjih odličje, Jci ga prejmejo delavci 
OZD IUV in drugi delovni ljudje in občani, 
ki s svojim vestnim deiom in clru2JbenopoJi
tičnim delovanjem pri51pevajo k raZJvoju sa
moupravnih odnosov in socialistične gradit
ve. Podelitev zlate značke obema prvima 
ocl'likovancema bo svetal vzgled vsem bodo
čim prejemnikom tega odličja in primer 
brezkompromisnega boja za inrerese delov" 
nih ljudi ter za nenehno poglabljanje soci
alističnih samoupravnih odnosov v naši 
družbi. 
žirija je letos dobiJa predloge za pocleH!ev 
priznanj vzornega delavca - .samoupravlJal~ 
ca le iz š,tirih TOZD, medtem ~ko ostale tn 
TOZD in DS SSS predlogov ž,ipiji niw po
da!Je. žinija je ugotovila, da so dru.žbenop<?~ 
liHčne organizacije v TOZD v prv,r st'OI[JllJI 
izbire evidentirale v delovnih sredinah IVečje 
števi.lo 1kandiclatov npr. v šoštanju 12, v 
šmartnem 4, Vrhniki 2 in Usnjeplastu enega 
kandidata ·in da so predloge za :posamezne 
kandiidate obravnavaH na ravni raznih al'ot:Jra
njih 'komisij, IO sindikalnih oddelČ!lih. orga
nizacij, sh1dikalni konferenci! I~ sm~r,kaLne 
konference, DS in .seveda naJpreJ tudi v de" 
lovnih sredinah, v katerih kandidati delajo 
i!l1 delujejo. Tako so v TO zmanjšali števi,lo 
le na enega kandidata, kot je to z našim 
pravilniroom o odlikovanjih tudi predvideno. 
žirija objavlja način evidentiranja in pos~to
pek izbire iz razloga, ela lahl'!o prikaže kaJko
vost letošnje izbire, saj meni, ela je v TOZD, 
katerih predlogov ndso imeli, zatajil rstik vod
stev clr.užbeno,politi6nih organirzacij z delov
nimi ljudmi. žirija je a:nnenja, ela mora s 
svojimi ugotovitvami seznaniti .prek našega 
glasila Usnja'r V'Se de~ovne Ijudi v naši OZD, 
da bomo že pri ,prvi naslednji podelit·vi oclld
kovanj s sodelovanjem vseh zapos'lenih iz 
nj,1hovih delov.nih sredin, :kakovostno ,plat iz
bire na ta način p,renesE na na}širši krog 
delovnih ljudi. 
žirija meni, da izbrani odlikovanci ne le iz
polnjujejo vse .pogoje, predpiJSane 's pravi1ni
kom o od:lilkovanj:ih, temveč so glede na svo
j.e delovne, strokovne, moralno-poHtične ter 
splošne človeške kakovosti ter njihovo druž
beno-politično zaVize1:ost 'v delovni s:kupnos ti 
in ,izven nje ,lahko ostalim članom delovne 
sroupnosti za vzor. 
Dovo'lite, da izbrane odli>kovance predstavim 
z obrazložitvijo za v'sa.kega od njih posebej! 

Obrazložitev za IVANA HUDEJA: 
Tov. Ivan Hudej se je rodil 13. 12. 1924 v 
S:kornem pri šoštanju. Leta 1949 1se je za
pos~il v T,o,v.arni usrrj~ šoštanj .. Prvi!} šest 
let Je opraviJal della pn odapnenJu koz, nato 
pa je prešel 'V vegetabdln~ ob~at, in 1Sic~r vv 
dodelal\lo podplatnega usnJa, kJer opra'VJJa se 
danes delo pri strojnem izglajevan}~ ko~. 
Kv~Hfikacijo za dela, k<l'tera je opravlJal, Je 
dobi'l IS tpr1učitV1ijo. 

Vzporedno s Rroizvodnim delom P<l; je ak~i,v: 
no sodeloval tudi pri samou,pravm graclrtvr 
tovarne. Do sedaj je bil z vmesnimi prekinit
vami 6-krat član delaVls1kega rsveta, 'l"krat član 
izvršnega odbora 'sindikalne organizacije, 4 
mandatne dobe pa ·član sinookalnega odbora. 
Bil je tudi član stanovanjske komisije (1 
mandat, ·Član disdp'linske komisije (2 man
data). Trenutno je član delegacije TUš za 
zbor delovnih skupnosti skupšč'ine nbčine 
Velenje, član odbora za medsebojna .razmer
ja in član kadrovske komisije. Prav tako je 
tudi delegat sveta delegatov OZD IUV. 

Nagrajenec IT/AN HUDEJ 

Tov. Hudej se aktivno udej~Stvuje tudi v 
krajevni skupnosti LOKOVICA. Dve mandat
ni dobi (9 let) je bil občinski odbornik te 
krajevne s:kupnosti, dve mandalmi dohi ocl
bonlik same krajevne skupnost,i Lokovica 
in dve mar11clat,t1i dobi odbornik SZDL Loka
vica, 'sedaj pa je tudi član odbora dvilne 
zaščite. Prav tako je opTavil tudi SOD udar
nši!kih ur pri gradit,v:i ceste, \ki povezuje Lo
kavico s šoštanjem. 
S svojim požPtvovalnim delom, :tako v pro
izvod.Inj,i kot tudi 1pr'i samoupra·vljanju, 1precl· 
srtavlja tov. Ivan Hudej svetal vzor vsem 
člaJnom kolektiva, med katerimi j.e tudi zelo 
priljubljen. 

Obrazložitev za KARLA šTEFANCA 
Tov. Karel štefal!lec se je rodil 9. 9. 1924 v 
J,vanjčevcih, občina Gornja Radgona, in sicer 
kot s,in manjšega kmeta. V d!1Llž·ini je bilo 
skupaj S otrok. 
I>zuč·il se je za poklic usnjarja pri Kirbišu v 
Slovenskih Goricah. V tovarno usnja šmart
no je prišel 14. 10. leta 1946 ter dobi'l delov
no mesto v moikmm oddelku UJSirrja,rne, ki je 
takrat proizvaja,Ja znano podplatno usnje. 
3. 7. 1961 je opravili i,zpit za vi'soko kval,ifici
ranega usnjarja. Več .let je bii vodja cepil
nega stroja in je i,zuai,] večia11o delavcev, ki 
sedaj opravljajo ta ,posel. Od l. 10. 1974 dalje 
pa tov. štefanec dela na novem delovnem 
mestu »ISorter 'in lanser« v n1:ororem oddelku 
usnjarne. 
Njegovi ~sodelavci ga poznajo kot vzonnega 
de-lavca, ki 'svoje tzkušnje prenaša na mlajše 
ter jih pri delu bodri za doseganje še večjih 
deloWiih uspehov. 
Poleg tega, da je tov. š1tefanec hi'l in je še 
,vzor delavca v kolektivu usnjan1e, je valsto 
let opravljal v samoupravnih organih razne 
funkcije al<i bil član .samoupravnih organov, 
zavzeto pa je delal ,tud,i v organizacijah izven 
clelov,ne skupnos:ti usnjarne šmartno. Tako 

Nagraienec KAREL šTBFANEC 
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je bil eno mandatno dobo pred. ·sindi:kal
ne organizacije v kolektivu, eno mandatno" 
dobo predsedn1k delavskega sveta, kar 6 
mandatnih dob član delavskega sveta, na
dalj-e za 1 mandatrio bodo član upravne<>a 
odbora, č1an občinskega sindikalnega .sveta 
ter 3 mandatne dobe član izvršnega odbo-ra 
.sindikata usnjarne Smarbno. -
Nadalje je bil tudi ·predsedn1k krajevne ·skup
nosti šmartno, aktivni čian kulturno-prosvet
nega društva šmarbno ter pevskega društva 
Zvon iz Smartna. V .času, ko prejema tov. 
Karel štefanec odličje vzo.rnega delavca- sa
Il_l?Upravljalca, opravlja še naslednje funk
CIJe: 
- je predsedllJiik IO sindikata v usnjaMi, 
- delegat DS TOZD Usnjarna šmarDno ter 

aktivno deluje v 1krajevni •skupnosti i.n v 

pevskem društvu Zvon šmartno. 

Nagrajenka ANICA UHAN 

Obrazložitev za ANICO UHAN 
Tov. Anica Uhan je bila rojena"' Beli Krajini 
blizu čmomlja 1V kmeč•k•i družilni. Po končani 
osnovnošolski obveznosti je okupator začas
no zasedel .tudi Belo Krajino in tov. Anici je 
bilo onemogočeno nadaljnje šolanje. 
Kot 15-letno .dekle 1se je jeseni 1942 vključila 
v delo Osvobodilne f,ronte in bila poleti 1943 
sprejeta v SKOJ, kjer je aktivno in organi
zirano delovala kot terenska delav·ka ea NOB 
~'·Se do lwnca vojne, zaradi česar ima pri
znan 'status borke. 
Tov. Uhanova j.e v TOZD Usnje,plast zapo
slena 7 let na delov:ne:rn mestu ročne šivilje. 
Ves čas 1s;vo je zaposlitve v TOZD aktivno de-
1uie v sam:oupravnih OI'ganih in družbeno 
političnih nrganizacijah. 
še •posebej jo odli;kJuj~ nje~m objekt~'."n~st pri 
·reševanju problema trke 1111 s svoJimi kon· 
s truktivnimi predlogi bistveno pdspeva k 
dobremu ~ospodanjenju in .dobrill! odnosom 
v TOZD. K,ot delav.ka Je vestna, pozrtvovalna, 
.skromna in vedno •pripravljena :pomagati, 
,zaradi česar je tudi pr1ljubljena med sode
lavci. 
Je č lan o dbora za medseboj:na .razmerja v 
TOZD, član ,izvr.šnega odbora o sno"ne sincli
,kalne or<>am izacije ·v TOZD, delegat TOZD v 
krajevni "'skupnosti Tabor Ljubljana in sekre
tar ·osnov.ne organizacije zveze .komuni.stov v 
TOZD. 

Obrazložitev za MILANA BOžANIC:A 
Tov. Milan Božanic je bH rojen 15. 8,. 1937 v 
·kraju Tuževič Brin]e v Hrvatsld. Izhaja iz 
clelaVIske družine. 
V Industrijo usnja Vrhn ika je leta 1953 ,pri
šel v uk za železostrugarja. Kot vajenec je 
deloval v mladinski organi.zacij.i. 
Ko se je izučil za železos.trugarja, se je za
·posli.l v l'ndustriji usnja Vrhni•ka. Postal je 
predsednik mladinske organizacije in bil tudi 
član obči•nskega komiteja mladbne. Bil je tudi 
član občinskega 1lmmi1teja Zveze 1komunistov 
V.rhnika, kjer je aktivno po1itično deloval 
oziroma imel ,razHčne zadolžitve. 
V Industriji usnja Vrhnika je bil večkrat 
·izvoljen v .samoupravne organe. Bil je član 
delaVIskega ,s.veta, U!pravnega odbora in raz-
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Nagrajeuec Ai!LAN BOžANJe 

:nih komisij. Bil je ·tudi član sekretariata os
novne -organizacije ZK v Indus·triji usnja 
VrhnHm. 
Sedaj je 1predsednik sindikaLne organizacije 
·v TOZD Usnjarna Vrhnika, predsednik sin
d ilm lme ·konference OZD Industrije usnja 
Vrhnika. Bil je tudi čla,n iniciati,vnega odbora 
pri republiški konferenci zveze sincli1katov 
v okviru akcije združevanja usnjat'ske 'indu
strije Slovenije. 
Je aktiven družbeno poli.tični delave~. Med 
delovnimfi tova•riši je priljubljen zaradi za
v.zemanja za napredna sta.\išča , ki jih zavze
ma na družbeno•politič:ni in samoupravni 
ra VIni. 
VISem današnjim odlikovancem ·v imenu ži
rije in lastnem imenu ob izbiri najprisrčneje 
čestitam in jim še naprej želim mnogo 
uspeha p~·i .njihovem prihodnjem de1u. 

Predsednik židje: 
Inž. Franc Mihelič 

PODELITVE ZLATIH ZNAčK SE ZARADI 
SLUžBENIH OBVEZNOSTI NISTA UDELE
žiLA TOV. DOLANC IN POPIT. OBA PA STA 
SVOJO ODSOTNOST OPRAVIčiLA 

Dra gi tovariši, 
žal mi je, ela so mi nepričakovane obveznosti 
onemogočile, da se v soboto 7. junija udel e
ž-im vaše s1ovestnosti. 
Za vabilo se najlepše zahvaljujem, v .posebno 
čas t pa si štejem :Sklep vaših samoupravnih 
organov o pocleHtvi zlate značke IUV. želim 
vam še mnogo uspehov 1pri vašem ustvarjal
nem delu in obljubljam, da bom ob prvi 
priložmo.sti obis·kal vašo delovno organizaoijo. 
v ,sem delovnim Jjudem vaše organizacije 
združenega elela tovariški ,pozdrav. 

Stane Dolanc 
Tov. France Popit pa je telefonično opravičil 
-svojo zadržanost dn obljlllbil, da bosta ,s tov. 
Dolancem ob prvi QJrilož:nosti obiskala naš 
kolektirv. 

Iz krznarske delavnice TOZD Maloprodaja 

Večja 

informativnost 
delavcev pogojuje 
zrelejši odnos 
prt LZVa]anJU 
zastavljenih nalog 

Delovni ljudje v IUV TOZD - Maloprodajna 
mreža Ljubljana so 1si za leto 1975 zadaH na
s lednje osnovne naloge: 
a) nacla'ljnje -razvijanje .samoupravnih odno· 
sov v TOZD in krepitev pralVic in odgovomo
sti slehernega alana .kolektiva za u-resničeva
nje dobrih poslov.nih rezultatov, 
b) razvijanje notranje organizacije dela v 
TOZD in razčišče·vanje t er urejanje medse
bojnih odnosov med TOZD Industrije usnja 
Vrhnika, · 
c) povečanje 1pozitivnih poslovnih rezultatov 
pri p·rodaji b:laga in storitev. · 
Preteiktla j e več kot polovica leta in posku
šali bomo dati oceno uresničevanja navede· 
nih mdo;g. 
čeprav je ·raZIVijoanje 'samoupravljanJa v smi· 
slu ustavnih zahtev in •pravic dolgoročno 
cle~o, ki ni omejeno •S koleda~s'l~im letom, 
ampak j-e 1trajna naloga vseh ljudi v naši 
družbi, lahll<o ugotav.Jjamo irz žiVlljenja v p-re
tekli QJOlovici, ela ·Smo v naši TOZD naredili 
kora.\..: naprej. 
Z viSe večjo obveš·čenostjo delavcev o !POSlo
vanju TOZD raste njihorv obouteik za pravico 
in dolžnost upravljanja s samim seboj, s 
sredstvi, ki naj jim omogočajo rtako a;H dru
gačno življenje. Delavci se aktivno v'ol<Jljuou
jejo v razp·rave o ukrepih za USIPešnej.še po
slovanje TOZD. 
Organi samoupravijanja v TOZD (delav·ski 
svet in odbor :za medsebojna razmerja) se 
pogosto sestajajo in tekoče obravnavajo pro· 
blem:e, :ki nastajajo 1pri delu. 
Manj kot na •področju notranje samouprave 
v TOZD pa 1smo naredili pri Mkoijručevanju v 
širše dm~beno samoupravno življenje. De
legati v samoupraVlne interesne ·Skupnosti 
vse premalo J.JrenašaJjo mnenJa svoje s·redine 
na samoupravne organe SIS in obratno VlSe 
premalo io1mačijo probleme in Sik:.lepe teh 
organov pri lllresničevanju nalog samouprav
nih interesnih •skupnos1ti. 
Razvijanje notranje organizacije dela je traj
na naloga st·rokovnih delavcev in .samouprav
nih organov TOZD. Od ibo•ljše aH s•lalbše orga
niziranostoi elela so odvisni trudi bolj;ši a1i 
siabši odnos·i med ljudmi pri delu in botl.jši 
ali slabši rezuLtati dela. 
V temeljni organizaciji .se pri reševanju orga
zacij sikih problemov v glavnem nas'lanjamo 
na lastne ·sile. Zaradi pomanjkanja ustremih 
moči ]Ja •Se nekateri problemi prepočasi re
šujejo npr. priprava .sistematizacije delovnih 
mest, i:zclelava ustreznejših medl nagrajeva
nja •PO delu. 
Je .pa v tem obdobju le napravlj en ,kora:k 
naprej pri urejanju organizacije .dela. Sestav
ljen je začasni pravilnik o notranji organi
zaciji dela. Poslovanje se dodatno ureja z 
organizacijskimi navodi•li in us.trezl'Hmi se· 
stanki odgovomih delav·cev. Tudi odnosi z 
ostaLimi TOZD v Industriji usnja Vrlmika 
se p .rimem.o ra:zčiščujejo in razvijajo v •skla· 
du z samou.praVJn]m 'S;poraZlumom o združitvi 
temeljnih organizacij v OZD Industrija 
usnja Vrhnika. Za ·poslovanje v letošnjem 
letu 'lahko .podamo petmesečne rezultate v 
mio S din: 



PROMET PROMET PROMET 
real izacija realizacija realizacija 
jan. maj 75 jan.-maj 75 jan.-maj 75 

a) Trg. na drobno 1.060 1.241 1.088 
b) Krznarska del. 58 63 90 

Iz pr.ikazanih štooilk ugotavJ.jamo, da je bilo 
letošnje poslovanje rv grobem uspešne}še kot 
lani, vendaT še vedno precej :pod naČT1to;va
n~mi zahtevami. 
Da nismo uresni-čili načrtovanih nalog, je več 
vzrokov {slaba in nepravočasna založenost z 
blagom, neugocb.1e vremenske razmere, 
zmanjšanje ktlg)ne moči prebival's,tva in tuj
s,kega prometa, ,posamične pomanj!klJivosti 
prodajnega oselbja). 
KrZJnm,ska de1la:vnJi.ca v Ljubljani se ,trudi pre
iti na gospodarnejše isikoriščanje delorvnega 
ča·sa in materiala. ReZJUJI.tati boljšega dela se 
bodo morali pokazati v teku 'leta. 
Velilk problem 1posJorvanja trgov1n so rprerve
liike zaloge usnjenih in krznenih vzorcev pre
teklih sezon, Jci zaradi manjše modnosti iz
gubljajo možnos,t rprodaje. Te zaloge tudi 
povzročajo zelo majhen količnik obračanja 
zalog in ikapita:la. Tako ima uporabljen ka
pi,ta'l zelo majhno dobičkano:sno stopnjo in 
ce!lo zmanjšuje rezultate dela. 

D. K. 

50-letnica pisane 
partijske besede -
teden komunistov 

(Občina Vrhnika od 25.-31. maja) 

V okviru tedna Komun:i,sta je bil30. S. v domu 
JLA skupen sestanek OOZK TOZD usnjarna 
Vrhnilk:a in OOZK s'kupnih •strokovnih služb 
OZD IUV. 
člani omenjenih OOK so si najprej ogledali 
razstavljeno gradivo iln fotografije s tema
tiko 50 Jet pisane pa-rtijske besede, ki 1sta 
jih pripramla občinski /komite ZK skupaj 
z garnizonom JLA na Vrhn'1ki. Nato je se· 
hetar občiuskega komiteja ZK VrhnJi.ka 
spregavotil o pomenu in vlogi pisane .partij
'ske besede. V naše vrste smo 'svečano spre
jeli tudi 18 novih članov. 
V •točk'i dnevnega reda, ki .smo jo imenovali 
aktivnost osnovne organizacije ZK po 3. seji 
CK ZKS, smo zavzeto in kritično sprego
vorili o 1nsem, kar .smo do sedaj storiH za 
to, da se m;ganiziramo v sm-is1u us,tavnih do
Ločil in o rtem, 1kako smo bili kot ·komunisti 
aktivni 1,Pri uresničevanju naloge, 'ki jo je 
posta·vila pred nas 3. seja CK ZKS, ,saj smo 
bili našteti med organizacijami, ki 'imajo 
prevelike TOZD. 
Poudarili smo, da bomo morali organizira
nost komunistov 1pr.i1lagoditi novi .shemi DO, 
to je, da bomo moraLi v ·vseh delih naše DO, ki 
bodo postale samostojne TOZD, organizirati 
ak·tive oziroma OOZK, ki bodo delovali kot 
aktJvne sile, da bomo čimprej uresničili usta
v,na določila. Ob koncu ,našega :sestanka .smo 
sprejeli · sklep, da se mora do ikonca j.unija 
sestati širši politični aktiv in izoblikovati 
stališča o akcijah .v zveni z uresničevanjem 
samoupravne organiziranosti v ·naši delovni 
organizaciji. 

P. J. 

Sekretar IK . CK ZKS FRANC šETINC je 
ponovno obiskal naš kolektiv in se pogovar
jal s člani kolektiva 

Usnjarsko
predelovalna 
industrija v 
jugoslovanskem 
gospodarstvu in 
njene perspektive 

Usnjarsko-.predelovalna industrija Jugoslavi
je je v 'preteklem letu ·povečala celotni doho
dek za 27 n;o v ,s.kupni višini 12.5 milijard 
N din, p11i tem ,pa s·o stroški poslovanja na
rasli v toliki meri, da je dohodek panoge 
porastel le za 21 °/o. 
Temu ustrezno 1Se je stopnja akumulacije 
proti prejšnjemu ,letu ·poslabšala na zelo niz
kih S 0/o in je za polovioo manjša kot v ce
lotni jugoslovanski industriji Jn rudarstvu, 
·ki pa nasprotno izkazuje 71 'Ufo povečanje aku
mulacije ob 25 °/o •povečanju CD. Tudi OD 
·so v naši panogi zelo ni.zki in znašajo 199.000 
S din proti 237.000 S din v industriji. 60.045 
zaposlenih (ali 3,4 °/o) v ,panogi 125 ustvari 
le 2,3 °/o ce'lotnega dohodka v jugos-lovanski 
indust•riji, ikar kaže na delovno močan pomen 
te .panoge. Zato ·pa je toliko bolj uspešna v 
menjavi s tujino, ~saj na tem področju ustva
ri 25 '0/n od CD (oziroma 5,3 °/o vsega izvoza), 
medtem ko vsa industrija le 12 °/o od CD. V 
okviru panoge ·so najuspešnejše usnjarne 
svinjstkih kož, krzna11ne in tovarne galanter
rije s 7 ''in stopnje akumulacije, v poprečju 

Pod taktirko zborovodje STANKE UMEK je 
nastopil OTROšKI ZBOR Oš JANEZ MRAK 

panoge se giblje Cllkumulativnost rtovarn obut
ve in tovarn težkih kož, povsem negativen 
rezultat pa kažejo predelovalci drobnice, ki 
pa dosegajo 1kljub ,temu skoraj višino .po
prečnih dohodkov. Le-ti se gibljejo od 180.000 
S din !pri l<!rzmari}i do 245.000 S din pri pod
jetjih za predelavo svinjskih ikož. Splošna u
gotovi,tev je, da se je •Stanje v 'preteklem letu 
še poslabšalo, čeprav iz skup.nih podatkov 
ni mogoče zajetJi 1nseh odstopanj in .proble
nw·v, ki se skrJvajo za poprečji 
Panoga 125 torej ne ustvarja nekega .poseb
nega deleža v CD jugos'lovans;ke indust,rije, 
vendar le zaposluje nad 60.000 delarvcev in je 
njena bilanca v okviru mednarodne menjave 
dovolj pozitivna, kar ji v sedanjih gospodar
skih razmerah daje še toliko večji pomen. 
Prep·ričani smo, da bi naša panoga ob :pri
merni spodbujeva·lni politiki iz.voza in uredit
vi nekaterih nol!ranjih 'PXOblemov med v·semi 
zainteresiranim 1ahko še precej več .prispe
vala k izboljšanju jugos·lovan.s•ke zunanje
trgovinske bilance. Pri tem ,imamo v Inislih 
predvsem nove možnosti glede domače suro
vinske osnove, iki se bo z uresničevanjem 
zelenega nač-rta v kmetijstvu vseJkakor po
večala. Ob največji možni zavze.tost:i in uskla
jenem sodelovanju kmetijstva, klavnic, trgo
vine ·in usnjarjev bi bilo možno do skraj
no-sti izkoristiH domačo surovinsko osnovo 
in zmanjšati uvoz surovih kož na najmanj. 
Seveda se bo treba dogovoriti tudi glede 
ustrezne politike cen, ki pa ho morala biti 
v S'kladu s cenami na svetovnem trgu, da ne 
bo prihajalo do takih nesorazmerij kot danes, 
ko so cene domnače 'surovine bolj v nasprot
ju kot pa v skladu z zw1anjimi cenami. Glede 
prodaje usnjenih izdelkov .nikakor ne bi sm<::
Ii imeti pomislekov in je vsako ta.ko gleda
nje neosnovano. če pregledamo s'vetovno 

Na 8. izredno uspeli reviji pevskih zborov na 
Vrhniki so uspešno nastopili tudi pevci us
njcrne Vrhnika 



tržišč-e kot celobno, ugotovimo, da usnjene 
obutve in usnjene konfekcije primanjJmje in 
jo mat'sikje nadomeščajo z i·zdelki iz s·inte
tičnih materialov, ki pa niso dali ti:shh re
zultatov glede uporabnosti, kot ·so jih neka
teri •pričakovali. Splošno je spoznanje, da 
se izdelkov iz ;naravnega usnja .ne da primer
no nadomestilti im v tem je tudi prihodnost 
u~njarske industrije. Ne smemo pa zane_mari
ti dej.stva, da S'O danes marsikatera področja 
še na zelo nizJki stopnji porabe usnjenih iz
clellkov, bodis·i zaradi splošno nieke življenj
ske ravni a'li pa zat·adi manJše pozonrosti elo 
01se'bnega IStanda.pda posameznika. V prihod
nje lahko torej ob rastočem standardu pri
ča'kujemo samo ·večjo rabo usnjenih i.zJdelikov, 
kar 1nam ob zagotovljeni <Surovinski o~novi 
postavlja le eno vprašanje: ah .smo in bomo 
sposohnli proizvajati .v .okvh'u stroškov, ki }ih 
priznava svetovni trg? Splošno ,znano je, da 
se danes usnjarsrko-predelovalna industrija 
>>seli« i,z gospodarsko razvitih držav v dežele 
v razvoju, lki •vidijo ob nizkih stroških delov
ne sile -in domači s urovinski osnovi v usnjar
s'ko-predelova'ltni indust•riji prve možnosti za 
'~klj!Učevanje na medna1,gclno tržišče z goto
vimi 1izde~ki. Ta ugotovi1tev nas ob dej-stvu, 
ela je naša 1panoga delovno razgibana, torej 
ela z•a:pns-luje še :vedno 1precej žive delovne 
sile, moJ1cla navaja na misel, ela bo tudi za 
našo usnjar~ko industrijo vedno manj •pro
stora i1J1 bomo prisiljeni na počasen umik s 
svetovnega •trga. Vendar lahko rečemo, da je 
še vedno več dejavnikov, ki govore nam v 
prid. čeprav je cena clel'Ovne .sile pri nas 
,-išja ,kot v prej omenjenih deželah v razvoju, 
pa je naša .stopnja ·razvoja le toliko večja 
i·n so pri nas ·industrijske navade tudi bolj 
ranv]te, tako da -lahko višje stroške dela na
domestimo z boljšo orgamiziranos·tjo, višjo 
pro-izvodnostjo 'in bolj.šo kakovos-tjo ter s 
pra•včasnim izpolnjevanjem obveznosti do 
kupca. Tnrej bo treba poiskati vse notranje 
rezerve v podjebjih samih kakor tudi v ok-vi
ru panoge kot celote. To pa bo možno doseči 
le na osnovi enakopravnega sodelovanja in 
dogovarjanja med proizvajalci surovine, us
nja in 'končnih indelkov ter t·r-govine, ki bo 
predvsem upošteva1lo km.··i's-ti osnovnih proiz
i'ajalcev. 

K. A. 

Proti nedelavnosti 
in neodgovornosti 
bomo morali 
ostreje ukrepati 

OCENA STABILIZACIJSKEGA IN 
VARčEVALNEGA PROGRAMA TOZD 
TOVARNA USNJA šOšTANJ 

Dela~ns.ki sve t temeljne organizacije je na 
seji v mesecu decembru 1974 'Siprejel program 
var-čevanja in stabiJ.i-zadje, k•i so ga 'poprej 
obravnava•la .samouprmnna jed-ra -in družbeno
politične organizacije v delovni org-anizaciji. 
Ko dajemo v prvih mesecih letošnjega leta 
kratko oceno iZJvajnja -sprejetega programa, 
ki je bi:l temeltjtito .pripravljen in je obsegal 
clo.ločene zadoižitv-e posamezniko-v in služb, 
lahko trdimo, da smo dosegli zadovoljive 
rezultat·e. 
Ponovimo ·naj okviune na'loge, ki smo jih 
s.prejeli; to so predvsem: 
- povečat·i fi,zični obseg osnovne proizvod
nje za 20 °/o; 
- .povečati obseg proizvodnje konfekcije za 
30 3/o; 
·_ 1povečati izvoz za 15 11/o, s tem, da obdrži
mo u voz na ra•vni iz leta 1974; 
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Takšen načill elela je ostal edinole v oddelku 
1'egatabil- TOZD TUš 

- ~~m-čeva ti na vseh .nwtneh in s tem -vplivati 
na •S,ploš-ne i-nflacijske težnje; 
- -zaos-triti osebno odgovornost; 
- gos•pocla·rno izkori,ščat•i delovni čas; 
- po ostalih točkah dos-ledno -iz-vajati spre-
jeti program in izpopolnjevati samoupra-vni 
s is tem. 
Skupni 11amok surovih kož smo glede na 
zadane na1loge dosegli, •seveda upoštevajoč 
trenutne ohstoječe luži,1ne zmoglj',ivosoti, ki ne 
dovoljujejo niti najmanjšega povečanja. Po 
oceni iz 1prvega ·četrtletja .smo do'SegE i·ndeks 
proizvodnje svinjskega usnja 131,5 11/o proti 
istemu obdobju •lanskega leta. Inclek·s poi\re
čane proizvodnje veluTja pa je bil 206,1 °/o. 
Izplen velurjev ,kaže ugodne rezul1tate, saj 
je 69,3 "/o proti 48 °/o v lanskem obdobju. Tu
di primerjarva sm,timentov je proti lanskemu 
letu znatno ugodnej-ša. 
Na področju predelave junečjih ~kož .se ;kaže 
težnja v korist proizvodnje žlahtnejtših artik
lov, kar je nujno dn opravičuje nalmp soraz
merno dra-ge junečje surovine. 
V vegetabilnem obratu se je f-izični obse-g v 
pnvem čet.rtletju 1975 prot-i istemu obdobju 
lanskega leta nekoHko zmanj.šal. Za ~)-roizvod
njo tehničnega usnja 1nam primanjkuje pred
vsem kvali:ficira~1e delovne .si.le, čeprav je 
pov,praševanje po tov11stnem usnju precej 
nara:stJlo. 
Proiz-vodnja ipodpllatne opreme je precej na
rats,la in je poprečna izbira blaga na zado
voi_j.i!Vi ravni, vendar pa pr-i doseganju seda
nj-ih poprečnih cen 'ne dosegama zav-idi.ljivih 
rezultatov. 
V obratu OPUM pri proizvodnj,i ·konfekcije 
nismo dosegai·i za'Stavljenih načrtov pred
vsem zaradi .pomanjkanja ustreznega k·va11ifi
ciranega kadra in rdo1kaj -slabe •strojne oprem
ljenos-ti. V zadnjem času pa kaže fie;i6ni ob
seg proiz·vodnje ugodnejše rezultate. 
Pni izvozu, upoštevajoč celotno temeljno or
ganizacijo, pa dosegamo ugo-dne .remltate, 
saj je indeks i-zvoza v prvem čet-rt l etju 1975 
proti istem obdobju ,]eta 1974 154 °/o. 
š-tevilo zaposlenih je ·proti istemu obdobju 
lanskega leta rporastlo. Ker pa .to ,zanes'lj.ivo 
vpliva na nižjo rast ,proizvodnosti, smo 6e 
omejtHi na a1ajvišjo gornjo mejo števila čla
nov kolektiva, ki pa morajo doseči enako 
p·roi-zvodnj o. 
čep•rav smo Jetos dosegli še kar ,zadovoljive 
rezultate, moramo pa še mars.ikaj narediti 
za izboljšanje kaikovosti in pa posebno na 
področju rokov izdelav, posvetiti skrb pro
izvodnosti, 'povečati i.zpien ce:pljencev in iz
plen veiurjev, za ne;pre'kinjeno proizvodnjo 
pa je treba predv·sem načrtovat•i enakomerno 
izrabo dopus tov. 
Vzdrževalne -službe imajo nalogo, da morajo, 
še bo~j kot dos-lej, zagotoviti nemoten potek 
pro-izvodnje, predvsem se daje .poudarek pre
ventivnemu v,zdrževanju in •ta'kojšnjemu re
ševanju problemov. Skratka, začeti moramo 
s še boljšim organiziranjem priprave v.zdrže
vanja, ko,t je pravočasna preskrba z rezerv-
nimi deii titd. · 

Naloge komercialne službe so bile v ,progra
mu dokaj ja-~no za6rtane in obsegajo med 
drugim odprodajo raznovrstnih artiklov, ta
ko s področja usnjarne :kot obrata OPUM, o 
enotni p~·odaji .iJn ·raba tni politi~i OZD - IUV 
z -UJpoštevanjem seznama slabih ;plačnikov, 
in -prodajo .vezati na poprej-šnjo poravnavo 
dolgov. Naloga nabavne službe pa je, da ves 
potrebni material nabavi pravočasno -in, da 
p1edv-sem v času omejit:ve uvoza za nekatere 
materia'le de1uje bolj razgibano. 
Priprava proi,z-vodnje 4n -razvoj s-e morata 
hitreje vključevati pri razvoju novih ·proiz
vodov. P.ri izdelavi vzorcev moratta pokazati 
več zavzetosti, pazljivosti in strokovnosti, 
prec!VIsem pa je potrebno tekoče poslovanje. 
Kar zadeva obveščenost članov 'kolektiva na 
samoupra"''nem področju, je b1lo precej na
rejenega, vendar bo pot•rebno naredHi še 
marsikaj, predw;em se bo ·treba bolj ddati 
dogovorjenega g.lede pravočasne priprave 
kakovostnega gradhra za seje -samoupravnih 
organov in dwžbenopolllit-ičnih organ1izacij in 
s·klicevati pravočasno 1sestanike 6amoup-ravnih 
jeder. Sodelovanju posameznih ikomisij bo 
treba v .prihodnje pos•vetiti še 'Večjo pozor
nost, še več pa Ibo potrebno 1s:toriti na pod
ročju družbene samoza·ščite. Na v:seh ravneh 
samoupravljanja morramo b11li dos'ledni. S 
sred-s-t.v:i, ki 'so nam zaupana, mora-mo uprav
lja.ti 'kar najbolj gospodarno. V:sa ,samouprav
na politika mora biti odraz hotenja vseh de
lovnih ljudi, 1kajti -le t a'ko bomo lahko naš 
samoupravni rs.i1stem pripeljali do tiste ravni, 
ki je v naši sat11ouprav.ni socialis•t.ičn.i družbi 
nujno potrebna. 
Z uvedbo -nekaoterih ukreopv, ·Id 1so ,bili nave
deni v pl10gramu, se je ' 'pra·ša:nje delovne 
discipline nekoliko ·izbollj ša:lo. Ker pa še ne 
dosegamo na •tem področju želenih rezulta
tov, bo potrebno nujno uvesti ostrejše ulkre
pe, preclv.sem za •tiste, ki hote ali nehote 
krnijo s kakršnimilmli izpadi, oz·iroma nede
Javnostjo in neo-dgovornostjo ugled temeljne 
organizacije in s-labijo pos'lovni uspeh delov
ne organizacioje -kot celote. 
Ko dajemo, .po 'sprejetih nalogah, oceno go
S:podarskih gibanj, ugotavljamo, da smo v 
splošnem dosegli ugodne rezulta-te, vendar 
se ·moramo zavedaVi, -da je tle dobra samo
upravna 011ganiziranost, delov.na disciplina, 
varčevanje na v.seh •področj•i:h in temeljita 
medseboj.na povezanost vseh družbenopolitič
nih organizac-ij in .s-eveda v.seh članov :k:olek
ti'Va porok za bol}še poslovne uspehe, s tem 
pa bomo dosegli boljši osebni dohodek in 
družbeni standard. 

Predsednik DS: 
Herman Lešniik 

Načrtno 
zmanjševanje 
zaloge blaga 

v nam omogoca 
večjo finančno 
likvidnost 

IZVAJANJE NALOG AKCIJSKEGA 
PROGRAMA TOZD USNJE-PLAST 

Osnovna načela za ,izdelavo akcijs-kega načr.ta 
so bi'la potrj ena že na zboru delovne skupno
sti TOZD dne 2. avgusta lani. Celotno izdelan 
akcijlski :program za leto 1975 pa je bH po
trjen ob koncu !runskega poslovnega ~eta. 
Naš letošnji ,program ima vse bistvene os
nove in ri.zhodišča v okviru 'p11ip-rav za izde
-lavo srednjeročnega programa razvoja v 
letih 1976- 1980. 
Za leto 1975 je bil sprej et načrt prometa v 
viši-ni 250.000.000 din. Rea.liz•acija prometa -v 
prvih 'petih meseoih je bila dosežena rv višini 
97.228.842,41 >Clitn, :kar predstavlja ·incteks 111 
v primerjavi z istini. obdobjem lani. Realizi-



Galanterijski oddelek je zmanjšal svojo pro
izvodnjo; v tej delavnici bo kmalu stekla 
proizvonja usnjene konfekcije 

rana r~~i-ka v ceni je !bi;Ia dOISežena IV z:nes
ik,u 9.981.341,50 din, i:ndeks 104. P·ripominjamo, 
da se naše rprodajne cene v tem obdobju niso 
bistveno povečale. Pretežen del pres·ežene 
reail:izacije proos.tav·lja fizično povečano re.a
lie:acijo prometa. Kot enega i.zmed .glavn1h 
uspešnih kae:ailcev 'l.l!speha deJa štejemo dej
stvo, da smo v naših pos'l:ovnih enotah uspeli 
znižati pO[preČine zailoge za 5.042.097,82 din. 
Načrtno rz.manjšanje ;zailoge b~a,ga nam omo
goča večjo finaneno li:kividnost. Glede f·i
nančnega poslovanja smo :sprejeli sklep, da 
lrupce, ki imajo saLdo nad 90 dni, tožimo in 
jim ustav1mo iV'saiko nadaljn!je kreditiranje. 
V II. polletju rpa se bo ta zgornja meja 
zmanj•šala na najmanj 60 dni. Kljub 'I.I!Speš
nim pozitivnim kazalcem dela imamo največje 
težave prav glede finančne [iJkvidno.sti. Zato 
smo li:z;terjevallni s.lužbi posvet-ili največjo 
po;zornost in sprejeli še <Vrsto omejitvenih 
ukrepov, iki bodo v prilhodnjem pos~ovanju 
predstavljatli finančno .pozitivne karzalce. 
Ena izmed naših osnovnih nalog je tud.i 
progran1, da v naj-večji možni meri miž.amo 
popreone plačillne roke tudi do vseh TOZD v 
okviru naše OZD. 
Nesporno je dej1st1Vo, da zaradi notranjih fi
nančnih omej1tv·enih ukrepov nismo dosegli 
še višje reaHzacije pTometa. 
Iz navedenih osnovnih karzalcev v prvih pe
tih mesecih [etošnjega 'leta je Vli.deti, da so 
rezu:Lta t.i naše TOZD 'kJjub splošnim rzaos.tre
n1m Uikrepom lrn tee!kiJID pogojem gosorpdar
jenja •Uspešni. 
Tudi v prihodnjem obdobju bomo skušali 
zadržati dosedanje rezultate ll1Stpešnega dela. 
Vsekakor pa je naš naJIDen, da bomo v okvi
ru danih možnosti s po:51pešenim de:l.om ure
sničiti in dosegli postavljene na!loge, ki smo 
jih načrtovali v našem akdj-skem prograJIDu. 
Ob zaiključku prvega poHetja bomo [ahko še 
bolj dejansko in vsestransko ugotavljali 
sp1lošno oceno doseženega dela. 
V okviru akcij.skega pmgrama pa ne oce
njujemo samo izvajanja gospodarsko finan
čnega načrta. Upoštevati moramo tudi iZipol
njevanje vseh ostalih zastaW.jenih naif.og in 
vrsto nerešenih problemov, ki bi ob poziti>vni 
usmeritvi .iZJkazovali še boldše rezultate go
spodarjenja. Zaradi tega je nujno, da čim
prej rzačnemo z njilhovim reševanjem. 
čeprav .so biH z vključitvijo oziroma pripo
jitvijo naše TOZD .v OZD IUV dani vsi po
goji, da se a!k·ti'V'Il.o vključimo v nove eko
nomS'ke odnose; ki povezujejo proizvodnjo 
in trgovin na osnovi združevanja sredstev in 
dela na bolj ekonomičen na6n, lahko ugoto
vimo, da tega načela nismo .USJPeli v celoti 
uresničiti. Za ·rešitev tega rprol>lema obstaja 
vrsta obje!k.tivnih vzrokov, :Ici jih bomo mo
rali v ;prihodnjem sodelovanju dosledno in 
uspešno reševat·i. 
Tudi v tej smeri so vidni ;poziti'Vlli reruiltait, 
s·aj je bila v OZD IUV dmenovama rstroikovna 
komisija, 1ki ima nalogo, da prouči in [pripra
vi predloge, iki bodo vključiJi dejavnost trgo
vine v celoten in enoten program, iki je na
ČTtovan ·V okviru naše OZD. 

V .zvezi z izvajanjem akc-ijskega programa 
moramo ikriti6no oceniti dejstvo, da nam 
k!jrub vsestr.anskemu prizadevanju ni uspelo 
rešiti trenutno največjega problema, načrto
vane gradnje osrednjih skladišč. Izvedba te
ga programa je v danih pogoj.ih goopodarje
nja trenutno za nas skoraj nerešljiv prob
lem. Verj-etno je edini izhod isikati v mož
nosti, da se v ,prihodnosti rešuje ta problem 
v okviru skupnih naporov v celotni OZD. 
Ob pregledu celolmpnega itZvajnja akcijske
ga .programa ne smemo .prezreti dejstva, da 
je naše skupno delo sta1no predmet razprav 
pri organih 111pra>vljanja in pogojeno z ,poglob
Ijendmi delovanjem družbeno političnih de
javnikov v TOZD. 
Samoorganizranost, ki jo omogoča delavska 
in družbena samouprava, je naše zagol!ovHo, 
da bomo vse .sprejete in načrtovane na1oge 
.izvedli uspešno in bodo v skladu z razvojnim 
načrtom našega stkupnega programa v ce· 
•lotni OZD IUV. 

J. v. 

. Naši delavci 
ne izrabijo svojega 
prostega časa za 
počitek, pač pa za 
»šušmarstvo« 

Zavedajoč se težav v .gospodarstvu nasploh 
in v skladu s sprejetimi dokumenti na IV. 
sejd CK ZKS in na X. :seji ,predsedstiVa CK 
ZrKS so delavci, združeni v TOZD IGRAD -
gradbeniš.tiVo, sprejeli .na po~agi razprav na 
z,borih samourpmvnih jeder AKCIJSKI PRO
GRAM za leto 1975. 
Ker se bližamo za;lcljučku II. t'romesečja po
slovnega leta, •smo dolžmi analizirati dose
danje izvajanje sprejetega akcijskega pro
grama. 
Kot prva zadana naloga je bila rzaostlliti oseb
no odgovornost na vseh področjih, ·irstočasno 
pa za>vedati se tega, kar moramo narediti 
za tpTejeto p1ačitlo. žal moramo .ugotOIViti, da 
se nekateri posameznik~ premaif.o zavedajo 
svoje osebne odgovornosti, toda nekaj se je 
le izboljšalo. Ko •smo anaJiziirali, aM so v lko
leikltivu nezaželeni elementi oziroma škod
ljivci samoupraVIljanja, nismo :mogl·i ugoto
viti, da so taki med nami, da pa je nekaj 
lenuho•v, ki kvari•jo ugled celotnega kolektiva 
in podjetja; to ža[ moramo pri!ZJlati. Posto-

perk za odpust delavcev je dolg, ke'!' so za
koJ11ski predpisi ta:ko urejeni, da je vsak de
la•vec IVedno zaščiten. I<&rtočasno ·moramo po
udarit·i da posamezni delaveci, ki so manj 
delovnb stori1ni, ne dajo v podjetju materi
arne škode, da bi jo lahko v;zeli kot vzrok 
za odpust z dela. Za večjo delovno storilnost 
na crra-c!Jbiščih postopoma uvajamo normira
nje ~dela, ki je tudi osnova za iz.p<lačilo oseb
n~ga dahoc!Jka. Vs.i vodje gmdlbi.šč 1skušajo 
s pomočjo os:taEh delavcev skupnih ·strokov
nih sr1užb kar se da najbolj organizi·rati pro
izvodnjo. 
Kar zadeva gospodarjenje z repmdukcijski
mi materia!li na gradbiščih, ugotav.ljamo, da 
je tu narejen veliik ikor-ak naprej, čepxav še 
ni vse tarko, kot •si želimo. če analiziramo, 
kako .naši delavCi gospodarijo oz·iroma ru;prav
ljajo s IStmji irn ostalim orodjem, moramo 
reči, da pri .tem nimamo težav, saj do sedaj 
zaradi malomarnega upravljarnja strojev ni
smo imeli :nobenih večjih popravil. 
Pri anaJ<izi poslovanja v I. tromesečju 1975 
je bi.lo videti, da smo dosegli .uspešen finanč
ni rezultat, čepnw bi lahko ·rekli, da glede 
na ugodne vremenske pogoje ter same objek
te, ki jih imamo v gradnji, nimamo dobrih 
rezultatov. Slab rezultat lahko o;p•ravličujemo 
s tem, da cene nehno naraščajo in da raz
liko v ceni pri pogodbenih delih večinoma 
uveljavljamo pri obračunskih rsituaoijah po
sameznih objeMo:v. To se nanaša na pogod
bena de~a, sklenjena v letu 1974. Za della, za 
katera !Smo pogodbe poidpi:sovali v [etu 1975, 
razliko v ceni uveljavljamo <tromesečno po 
metododogi>ji Biroja za gradbeništvo SRS. 
Glede priprave potrebne tehnične dokumen
tacije za gradnjo objekltov moramo reči, da 
jo skušamo z .vsemi silami urediti pred pri
četkom del, toda !Pri najbolj-ši vo!lji na:m ·to 
ne us;pe, v gla•vrnem zaradi tega, rker s·mo od
v1sni od nepravočasne rešitve občin:slk:ega 
orcrana. K temu bi še dodali teža!Ve z zaikon
skfmi predpisi, ki predpisujejo V•DSto doku
mentov, 1ki ~majo za •pridobitev svoj v•rstni 
red. Z namenom, da bi .pospeš1li :pridobiva
nje dolkumentacije, 1smo .s l. majem Jetos za
poslili novo 1strokovno moč, od katere priča
kujemo, da bo to doikumentacijo urejevalla. 
Uved'li rsmo načrtovanje porabe materiala 
vnaprej za v•sak objekt posebej, lki nam 1služi 
za bollj gospodarno nabavljaJllje posameznih 
materialov, ta;ko da se nam ne zgodi več, da 
naJba!VljaJIDo material za en objekt v manjši 
količini, irstočasno pa ga potrebujemo :še na 
drrUgem objekJtu, ;pa za .to ne vemo. Isto
časno spremljamo napredovanJe del po po
saJIDeZJilli.!h rgradbiščih. Predvsem skrbimo, da 
imamo vedno na zalogi dovolj materiala, 
ki se na tržištču težko dobi. To nam je do
sedaj tudi uspevalo. Kljub 1temu, da smo za
radi tega zadov·dlj.ni, moramo !Teči, da nas 
ti materia'li (bet{Jit1Siko železo, gramozi, hidri
rano apno, cement) finančno hudo bTeme
nijo, iker nam primanj:kuje obratnih !Sred
stev za redno pos:lovanje. Vse os•tale JIDateri
ale, .ki jih na t•rŽ!išou ne primanjkuje, sku
šamo nabavljati pri neposrednem proizva
jalcu. Dogovarjamo se za roke, iki so za nas 
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naj:bolj ugoom. Ker smo premajhni, ela bi 
neposredno ISklepaJli pogodbe s proizvajalci 
nekaterih materiailov, smo p·Pisilljeni, da .se 
obračamo na velike trgov.s.ke h:i,še, ozi;roma 
na njihove TOZD - malo:pJ·oclaje. 
Za VISa opraV'l'joena dela ,skušamo doseči naj
kmjši ip•lači11ni roJk IZ ;zagotovit,vijo 100 °/n 
hnančnih !sredstev. Istoča•sno 1sJcoraj (po•vsocl 
dobimo za 1pogocLbena elela .predujme, ki jih 
uporaJbl•jamo za obratna :sredstva. Rezu!Jt:a•t 
tega je, ela v 'le'tu 1975 dosedaj nismo ,imeli 
posebno teŽJkega finančega položaja; 1truc!Hi 
s·e bomo, rda taJko stanje obdržimo tucl'i 
Vlnaprej. Začasne in obračunsrke sHuacije do
stavJjamo investitorjem .redno mese6no -
do 10. v meseou. Za nepravočasno dostavo iz
vajmo sao.likcije Ido oclrgo:vonnih delavcev, v 
smi•sih.t samoupravnega Sipora!luma o delitvi 
sredstev za oseJbne dohocl:ke. 
Za v•se nabave večjih materialov na zalogo 
se poprej mecLsebojno dogoJVoni1jo direktor, 
računovodja in ikomercia'Lni vodja TOZD. Za 
nabavo osnovnih sredstev je bil izdelan ter
minski načPt, !katerega se dosledno držimo. 
Vsa osnovna sl:'ecLstva ·in naba•vJjen material 
pri prev,zemu closil.eclno pregledamo iin pri 
tem rlllgotovi.mo nrupaike •ter pravočasno rekla
mirama 'V'Sak ,pomanji.ldji'V izdelek. Do sedaj 
smo imeli 'Več !fe1kilamadj na račun dobavite
ljev .ter smo jih ·Uispešno rešili \brez rSJporov. 
Za vse materiale ,iJmamo izdelane cenike, ki 
jih pri ·Vlsa>ki u1ovi naba·vl pJ·egledamo in clo
po1njujemo. Prav tako imamo iz.dela.ne ce
ni.ke ila 1nse naJše uSiluge, ki jih nurcli.mo dru
gim. 
Pri anal•izi de1ovn,e cliscirpHne na v.seh delov
nih mestih lamlko ugotovimo, da ni na naj
višji •ravni. V pri1pravi imaiuo uvedbo pisanja 
dnevnilkov dela :za 1'\"Se delav.ce, tki delajo v 
režiji, 'vendar, če ne bo zaves,ti posmnezrniik:ov 
elo dela, tudi ta flllkrep ne bo clo1segel zažele
nega cilja. Dne"Vniike lmntwlirajo vodje po
samezni.h 's1užb. 
Poselben problem, rza ikaterega menimo, da bi 
mora!li imeti 1širšo !družbeno .podporo, v;saj v 
naši o:bči!ni, j.e nadurno elelo. Spri.čo tega, 
.da imamo 50 °/o dedavcev iz drlllgi:h republik, 
ki jim moramo zago,toVIilti norma!lino bivanje 
v n<l!ši 'Sredini. Za •te si moramo ;zagotoviti 
veliko finančnih sredstev, ·ki nam j•ih, kot že 
prej omenj-eno, priimanj\kuje. Ker ni,smo .spo
sobni 1imeti 'toil.iiko delovne !Sile, rda bi oprCl!Vili 
v.s·e naloge v Peclnem clelovne1111 času, •smo 
zato prilsiijeni delo or:gani.zkati v nadurah. 
Kot je rzn<l!no, je na območju naše občine 
veBko posao.ničme :gnudJnje, ki ISe odvija v 
glavnem v ,popoLdansrkem ča~su. Naši delavci 
v glavmem ne i2lkori,ščajo IS•vojega [pr-ostega 
časa za poč1itek, temveč v g.Javnem za delo, 
ki mu p•rCl!Vi'lno »ŠiUŠ,marSitVO«. V podjetju je 
zato zelo teŽlko ongan~rati nadurno elelo, ker 
·ni delavou mogoče plačati toliko na uro, ko
likor rza enalko delo dobi pri šušmans•tvu. De
lavcu je <težko dopovedati, da mora delovna 
or.ganirzacija za njegovo delo odves-ti dajatve, 
ki j<ih dn~žba zahteva :in katere •alan je tudi 
sam, medtem ko od za1s'lužka v šuš•mar.st·vu 
dnJiba ille dobi ničesar. Menimo, da bi naša 
občina ~aihko naredHa do~očen ikoraik za iz- · 
boljšanje tega ,položaja. V b.i.stV'Ll n:tsmo proti 
tak!emu dei.lu, prCliV pa lbi bilo, da bi dmela 
davčna 'Uprava .so v .rhnlnka v·ečji nadzor nad 
taikimi delCl!Vd in jih tudi obdavčtl:a. V :tem 
primeru ihi delavec pri ·šušmariStvu zaslužil 
manj in lbi ime!l večji interes, da dela rzato v 
delovni o11ganizadji. 
Ta problem .smo o1brwnavali na stroJcVIrlem 
•kolegiju, osnovni onganizaciji ·ZK ter rarz:šlir
jenli •seji DS TOZD in ga bomo prek naših 
dellegat.ov .za:sta'Vili tudi občinsiki IS'kup,ščini 
ter zahteva!1i, da nam da odgovor. 
Pri •sodelovanju s JcoOi.Peranti ,za obr1lniška 
cle'la vedno in 2la i\1\Sako delo !Pr·1dobimo naj
manj trii ponndbe, !ki jih potem ·komisijsko 
pregledamo. Po ugotovitvi najugodnej-šega 
ponudn~ka z nj.im sklenemo pogodbo za izva
janje del. Roke za izvaJanje elel vecLno pr:ila
ga•jamo terunins!k!emu načrtu napredovanja 
gradbenih, obrtniš.k]h in rinšt3!lacij1Sikiih del. 
N~smo zadovoljni rz izvajalci ,posamem1ih del 
glede do,govorj•enih in !POgodbeno vezan~h ro
kov, zgocLi 1se nam, reLa prvi obrtnik •s SIVOjim 
delom zamudi 10 dni in to za 1seboj potegne 
vrsto zamud še dmgih obr.tni:kov, kar nam .v 
zak<ljučni 'S•topn.i'i !POdaljša zao.uudo tudi do 
d'V'eh mesecev. 
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Vse telefonske .linije v u1a6·i upmvni rstavbi, 
ki so bMe neposredno ve!Zane v ,p1sarne po
sameznih rs<!lll!Žlb, ;sino 1prevezaH na centralo, 
tako da 'V1Se 1pogovore registrira ·telefonist, 
razen notranj<iih pogovorov. 
Kot ,zaklju6ek llail.]ko ,povem še to, da smo 
akcij•ski program za našo TOZD .sprejeli za 
leto 1975 in .da vsega, \kar je v programu, 
elo sedaj še n1smo .naredi!li; .stoj:imo na sta
lišču, ela ;VISe ni nirkoli n<l!rejeno in da se 
vsaka stvar da naredit'i ·še bolje, !kot je. 
Naša naloga bo torej ·še 'težka, tudi v ostarlem 
obclabju leta .1975, 1ka:kor tudi v naslednjih 
let]h. V ll/Panju, da :bomo :z z.druženimi moč
mi prolblerme reš·evali na najboljrši način, 
menimo, da spr.ejetJi ;program mora bHi ures
ničen. 

M. J. 

Ugotavljamo, 
da na področju 
delovne storilnosti 
ne napredujemo, 
predvsem zaradi 
slabega odnosa 
do dela 

IZVAJANJE AKGJSKEGA PROGRAMA 
V TOZD USNJARNA VRHNIKA 

Iz ;priloženega :pregleda j.e videti, da !pOsa
mezne nalloge i:z aJkdjSikega 1programa v 1prvih 
štirih mesec1h i2lpo1njujem0 o~iroma dose
gamo in celo !Presegamo, kar v prvi v.r.sti ve
lja za proi!zvodnjo lll!Sirtja, .i.~voz usnjra in ikon
fekci'je, ter dosežemo razmerje .med Jzvo.zom 
i:n uvozom, taiko v ,UJsnjarni ;kot tudi IV celotni 
TOZD UiSOJ'jar.ne V'flmika. Ugotov:ljeno dej
stvo, da dobro j.zvajamo naloge al<!cij.skega 
programa, pa ne 'Sil11e zmanjšati kriti6ne ·pre
soje rr1ekaterih nalog, ki jih dos•lej nismo 
uspeli rešeVla.ti v slkilaidu s postavljenimi oilji 
v akoijs,kem [programu. Sem sod:fjo: 
Usnja·ma ni dosegla postavJjenega razmerja 
med boljšimi in .s[aJbšimi proiilvodi, ki je 
je lbilo v akoijiSJkem progr·amu pos•tav.l'jeno 
na 76 °/o boljši!h :izdelikov in 24 ~/o IS•lahših Iiz
clelf!wv. V resnici •smo dosegli ~e 69,6 '0/o bolj
ših in 30,4 °/o sla'bš~rh izdelkov. Ra0I11er'je je 
precej 'S'la·bše od načrtovanega in je porsiedica 
med drugim ttucLi de}stva, ela smo začeli rpro
izvaja'tJ več anilin [Yod!loge, Jci jo ~rz:lberemo 
budi i.z polizcleilka, Jd je bil ,prej usmerjen v 
v.elur IS[abše ka,kovoiSti t(TQ). iK temu nrus je 
vodilo dej·s·tvo, da je povpraševanje ·po ani
JiniSik'i podlogi moČIIlo pomst'lo zaradi vklju
čitve _te podloge Jr p·rod~vodnjo čevljev za 
SZ. Po drugi •Sitrani pa je proizvodnja anilin 
podl.oge tudi z ekOU1omsikega stail.išča ugod
nej,ša, ker so proizvodni :strošiki nižji in dbe
nem doiSegamo wšje prodajne cene. Zato je 
takšna sp·rememba ,i,zbire blaga ~Smotrna. Po
leg teh vrz·rokov pa so na ;spremembo raz
merja vpliVlala tudi ozka grla in pomanjka
nje delavcev p.recLv,sem pri napenjanju. Za
radi tega nismo mog;li delati več :veluTjev, 
;pač pa !Smo lal.llko del te ISuro,vine usmeriQi v 
anilin pod!logo, ki ne gre prelk. napenjanja. 
Boljšri del nepredeil.ane ISillrovine [pa ostaja v 
ueiJzgotoV'ljeni proizvoooji. 
Akcij1ski prog.rarm predvideva enakomerno 
izrabo dopus.tov ISikoZ>i V'Se leto. V 4 mesecih 
rsmo izkoci1sti1i manj dopustov, kot :smo na
ČPtovruli. IrZJkoriiS•tilli 15'1110 1samo 88 "lo v lužil
nici, 80 Ofo ·v abdelova:1nici in 84 Ofo v dodelav[ 
in 1ak·irnem 01ddelllru. Slktupaj je llllsnjarna iz
korios.tila 84 'Ofo načrtovanih dQpusto'V. Odsto
;panja od načrta ISO nas•to,pila v januarju in 

f.ebn~arju za•radi ,zamude pri načrtovanju, v 
drugih drveh mesecih pa je bi'! odhod večj.i 
od prihoda, zaradi česar nirsmo mogli zamu
jenega nadoilmaditi. 
Kot poseben probilem se J>Ojavlja ·velika me
njava cle·lovne 1si<le. 
Vdi>ko del•Cl!Vce:v odhaja, vendar me dobimo 
ustreznih nov.ih .delavcev. 
Za~ln'je ·čase ugotavljamo !!udi, da ne napre
~uJemo z delovno 1stori'l<nostjo. Preclv,sem se 
Je odnos do de1la po1slabšal tam, lkjer imamo 
za,posrlene ml·ade delavce hlJ. tudi delavce ki 
ni·so domačini. Zato bomo morah problem 
o:>knbe z zadostnim š.tevilom delavcev reše
va.t·i 1tucli z nabarvo 1sodobnejše ·CliPreme, ki bo 
omogočala doseganje večje [proi:z·vodnro.sti ter 
tu~i z do~'lecLnej ,šimn!idzorovan_jem ·i.zvajanja 
nalog p~I . . 'POisamez,rNh delovmh ;posto.pikih. 
Ta v pogOJ Je š<: po:seb~o v~en 1pti •reševanju 
nocneg~ dela_ IZeii_l,;>_k, •kJer ~I la~ko 1s ~tem ,pPi
pomogh k 'lutre<J'S~ odpravi rnocnega dela za 
žens'ke. 
Iz 1prHoženega ,preglleda je vktno, rela IŠ•četinar
na v tem obclolbju ni do1segla načr;tovane pro
i .zvo~'nje §četin. Manj.ša ,p·ro·ilzvodnja je po
sl_eclr~a rtega, ll~er /l)redv'i~e~a modemirzacija 
m _btla ~ravocasno zalkilJrUcena. Vendar je 
prOizvodnJa v apr,iflll.l že večja kot prej:šnje 
~pes~ce . T_o ;p~eni, cl_a bomo, ker j•e •V cuprilu 
ZC vbil nOIV'l ~trOJ montiran, rSeclaj povečali me
seono prmzvo:dnjo. Pridobi•vanje ščetin v 
U«·1~i<rr.TJ ·i ;pa ;je mnogo boljš·e, kot ·smo ga 
naortovah. 
Pro.izvodnj.a v galao.tteri•j'i 1n konfeil<!ciji pa je 
enaJka Jai]Siki im v rgalanteriji .še mi [prišlo do 
s,premembe .proiz·vodnje, 1ker ISe •<>aJlao.lterija 
še _ni preselila: Enalko v.elja za ko~fekcijo. 
KlJub v:sem •tezavam in problemom pa !lahko 
ugotovilmo, da 1smo dose,gl.i to da na·ša me
seč:na .proi0vodn'j.a v teh mes~C'ih .ni ni:k!dar 
padla pod 2'50.000 m 2 usnja. To je pTav go
tav o ugodno vplivalo na •Stroške poslov an ja 
in konč-no tudi na rezu~tat, ki smo cra ,zabe
~ežirH v 1Pn':0m tromesečju. Ta je v ~primer
JaVI z -~~akrm ~b~objem leta 1974 mnogo u
godneJSL •Pretezm lclerl ugodnega f.i!nančnecra 
pos.loVlan_i·a 1sicer irZJv.iTa ,iz 1~premembe devfz
neg!l te~aja, ven~ar je _na rezultat VIP'li-vala 
tudi veh'kost \prmZJvodnJe. Tako 1smo v treh 
~ue~ecih letos dosegli v celi TOZD v ,pr.~mer
Javr z :letom 1974 za 207 °/o veoji dobiček za 
118 'Jfo večjo amortizacijo ,i:n .za 178 ~/o v~čjo 
akumulacijo. K!l.·jub lllgoidnim rezubtatom se 
~1e smemo :slepiti, da je vse v muj1lepšem redu 
I<n da ni ,problemov, rki jJh mommo nujno 
čim hitreje rešiti. 
Prav got_oV'O bomo morali v prihodnje čim 
doslecLr~~Je reševa:t•i Vipra!šanje izvajanja N'seh, 
v . aJ<:ci~.sJcem progr~ zapirsan.ih nalog, 
pn ce~u:er bo~o morah ;posebno .pOIZornost 
posvet•Itl ana:hm ,posloVao.lJa 1skozi obr'a'Vinavo 
režij1skih stro§kov 1ter še posebno '"Pmšao.1ju 
prOizvodnosti in tudi načntovanju .za obdob
je elo leta 1980. 
Sestavni del vseh naših naporov pa mora 
biti čim boljša obveš,čenost '"seh člarnov ·lw
lektiva in na ta način možnost odločanja o 
rez ul ta tih elela. 

Bw·varna, sodi za nevtralizacijo in barvanje 



Katero krzno 
bo letos 
-v modi? 

KRZNARSKI VELESEJEM 
V FRANKFURTU 

Od 23. aprila do 27. maja je letos trajal, 
frankfurtsk-i .krznans·ki sejem, za ·katerega 
lahko še zmeraj trdim, ela je dejansko tudi 
naj•ve-čj-i, ,ne samo po reklami. Na par-iškem 
sejmu so rorzno in krznarski •s,troji bolj 
dopolnilni artikli usnjarskega ve'lesej:ma, se
jem 1krzna v MiJlanu, ki je navadno vsaj 14 
dni pred frankfurt•skim, pa se 's-icer -stalno 
pcve6uje, vendar je ta še vedno -bolj kot 
nacionalni seJem krzna, 'sicer z nekatel'i·mi 
inozemskimi predst-avniki, ki pridejo verjet
no brez posebnih !komercialnih želja. Zani
mivo je, da tudi same italijanske vodilne 
klcznarske hiše svoje modne revij·e, .s kate
Plmi v Frankfurtu .i-zstopajo aM celo omari.1-
ljajo, pripravijo in prah.rani:jo za Frank
furt. Sicer tudi Gvki rpoi.zkušajo uvesti tak 
sejem, zato pri stroških za reklamo ne ,sko
parijo, vendar je po mojem -ta sejem .le bolj 
kot komercialni 'sejem p·rodaje konfekcij,skih 
Lus-lug, .za katere -so bili GPki nekaj let pri
z,nani kot najcenejši na -svetu ·in dovolj so
lid-ni, -vendar j-im zadnji cl·ve leti -resno rz niž
jimi cenami odjedajo kruh Korejci. Za1o je 
verjetno taJk!le sejem Grkom za-radi crekl·ame 
tudi potreben. Vr.zhoclni sejmi pa niso speci
alizkani, ·kjer pač kr-zno 'le bolj propagrrajo 
kot prodajajo. 
V Frankfurtu \Smo videli v g·Javnem vse s•tare 
proizJVajake krzna•rske rstrojne opreme. Po
nujali so v glavnem klasične naprave, brez 
posebnih novosti, kvečjemu dopolnjene v več 
izrnenah, ni rpa hi-lo 'vakuumskih 'suš-i-lnic, be
tonskih mešalcev za .strojenje 'krzma, tudi 
SchoecHa ne, verjebno je cena ra.zstavnega 
prostora rvisolka za sedanj,i va•rčevalni čas. 
Ni pa bilo opaziti, da bi kateri 1pmizvajalec 
konfekcij•ske opreme manjkal, še manj pa 
pro-izvajalec drobnih dopolnilnih artiklov; po
sebno dobro so verjetno us1peli obl.i1k"'·V-allci in 
prodajaloi 1krojev, 6aj 1se je bilo potrebno 
pri podjetju Ute postaviti ·kar v vrsto. 
Od 'proiz•vaj.akev pomožnih .materialov za 
strojenje 1krzna j-e letos maJ?-jkal I:Ienckel, 
Leube je bill 1e en dan na seJnlu, srcer kot 
uradni obisrkovalec. P1'i ·teh, tudi vel,iJldh ']J'ro
daialcih, bi človek rekel, da 6e po n aftni 
Julzi veHiko bolj borijo za stranke, :kot pred 
kri.zo. Nič več ni opaziti, da te takle komer
dalist enega ali cl!rugega podjetja z nasme
hom in z uradnim »SOlTY<< na hitro ods-lovi. 
In katero ikrzno bo letos v modi? O nercih se 
sl-iši, da jU1 je še vedno težko prodajati. Na 
dražbah jih prodajajo - še 'Vedno po nižji 
ceni in 'koli6na je za okrog 4 milijone manjša 
od prejšnjih let. Pobal:'Vanih belih nercev v pa
sLelne -tone je bilo Jetos manj, vsi. rjav-i nerci 
so pa .v glavnem s trojeni po reinforcing me
todi (Verstarkung - mogoče poglobljeno), 
to je metoda, ,ld za eno s1topnjo potemni dla
ko, nerc pa še vedno <Ybd-rži na.ziv naravne 
barve. Perzianarji so nekaj na boljšem, ven
dar se tu zaradi večje ploskve posiljuje jo novj 
toni, po1sebno pri Thorerju, dl1Ugi pa ga po
izlmša:jo pO'snemati. Pri osta:lem nizkem krznu 
so naravni ba-rvni kontra-sti vedno še z barvo 
bolj .poudarjeni. Največ je še vedno 'dolgo
dbčnega k rzna, boc\.i1si naravnega a li spet 
v celi harv.ni rplos'lwi, -razen ·Ii·sic še posebno 
rakuni s s rebrnimi konicami, .pa oposumi v 
vseh to nih in .za to krz.no bi človek rekel, 
ela ·take barve tudi iaže ,prenaša. 
Krznenega velurja in embros krzna je bilo 
manj , ker se sliši, da to ni posebej moda 
ampak -potreba; mogoče sta pa razprodana? 
Ba·rve ,so še vedno stare standa11dne, nat9 
pa s ledi celotna skala svetlejše od naših. 

F.M. 

Marsikateri fant 
je zanemaril šolo 
zaradi skromnega 
zaslužka v opekarni 

Preprosta proi-zvodnja izdelkov iz Ž!gane gli
ne je billa vpeljana že ·V nedoločeni davni·n:i v 
krajih, kjer so !@.Je na voljo rplasH primerne 
gline. 
Arheološka .razi,skovanja so pokazala, da so 
se naš·li clrobc·i opek, ·ki so biH i.nclelani v 
okolici Vrhnilke že ~' ,r.imsJdh -ča:s,ih. Po vsej 
verjetnos-ti je tudi v poznejših obdobj-i-11 slu
žila vrlmišlka •glilna za ročno izde'lovanje raz
nih zidakov .in st·rešnilwv. 
Ob koncu 19. stoletja -se med dwg.imi ope
lcamami na štajersk•em in v u1koHci LjiUblja
ne omenjajo tudi opekan1e na Vrhrdki. Te 
ope'ka•rne pa so po-stopoma že uvajale 's•troj
no obratovanje. Obsežni s•loji gline na ob
močju Vrhni:ke ·so zagotaiV'ljaLi trajonej•šo ope
km-s.k·o dejavnos1t. 
Za takratne razmere se je pojmovalo, ela je 
opekarna .strojno opremljena, ·če 'je imela 
parni st·roj za pogon enostavne poižne ·stis
lmlnice in dvigalo ·za dviganje izde~kov v 
gornje et-aže. Taiko je bila opremljena ·vrh
niška opekarna , iki je takra:t slovela za so
doben obrat, ki izdeluje zelo ,kakovostne iz
cldlke. 
Kot so pdcpove clovah .starejši Vrhničani, se 
je tovarni,~k-a sirena na opekarni oglasila 
leta 1897. Razuml~i,vo je, ela so se tega -ra:zve
selil:i š tevi'lni revHi delarvci, ki •so se preživ
ljali z dniJnanst-vom in s trdim d elom ~' go
zdovih . Sicer •pa lahkega dela in dobrega 
zaslužka .za f.ioste , ki 1so dobili delo v ope
kami, tudi ni bilo, toda glmrno, bilo je delo, 
Ope'ka:rna je billa ta~m opremljena, da je 'lah
ko obratovala sanro IV takoimenovani sezoni, 
to je bi-lo od 'Sredine marca in v najboljšem 
primer-u elo konca seprt:elJ.lbra. Vs·i i-zdelki so 
se sušili zunaj na rprostem, .zato je obstajala 
velika nevarnost, da j-ih ute~ne uničiti že 
.prva -slana. 
V sezorni je v opekarn.i V1Se mrgolelo, saj je 
bilo zapos'lenih 90-100 delavcev ,nseh s tarosti 
in obeh spolov. Močnej,ši odra:sE delarvci so 
delali v jami, kjer so ročno ko,pali in narkla
dali glino na vozičke :ter jo dovažaLi elo ope
karne. Moški de'la'Voi so bi'li tudi rpPi •stroju 
in ob peč.i. Poseben ugJed so u.živa•li de'laovci, 
ki su delaE ob peči, •imenovali so se »ri.ngar
ji<<. To ime 'Se jih je prije:lo zato, ker so 
dela:li olb ~rožni peči, ki .se .po nemš,ko ime
nuj-e »ringo-fen<<. T1~do arkordno delo pri -viso
kih temperaturah j,im je v sezoni zagotav
ljoalo precej boljši zaslužek. Mnogi od teh 
pridnih delavcev so si pr.is'luži'li skromne hi
šice s krp-ico zemlje. Bi-li pa so tudi taki, ki 

so prigamni denar pusti:li v gostilnah, saj 
je bila nekdaj na Vrhnilki skoraj vsaka tret
ja hiša ,gosti.lna. 
Močno ISO bile pri delu zastopwne tudi ženske, 
ki so delale pri ročnih rezalnih mi:zioah za 
strešnike in zudake. Odvažale in tudi odna
šale so izdelke od ·s.trojev v sušilne •pol-ice od 
pritličja in celo v četrto nadstropje nad peč
jo. Tn je b.ilo ,slabo pl-ačano trdo delo, ki 
ga ženske pot•rpežljivo opravljale, ker so na 
vsako izpraznjeno mesto čakale že druge, 
zaslu:llka potrebne dela\·1ke. 
Posebno poglai\rje pa je bila otroška delovna 
sila, predv-sem dečki, ki so brzeli s posebni
mi za prevoz surovih zidakov prirejeni-mi 
samoiko'ln-i-cami od 1stroja do odda,lj-enih su
šilnih g·ričev in nazaj. Ves dan, delwlo se 
je po 12 ur, so neprenehoma vor.ziLi po 24 
surovih zidakov (čez 100 kg) na sušilni pro
stor, kjer so jih ,ženske zlagale v griče. 

Marsikateri od teh fa111tov je zadlema:ri·l šolo 
zaradi skromnega zasLužka v opekarnL Opri
jel se je opek-ars,kega dela in, če je bil dovolj 
močan 1ter imel srečo, je post'a!l celo ·ringar. 
Veliko jih je bi1lo, lki •so delaJli SM110 med 
šolskimi poč-itnicami in ·so tako imeli rpri
J.ožnost okUJsiti t11do delo na opekami. To 
.hm je pripomoglo, da 1SO se še bolj oprijeli 
učenja in 1posta'li inženirji, profesorji -a'li go
spodans·tveniki, 1kiljub t·emu pa dela na ope
kami ni1koli niso pozabili. 
Opekarna je pri že ,navedenem številu de
lavcev proizvedla do 3,5 milijona orpečnih iz
deHwv na leto. Torej je za 1proiz,vodnjo 1 mi
Iij Oina izde-lkov na leto I}JOtrebovala okrog 28 
delavcev. 
Po osvoboditvi so ikmah1 pričeli misl-Lt.i na 
posodobljenje opekarne. V jami je kopače 
zamenja,! bager, vozače pa 1lokomoti~a. Za
menjani so bi-li •sta-ri 1stroj·i za obl.irkmranje z 
nov1mL P01stavljene so bi'le umetne sušilnice 
za odsuševa111je izdelkov. Le v peči, !ki je že 
močno načeta od 'staros·ti , je še precej po 
sta-rem. 
SNupno je zarpo'Slenih 65 delmrcev, ki pro
izvedejo 7 millijonov enot opeke na leto. V 
primerjavi med nel~danjimi 28 s sedaj 9 de
lavci za izdelavo. 1 milijona enot na leto je 
dosežen dokaj šen napredek. S tem I}Ja še 
ne moremo biti zadovoljni, saj zaostajamo 
celo za n-ekaterimi slovenskimi opek.arnami 
npr. rza opekarno Ma-riobor-KošaJki, ik,i za
pos-luje 2,5 dela~ca za proizvodnjo 1 milijon 
enot opeke na leto. 
V 'svetu obstajajo obrati, ki za proizvodnjo 
1 mi·lijona enot opeke na leto potrebujejo 
manj kot 1 delavca. 
Z zanimanjem pri!čakujemo -re:oultate naše 
nove opeka,rne. 

A. A. 

Skladišče za glino v stari opekami 
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Sklepi 
samoupravnih 
organov 

DELAVSKI SVET TOZD USNJARNA 
VRHNIKA JE SKLEPAL O NASLEDNJEM: 

l. Potrdi'l je program ,i.nves.ticijskil~ ~~aiožb v 
letošnjem letu v vrednost! 1,9 mthJm'cle S 
din. Najvišjo postavko v tem prog~all!'u p~ed
staVlljajo •stroški za varstvo okolJa, In sicer 
580 •starih milijonov. Sledijo ji nakupi stro
jev m opreme za ,izboljšanje delovnih ,pogo
jev in odpravo nočnega elela žena v v~ed~o
sti 400 'Starih miilijonov. Za nadomestilo IZ
rabljenih sredstev je proedvJdenih 230 mili
jonov in prav toliko za izpoiJ?oLnitev teh~<?
logije, povečanj~ proizyodno?t~. te1: ekonoamc
nejše poslovanJe. Iz JnvestiCIJ:Skih sredst~v 
je odobreno ;posoji:lo TOZD Tovar.na usnJa 
šoš•tanj (na 4Jletni odplačilni . r:ok) ,z~ nak~p 
opreme, s k~~ero .bodo ured1l;i ISVOJe P~<?~z
vodne zmoo-1J1VOSVI. Za preselitev ·s.:klad1sca 
na veliko iz"'Ljubljane v prostore ,ščetinaPn.e, 
postavitev zašči1me ,ograje o~ro~ tovarne ~n 
za JJOŽarno rvamost Je namenJemh .600 s~·ar~h 
milijonov, 200 milliijonov :pa je :pnhmn}emh 
za rezervo in nepredvidene potrebe. 
2. Stroški gradnje nove opeikar~e .so ISe po
večali iz 6,3 na 8,2 mitlijm;di. ~ dm. Prv9. do
davno mili'ja11do pr·edstavlJaJO podraz1tve, 
clruao pa dodatna dela, iki j,ih ·V .prvotnem 
progl1alll1U ni,smo pn;dvideli: D~larv.;;;Jci s:ret se 
je odločil, da zaprostmo pn LJUbll.Janski ban
ki ,za posojilo v viš-ini te razlik~, ~ nan~ je 
bilo tudi odobreno. Opekama naJ bi predvido
ma pričela ,s i]JOSol'iUSilim obratovanjem 'sep
tembra Jetos. 
3. Sprejel je ·samoupravni sporazum o ure
ditvi medsebojnih f,inančnih razmerij med 
TOZD U.snjama Vrhnika in TOZD Tovarna 
usnja šoštanj iz naSilova ISaJ!1acije TUš v letu 
1973. Po tem :sporazumu so ·se de~ovni .}judje 
obeh TOZD sporazumeli, da bo TOZD TUš 
vrnila TOZD Usnjama Vrhnika :smdstva, Id 
jih je ta v.Joži,la v sanacijo TUš v vrednosti 
1,129.800.000 S din. O tem spo-ra:zJlllnu so po
prej razprarvljali in sklepali delavci na 'se
stan'k·ih samoll[)ravnirh jeder. TOZD Tovarna 
usnja šoštanj bo ta :sredstva •vračala .td leta, 
in sicer 1976, 1977 in 1978 z 10,5 Ofo obrestno 
mero. 
4. DelaV1s,k,i ,svet je na svojih sejah redno ;pre
verjal izpolnjevanje akcijskega progr.<tma .. 
Med drugim je ugotovil, da mman1o delovm 
čas smotrneje i.zra:biti in doseči z drugačno, 
boljšo organizacijo dela in odgovornejšim 
ter boij poštenim odnosom do dela in nalog 
boljše delovtne rezuiltate. 
Tak dnos do dela bo ;poleg IS1trojne opreme 
močan prispevek k prejšnji odpravi nočnega 
dela žena in nadun1ih !SObot. 
5. Verificiral je !Pravi1nilk o dodeljevanju ~sta
novanj in posoj.il, ki ,go ga :pred tem obrav
nmrali in sprejeli delavci na sestankih samo
upra~nih jeder. 
6. Potrdil je pravilnik o organiziranju in iz
vajanju d11užbene ,samozaščite. V komisijo 
za družbeno samozaš-čito je imenova:l Staneta 
šventnerja, Antona Homovca, Janeza Gorenca, 
Miro Dimač in Franca Vogr,inca. Varnostno 
službo pa je zadolžil, da ;pripravi navodila 
o izvajanju pravillnilka. 
7. V Reflektorju - prilogi časopisa Komu
nilst - je odobril objavo .sestavka o raZJvoju 
in organiziranju OZD IUV za ceno 1,200.000 
S din. 
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8. Sindikalnemu peVIs.kemu zbm~u TOZD 
Usnjar-na Vrhnrka je odobrH nakup oblek 
z emblemom IUV za ceno okrog 6,000.000 S 
din. 
9. Odobril je nakU[J časopisov ·in knjig za 
knjižnico v novem domu druŽlbene prehrane. 
10. Odobril je naku[> obveznic federacije za 
200.000 S di.n. 
11. Alojza :iJnž. Kržmanca je imenoval za cle
legata v enoti za družbeno pomoč v stano
vanjskem gospodariStvu in enoti za graditev 
stanovanj v občini Vrhni1ka (namesto Stanka 
inž. Ilije, ki oje odšel ,iz našega koleiktirva). 
12 .• Toma Buuka pa je imenoval v 1komisijo 
za ugotavljanje kršitev deLovnih dolžnosti 
(prav tako namesto i1nž. Stanka I.lije). 
13. Po 's'klepu dela;vske.ga sveta je TOZD 
Usnjar-na V!1hnika p-revzela pokroviteljstvo 
IL skupščine Kluba zdravljenih alkohoUkorv 
na Vrhniki. 

Odbor za medsebojna razmerja 
TOZD Usnjarna Vrhnika pa je sklepal 
o naslednjem: 
l. Pre.gJedal je ,stanje razpoložljivih sredstev 
za stanovanj,sko gradnjo do konca letoš
njecra leta. Ugotorvil je, da bomo iz ,pris,pevJ<a 
za ~ranovanj:sko gradnjo in iz vezanih sred
stev :pri banki letos razpolagali z okrog 1,1 
mili~arde S din. Od tega j~ i·zločii za akon
tacijo za nakup stanovanJSikega 1hloka na 
VPhni'ki v Gradišču 300 mi.tijonov S din. 
Stanovanjski bloik z 20 'stanovanji {6 enosob
nih, 9 dvo.sohni:h in 5 twsobnih) bomo :kupili 
od TOnD I.grad-gradb. ~a ceno okrog 700 
mHi:jonov S din in bo vseljiv predvidoma iko
nec julija 1976. 
Za .posamezno s'tanovanjsko gradnjo je raz
delM 73 prosilcem 200 milijonov S din .. Pri 
tem delu je odboru pomaga!la stanovanuska 
komi,sija, ki si je ogledala VISe gradnje in 
posredovala odboru ugotovitve, kdo izpolnju
je i)JOgoje in ima ;pra·vico prositi za stanovanj
sko posojilo. 
Za adaptacijo obeh staY.b :kupljenega Doma 
počitka na Vrhniki je rezerviral 150 milijo
nov S din. 
Sprejel je sklep, da TOZD Usnjama VI,hnika 
zaprosi za 180 milijonov S din posojila za 
na:kup stanovanj,skega bloka v Gradi1šču iz 
sredstev za usmer.jeno stanovanjlSiko gradnjo 
v občini Vrhnika. 
2. Razporedil je kandidat~ za .letovanje v 
počitniškem domu v Str~n'Jal1t"L_, m v 10 avto~ 
priiko'licah v ikam:pu ,p.n Porecu. Letos pn 
tem cleilu ni imel takih težav kot ~ani. S pre
razporeditvijo ;po :posame~nih izmen~h, ~i je 
bila OIP'l'av'ljena ·v soglasj~l s .kan~tda~I, S? 
prišli na v·r.sto za letorva:n.Je VSI pnJaVlJenCI. 
Neikaj prostih sob in pritkolic. v prvih in za9-
nijh izmenah pa je ponudil delavcem Iz 
drugih temeljnih 011ganizacij IUV, iki so po
nudbo se;veda sprejeli. 
Določil je tudi osebne d<:>hodke osebju po
čitnJ,š!kega doma v Strunjanu. 
3. Si]Jrejel je slclep, da ~.c;>ZD '!Jsnj~Tna V·rh~ 
nika vloži •tožbo za pn:silno Iz·sehtev •proti 
Janezu Purkartu, ki se je brez pravne pra
vice VISel.il v stanovanje v bloku na Tržaški 
cest·i 17. To stanovanje so naši samoll[)ravni 
m~gm1i dodelilli že pred daljšim ča.so~m t?va
ri•šu Francu Pirmanu - borou, ki se mma 
urejenega stanovm1}skega vprašanja. . 
4. Temeljni organizaciji Igr·ad-gradbeiuštvo 
je dovolil da v obratu družbene .prehrane 
kupuje m~lice, kosila in večerje za de'l~vce 
z o-radbišč. Določil je tudi ceno, in sicer: 
m;!ice in večerje :po 1.200, kosilo 2.700 SD. 
5. Sprejel je sklep, da .se ~ P.očit'l~iš,kem do
mu v Strunjanu lahko ;po ISti cem kot 'leto
valoi hranijo tudi •prehodni gostje (člani ko
lektiva), seveda če bodo to dopuščale :omeg
ljivosti kuhinje. 
6. Odbo!1U za· pohod ;po po.teh Partizanske 
Ljubljane je odobril oglas v vrednosti 200.000 
s di'll. 

Delavski svet TOZD Usnjarna šmartno: 
l. Sprejel je program inves.ticij za letošnje 
leto v s!kupnem znesku 540 milijonov S din. 
Nakupi srtrojev so namenjeni odprava ozkih 
grl, povečanju proizvodnje, izboljšanju de
lovnih pogojev, nadomestitvi rabljenih stro
jev in seveda odpravi nočnega dela žena. 
Usnjarna dobi brizga'lni aparat in vakuum-

sko sušihlico, v kr:vnarni je najvišja postavka 
brl!si.lno•mehčah1i stroj , za .konfekcija 'k!l"izna 
so kupljeni krznarski in šivalni s•troji in za 
konfekcija usnja 5 šivalnih stroje~' . Za po
trebe celotne TOZD pa je odohren nakup 
parne.ga kotla Condor. 
2. Odobril je sklenitev pogodbe o oddaji in 
uredl·tv:i 'Starvbnega zemljišča za gradnjo 24-
stanoiVanj,skega bloka na Ustju. Za komunal
no ureditev zemlji,šča na Us tju bomo p1ačali 
65 milijonov S din in 19 m:il.ijonov zemlji·ški 
skupnos•ti zaradi s:pTemembe namembnosti 
zemldišča. Glede p!l"i.spevika TOZD k ureditvi 
problemov glede eleiktriike na zaz·idal:nem ob
močju Us:tje pa je bil delavski svet mnenja 
da st-roški ne morejo bremeni,ti samo naš 
blok, ampak morajo biti enakomerno ra,zde
ljeni :na sedanje in prihodnje potrebe. 
3. Odločil se je za podpis družbenega do
govora o financiranju neposrednih nalog kra
jevnih skupnosti občine Litija v letu 1975 in 
določil za podpis.nika dogovm~a tovariša Fra
inja Melavca. 
4. Potrdi'l je ug.otovitve inventurn:ih .komisij 
in ·sklenil, da se presežki in primanjJdjaji 
·knjižijo med i·zredne dohodke in ·izdatke. Ra
zen primarnj,kljaja nercev v vrednosti 1,633.000 
S din, za !katere je osebno obremenil ·sikla
di·šČ!li'ka tov. Franca Gradiška. 
5. Torvarišu Jožetu Zo-retu je pri2ll1al 7.000.000 
S din odš.lcodnine zaradi poškodbe pri delu 
leta 1972. 
6. Odločil se je za nakup obveznic federacije 
v vrednosti 75,000.000 S din. 

Odbor za medsebojna razmerja 
TOZD Usnjarna šmartno: 
l. Sprejel je S-letni program stanova.njske 
gradnje, v katerem je predvidena gradnja 
družbenih stanovanj, pomoč pri posamezni 
stanovanjski gradnji in postopna uredirt:ev 
sams·kega doma v šmaDtnem 33. Odloči'l se 
je, ela TOZD zaprosi pri skladu za gradnjo 
družbenih stanovanj v občini Ut·ija za po
sojilo v zneslm 100 milijonov S din p1ci grad
nji blo·~a. 

Za posamezno •Stanovanjs,ko gradnjo je raz
delil 16 prosilcem 22 starih milijonov. 
2. UgotoiV:il je, da bi morala hiti delov~1a di
scitpl>ina bOilijša, kot je. še tposebej nezadovo
ljiv je odnos do dela pri mlajših delavcih 
in bi morali o 'tej probiematiki spregovoriti 
tudi na sestanlk!u m:l•adins·kega aJkt.iva. 
3. Turističnemu dPuŠ'tvu Litija - odboru za 
za obnovo gradu Bogenšperk je odobrH r e
klamru oglas v vrednosti 200.000 S din. 
4. Poklicni šoli za krzneno in usnjeno ~on
fekcijo je odobril ·Pl1ispevek v višini 200.000 
S din. 
5. Osnov.nim šolam: Dole pri Liti}i ·in Lojze 
Host•nik-J.ovo iz Gabro-v1ke pri Liti~i je odobril 
po 50.000 S din ter 100.000 S din šoli Franca 
Rozmana-Staneta .iz šmartna pr.i LitiJi. 
6. Krajevni ,skupnosti V1ntarjevec je odobril 
100 ur prevozorv 'S tovornjaki po znižani ceni. 

Nov aparat KOSTROJ za brizganje kož je že 
vključen v obratovanje v dodelavi usnjarne 
šMARTNO 
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DNEVNI RED: 

l. Pregled nabave notranje opre1ne pri~wlic. 
2. Doplačilo podjetja za 3 nove prikolzce. 
3 .. Montaža dodatnega ležišča v prikolici 

(pograd). 
4. Razno. 
l. Na vprašanje tov. Klemenčiča glede notra
nje opreme prikolic je obrazložil tov. Ta_r
mon, da so kupili skoraj vse raze1~ neka~erzh 
malenkosti, katere pa nameravaJO kupztz v 
teku tega tedna. Ker ne ven-zo, kako bodo 
prikolice oddaljene od vtičnic, se · nabavi 
3 X 30m trožilnega kabla. Tov. Tarman se 
zadolži za nabavo treh stopnic za vhod v pri
kolice. 
2. Ker nam !MV Novo mesto ne more do
baviti prikolic dogovorjenega tipa, bi mo~al~ 
za tip ADRIA EXPORT 450 Q doplacat.z 
2 778 05 din in tako bo končna cena treh pn
k.~lid 153.900,00 din. Sprejet je sklep za do
plačilo 2.278,05 din. Tov. Tarn~on pa s_e za
dolži za (takojšnje) zavarovanJe pnkoJzc;:.. . 
3. Ker so prikolice tipa 450 Q samo. s stzrmu 
ležiščz, se po sklep!'!- H} OOS dokupz qodatno 
ležišče za nove pnlwlzce, za kar pa Je treba 
doplačati okrog 600,00 din ozir01na skupaj 
1.800,00 din. 
4. Ker v Kampingu v Rovinju ni veliko zele
nja se prikolica 1-ze pelje v Rovinj temveč v 
Lw~terno. Tov. Tannon pa 1nora člane, ki so 
pripravljeni za Rovinj, obvestiti o premestil
vi v Lanterno. 
Blagajnik sindikata izdaja ključe za priko
lice. Ob prevzemu ključev vplača ysal~clo 
400,00 din za desetdnevno uporabo pnlwlzce. 
V primeru, da dva naša delavca uporabljata 
prikolico v istem času skupaj, plačata sku-
paj 400,00 din za !~-d1~ev1!0 bivanje. . . 
V primeru, da pnJaVlJem ne bo rabzl pnko: 
lice, mora to sporočiti tov. Tarmonu 1.5 dm 
pred rokom, ker bo v nqsprotn~m pnmeru 
plačal prav tako 400,00 dm kot ce bz upora
bil prikolico. 
Ker je prišlo do nesporazuma s skladiščen·z 
Beoarad glede uporabe prikolic, se zadolži 
tov.bTannon, da reši njihov prim.er, kakor 
se najbolje da. . . . . v 

Tov. Uhanova prebere zap!sm~c polztzcnega 
aktiva glede odstopa DK. elam JO OOS se 
strinjajo, da se razpiš.ej? v_,olit'l!e z.a dodatne 
člane ozirom.a zamenJaJO elam, kz so odsto
pili. Tov. Gnidovec in tov. Ajdičeva pa osta-
neta še nadalje v odboru DK. v 

Politični kativ je predlagal za dodatne clane 
DK naslednje delavce: 
ZDENKO GALE, DANIELA žNIDARšlčA in 
MILENO LESAR. 
Dodatllo pa člani JO OOS predlagajo še dva 
člana, in sicer: 
ANTONA PAPEžA, ANDREJA BRECELJ
NIKA. 
Predloa odbora JO OOS je, da se razpišejo 
volitve"' za dodatne člane DK v najkmjšem. 
času. 
Na seji političnega aktiva so predlagali novo 
komisijo z.a imenovanje vodilnih delavcev. 
MIRA BRATINA, šTEFANA i\IJAROLTA in 
ANICO FišER. 
Odbor JO OOS se s predlogom političnega 
aktiva strinja. 
Ker se širijo v podjetju rame govorice precl
laaa odbor JO OOS množični sestanek sin
czllwta, kjer naj vsi jasno in javno izrazijo 
svoje pripombe in želje. 

Sestanek naj bi bil 19. 6. 1975 ob 14. uri v 
skladišču I. z naslednjim dnevnim redom: 
l. Odstop članov DK in predlog za dodatne 

člane - volitve. 
2. Ramo. 

Predsednik JO OOS: Rafko Klemenčič 

Zakaj so bile 
uliinjene 
nekcttere 
podružnične 
šole 

Odgovori na delegatska vprašanja 

V zvezi z ulcinLuvrjo osnovnošol,skega pouka 
v nekaterih okoliških vaseh Je bilo na samo
upravnih jedrih postav.ljenih več Vl)['ašanj. 
Ta vprašanja •so naši delavci delegati kot 
tudi delegati i·z nekaterih drugih delegacij 
postavili na sej.i s~~upščine občinske izobra
ževalne skupnosti. 
V naslednjem objav.Ijamo odgovore odgo•vor
nih predstavnikov šol na postav1ldena ·vpra
sanja: 

ODGOVOR OSNOVNE šOLE 
IV AN CANKAR, VRHNIKA 
Enooddelčna podružnična šola Ligojna je 
bi>la ubnjena leta 1965. Ta:krat jo je obtsko
va:lo 26 učencev. Pouk je bil ses:tavljen, uči
teljica je poučevala dopoldne .in popoldne. 
Zaradi take organizacije !POuka so imeli 
učenci olb prehodu v šalo na Vrhn~ki težave. 
šola je bi1la ukinjena •s 'soglasjem večtne Li
gajčanov. Stavbo je upravljala naša šola do 
leta 1973, ko jo je na željo KS Ligojna pre
vzelo Komunal:no·stall1ovanj1sko podjetje Vrh
nilka. Prenos .lastninskih pravic formalno še 
ni urej-en zaradi kadroViskih sprememb na 
KSP Vrlmi'ka in občinski upravi. 
P·riporočamo, naj bi s ·Skupnostjo za otroško 
varstvo .in KS Ligojna razmis.lili, ali bi bilo 
dobro zadržati učiinico za potujoči vrtec, 
preden bi se odločilri za kaj drugega. 

Dvooddelčna podružnična šola v Podlipi je 
bila ttldnjena začasno za eno leto, ker nismo 
dobili učitelja na Vrhniki in v PodEpi. 
Sedaj je v njej le ma:1a šoJa dvakrat na te
den. 
Svet šo.Ie je ·razpravljal o . možnosti, da bi 
prihodnje leto abils'kovali l. razred v tej šoli 
učenci iz Podl:iJpe in iz Ligojne, popoldne pa 
bi b.il prostor v isti učilnici za molo šo:Jo ali 
potujoči vrtec, seveda če bo dovolj kadra. 
šola je znotraj 'lepo vzdrževana, zato si bo
mo priz•adeva>li, da bi jo zadržali in bi naj
n:dajšim učencem .ne bilo treba prvo leto vo· 
ziti se na Vrhniko. 
Učitelja bi verjetmo lažje doh1li, če bi mu 
mogli v vasi zagotoviti stanovanje. Najceneje 
bi p'I'iš.)o do tega z ureditvijo šolskega pod
strešja v stanovanjske prostore, česar pa 
šola sama finančno ne zmore. 

ODGOVOR OSNOVNE šOLE 
JANEZ 1\'lRAK, VRHNIKA 
Osnovna šola v Zap·lani, kakor tudi šola v 
Log Zaplani je bila uk]njena po sklept1 skup
ščine občine V·Dhnika sporazumno s šolo Ja
nez Mra'k in Zavoda za pedagoško s1užbo. 
Pouk v teh šolah je bil prekinjen: 
l. v Zaplani za.radi majhnega vpisa v l. raz
red, zaradi česar je bil na šoli sestav;ljen 
pouk od l. do 4. razreda dn od 5. do 8. raz
reda. v ,se učence je poučeval en učitelj. 
Raz.umlj•ivo je, da tak pouk ni b1lo mogoče 
zadovoljivo organizirati .in zato so imeli učen
ci majhno ali nobene možnosti nadaljevati 

šolanje ter so biH tako pri'krajšani in zapo
stavljeni v pdmerjavi z učenci, ki so ob.]sko
vali pouk v normalnih razredih. 
število roj1stev se ni povečalo, :zato ni bilo 
moč ,pričakovati boljše organizadje poUika. 
2. osnovna šola Log Zaplana je bila •ukinjena 
po dogovoru ·s ·skupščino ob6ine V•rhn1ka in 
skupščino občine Logatec, kjer je v to šolo v 
zadnjem letu pred ukinitvijo hodil en učenec 
iz občine Vrhni:ka, v.si ostali pa iz občine 
Logatec. Tudi za te učence, ki so obiskoval.i 
pouk od l. do 4. razreda, je bil pouk zaradi 
majhnega števila učencev sestav,ljen. 
Učenci .po končanem 4. razredu so nadalje
vali šolanje v Logatcu. šo~o Log Zaplana je 
pravzaprav ukinila ·skupščina občine Logatec, 
ker je bil med Slkupščinama srpr·ejet dogovor, 
da se osnovna šola Log Zapla:na preda v pri· 
stojnost sh1pšči111e občine Logatec. Ta pa je 
iz že znanih razlogov skleni,la, da bo učence 
raje vozila v matično šolo v Logatec. 
Stavba v Log Zaplani je trenutno prazna in 
po s']Qlepu zadnje skupščine občine Vrhnika 
naprodaj, ker ni .primerna, :kljub temu da je 
bila grajena v šolske namene, za organizacijo 
pouka, tudi če bi b]lo •več otrok. Stavba ima 
eno samo ud1nico. 
Stavba v Zaplani j.e vsa leta služila šolam 
za orgaa1izacijo šol v naravi. Tudi o tej stav
bi je Siklepa,la občinska skupščina in sprejela 
sklep, da se stavba preuredi talw, da bo 
rpri,merna za organizacijo šol v naravi. Stavbo 
sou,porablja krajevna skupnost, ki ima na 
voljo prostore zase in prireditve. Do sedaj je 
stavbo vzdrževala osnovna šola Janez Mrak. 

!(ako poslujemo 
v letošnjem letu . . . 
v prtmer]aVt 
z lanskim letom 

TOZD Usnjama Vrhnika 
svinjsko usnje m" 1.227.224 1.027.973 119 
·Sivinjski cepljenec m~ 47.729 62.965 76 
junčje usnje m" 49.452 81.702 61 
sorHrane ščetine k.g 42.291 38.497 110 
poraba usnja v 
usnjeni konfekciji m 2 28.112 30.373 93 
v galanteriji m 2 11.926 13.400 89 

TOZD Usnjarna šmartno 
goveje usnje m 2 271.735 
goveji cepljenec m 2 110.764 
goveji polizdelk·i m 2 5.514 

212.770 128 
88.880 125 
82.764 6 

Konfekcijski izdelki iz usnja v kontejnerju 
so pripravljeni za IZVOZ 
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ovčje krzno n12 110.567 79.317 139 
krzno dhr j ačine kom 12.986 1.948 667 
poraba krzna v 
konfekciji krzna n12 10.161 9.200 110 
poraba usnja v 
ko.nfekcij.i usnja !11~ 43.103 34.981 124 

TOZD Tovarna usnja šoštanj 
svinjsko usnje n1~ 374.891 311.621 120 
~vinj~ki cepJ.jea1~c n12 121.381 109.131 111 
JUB. ll1 gov. USnJe n12 34.581 11.063 313 
junčji po-lizdelek n1~ 26.899 25.159 107 
jun.-gov. ceplj. n12 19.541 809 2415 
gov. gal<unt. usnj<e n12 9.283 11.253 82 
gov. tehnično in 
podplatmo usnje kg 280.524 281.805 100 
poraba usnja v 
usnjeni konfekciji kg 22.356 25.490 88 

TOZD Igrad - Opekarne 
Opeka: 

ztdak kom 402.550 483.890 83 
.ZJ1dak fasadni kom 196.400 236.500 63 
v oblak kom 38.925 79.400 49 
modela11ni blok kom 290.950 252.872 115 
monta 16 kom 24.304 53.513 45 
porolit kom 17.580 3.700 5 

skupaj opečnih enot 2.092.710 2.328.143 90 

IZVOZ (v dolarjih) 
TOZD Usnjarna 

Vrhnika 4.778.277 3.937.108 121 
TOZD U.snjarna 

šmartno 830.807 397.613 209 
TOZD Tovarna 

usnja šoštanj 
Skupaj 

1.391.403 977.211 142 
7.000.487 5.311.9.32-----rTI 

P. G. 

Prišli - odšli 

V mesecu maju 1975 se je v Indrustriji usnja 
Vrhnika zapos1ilo 48 delavcev, 51 delavcev 
pa je nehalo delati. 

a) TOZD Usnjarna Vrhnika: 
prišli: Sead, Bečic, Zlatka Burzic, Aloj_~ Gla
ser Lučka Kogovšek, Leopold Kramanc, Da
rinka Krašovec, Radoje Radovanovic, Milen· 
ko RajiC, Fatima Sagtrkovlc Husein Tata· 
revic· 
s sluŽenja vojaškega roka se je vrnil Mihael 
Mivšek; 
odš1i: Ramo Derviševic, čedo Janjric rojen 
1950, čedo Janjic rojen 1953, Daniko Janjic, 
Janez Kovač, Milan Kmlj, Edvard Marolt, 
Janez Modrijan, Raif Mujez1no'Vic, Marija 
Obradovic, Mirko PetmviC, Franc PastrufuL.\, 
Kata RajkoviC, Janez Reven, Ivanka Sečnik, 
ing. Ilija Stanko; 
upokojen: Anton Molek; 

b) V delovni ~kupnos•ti skupnih strokovnih 
služb so se zaposH1i: Stanislav Moškon, An
drej Seliger, Nilw šušteršič; 
Raj1k.o JtlrjeV'čič pa je bi-l premeščea1 iz pro
dajnega skladišča na Vrhniki v TOZD malo
prodadne mreže v Ljubljani; 

c) TOZD Usnjarna šmartno: 
prišli: Majda Kozlevčar; 
odšii: SHvo Bartolj, Cili.•l Bučar, Srečko La
harnar, Miro Vuzem; 
upokojena: Jožefa Jesenšek; 
umrla: Si!lva špehar; 
vojašk.i rok je šel služit: Franc Ambrož; 

d) TOZD Igrad Vrhnika: 
- gradbenišbvo: 
priš.Ji: Rajko Kokanovic, Ibrahim Muhare
movic, Salija Racaj, Ma,rija štular; 
s služenja vojaškega roka sta se vrni.rla Mi
roslav SarviC in Boro Vu'kelic; 
odšli: S•tane Križman; 
-opekarne: 
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pri.šli: Sulejman Lulic, Ferid Nadarevic, Hu· 
sein Zdralic; 
odšel: nihče; 

e) TOZD Usnje-plas•t Ljubljana in malopro
dajni mreži v LjubJjani ni sprememb; 

f) TOZD Tovarna usnja šoštanj: 
p1~išli: Milan Abadžin, Raco DragoviC, Ivan 
Forjan, Svetomir GluščeviC, Franjo Golav
šek, Semiz Husanovic, Nenad UiC, Predrag 
Iiic, Olga Lever, O.mer Karahasanovic, Ma· 
tija Lukanov-iC, LeonaiJ.-d Mm,džetko, Zirnka 
Nakov, štefka Napotnik, Franc Prliberšek, 
Franc Ribič, Djordje Rvstic, Perica SimiC, 
Zdenka Sumrak, Drag.ica Todorovic, Dragica 
Veitharuser, Ivica Vidmar, Julijana Vugrinec, 
Just ina Zaljuberšek; 
odšli: Rade Balabao.1, Milan Banjac, Vlado 
Bizjak, Danilo čepelnik, Vlado čiriC, Gajo 
Garvric, Jovo Gavric, Mirko Gotovnik, Roma
na Gutman, Mi.le lEe, živko Jovanovic, Sta
nislav Koledni-k, Janko Krajčik, Muhamer 
Kuka, Pero Maksimovic, Dragan Mrazavic, 
Stanojlka MrazoviC, Borislav Radovic, Dragan 
Stoi.ljlkov.ic, Borivoj šaro.vic, Cvijetan Tanic, 
Adolf Trogar, Marija Vertačnik, Olga Vrhov
nik, Milan Zager, Sevlet:a Zaketovic. 

J. B. 

V spomin 

25. maja je po daljši bolezni umrla upokojen
ka Ivanka Arhar, rojena 8. junija 1902 v Do
lenjem Logatcu. 
V IUV je delala od 30. julija 1947 do upoko-
j.itve l. avgusta 1956. , 
Nekaj let po upokojoit•vi se je vrnila z Vrh
nbke v domač kraj Loga1tec, kjer je ži·vela vse 
elo svoje smrti. 
Svojcem ~pokojne Ivanke izrekamo naše 
iskreno sožalje! 

Kolektiv IUV 

Upokojitev 

7. maja joe bil. up_c?kojen delavec ~n.ton Mo
lek, rojen 16. JU111Ja 1914 na :VrhmikL 
V IUV je delal od 6. februarJa 1950. 
Ob tem zanj pomembnem dogodku n~u 
. is-kreno čestitamo in želimo še v1~sto srečmh 
in zdra·vih let v zasluženem pokoju! 

Rojstni dnevi 
upokojenih članov 
v mesecu juliju 

a) TOZD Usnjarna Vrhnika: 
Franja Dobovičnik, 59 (let), 15. 7. - Marija 
Fortuna 56 27. 7. - Jakob Gladek, 65, 16. 7. 
- Ana Kav-tnik, 61, 23. 7. - Marjanca Korvač, 
57, 15. 7. - Vinko Moško:n. 63, ~· 7. - Jakob 
Pavlovčič 66, 12. 7. - Vmko P1vlk, 72, 19. 7. 
- Franc 'Prek 76 28. 7. - Peter Sečnik, 58, 
26. 7. - Jak~b U:Ph, 75, 15. 7. - Kristina 
VučeniC, 61, 31. 7.- Jakob Za}o!Žnik, 74, 22. 7. 

b) TOZD IGRAD Vrhnika: 
- gradbeništvo: 
Ciril Osredkar, 76, 5. 7. - Jože školjc, 62, 
21. 7. 
- opekarne: Meta Gorjanc. 

c) TOZD Tovarna usnja šoštanj: 
Forttmat Božič, 68 - Adolf Brglez, 62 
Franc čretnik, 70 - Miha Delopst, 61 

1 z la11skega izleta imam.o še Ile kaj fotografij 

Hirnko Gregorc, 71 - Franc Juvan, 63 -
Jože Kolenc, 70 - Marija Lesjak, 54 - Ja. 
kob Ločan, 72 - F·ranc Meh, 72 - Franc Na· 
potnik, 69 - Jakob Navršni,k, 60 - Franc 
Slapar, 52 - Franc Srebotnik, 73 - Antonija 
Stopar, 60 - Franc štruba, 68 - Adolf Vi· 
demšek, 66. 

čESTITAMO! 

Pisma vojakov 

Zopet se vam oglašam tu iz vročega Beo
grada, obenem pa tudi pošiljam polno vročih 
po:'dravov celotnemu kolektivu. 
Sedaj pa takoj k stvari. Stvar je namreč v 
tem, da vam javim, da mi ne pošiljajte več 
naš list Usnjar, ker se je moj vojni rok sko
raj iztekel. 
Sedaj imam namreč še samo 17 d11i do ko/l
ea, potem ga bom pa zopet lahko prejemal v 
našem kolektivu osebno, mislim. Za vse liste 
se vam lepo, lepo zahvaljujem, saj so mi 
dostikrat krajšali vojaški dolgčas. še enkrat 
hvala! 
Preden bi končal, bi še enkrat lepo pozdravil 
celoten kolektiv, posebno pa še delavce s 
Passtinga in šoferja Marjana Marklja (stri
ca). To bi bilo vse . 
Tovariški pozdrav od vojaka Vinka Merlaka, 

VMA SOš 13 11002 Beograd 

IVlinilo je že več kot 14 mesecev, odkar sem 
se poslovil od tovarniškega kolektiva. Iskre
no povedano, postalo mi je dolgčas po so
delavcih, s katerimi sem delal. 
1' Beogradu se počutim kak01· doma in prija
teiji so mi kakor brati. Tu je dosti Sloven
cev, tako da slovenske besede niti ne pogre· 
šam. Vojašnica je dobro urejena, hrana je 
oclličua, pa tudi dosti jo je, tako da nisem 



lačen. Tudi za ribanje WC sem se speciali
ziral. 
Naše glasilo Usnjar dobivam redno vsak Ine
sec, toda sedaj vas prosim, da ga ne poši
ljajte, ker bo kmalu minil tudi 15. mesec. 
Za novoletno darilo prav lepa hvala. Celemu 
kolektivu želim veliko uspeha, posebno pa 
oddelku skladišča surovih kož. 

Lep pozdrav od vojaka Andreja Sečnika, 
V. P. 4795 - 14 11002 Beograd 

Zlati jubilej 
godbe Vrhnika 

Vrhni•ška godba je praznovala 50-letnico svo
jega dela. P-red 50 leH 1se je na poibudo Jožeta 
Groma zbralo 30 delavskih in ikmeokih fan
tov z namenom, da ustamov.ijo godbo. Takoj 
so pr]stopili k zbiranju denarja za nabavo 
instrumentov, ki pa so ga fantje največ dali 
i!z svojega žepa. Nesebična vaja jih je pri
peljala, da so že v mesecu maju }eta 1926 
imeli svoj prvi nastop. Prihod mladih se je 
po tem še !povečal. Za VIZidrže'Vanje karpeilniika, 
nabavo inst.rumentov, sobo, kurjavo itd., za 
v:se to so skrbel[ fantje sami. Denar •so do
biva:li z rednimi nastopi v domačih in nujih 
krajih. Tilk pred začetkom druge .svetovne 
vojne je billa godba ena rzmed prvih. Ob 
napadu na Jugoslavijo leta 1941 .so godbeniki 
instr.mnente skrili. štirje mladi godbeni,ki so 
v NOB :padli, med nj.imi zelo znani in pl,i
ljubljeni Stane Dobovičnik. 
6. maja 1945 pa je godba naznanila ,svobodo 
z koračnicami po Vrhniki. 
Trnova rpot, prehojena v 50 1letih, z vajami, ki 
jih je bilo nad 4000 in nastopov nad 1300, še 
danes povezuje 30 članov.' Med njimi sta še 
vedno dva aktiv111a člana ustanovitelja in to 
Janez Habe in Tone R<o•žmanc s•t. Za dobro 
igranje gre največ zahva~e v.sem 10 ;kapelni
kom, ki so med tem Ča'som skrbeli za Sltro
kovnost in ,kakovost. Za dosedanji obstoj pa 
imata prav gotovo največ zas.tuo· Ivan Mole 
in Stane Osenk. "' 
Kakovost igranja .se izbotj:šuje, vendar pa v 
zaidnjem ča1su pogrešamo mladino. Glasbena 
šola na V1~n~k'i nam daje •vse :premalo mla
dincev, ki se bi vključili v delo - igranje. 
Vzgled akti'Vnega dela bi lahko bili naši so
sedje - mladi<nsJ<a godba Logatec. Videli 

Zlati jubilanti 

Za razliko od Vrhnike Logačan01n ne pri
manjkuje podmladka za glasbeno dejavnost 

smo jih ob nastopu l. j.uni:ja ob našem IZlla
tem jubileju pred hotelom Mantova. Take 
v11ste nastopov združujejo mlade, VISi pa ve
mo, da je pri tem ~otrebnega ogromno dela. 
l. junija je bi1l IS\NUJpen nasto~ JiJdrijiS!ke, lo
gaške, cerkništke .in vrl:Jini,ške godbe, pri •tem 
pa se je polkarzala želja, da bi bilo ta!ke vnste 
nastopov še več. 

T. R. 

Naš portret 
Anton Rožmanc 

že po drži in kre:piki postaiVi bi mu mm-,sitkdo 
prisodil, da bi lahiko bil kovač. In res je bil, 
kval>ificirani kovač. Ni Vrhničana, ki ne bi 
poznal našega upakojenca Antona Rožmanca. 
Na svet je pri•šel na VrhriHQi leta 1907 očetu 
kovaču. Doma se je :i:zučii očetove obrti, po
stal l. junija 1924 pomočnik .in ostal pr,i njem 
še 12 let . .Za štiri leta 1se je poizkusi! ·v vo
jaški službi, pri štabu za utrjevanje. V na
slednjih št:i:rith letih je bil zaposlen pr.i Ga
lettu v Bist11i, po vojni pa se je !Zaposli:! v 
Industriji usnja Vrhnika, kjer je ostal 20 
let, do upokojitve. 
Kdor ga sedaj sreča 1na cesti z njegovim 
nwlim konjič:lmm Luco, .nm mi1sli nehote 
uidejo k osebam iJz Levstikovega Ma.r.tina 
Kr:pana. Težim bi .se odLočili, l<!do je na !koga 
bolj navezan. Konji 1so mu bil'i iill 1SO mu 
del ž1vljenja Ln ni oudno, da ISO mu >bfti .tudi 
poslušni, :kot ,go .!ahko samo cirkušk!im kro
tilcem. 
Kljub skorajšn}im sedmiim križem je ·še čil 
in zdrav, le nad>uha mu jo včasih zagode. Za 
uše•som jih ima kar preceJšnje prgišče ve
selih. Lahko 1bi ga poslušali zelo, .zele dolgo. 
Svojo pripoved popestri z gestami rak. Tudi 
živahne oči sprem:ljajo zgodbo, kot »piccolo« 
v orkestru. Je med ustanoV'iteLj-i rvrhniš:kega 
piha:lnega orkestra, ki letošnje leto praznuje 
50-letnico obs,toja. še vedno igra pri godbi. 
Igra s takim navdušenjem, da ga je kar ve
selje gledati in tseveda po:sluša:ti. Sam pJ·av::i, 
ela ni samo zara!di sebe stalno na vajah, a,m
pak zato, da da v!Zg~ed mJlaj1šim. 

Kljub temu, da imajo mladi sedaj na voljo 
v1se- od .inštTumentov do učiteljev, jih zelo 
malo vzdrži 1pri godbi. Manjka jim volje in 
potrpljenja. V zače1lku so morah sami pla
čevati instrumente, oblelke in dirigenta. Vsak 
mesec je bilo potrebil.l:o pilačati 20 din čla
narine. Iz nekaterih dmžin je biilo tudi po 
več fanto'V pri godbi in se je veokrart zgodiJo, 
da je starej1ši plačal za brata, ki še l1li. imel 
svojega denarja. Od tleta 1926, ko so se pr'Vič 
predstavili občiQ]Stvu, ISO morali čatkarti še 
šes~ Iet, da se jim je po1Ddilla p1i.iložnost, da 
bi lahko ig.rali tudi kje dlje, ne samo doma 
in v bJižnji dkollici. LjtVbljansiki nogometa·ši 
so takrat »na,žgat1i« Gradljanske,ga iz Zagreba. 
Za povratno tekmo 'V Zagrebu, na l. maj 'leta 
1932, naj bi j1h spr.emljaH in dajali »koraj
žo« ,tudi vrl:Jini•ški godbeniki. Taiko so l. 
maja prilspeli v Zagreb, seveda VJS.i v bel•ih 
hlačath, m:odrtih biJU!Zah Lin be!l:ih kapah. Na 
~eronu jih je čaka•lo presenečenje. -Policaji so 
.11111 pobnl,~i in:sullumente in jtih nagnali ven. 
PraznovanJe l. maja je bilo v ti!SHh časih 
p_repoved;;tno. N~ jim ostaJlo drugega, kot da 
·s1 ogledaJo v Zagrebu vse od Maksimira do 
hramov, kjer so imeli nei@je ibolljšo, drugje 
slaibšo 'kapljico. ·Šele pol ure pired odhodom 
vlaka ,so dabilli 1ns•trumente na;zaj. Ta prvi 
izlet se jim je raztegnil kar na 'š tiri dni. V 
Ljubljani j.e bilo še več gosniln kot v Za
grebu, pa še vedeli so zanje, kje so. 
Tudi takrat tso že hodili v Trst po rezervne 
dele. Godbenilki pr,i tem niso bi'l'i nobena iz
jema. Ko Iso se ta'ko !leta 1937 vmča1i iz 
TI1s1ta polm.o založen!i, ne .samo z rezer.vnimi 
del:i, temveč tudi z neka!j instrumenti, je bilo 
največ strahu pred caPino. Seveda, najtežje 
·je bilo 1skriti činele. Hsti, ki bi jim činele 
•kar po meri pokr-ile zadrrjko, niso imeli ko
raj'Že za ta modni 1\!nik. Tako si jih je Tone 
Rožmanc zabasal za hlače .in korajžno od
kora(:iil proti izhodu k cariniku, ki ,j;ih je 
tipaje pregledoval. Ko je stopil .s SDO!Pnic, 
je na V'SO moč stopil car1nilku na noge. V 
hipu je imel carilnLk ,prihranjeno delo za stri
ženje diveh nohnov na nogi, [Ja ga je nehva
ležnež kljub temu nagnal z nerodo in dru
gimi pddevk.i. Vendar mu Rožanc tega ni 
štel za lmdo. Opravičeval :se mu je, da tudi 
njemu kobii·la stopi kdaj ,pa kdaj na nogo, pa 
se ne more nilk.omur pri'toŽJiti. Tatko je čiiil'ele 
pretihotapil neocadnjene čez mejo. 
Rožmanc je zelo rad v ·družbi. Kaznovan bi 
bil, če bi mora!l biti sam. če je med ljudmi, 
je vedno dobre ·Volje. Zato ga imajo 1judje 
radi, ;za>to vsak rad išče :sHk z njd.m če ne 
d11ugace, vsaj s po2ldravom. Ob njem' se lah
ko slehernega loti dobra volja. 
Doma je »gazda«, taiko ga je poklicala žena, 
ko sem !]JOVrprašwl po njem. Izviren v razgo
voru, nitl<!olnur ne ostane dolžan. V :krattkem 
času mi je zelo vehko poveda:l, pa še več bi, 
če ne bi hi1tel na vaje. Ni pa niH z besedico 
omenil tistega, po čemer de tudi znan: po 
svoji dobri, mehki duši in po tem, da po
~noč_ težko odreče. če ne bo danes, bo pa 
JUtri. 

F. R. 

Naš portret ANTON ROžM!lNC 
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Ce je veliko 
dobre volje, 
se lahko 
veliko stori! 

VRHNišKI TABORNIKI! 

Verjetno je le malokdo, 'ki še ni slišal zanje, 
pa vendar jih prav gotovo \liSe premalo po
znamo dn vse premalo cenimo njihovo delo. 
KdliJko ur trdega iiil nesebi6nega dela je vlo
ženega v nj~hovih nastopih •in priredi·tvah. 
Zmeraj (pa ni bilo ta!ko ... 
Le če je velik •lmp dobre vo[je, se Jahko ve
liko stori. Da je temu res •taiko, so priča iPrav 
vrhni>š•kJ taJbornd!ki, ki so v zadnjem času do
segli veliko lepih uspehov. VrhnišikJ ta/bor
niški odred Ivan Cankar ZJdružuje pod SiVO
jim OlkrHjem 216 članic in č}anov. Visi so 
zadnje čase taiko delaVIlli, da se človek kar 
čudi, kde najdejo toli:~o energije dn paleta. 
Vendar, ko človek spo7llla načelnika odreda 
Bran:ka I•steni:ča in vidi ter lSliŠ!i, s kak.šnim 
ognjem v očeh pripoveduje o •svojem odredu, 
se ne čudi več, zaikad taJboriii•štvo na Vrhniki 
živi in dela kot ile maloikje. 
Takole je neumorni Branko iPillpoiVedoval o 
delu taJbmmišlke organizacije: 
»Taborni·ški odred je bi:l na Vrhniki organi
ziran že leta 1959, !Vendar je le bolj životaril 
t•ja do Ieta 1961. Na~o je vsako delo zamrlo 
in ·šele leta 1968/69 ·ter J:eta 1971 so ;poskušale 
delova1ti posamezne ta'bomiiške or.gallii!zacije 
na osnovnih šolah, vendar brez večJega uspe
ha. Tabonn:ilštvo je na Vrhniki resnično za
živelo šele v letu 1972173, ko se je ponovno 
ustanovil taborn'išlki odred Ivan Cankar ter 
pričel s svo1im rednim delom opo programu. 
Zakaj je taborni·štvo na Vtrhniki le Ž•ivota
rilo? Gotovo •so ·bili za to objek;tim rae:ologi, 
eden glavnih iPa je verjetno ta, da de iPri
ma.njko;vaolo prave voilje za delo. No'Vemu 
odboru moramo zares dati vse priznanje. 
Nesebično delo vseh članov, :posebno stare
šine odreda tov. Rudija čamermiika, ki se 
je tudi najbalj zaVIZema:l za oilmov.itev ·tabor
ništva na Vrhniki.« 
In kaj JVlSe so tabomilki storili v zadnjih 
letih? 
>>Program, ki ga i•z·vajamo, obsega v bis~vu 
vse ~isto, kar je vodilo naše družbe. S tem 
potrjujemo, da je ta!borniška orgarrir.mdja 
tista, ikd vzgaja s•voj e člane rv naiPred:ne druž
bene graditelje .in, če bi bHo portrebno, v 
aMi·vne borce za obramibo domovine. Poseb
no pozmmost smo posvetili obujanju tHtdi
cij in spomiino,v ~z NOB. V 1smis•}u tega smo 
priil)ravili a!kcijo I.legalec, oddajo ,še pomnite 
rtovarj)ši', pohod 'V Cerfimici jn P.odpesku. 
U deležiH smo se vel!iiko skupnih akcij, se 
ob tabornih o.gni:jh pogorvarjali z udeleženci 
NOB, obiskali partirzansilm boLnico :pri Igu 
itd. Seveda je naše delo obsegalo tu& druge 
dejavnosti: taJbori1i 1smo 14 dru v I1s1tri, opra
viti daleč čez tri•sto udarniških ur, na i[l)letih 
prepotovruH nad 1300 km, pred;v;sem po Sao
veniji in Hrvatski. V okviru kulturnih a!ikcij 
smo organizrali Vl1Sto tabornih ogn:je'V s pro
g.ramom ter fiilmi .i111 dve razstavi. Tudi na 
Športnem področju smo bilii zelo aiktivm in 
smo na raznih tekmovanjih do1segali po
membne USipehe. 
V tabornilke so vkl~učeni že najmlajši (Murn
čki) .iz otroškega rvrtca. 
Najtežje je bilo začeti, saj je bilo potrebnih 
nmogo razgovorov in sestankov ter smko'V s 
starši najmlajših. 
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"z naravo k novemu človeku!« S taborjenja 
v Starem mlinu 

Ja, vZJdržujemo se iPa takole: neikaj nam da 
občina, nekaj družbene onganli.zaoije, neikaj 
pridobimo tudi sami z nC~Jbdmlnimi akcijami.« 
Kaj pa vaši nrudaljcnji načrti? 
»TabornišJci odred I.van Cankar dma pred se
boj še veliiko načrtov. Eden naj'Važnejši je ta, 
da posvetimo čim več pozo.rnootii UlsposaJb~ja
nju ka~dra za voruje taborn1kov. Samo tako 
bomo dosegli, da bodo člani taborniške orga
nizacije preživel[ čas med ta!bornli.~i za!baJIVI11o 
pa tudi ko11istno. •Posebno se trudimo, da v 
naše vrste vk!tjučimo čim več otrok od 7. 
do 12. leta. ter delaviSke mladine. Vel:itka želja, 
ki pa je ruresničl1jiva, je za nas tabornike naš 
dom rv Starem mlinu. Tako bi se še bolj 
približali naravi, obenem pa omogočiH, da 
bi tudi drugi ljudje !Spet radi hodi-li v Stari 
mlin, tako kot nekoč. Seveda je, poleg ome
njenih, še v:se i[JoJno nač.rtoo, toda ta:bomiki 
bomo najbolj rzadovoljll1'i, če bodo ljudje gle
dal•i na naJs z zaupanjem. Zaupan•je pa si bo
mo, iPridoibiU le z z;ves1tim lin predan'im de
lom. če bomo dosegli to, potem tudi ne bo 
ovir za uresničitev a:raših že1ja in načrtov.« 
se in še bri se lahko pogovarjaoli o maJ.1ldtivih 
tahornikih, taiko pismo in raznovrstno je 
njihovo delovanje, pa o ten1 še kaj drugič. 
Skromni, kakor so, delajo tiho in vztrajno, pa 
zato toLiko boJj marljivo . . Prav b.i bi:lo, da juh 
pri njrhovem plen1enitem delu podprremo tu
di ostaLi. Na'j mladi v:z.ljubijo lepote naše 
domovine in z njimi domovino, da bodo njeni 
vredni sino:vi jjn hčere; da bo po teh lepih 
krajih ;prebival klen .in zdrav rod, ki bo te 
kraje znal braniti, če bi biolo potrebno. 
Naj ob tabornih ognjih odmeva lepa domača 
pesem in oznanja daleč v s.yet, da <SO tukaj 
doma veseli in ponosni ljudje, ki jim ldube
zen do domov.ine Il!i. samo lepa beseda, 
ampak kos njih samih - nj,iho'Vo srce! 

I. M. 

Od vsepovsod 

ZAščiTA KROKODILOV 

Nemška družba zoologov v Fran!kfurtu, ka
tere predsednik je znani dr. Grzimer in Med
narodna zveza predelovalcev usnja iz a:-epa
tilij, s sedežem v Offenbachu, sta po trilet
nih pogajnjih .sldeDiil.i dogovor, :ki naj bi iPre
prečiJ. iztrebljanje ogroženih v.rst krokodi
lov. Pogodba je stopila v veljavo l. l. 1975 in 
v njej se ,predelovalci repti<llj zadolžujejo, 
da določell1ih vrst krokodiljih kož ne bodo 
več nakupovati, strojili in iz njih narejenih 

izdelkov prodajali. Spisek zaščitenih vrst 
krokodilov so ,pripravili vodilni strokvnjaki 
za plazilce. 
Da hi se podpisniki držali dogovora, bodo 
promet teh izdelkov nadzorovali in kršitelje 
občutno kaznovali. V krru~kem bo i2ldala spi
sek tistih vrst, ik:i še niso ogrožene. 

VWD 42/75 

šE NADALJE šPORTNA OBUTEV 
ADIDAS IZ MADžARSKE 

Madžarsiko zunanjetrgovinsko podjetje Hun
garoco;p je z družbo Adidas podaljšalo po
godbo o sodelovanju za nadaljnjili pet le.t. 
Glede na dogovore dobiva Ad~das del proiz
vodov <iz Ma&arske: 1974 so dobavili 900.000 
parov športne obuwe, za letos pa iPredvide
vajo povečanje na 1,6 milijonov parov, od 
tega bodo proizvedli 70% v obliki Ionskega 
dela, medtem ko bo 30% li:z.delkov <iz domačih 
materialov, nosijo pa o2na!ko »Adidas Made 
in Hungary«. Podjetje Adidas daje Know 
how, obenem pa ima v obdobju •Sodelovanja 
v Madžarski dva tehni•ka. Po izjavi budimpe
štanske trgovinske :z.bornice daje .A!dllidas 
madžarskemu parmerju na raz,pola:go tudi 
posamezne stroje. VWD 36175 

V Etiopiji so podržaviti tudi usnjame in to
vame obutve 

Poleg 14 ctek·stillnih podjetij, 8 ikemi.jcskih pod
jetij, pet jeklann in železarn, ladjedeJ:nuštva 
itd. je bilo iPOdržavJjendh pred ikratkim tudi 
9 usnjarn in tovarn obullve. V tovarnah, kjer 
so udeležene tuj.e firme, bo država postala 
glavni delničar. Odškodnine ne omenjajo. V 
poštev pride gumarska i:ndust'lija, ;poganska 
goriva, gospodinj·ski aparati in dmgo. 

Sovjetsko-špansko trgovanje se bo povečalo 
Lani je biol obseg sovjeusko-š.panslke trgorvin
ske menjave rže 150 milijonov dolarjev oziro
ma tdkrat več kot leto iPrej. Le·tos namera
vajo ta obseg povečati, ob tem pa navajajo, 
da se SSSR posebej zanimajo iPOleg tele
fonskih dn telegrafskih aparaotorv, pmfilnega 
železa, jekla in Jadij, predvsem .za špansko 
obutev. 

Zahodno-nemški čevljarji so obiskali Južno 
Ameriko 

Konec janua~rja letos •so ·se vrnili iz študij
skega potovanja iz Brazilije in ATgentine in 
ugotovili, da braZJUska in argentinska obut
vena industrija še ni dosegla take s.topnje, 
da bi zadovoljevala evropsko tržišče. Po
sebno dodelava, modeli, kvaliteta in do
bavni roki ne odgovarjajo evropskim za
htevam. 

češka bo letos izvozila 58 milijonov parov 
obutve 

Lani so izvoz,i~i enako ikoU.oino čevljev v vred
nosti 4.140 milijard kron, od tega rv sociali
stične dežele 2.704 milijard, ostalo ;pa na 
zahod. 

V Nemčiji gre v stečaj tovarna obutve iz 
svinjskega nabuka BUSH Puppies 

Sodišče je rže potrdilo predlog stečaja za to
varno obutve Malich Gmbh, tki je uSJpešno 
izdelovala čevlje iiz svinjskega nubUJka po 
amer.iški licenci do leta 1973, nato pa je pro
daja začela upadati. Najprej so Z~manjšali 
proizvodnjo od 2,8 na 2,4 milijono!V ;parov, 
promet pa od 77,6 milijonov DM na 72 mili
jonov DM, lani pa ·le še okrog 60 mihljonov 
DM. Podjetje je zaposlova:lo 800 dela'Vcev. 

Bally - ena vodilnih svetovnih čevljarskih 
tovarn bo zaprla tri svoje obrate v Avstriji 
Namesto z izdelavo čevljev se v prihodnje 
nameravajo baviti izključno s trgovino. 

Težaven položaj makedonske usnjarske in 
usnjarsko predelovalne industrije 
V enajstih mesecih preteklega leta se ~e pro
izvodnja zmanjšala za 13,3 Ofo, iizgube ISO več
je od 820 stadh milijonov din, zaloge so po-



rasJe za 9,5 °/o, prodaja obutve je ostala lista 
kot leta 1973, ostalih izdelkov pada, imoz 
stag:nira že dve leti. 
Kot vzrok navajajo podražitev uvoznih suro
v~n in reprodukcijskega materiala, neprimer
ne domače prodajne cene, premajhno doma
če (makedonsko) trži•šče in prevelik uvoz 
usnja in usnjenih iczdel!kov. 
Zato zahtevajo poleg ostalega, da se zmanJša 
prispevek za nerazvite repub~ike in Kosovo 
10~ 3,75 na 1,45 °/o, zmanjšanje c~rin.s.ke stop
nJe za uvorz opreme rza modernLZaClJO in re
konstrukci~o na 19 od 23 '0/o, ukiini.tev ta~s pri 
:uvozu suroJVih kož ter liberalizacijo cen su
Tovih kož, usnja, obutve in drugih finalnih 
izdelkov. 

Sindikalno 
prvenstvo 
Notranjske v šahu 

V nedeljo 8. junija ~e bilo v Cerknici silndi
kalno pr.venstwo Notranj,S!ke v šahu. Sodelo
vale •so sindi!ka!lne ekipe Brest Ceriknica, 
KLI Logatec, 'KovrnopJastika Lož in lU Vrh
nika. 

Re:vultati: 
IUV: Brest 
IUV: KLI 
IUV: KPL 

3,5:2,5 
4 :2 
4,5: 1,5 

Brest KU 5,5 : 0,5 
Brest KLI 2 : 4 
KPL KLI 2 :4 

Ta:be'la 

1 2 3 4 

·1. BREST 2,5 5,5 4 
2. IUV 3,5 4 4,5 
3. KU 0,5 2 
4. KPL 2 1,5 2 

Posame:~ni rezultati: 

BREST 
l. Stepan 
2. Mi:lei'ič 
3. Mli.nar 
4. Ožbolt 
S. Lesar 
6. Turk 

IUV 

IUV 
P•rvdnšek 
Mlinar 
Trumvčevič 
Laj ič 

Nikoličič 
,Popovič 

KPL 
l. P.rvinšek Bios 
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2. M!Iinar : Kandare J. 
3. Trnavčevič : Stanič 
4. Lajič : Kandare B. 
S. Popov.ič Stupica 
6. Nikolič šumrada 

IUV KLI 
l. P,rvinšek Kavčič T. 
2. Mlinar : Kav·čič F. 
3. Trnavčevič : Mrha•r 
4. Lajič : čuk 
S. Popovič Menart 
6. N~količ 6iglarič 

T. M. 

12 II. 
12 I. 

6,5 III. 
5,5 IV. 

1 o 
o 1 
1 o 
0,5 0,5 
o 1 
o 1 
2,5 : 3,5 

1 o 
1 o 
1 o 
o 1 
0,5 0,5 
1 o 
4,5 1,5 

0,5 0,5 
1 o 
0,5 0,5 
o 1 
1 : o 
1 :o 
4 : 2 

Zmaga IUV je velik uspeh in veliko presene
čenje, kaJti za ekipo Bresta je ig,rala 1skoraj 
celotna e~ipa Cerknice, 'ki nastopa rv II. slo
venski šahoVJSki Iigi. Naša eklipa si je s to 
zmago pdbori.la prwico za nastop na Tepub
Ii<škem sindikal'Ilem prvenstvu, ki bo 20., 21. 
in 22. 6. v Bohinju, .vendar ·se zaradi us:nja
riade, ki bo 21. jllll'ija 1975 rv Ljubljani, 
prvenstva ne bom10 mogli rudelež,iti. 
Ongani;zator n9tran:jskega prvens?'a je bil 
Brest 1z Cer.k·m·ce. Zmagovalna ehpa bo pri
jela pokal 1n diplomo. 

J. P. 

V mislih 
prehodil deželo 

v sem naso 

V mislih prehodil deželo sem našo . . . 
Od prekmurskih ravnin 
do jadranskega morja, 
od brez belokranjskih 
do belih planin . . . -

Ponosno Gorenjci gledajo v svet! 
Na licih in čelu 
žarita jim volja in moč. 
V es elo pesmi Primorcev 
odmevajo preko brajd 
in skalnega Krasa. 
Vrisk odmeva preko Dolenjske 
in mimo, kot Krke valovi, 
dnevi Dolenjcem teko. 
Na štajerskem veselo klopotec odmeva 
hz v štajerskih srcih 
ima radost svoj dom. 
Nad plugom veselo Prekmurec se sklanja 
in kot Belokranjcem 
mu vriska srce. 
Notranjcem tiho gozdovi šumijo -
o sreči, veselju 
njih šepet govori. 

V mislih prehodil deželo sem našo . . . 
Povsod našel sem delo, 
možganov in mišic napor. 

Povsod tudi našel sem. srečo 
v slovenskih očeh. 

V 1nislih prehodil deželo sem našo . .. 
Na vrh Karavank sem se v mislih podal, 
na sever otožno sem v mislih pogledal, 
tam videl slovensko žuljavo dlan. 
A srečo, veselje zastonj sem iskal! 
Tiha otožnost v očeh je sijala - - -
kjer ni svobode - ni sreče srca!!! 

Koroška predraga, kdaj tvojim. sinovom 
sreče cvetovi vzcvetijo v očeh? 
Kdaj tvojim hčeram bo pesem 
svobodno privrela iz src? 

Kdaj seme sovraštva bo izpuhtelo 
iz tujčevih prsl!!! 

Izidi žrebanja 
nagradne 
križan ke 

I. M. 

Prejeli ·smo 59 rešitev. Pri pregledu je bhlo 
ugotovljeno, da 28 rešdtev ni bi•lo pravil:lnih, 
zat~ smo jih izločiH že pred žrebanjem. žre
banJe so izvedle ,delavke .iz konfekoije usnja 
Nagrade prejmejo: • 
l. nagrada - MAGDA KOCič - iz DS SSS 

(•izžrebaJa je Marta Doblekar). 
2. nagrada - NEžKA JEREB - iz TPP 

TOZD usnjarne Vrhnika 
(iz.žreba'la je Marija Bercieri). 

3. nagrada - JANEZ KEPA - iz !ključavm
čar·slke delaV111ice TOZD usnjarna šmartno 
(izž·reba:}a je Tatjana Vrhovec). 

Nagrajencem čestitamo! 

šahisti (Popovič, Prvinšek, Mlinar in Urbanc) 
z osvojenim pokalom v TRIM ligi 

Usnjariada 
1975 

Letošnjo VII. usnja.riado je solidno organi
ziral in iz,vedcl delovni koiekt~v KOTBKS -
TOBUS iz Ljubljane v športnem par!ku Ko
de<ljevo. 
š ;portne igre delavcev panoge 125 postajajo 
že tradicionalne. Rek.readije lin srečanja ŠIPort
nikov temelji na medsebojnih tovariš.kih 
odnosih ·in medsebojnih rZil11errjavah izkušenj 
pri reševanju v:sakodnevnih probJemov naših 
delavcev in sorodnih panog. 
Na usnjariadi je 1sodelovail.o nad SOO šport
n~kov - delmcev iz 15 delo;vnih organizacij. 
Med njimi tudi 1Špo11tniki irz treh naših TOZD 
(Vrhnika, šmartno, šoštanj) . 

Doseženi rezulta,N: 

A. KEGLJANJE- moški 
(nastopilo je 12 ekip) 

l. PEKO - TRžič 

6. IUV - TOZD usnjarna Vrhnika 
10. IUV TOZD usnjarna šoštanj 

B. NAMIZNI TENIS 
(naJStopHo je 10 ekiip) 

l. IUV- usniarna Vrhnika 
9. IUV- TOZD usnjarna šoštanj 

Ekipa strelk iz TOZD TUš 

Točke 

12 
7 
3 

Točke 

10 
2 
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C. šAH 
(sodelovalo je 14 ekilp) 

l. .PEK!O - Tržtč 
6. IUV- TOZD usnjama Vchnika 

10. IUV- TOZD usnjarna šoštanj 

D. STRELJANJE- moški 
(nastopilo je 13 ekip) 

l. Tovarna usnja Slovenj Gradec 
3. IUV- usnjama šoštanj 
7. IUV- TOZD usnjama Vrhnika 

E. BALINANJE 
Cnastopi:lo je 11 ekitp) 

l. AIJPINA - žiri 
10. IUV- TOZD usnjama Vrhnika 

F. MALI NOGOMET 
(nastopilo je 12 . ekip) 

l. IUV- TOZD usnjama Vrhnika 
6. IUV- TOZD usnjama šoštanj 
8. IUV- TOZD usnjama šmartno 

G. STRELJANJE- ženske 
(na:stopillo je 7 ekiip) 

l. IUV- TOZD usnjarna šoštanj 

H. KEGLJANJE- ženske 
(nastopi'lo je 10 ekip) 

l. Tovarna u:sll!ja Slovenj gradec 
2. IUV- TOZD usnjama šoštanj 
8. IUV- TOZD usnjama Vrhnika 

SKUPNA UVRSTITEV 

l. Tovama USIJ!ja Slovenj gradec 
2. PEKO - Tržič 
3. IUV- TOZD usnjama Vrhnika 
4. UTOK - Ka:Ill'Ililk 

5.-6. KONUS - Slovenske Konjice 
5.-6. CICIBAN - Miren 

7. PLANIKA - Kranj 
8.-9. IUV- TOZD usnjama šoštanj 
8.-9. TOPO - Domžale 

10. KOTEKS - TOBUS 
11. PLANIKA - TO!ZD T1urni•šče 
12. ALPINA - žiri 
13. Indus·trija obunve Novo mesto 
14. IUV- TOZD usnjama šmartno 
15. TRIO - TrŽJitč 

Točke 

14 
9 
5 

Točke 
13 
11 
7 

Točke 

H 
2 

Točke 

12 
7 
5 

Točke 

7 

Točke 
10 
8 
3 

To6ke 
57 
53 
47 
46 
39 
39 
38 
28 
28 
27 
25 
21 
11 
9 
5 

ZMAGOVALCI DOSEDANJIH USNJARIAD 

Leto Prireditelj Zmagova!lec 
1969 UTOK- Kamnik UTOK- Kamrn'iik 
1970 PEKO- Td-ič PEKO- Tržič 
1971 IUV- Vrhnika PEKO- Tržič 
1972 KONUS- SI. Konjice PEKO- T·ržič 
1973 PLANIKA- Kranj PLAN JoKA- Kranj 
1974 UTOK- Kamnik UTOK_:__ Kamnik 
1975 KOTEKS- TOB US Tovarna !Usnja 

Slovenj Gradec 
Kot vidimo, IUV dosedaj še IJJi. uspe'la osrvojiti 
prvega mesta v slkupm uvrstitvi ·illl 's tem pre
hodni pokali. Z malo več športne sreče in 
seveda z daJljlšimi ·in vestnejšimi pripravami 
pa bi reaJlltlo liliko prav letos Š:portn:rk:i iz 
TOZD usnjarna Vrhnika osvojili prvo mesto. 
Vsekakor moramo izreči polno priznanje na
miznoteniškim igralcem in nogometalšem za 
os•voji·tev prv.ih mest. 
Objek!tivno je bilo več pričaJkovati od keg
ljačev in pa tudi balinarjev, :ki pa so že v 
prvem kolu naleteli na kasnejšega fdnalista, 
ekipo CICIBANA iz Mirna. 
šoštanjci so bi[i solidni, b~li pa lbi še IUS!peš
nejši, če pi se za ·skupno uvrsmtev upošteva1i 
tudi rezultati ženskih di•sciplin. šmarčani pa 
so sposobni doseči precej več, če bi :imeli 
bolj zavzete organizatorje vsaj za fizično 
sestavo ekip. 
V prihodnje je potrebno, da sindi:ka!lltle orga
nizacije razvijajo sistematično in celoletno 
rekreativno športno dejavnost in to za širši 
krog članov kolektiva. Kratkotrajne pciprave 
pred usnja riado ne morejo biti zagotov'.i!lo za 
večji uspeh. 

1P. P. 
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Udeleženci iz naših TOZD v povorki pred 
pričetkom teknwvanj 

Nogometaši TOZD usnjama šm.artno 

Navdušenje po popolnem uspehu: osvojitev 
I. 1nesta je rezultat odlične igre in dobrih 
živcev PRVINšKA, BERGINCA, BABičA in 
Jl!ILI N ARI A 

Osvojili so prvo mesto - nogometaši TOZD 
usnjama Vr/mika 

Kegljavke TOZD usnjama Vrhnika 


