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S krvjo je 
• v 

pogoJena nasa 
rast 
Ob prazniku notranjskih 
aktivistov in borcev 

Nimam daru, da bi mogel presoditi, koliko se 
nas je v nedeljo, 7. septembra zbralo v Lo
gatcu za naš veliki praznik. Vsi, s katerimi 
sem se ;pogovarjal o tem, pa so rekli, da nas 
je kljub neugodnemu vremenu zelo mnogo. 
To se reče. da tista velika prreteklost, ko smo 
se bojevali za svobodo svode domo·vine, še 
živi v nas, pa ne samo preteklost, živita tu:li 
sedanjost in prihodnost, saj taka praznovanJa 
niso namenjena samo obujanju s,pominorv, 
temveč tudi temu. da skupaj presodimo, kako 
smo opravili naše delo in kaj nas še čaka, 
da uresnič~mo tisto, za kar je na tisoče akti
vistov in borcev žrtvovalo svoja življenja. V 
tem smislu so izvenele tudi besede, ki jih 
je na slavnosti spregovoril generaLpolkorvnik 
Rado Pehaček, nekdanji logaški aktivist ln 
poznejši partizanski borec ter komandant. 

Narodni heroj - generaL poLkovnik RADO 
PEHACEK je biL slavnostni govornik na 
srečanju notranjskih aktivistov v Logatcu 

Srečanje notranjskih aktivistov sta se med 
drugimi ttdeLeži!a tudi France POPIT in Franc 
Leskovšek-LUKA 

Umetniški recital, lki je sledil govoru tovariša 
Pehačka je v glavnem pripovedoval samo o 
preteklosti. Nova šo·la. ki so j-o prejšnji dan 
odprli v Dolenjem Logatcu (ta dan so tudi 
odkrili spominsko ploščo na k<l'aju, kjer je 
bil med vojno ustanovljen prvi rajonsikil od
bor OF) i:n razstave, v nji pa so zopet ;prri;po·
vedovale o preteklosti in prihodnosti. šola je 
prihodnost, kovačnica novega rodu, razstave 
preteklost, podobe vojnih g.rozot in razdejanja 
ter podolbe ,ptO'VJOijne graditve, ki nam hlcrati 
kažejo nadaljnao pot. 
Zal moram priznati, da sem bil tisti dan tudi 
jaz bolj v preteklosti kakor v sedanjosti in 
prihodnosti. Ze ko sem ·stopil v vežo nove 
šole in za.gledal na steni fotografije talcev, 
po katerih je dobila šola svoje ime me je 
spomin takoj potisnil v tisti mračni pomla
danski dan leta 1942, :ko so na Vrhniko pripe
ljali tistih osem talcev in jih od tu odgnali 
p•roti Horjulu, oziroma Ljubgojni pri Horjulu, 
kjer so jih potem ustrelili. >>Talce ženejo!<< je 
šlo tedaj od ust do ust in je leglo na nas, ka
kor da nas je gora podsula. 
Tudi ob predaj.i prapora Logaškemu bataljo
nu, ki mu je občina podelila domicil, in ob 
Pehačlmvem govoru sem se nenehoma vračal 
v preteklost. Vso Notranjsko sem v spominu 
prehodil po do1gern, in počez takšno, kakršno 
sem videl med vojno in takšno, !kakršno sem 

videl komaj pred nekaj dnevi, ko sem zopet 
potova•l po tistih krajih. 
Vojna podoba: dimniki požganih hiš štrle 
;proti nebu kakor okostnjaki, vselej me je 
stisnilo .Pri srcu, kadar sem šel mimo takih 
okostnjakov. Požgane hiše, požgane cele vasi. 
Na vrhniškem predelu je bilo nekoliko manj 
pogorišč, manj požganih vasi, Li>gojna, Pod
lipa, Padež, Zavrh, Pokojišče, Breg, Pako, na 
oni •strani Cerknice pa kakor da je turška 
ujma divjala prek dežele. Skoraj ni bilo na
selij, v katerih ni bilo· Qlkostnjakov, štrlečih 
d~mnilkov, drugod pa skoraj vse do tal po
žgano. Cerknica, Lož, Vrhnika, Babna polica, 
Babno .polje, Gornje, Poljane, Knežja njiva, 
Nova vas, oh, saj se ne spomnim vseh imen 
požganih lcrajev. Res, kakor da so se vrnili 
časi, ko so Turki požigali po naši deželi. 
Povojna .podoba: v odročnem Loškem potoiku 
sem videl no,vo šolo, s katero bi se ponašalo 
vsako mesto, novo šolo sem videl tudi v Sta
rem trgu, v Cerknici, v Logatcu, tudi na Vrh
niki smo po vojni zgradili novo šolo, pa v 
Polhovem gradcu ·in morebiti še kje. V Cerk
nici te pozdravljajo nove, velike hale tovarne 
Brest, ki ima obno·vljena, da ne rečem sko
raj nova ·Obrata tudi v Starem trgu. V Lož in 
v ves tisti predel je prinesla novo življenje 
KovinopJastika, Logatec se ponaša s svojo 
lesno industrijo in kartonažno tovarno, Bo
.rovnica s to,varno stavbnega pohištva in Fe
noHtom. Tudi vrhniška tovarna usnja ni taka, 
kakršna je bila pred vojno, po vodni so jo 
razširili in modernizirali. Ko sem se spomnil 



naše tovarne, so se mi misli takoj umaknile 
za nekaj desetletij nazaj, v čas, ko je še moj 
oče strojarn v tovarni. Kako nas je tesnilo, 
ko so začeli odpuščati delavce. Oče je moral 
za nekaj mesecev v Ljubljano na delo. Po 
njegovi smrti so obratovanje v vrhniški 
usnjarni povsem ustavili. Mati mi je neko.č 
rekla: >>Dobro, da je oče umrl., Kako bi mu 
bilo sedaj, ko ni dela.<< Danes ,pa bi morebrirti 
rekla. če bi še živela: >>Škoda, ker očeta ni 
več , kako bi bil ·vesel, ko tovarna spet dela.« 
Ko sem med Pehačkovim govorom in umet
niškim recitalorn v mislih takole poto-val po 
naši preno·vljeni Notranjski, ,gem se neho-te 
v.pmšal: Od kod ta bujna rast, kje je vir 
vsemu temu, kar smo po vo}ni :zlgradili? Ta
J,uat je recital .pripovedoval o žrtvah, ki jih 
je Ieta štiriinštiridesetega v Logatcu pobila 
črna roka. In se mt je odgovor na moje vpra
šanje sam od sebe porodU: Iz prelite krvi 
je to zraslo! Zopet me je spomin zanesel na
zaj v vojna leta: v Babnem polju, v majhni 
vasi pod snežniškimi .gozdovi, so v veliki ofen
zivi leta 1942 Italijani pobili 49 ljudi, 40 v 
Vražjem vrtcu, 9 v Jermendolu, na Ulaki nad 
Starim trgom .so takrat postreliti hkrati 27 
talcev, razen teh so v tistih dneh v Loški 
dolini pobiLi še okrog 110 ljudi, moških in 
žensk. Vseh vojnih žrtev je Loška dolina dala 
413. Ko<likol je bilo žrtev na cerkniškem pre
delu ne vem, pmv tako ne rza 1og;a·ško občino. 
Za vrhniško občino pa vem. da je bilo vseh 
v.ojnih žrtev okrog 265. 
Ko sem: se spomnil v.rhniških žrtev, od kate
rih sem vsaj polovico poznal, se mi je v duhu 
začela nizati podoba za rpo:dobo. Zupančič Fra
nja~Sivka, · učiteljica v Bevkah, najbolj po-
žrtvovalna aktivistka na našem predelu. Po
kojni Lavrin iz Blatne Brezovice je dejal o 
nji: >>Tako je hila delavna, da se ne da pri
merjati. prišla je na vsak .sestanek oziroma 
je vse sama o·~gani:zirala.« Nekdo je njeno 
delo iZJdal. avgusta leta 1942 so ItalHani vdrli 
v šolo, jo za šolo ranjeno ujeli in odpeljaN na 
Vrhniko k Jelovšku. Skušali so zvedeti od nje 
za druge pristaše osvobodilnega gibanja, a 
niso dobili drugih besed od nje kakor: >>Ustre
lite me.« Po dveh dneh strahovitega mučenja 
.so jo res ustrelili. - Kucler Marija, narodni 
heroj. Zrtvovala je pet sinov in moža, 3. sep
tembra 1942 pa so v Gmmozni j'ami še njo 
ustrelili. Zerjal Alojzija, pri Krovcu smo re
kH njeni domačiji na Podpes'krU. Tudi ona je 
bila naša požrtvova1na alktivistka, med dru
gim je skrbela tudi za ranjene partizane, ki 
so se zdravili v gozdnati .grapi blizu njenega 
doma. Avgusta leta 1942 .sol belogardisti pri
divjali h ~rov·cu, pobili Loj:ziko, razs.ekali 
njeno truplo in kose stlačili v kad, v kateri 
so KrovčeVti prej prali krmo za prašiče. -
Petavs Francka, moja nekdanja soseda. Ko
liko pisem in drugega je prenesla za partiza
ne. Član rajonskega odbora AFZ in rajonske
g;a komiteja KPS. Ko je bilo nj.eno delo izda
no, se je morala umakiniti v' .partizane, a so 
jo pri Ravniku na Bloški planoti belogardisti 
uj eH in jo po strahovitem mučenju ubili. 24. 
oktobra 1942 je stopila v partizanske vrste, 
27. oktobra jo je že doletela smrt. - Suha 
Jera, tako smo ji rekli, ko nas je obiskovala 
v gozdu. njenega pravega }mena se ne morem 
spomniti. Doma z Verda. črnorokci so jo po
noči, ko je spala, skozi okno ustrelili.- Rode 
F1ranc s Stare V;rhnike. četniki so ga odpelja
li in ga v gozdu ,nad železnico ustrelili. Niko
li ne bi zvedeli, kaj se je z njim zgodilo, če 
ljudje po naključju ne bi odkrtli nj-egovega 
trupla pod kupom dmčja. - Ln še moji tova
riši 1z Dolomitskega odreda, ki so tudi žrtvo
vali sv.oja življenja: štmnc Kondi Bermež 
Marj an, Gabrorvšelk Janez, Mohor Boris, Za
laznik Pavel, Dobovičnik Stane, Mrak Janez, 
Grom Vladimir . . . Podoba za podobo se po
raja pr~d mojimi očmi, ne morem vseh na
šteti. In Sli znova in Zlnova ponavljam, ko po
slušam Pehaaka in r.ecital: Iz njihove krvi 
je zrasLo vse to, kar danes imamo. In pritrju
jem Pehačku: P.relita kri mrtvih tovarišev 
nas obvezuje, da se še naprej bojujemo za 
v.se tisto, za kar so oni dali življenje. Naš boj 
še ni končan, premišljujem. Kolikolkrat smo 
se med vojno pogovarjali: Ko bo svoboda .. . 
Te besede rpa nam niso ;pomenile samo to, da 
.pri nas ne bo več okupatorjev in da se bomo 
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lahko vrnili na ~voje domove, predstavljali 
smo Si veliko več: da bo iz prelite kirvi zra
stel nov, lepši svet, kakor je bil prejšnji, 
svet, v katerem bo imel delovni človek vso 
oblast, v katerem bo samo delo dajalu člove
ku veljavo, svet, v ;katerem ne bo nihče živel 
od tujega dela, v katerem ne bo nihče zga
njal kake samovolje nad delavni:mi ljudmi. 
Joj, kaj vse ·smo si ;predstavljali pod tistimi 
lepimi besedami: Ko bo sv·oboda. Pa ·smo vse 
tistol že dosegli? Je naš samoupravni sociali
zem že do kraja zgraj-en? še 2!daleč ne. še 
bo potrebno trdo delo i:n tudi boj, da uresni
čimo, v kar nas obvezuje prel<ita .kl'i. še bo
mo morali graditi, ne samo tovarn, cest, že
leznic, šol in drugih materialnih dobrin, 
temveč tudi samel?)a sebe. Mi~Lim, da tudi ta
ki zbori, kakršen je bil v Logatcu nekoliko 
.pripomorejo k taki graditvi. 

Karel Grabeljšek 

Op. u.: Tovarišu Grabeljšk.u se za njegov pri
spevek najlepše zahvaljujemo. 

111. tovariško 
srečanje delavcev 
in upokojencev 
OZDiniUV 

Letošnje tovariško srečanje, že tretje po vrsti, 
so organiz~rali naši sodelavci iz TOZD -
TOZD šoštanj v šo,štanju, ki letos praznuje 
775-letnico mesta in 30-letnico osvoboditve. 
Na zbornem mestu na Vrhniki ni bilo dokaj 
obetavno. Mmčno in oblačno jutro ni napove
dovala lepega dne. Precejšnje število prijav
ljenih udeležencev je najbrž osvojil pesimi-

V uvodnem delu srečanja je izvajala koncert 
šoštanjska godba na pihala »ZARJA« 

Mi se imamo radi . .. ; skupina razpoloženih 
šmarčanov 

zem in zato niso prišli na rzbo·mo mesto. Za
dolženi >>šef avtoparka« tov. ~nez je zato po
slal nazaj 3 prazne avtobuse in se tako vklju
čil v stabilizacijske ukrepe. 
V Šoštanju nas je dočakalo lepo vreme, zato 
se je razpoloženje pričelo stopnjevati. 
Večina udeležencev srečanja si je najprej 
ogledala proizvodne oddelke TOZD TUŠ v 
spremstvu strokovnih delavcev iz te TOZD. 
Starejši so obujali spomine na vegetabil, ve
liko· mlajših pa se je s tem načinom strojenja 
in izdelave usnja srečalo prvič. 

Zatem je sledilo tovaDiško srečanje v lepem 
naravnem okolju, ki so ga za ta namen pl'i
redili pl'izadevni in delav>ni člani PIGD TOZD 
- TUŠ. Čeprav .se je pričetek uradnega dela 
srečanja nekoliko zavlekel, se nikomur ni bilo 
treba dolgočasiti. Pijača in jedača je bila pri
pravljena~ .gasilci pa so program popestrili 
s srečelovom. Poleg >>praznih« dobitkov so bili 
tudi polni. In če si imel s~rečo, si se lahko 
preskrbel za dalj časa s koza.rci in gumbi, 
kar pa tudi ni kar tako. Kdor je imel s seboj 
otroke, se mu ni bilo treba bati, da bi tega 
dne prihranil kakšen dinar za drugovrstne 
dobrodelne namene. 
Po pozdravnih nagovorih predsednika DS 
TOZD TUŠ in predsednika OK SZDL Vele
nje smo poslušali koncert ,godbe na pihala. 
Pravo razpoloženje pa se je pričelo rz; glasbo 
za ples in seveda delno tudi ob pomoči dobre 



Vrhniški TOZDOVCI; na začetku še ne 
more biti »pravo« 1·azpoloženje 

kapljice. Plesišče je bilo .skoraj premajhno 
za številne plesa željne udeležence iz vseh 
naših TOZD. 
Srečanje nekdanjih in sedanjih sodelavcev, 
mancev .in prijateljev je potrdilo, da so· takš
na sredstva potrebna in koristna v prizade-

Danes je lahko ponosen. Neverjetno, koliko 
jih tekmuje za mojo kožo. Ce sem že tako 
pomemben, zlasti za »svinjaše«, bi mi lahko 
privoščili večji življenjski prosto1· 

Na zdravje! Kako se pride iz šoštanja, če 
vam jo pobriše avtobus, vprašajte Martina 

vanjih za dobre medsebojne odnose in lažje 
razumevanje v veliki družini. 
Privržencem streljanj·a so člani strel·Ske dru
žine popestrili lepo popQ~dne tako, da so se 
pomerjali v natančnosti in istočasno tudi v 
tem, kdo· bo več ali manj potrošil za prašička, 
ki se je nemirno vrtel v skopo odmerjenem 
zabotju, kot bi slutil, da bo menjal gospodarja. 
O!'ganrzatorji nam lahko ;povedo za koHko 
se je ta nebogljeni prašiček »zredil« v njihovi 
blagajni <tega popoldne. 
Strežno• osebje - gasilci v stojnici so imeli 
polne roke dela kljub temu, da je bil dostop 
precej blaten ~n 'jih je nekaj zaradi spolzkosti 
»vzdolžno« stalo na njem. Kdo b!i se razburjal 
zato. S p~knika v naravi ne mo-reš priti do
mov tako čist, kot si odšel. 
V ranem večeru pa je nevihta z dežjem skle
nila naše srečanje, podobno kot na prvem 
srečanju na Vrhniki. Organtzatorjem ne mo
remo oči·tat![ da so oni .posk!!'beli za ta pre
ventivni ukrep, ki pa bo lahk!o viden šele ma
lo pred koncem prve polovice naslednjega 
leta. 
Najbolj vztrajni pa so kljub dežju še vztra
jali naprej. Več Vrhničanov je doživelo »hlad
no prho«, ko so okrog 21. ure hiteli na avto
bus (taiko je bilo zjutraj dogOIVorjeno) in ugo
tovili, da je zadnji odpe'ljal že precej prej. 
Tedaj so morali upoštevati pregovor: »Znajdi 
se. kot se moreš!« Nekateri so se zatekli na 
vJ.a'k iznajdljivejši so si najel![ privatni ".taksi<<. 
če pa se je kdo še bolje znašel aLi je bil 
sprejet kot »izgubljenček<< ;pod toplo streho, 
nam ni znano. 
šmarčani, sedaj• ste vi na vrsti! 
Nasvidenje na pikniku v šmartnem leta 1976! 

P. P. 

Tovarišice in tovariši, 
spoštovani gostje! 

Dovolite mi, da ,pozdravim v imenu temeljne 
organizacije združenega dela tovarne usnja 
šoštanj - organizat{)J.'ja letošnjega tovariške
ga srečanja, delavcev OZD Industrije usnja 
Vrhnika, udeležence ·iz usnjarne v .rhn.ika, us
njame šmartno pri Litiji, !grad, opekarne 

Na pikniku ni zatajil film, kot v Lanterni. 
Obidovega ata smo našli s pečenko v roki, 
za pripravo solate bo še dosti prilik 

Predsednik DS- TOZD TUŠ pozdravlja 
udeležence tovariškega srečanja 

Vrhnika, !grad gradbeništva Vrhnika, Usnja
plast Ljubljana dn udeležence iz Maloprodaje 
i•z LjUibljane. Lepo pozdravljam tudi ·U!Poko
jence in udeiežence iz usnjame šoštanj in če
.stitam k prvi obletnici podpisa samouprav
nega sporazuma o združitvi TOZD V OZD 
IUV. 
Veseli smo, da lahko v naši sredini pozdra
v·imo glavnega direktorja OZ.D IUV tov. To
neta Debevca, predsednika Skupščine občine 
Velenje Nestla Zganka, predsednika 10 
Skupščine Velenje tov. ing. Franja Kluna, 
predstavnike družbenopolitičnih organizacij 
kraj:evne s·kupnoS!ti šoštanj i.n vse ostale ude
ležence današnjega tovariškega; srečanja. 
Srečanje, ki ga vsako leto organizira ena iz
meq _temeljnih organizacij združenega dela 
IUV postaja že tradicija, tki dobiva iz leta v 
leto globlji pomen. Tovrstna srečanja delav
cev združenega podjetja utrjujejo vezi tova
rištV'a in poglabljaj.o ter plemenitijo medse
bojne odnose. 
čeprav združuje Organizacija združenega de
la IUV različne dejavnosti: od izdelave usnja 
do končne finalizacije usnja, od proizvodnje 
gradbenega materiala do gradbeništva in do 
prodaje gotovih izdelkov, dJn čeprav s-o posa
mezne TOZD J.ocirane izven območja Vrhni
ke, to •velja še pos'€bno za usnjarno šo·štanj 
in usnjarno šmartno, pa vendarle velja po
udal'iti 1n na kar \SIITIO lahko ponosni, da pred
stavlja OZD kot celota pomemben delež v 
slovenskem in jugoslovanskem gospodarstvu, 
še posebno kar s.e tiče usnjarske industr.ije, 
to je panoge 125. 
Ne bi hotel navajati suhoparnih številk, bi pa 
vendarle želel poudariti in povedati nekaj os
novnih podatkov o proizvodnj.1 v letošnjem 
letu. 
Plan predvideva prek 26 tisoč ton namoka 
surovih kož vseh vrst. Celotni dohodek pa naj 
bi po predvidevanjih v leto,šnjem letu znašal 
prek 130 starih milijard za celotno dejavnost. 
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še posebno pa velja poudar,iti, da ima pod
jetje kot celota zunanjetrgovinsko bilanco po
zitivno, to se pravi, da izvažamo več kot pa 
uvažamo. To pa :zJa nas, .ki smo v tej OZD 
zaposleni, in za vso jugoslovansko skupnost 
veliko pomeni, še posebno v času vsesplošnih 
stabilizacijskih naporov. To pa niso skromni 
rezultati. Vedno in povsod, v vsaki TOZD mo
.ramo 'stremeti za tem, da bodo rezultati še 
boljši. To pa bomo dosegli le, če bomo do
sledno izpolnjevali akcijske prog-rame, ki smo 
jih izdelali in sprejeli. Njiho,ve smernice pa 
so porok, da bodo poslovni uspehi ob koncu 
leta taki, kot smo si jih začrtali, in da bomo 
leto 1976 dočakali polni optimizma in delov
nega poleta. 
Ob koncu želim vam vsem, da bi se na da
našnjemu srečanj~, ki je obenem otvoritev tu
rističnega tedna v šoštanju, med nami kar 
nabolj prijetno počutili. Mi šoštanjčani pa 
bomo zelo veseli in zadovoljni, če smo uspeli 
današnje srečanje pripraviti v•am v zadovolj
stvo. 
Naša želja pa je, da bi se naslednje leto še 
v večjem številu ponovno srečali, pa četudi 
spet v Šoštanju. 

Predsednik DS TOZD TUŠ 
Herman Lešnik 

Spoštovani gostje, 
dragi tovariši usnjar ji! 

Dovolite mi prosim. da vas v imenu družbe
nopolitičnih organizacij mesta šoštanj in v 
svojem imenu najprisrčneje pozdravim in 
hkrati zaželim vsem skupaj . .ki ste prišli v 
naše mesto, iskreno dobrodošlico. Ko· praznu
jemo letos v Šoštanju 775-letnico našega me
sta in 30-letnico osvoboditve, smo še posebej 
ponosni, da je srečanje usnjarjev z.družene 
Industrije V·rhnika prav v ŠoiŠtanju, ki ima že 
skoraj 200-letno usnjarsko tradicijo. Ob naši 
reki Paki je le ta 1788 Miha Vošnjak ustanovil 
usnjarno, ki je po več desetletjih z<j!slovela 
doma in v Evvopi ter celo na drugih konti
nentih sveta. Zanimivo je, na je bil Miha 

Joži, Marjan in Silva. Do piknika so se poznali 
le preko telefona, s kate1·im upravljajo vsak 
v svojem TOZDU. Slušalko so tega dne 
zamenjali s steklenico žlahtne kapljice 
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Na začetku se je na plesišču še dalo dihati, 
proti koncu pa je še za stiskanje 
primanjkovalo prostora 

Vošnjak oče dr. Josipa in ing. Mihaela Voš
njaka, ki sta kot narodna prvoboritelja in 
poslanca v •spodnještajerskem deželnem zbo-
ru in parlamentu dosegla marsikatero po
membno zmago v boju Slovencev za svoje na .. 
rodno politične pravice. Dr. Josip je bil idejni 
vodja slovenskega zadružništva, ing. Mihael 
pa je bil visok uradnik avstrijskih železni :: 
in je veli!ko ;pripomogel, da se je zgradila pre-
potrebna proga Celje-Velenje in kasneje 
Velenje-Dravograd in tako je bila naša do
lina povezana s svetom. 
Zavedni šoštanjski usnjarji so takoj po· raz .. 
padu Avstro-Ogrske ustanovili svojo strokov
no organizacijo, sezidali svoj delavski dom 
in ustanovili konzumno društvo ter prosvetno 
društvo Svoboda, kJjer so se v naprednem 
duhu vzgajali v okviru raznih sekcij, Le:;a 
1925 so ustanovili tudi delavslw godbo Zarja , 
ki že 50 let deluje in opravlja sv·oje kulturno 
in revoluctonarno .poslanstvo, saj sodeluje na 
vseh proslavah in manifestacijah v naši do
lini pa tudi izven nje. Pred II. svetovno vojno 
je bilo v tovarni usnja zaposlenih že nad 500 
delavcev. v katerih v-rstah je bilo večje šte 
yilo naprednjakov in revo1udonarjev, saj so 
le-ti v letih hude gospodarske stiske pred 40 
let organizirali >stavko, ki jo je dan !Poprej 
na znamenitem zletu Svobod v Celju leta 1935 
napovedal glavni govornik Franc Leskošek
Luka. 
Teh nekaj! besed naj bi vsaj de1no osvetlilo 
ZJg,odovino delavskega gibanja v šoštanjski us
njarni, iz katere se je večje število delavcev 
v.ključHo tudi v NOB in tako prispevalo svo·j 
delež k zmagi naše '!'ev-o1ueije. Po končani 
v-ojni ,pa so naši usnjarji ponovno zavihali 
rokave in leto za letom, kljub zastarelim 
strojem, i·z.polnjevali planske naloge in tako 
prispevali k obnovitvi naše po-rušene domo-

Pozdmv predsednika OK SZDL Velenje 

vine. Pomagali so celo pri izgradnji drugih 
industrijskih objektov; čeprav so tudi tovarno 
doletele hude poplave in poža•r [pred nekaj leti, 
ki je povzročil ogromno škodo -naši usnjar. 
ji n~so klonili, pač pa so še bolj zavihali ro
kave. To naj velja kot zahvala našim usnjar
jem, vam stanovskim tovarišem, ki ste prišli 
iz drugih krajev, pa naj te besede povedo, 
kaiko ·zelo znamo ceniti in sp-oštovati napore 
in uspehe ter tradicijo naših usnjarjev. brez 
katerih šoštanj ne m bil to, kar je - znan 
po svoji 200-letni usnjarski .tradiciji. 
Vaše današnje srečanje je uvodna prireditev 
v turistični teden mesta šoštanj, ki ga prire
jamo v počastitev naše 775-letnice in 30-let
nice ·osvoboditve, zato vam ob, tej priLožnosti 
še enkrat izrekam iskreno dobrodošlico z že
lj-o, da bi se v našem mestu kar najbolj pri
jetno počutili. 

Predsednik OK SZDL 
Velenje 

Na rob pariškemu 
sejmu - kaj in 
kako dela naša 
konkurenca 

Vsakoletno oceno pariškega sejma redno do
polnjujemo tudi s še posebej važn1mt infor
macijami in novostmi s področja predelave 
svinjskih kož in 1s področja trgovanja s pro. 
duktom te predelave, tj. svinjskim usnjem, 
pri čemer vsako leto sproti poskušamo oce
njevati naše vodilno mesto v tej svetovni 
konsteladji. Zato bom v našem Usnjariu 
v dveh sestavkih ocenil prizadevanja naše 
konkurence zahodnega in vzhodnega sveta ter 
zapisal, kaj in kako dela ta naša ko'I~kurenca. 
Na osnovi pregleda na letošnjem >> Semaine 
internationale du Ouir« ter kontaktov s pre
delovalci svinjskih surovih kož, s tDgovci idr. 
ter na o-snovi doma pripravljene analize lahko 
zapišem, da je letos v Parizu razstavljalo 
svinjslm usnje a1i pa reklamiralo P!'odajo le
tega prek 50 razstavljavcev oz. udeležencev. 
Seveda to ne !POmeni, da je na osnovi tega 
možno smatrati, da je ob taki številčnosti 
zapopadena vsa falanga bodisi svetovnih pro
izvajalcev ali pa trgovcev oz. ostalih, ki jim 
je pr_edelava svinjskih kiož ali pa trgorvanje 
s svinjskim usnjem predmet poslovanja. Na 
vsak način pa z izj·emo nekaterih vzhodnih 
proizvajalcev, ki .se podobno kot nekateri Z'l
hodnjaki pojavljajo na .pariškem sejmu na
cionalno združeni, le vemo, kam gjre razvoj 
svinjine tako v količinskem :kiot v kakovost
nem smislu. 
Naše konkurence ne bom sedaj obdeloval po 
kriteriju oz. velikostni pomembnosti, .pač pa 
le glede na kva>litetne dosežke in stopnjo- kva
litete, katero so do sedaj dosegli in s katero 
nam pretijo in otežujejo plasma našega 
usnja. 
Glede kvalitetnih premikov zas,lužijo vso po
hvalo tudi letos Madža'l'i, ki so poleg kvali
tetnega svinjskega velurja p>rodrli ~ vsaj z 
vzorci in pwimi manjšimi količinami - na 
svetovni trg tudi s kvalitetnim nabukom, egal
nejše zaba-rvanim od velurja, s kvalitetnimi 
finejšimi vlakni, plemenitejšim izgledom in 
pi-sočim žametastim izgledom ter primerno 
mehkim oprijemom. Tudi njihova barvna pa
leta in izbor barv je kar širok in primeren, 
saj tega pri vzhodnjakih še pred par leti ni
smo bili navajeni. 
Madžarska tovarna iz Peczi je reklamirana 
le na nalepkah, saj Madžari v Parizu raz-



stavijajo v nacionalnih okvirih oz. prek »BI
VIMPEXA«, tj. komercialne organizacije 
madžarske usnjarske industrije, specializi-rane 
za prodajo svinjskeg,a usnja, ki je v Parizu 
razstavljala skupno s francosko trgorvsko or
ganizacijo »INTRACO« iz strasbourga -
Schiltigheima. Slednja se lUlkvarja taiko z na
lrupQil11 kot prodajo usnja iz surovih kož, pTi 
čemer pa je že dalj časa bila SIPecializirana 
za nakup in prodajo svinskih podlog. Tej or
ganizaciji pa so Madžari za Francijo ponudili 
prvo par tisoč metrsko količino nu:buka. 
Dnugo madžarsko uvozno-izvorzno podjetje 
»TANNIMPEX<< pa je razstavljalo med dru
gimi izdelki usnjarske finaLne predelave tudi 
lwnfekcijo iz svinj,skega velurja, pri čemer 
pa je bilo letos prvič pri njih Oip'aziti racio
nalnejše koriščenje svinjskega velurja z ozi
r.om na barvne kombinacije in uporabo, slab
ših sortimentov oz. modele sestav·ljene iz 
marujših irz:rezanih površin. Madžari še naprej 
negujej.o interesantnejši izvoz izdeLkov višje 
stopnje obdelave in je temu ustrezmo njihova 
kOilllkurenca pri prodaji svinjsikega usnja 
ustrezno manjša. Prek našega zastopnika Ne
herja smo sicer uspeli ugotoviti, da pri na
buku kljub »nacionalnemu<< sortiranju in iz
boru s1,1rovin še niso v stanju prodajati koli
čin, vendar nas njihova pojava in reklama 
sili na to, da se zaradi .ravnotežja in reno
meja pojavimo tudi mi s kolekcij·o in dolo
čenimi man}šimi količinami nUJbuka, pa če
prav je pojava nubUJka močno podobna pred
lanski in lanski situaciji s svinjsko napo. Tak 
način iskanja ravnotežja smo nekaterim na
šim partnerjem prindpielno obljubili, čeprav 
vemo, da je nubuk glede na surovinske mož
nosti količinsko zelo omejen pr·av tako kot 
napa in da nam bo a priori boljša kvaliteta 
nubuka pri :plasmaju celo nagajala oz. nas: še 
dodatno silila v jzbolj.šavo kvalitete veiurja. 
Madfari so v cena_h žal še vedno· nižji od 
nas, njihova kvaliteta za izvoq; pa ,počiva na 
posebnem izboru surovine, ki prične že v dr
žavnih skladiščih. 
Na drugem mestu omenjamo japonsko kon
kurenco·, ki na svetovnem tr;gu poskuša plasi
rati poJ.eg svinjskega velurja tudi napo, da o 
kioličinah svilnj>ske anilin podloge, velutirane
ga in drugih cepljencev ne govorimo'. Lansko 
leto so 1ponwjali kot prvi na svetu svinjski 
oblačilni nubuk. · 
V Parimi se Japonci že nekaj let pojavljajo 
organizirano prek filrme NOZAKI & Co., LTD 
oz. ASAKUSA OFFICE - TOKIO, ki: je spe. 
ciali:ziran za prodajo oz. izvoz s·vinjskega us
nja kot tudi surovih kož. Sicer pa oba »urada << 
firme NOZAKI izvažata po celem svetu razne 
vrste usnj,a in usnjenih izdel:kov. Firma No
zaki, ki ima svoje filiale tudi' v New Yorku, 
Londonu. Singapuru, Los Angelesu, Sidneyu, 
Tarpehu, Manili, Las Palmasu, pa je gi,gant 
v tl'govanju in izvozu na področju kemikalij, 
pLastičnih mas, prehrambene in konzervne 
industrije, strojne opreme, plovnih objektov, 
letal ter še vrste industr·ijskih proizvodorv. 
V svojem sklopu i:rna tudi usnjarno YUHKI 
KAKO Co., ki proizvaja svinjsko· usnje, ra
zen tega pa kupujejo usnje tudi od drugih 
japonskih usnjarn. Kvaliteto so Japonci zlasti 
pri velurju precej popravili, vendar je z mad
žarsko in našo še ne moremo primerjati. Pri 
napah v.ztrajno pookušajo, vendar ima ta 
kljub mat izvedbi le še prerveč krit in pla
stičen izgled. 
Dobre kvalitete je njihov oblačilni velutirani 
cepljenec. Upoštevajoč njihov specifičen način 
sorfil'anja le v dva sortimenta, so cene nji
hovega sv1njskega usnja od naših močno niž
je. Njihova reklama je vsako leto bolj pri
jazno vsiljiva, personal vljuden, tudi če kon. 
taktira s konkurenco (nas že ikar dobro po
zmajo), pr:ospekte pa pišejo Vi vseh svetovnih 
jezikih, z izjemo ruščine, poleg tega pa še v 
italijanščini, nemščini in portugalščini. 
če uvrščamo ameriške pDoilzvajalce na tretje 
mesto, jim vsaj zaenkrat najbrž ne delamo 
krivice, tako ne zaradi lmEčin, ki jih v ve
lurju zaenkrat še nimajo, kot tudi zaradi 
kvalitete ne, s:aj bi v tem pogledu lahko mir
no pred nje uv11stili ;Brazilce, ,šp·ance, vzhod
ne Nemce in celo kake male anonimne Itali
jane iz Santa Cr.oce sull'A:mo. Zaslužijo pa 
Amerikanci največji resrpekt •kot potencialni 

dobavitelji v najbližji bodočno.sti, saj so na 
področju kvaiitete svinjske nape dosegli ne
kaj več ko·t vsi ostali, zLa's'ti še Galun & Sons 
corporation. Iz!9leda, da se v ZDA lista svinj. 
skih rpredelovalcev precej hitro spreminja in 
dopolnjuje in da se sedaj poskuša s predelavo 
ca. 10 usnjarn, od katerih pa si, poil.eg; najpo. 
znanejše WOLVERINE WORLD WiDE aso
ciacije z obema usnjarnama v Rockfordu -
(MICHIGAN) in MUSCATINEU - (IOWA) 
izgleda za bližnjo bodočnost najresnejše. pri
zadevajo PRIME TANNING CO., WOOD & 
HIDE LEATHER CO. in pa A. F. GALUN & 
SONS Co11p. ':Bo kar po količini predstavlja s 
svojo proizvodnjo .za oblačilne namene IUV, 
to v svetovnih ok,virih predstavlja na pod
ročj,u obutvenega svinjskega usnda oz. svinj
skega nubuka Wolverine. Poleg HUSH PUP
PIES usnja (nubuka iz svinjskih hrbtišč) se
daj že dobavljajo čevljarjem srvinj.ski nubuk 
v celih kožah oz. bolje rečeno v mor.'tno ob
rezanih kožah, skoraj kruponiranih. Njihova 
,prizadevanja na področju obJa.čilnih velurjev 
na srečo za nas še niso kronana z normalno 
kvaliteto, zato so letos prišli na dan z novi
teto in so na os'lllOvi izkušenj s proizvodnjo 
nubuka za obutev lansirali oblači.lni svinjski 
nubuk, ki 'SO ga naši tehnični in komercialni 
ljudje tudi videli. Sam sem pos~ušal pri Wol
vednu ugotoviti njihove dejanske prodajne 
mo~nosti s pretvezo, da sem italijanski kon
fekcionaš. Predstavnik firme mi ni mogel ga. 
rantirati količin niti za konec letošnjega leta, 
rekoč, da imajo še določene tehnično-tehnolo 
ške in komercialne probleme, za katere pa 
upajo, da jih bodo do konca leta rešili. Zato 
tudi cene za ta njihov reklamirani proizvod še 
ni moč dobiti. Glede v,sega tega me je na
potil na njihovega italijanskega zastopnika. 
Iz njihove kolekcije je možno med obutve
nimi nubuki videti •tudi oblačilni nubuk oz. 
p,rej opisano dejstvo, da predelujejo tudi cele 
kože v nubuk ter da obutveni n.UJbuk proda
jajo v vseh razpoložljivih debelinah do 
1,5 mm, da pa je spodnja debelin_[! nubuka 
0,9 mm (za ženske škornje) in da poskušajo 
še z nižiimi debelinami za obia,čilne namene. 
>>Hush puppies<< moške in ženske červlje oz. 
šlmrnje pr·odajajo sedaj kljub konstantno ve
liki reklami precej slabše. Kljub nižj.im ce
nam iz svinjskega nubuka izdelane obutve 
pa imajo take težave, da vztrajno ponujajo 
po svetu licenco za proizvodnjo hush P'UIP'Pies 
svinj>skega usnja in tudi čevljev ter da s te
žavo v Rockfordu drže proi:zJvodnjo na ca. 2 
miLij·. m 2 • Prav zato se, pa č91prav po kratki 
tehnologiji, v Rockfordu vse .bolj preusmer
jajo na predelavo obrezanih svi.nj,skih kož, 
kar je omogočilo v njihovih toval'lnah upora
bo nrubuka tudi za škornje in jih to spodbuja, 
da delajo na oblači1nem planu. Prav rz.aradi 
slednjega so pri klavnici Oscar Mayer hq·teli 
ekskl'll!ZiV'IllO pravico nakupa kož. 
V ZDA gre sedaj za dva načina odiranja 
svinjskih kož in en način snemanja parjenih 
hrbtišč. ki pa je iz navedenih razlogov slabe 
prodaje nubuka iz hrbtiš·č vse bolj v zatonu. 
Poleg že naštetih proizvajalcev se s predelavo 
svindskih kož ukrvarjajo še: >>ARMIRA COR
PORATION<< (EXCEL in ESSEXTANNING 
CORP.), >>CHROMWELL LEATHER Co., Inc.<<, 
»DREHER LEATHER<< MFG CORP. (OCEAN 
LEATHER CORP.), >>GARDEN STATE TAN
NING<< (DN. WALTER KIDDE OO. INC), 
>>W.ILLARD HELBURN INTERNATIONAL, 
INC.<<, >>FLINN<<, >>PFISTER & VOGEL TAN
NING CORP.<<, »WOOD & HYDE LEATHER 
CORP.<< ter morda še kdo, ki še ni odkril 
svojih namer, na tihem pa računa s to mor.'t
nostj,o. Res pa je, da. je tpo podatkih iz >>Lea
ther Manufacturer<< iz j;unija 1975 razvidno, 
da cenijo v ZDA proizvodnjo svinjskih suro
vih kož na 90-95 milij. kosov, da pa jih iz
korišoajo le 3-3,5 mHtj. kosov. Ker proizvod-

njo Wolverine poznamo in ker vemo, da ame
ri~ki usnjarji svinjskih kož skoraj ne uvažajo, 
lahko ocenjujemo in zaključimo, da je proiz
vodnja svinjskega usnja z iZJjemo podlog (iz 
uvoženih polizdelkov) v ZDA na približno 
enakem količinskem nivoju kot v naših TOZD, 
oz. da smo Jugoslovani vsaj za zdaj v po
gledu količinske proizvodnje pred ZDA. 
Brazilci so z izjemo dveh .govejih usnjarn 
PODBOI in CARIOCE razstavljali v okviru 
nacionalne grupacije >>BRESIL<<, >kjer so našli 
mesto tudi >>SVinjarji<<, odl katerih smo videli 
>>SARANDI<<, >>CIPLAME<<, >>AIMORE<< in 
>>AUGUSTIN<<. Firme >>PERDIGAO<< - iz VI
DEIRE (Santa Katarina). kjer dela •ing. Bol
har, nismo zasledili, če!»'aV je po kvaliteti 
vodeča. Nasploh kvaliteta brazilskega veiurja, 
z i,zjemo ·zadnje na,vedene tovarne ter Saran
d~jeve. še ni na taki višini in je pri drugih 
usnje še suhega in ne zadosti mehkega oprije
ma. Nekateri, menda tudi >>AUGUSTIN<<, pa 
so zaradi kaLkulativnih težav mi,sel na pre
delavo svinjine že opustili. V časih konjunk
ture ,so namreč kupovali po izredno visokih 
cenah celo vzhodnonernške krupone, pa tudi 
ruske kože so našle pot v Brazilijo, in to prek 
Italijanov, konkretno COGOLA, PRETTA in 
še nekaterih, ki so želeli na ta način z re
eksrportom pokrivati niLJke cene laka, plastirl: 
boksa in drugih artiklov, pri katerih so mo
rali Rusom popuš.čati tn prodajati celo z i,z_ 
gubo. Nobeden od bra>zil>skih proizvajalcev 
pa ni do sedaj dosegel 10 ton dnevnega na
moka in je njihov namok v večini primero-; 
od 5 do maksimalno 9 ton (to zadnje je bi·lo 
doseženo v že preteklem konjun:kturnem ob
dobju, ko so več izvažali v ZDA in v ob
dobju preden SI(} se naučili dobro kalkulirati). 
V Evn~po manj izvažajo z izjemo >> Perdigao«, 
ki 80~/o svojih količin proda v španijo. Si
tuacija se je v zdajšnjem ma:nj konjunktur
nem obdobju toliko spremenila. da ob nižjem 
namoku Brazilci namakajo praktično le do
mačo bra,zilsko surovino, iki jo bolje izkori
ščajo s tem, . da proizvajajo tudi velutiran 
ablačilni cepljenec. 
Prihodnjič pa še o preostalih svetovnih pro
izvajalcih svinjskega usnja. 

Sejem v Parizu 
(stroji) 

M. F. 

Proizvajalci usnjarskih strojev in naprav so 
tudi na letošnjem sejmu v Pari,zu razstav>ljali 
izdelke, iki jih v glavnem že poznamo, ven
dar ISO· jih nekateri opremili rz; raznimi izbo1j. 
šavami v pogledu zaščite, a.v,tomatike, dodat
nih naprav in podobno. 
Vallero je na primer svoje sode pričel op~em
ljati z vrati, 'ki se odpirajo in za!plirajo s ;po
močjo s·tisnjenega zl'aka. V sode pa poleg 
klinov vgrajuje poševne police oziroma deske 
iste višine, kaJkor klini. Kože se tako v Op['em
ljenem sodu manj trgajo, vendar se pa po 
drugi strani nekoliko raje zavozlajo. 
Nekateri na sejmu so trdili, da nap·rave za 
namok, luženje, strojenje in barvanje v ob
liki betonskih mešalcev ne ga-edo več v pro
met. Proizvajalci pa so te naprave opremili 
z najsodobnejšo švicarsko avtomatiko. 
Naprave 'Za pravkar omenjene farze, vendar 
podobne našim coretanom, <pa se iz leta v le
to večajo in izpopolnjujejo. Sedaj je mogoče 
dobiti napravo z volumnom bobna 28.0001, v 
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katero lahko vložimo 14.000 kg slanih kož, v 
avtomat pa programSko kartico in že poteka 
npr. odmok in luženj.e popolnoma avtomatič~ 
no (tudi ob nedeljah): na toči se voda do do
ločenega nivoja, boben stoji ali pa se vrti v 
eno, nato pa v drugo ·smer, voda odteče na
·toči se 'sveža ·in to doLočene temperature ali 
pa se v napravi pogreje, ob dolo·čenem času 
priteče v napravo določena kemika:lija itd., 
vse popolnoma avtomatsko. Enaka naprava, 
0/Premljena z nekoliko bolj zamotano avto
matiko, se uporablja ·za razluženje, čtmžanje, 
piklanje in strojenje 13.500 kg golice naen
krat! Tem napravam pravijo kar lužilni ali 
pa strojilni avtomati. 
Avtomatizacija zelo počasi prodira tudi na 
področje obdelovalnih strojev in si posamezni 
konstruktorji prizadevajo napraviti stroje, ki 
so uporabni v tekočem traku ali pa ki na 
kakršen koli drug način olaj.Šajo fizično delo. 
Videli smo, npr. me:zldrilni ,stroj za težke go
veje kože z dvema mez;drilnima valjema in 
tekočim trakom. Dela•včeva naloga je, da pri
pne kožo na trak. Koža potuje do prwega 
mezdrilnega valja. Ko ta prične !Z delom, se 
koža samodejno odpade iz tekočega traku in 
z zadnjim delom pade na dodajalni valj dru
gega mezdrilnega valja. Ta prične takoj nato 
z delom. Medtem je pripotovala do prvega 
mezdrilnega valja že dDuga 1koža. Prva pa po 
končanem mezdrenju pade Lz ,stroja ali pa se 
po drči popelje do, 1!1pr. ceu>ilnega stroja. 
Cehi s:o pred mehčalni stroj (Molliso) postavi
li 4250 kg težak stroj za vlaženje kož, ki sta
ne 101d .2·5 do 27.000 dol:arjev. Delavec poklaida 
suhe kože na trak vlažilnega 1stroja. Na poti 
med dvema vlažnima trakoma se koža ovlaži. 
Ker potujeta tra!ka prek ogrevalnih valjev, 
se koža tudi ogreje, da bi se tako vlaga čim 
bolje poraz;delila po nj-ej. Ovlažena koža po-
tuje po traku takoj v mehčalni stroj ki jo 
zmehča , nato pa jo delavec položi na. npr. pa-
leto. · 
Francozi so pokazali sestavLjeno napravo za 
merjenje poVlršine usnja in ·to brez delavcev. 
Posebna naprava na osnovi podtlaka (vakuu
ma) v enakomernem ritmu pobira kože i:z 
platoja in jih poklada na telroči trak meril
nega stroja. Ta jim meri in žigosa po že po
znanem načinu, nato pa jih posebna naprava 
jemlj-e s traku in polaga na ,paleto. Vsaka av
tomatizacija pov.:z;roča nekaj težav. Tako se 
tudi tu dogaja, da pokladalna naprava zgra
bi dve koži namesto ene in kupec dobi .prak
tično eno kožo zastonj. 
Energetska kriza je spodbudila francos-ki 
tehnični center za usnje, da so se lotili obde
lave vprašanja sušenja usnja. 
Izdelali in razstavljali so nap-ravo za sušenje 
usnja brez toplote in to s toplotno črpaJ.ko. 

V principu je <to hladilno~g-relna naprava s 
potrebnima ventilatorjema, ki se prigJradi na 
kateDo koli sušilnica. ki je srednje dobro izo-
lirana od olmlice posebno, kar zadeva izme
njavo zraka. 
Hladilno-grelni sistem je napolnjen s freonom 
(plin -za hladilnike). 
Kompcresor (15 kW) tlači freon iz hladilnika v 
grelnik, ki pogreje 5 °C topel rz.:rak na 35 oc. 
Verutilator piha ta zrak v sušilnik med obe
šeno usnje in nazaj skozi hladilnik in greLnik 
in ponovno v sušillnioo. Vidimo da za sušenje 
ne rabimo dodatnega zraka, t~več se usnje 
suši brez izmenjave •zraka z okolico. 
Sušilni efekt dosežemo s prečT<pavanjem to
plote (s kompresorjem) od 5 oc na 30 oc. Ali 
drngače povedano: 30 °C topel zra'k z vlaž
nostj-~ 60% vsebuje 16 g/m3 vlage. Takega 
ohlad1mo na 5 °C v hladil-niku (hladilna re
b:a). Pri 't~m mora odda-ti vsaj 10 g/m3 vlage, 
kr kondenz1ra na hladilnih :rebrih in po cev
ki odteka kot voda (5 oq na prosto. Pri 5 oc 
in 100°/o relativni vlagi lahko vsebuje zrak 
le 5,4 g/m3 .':ode. V nadaljevanju zrak, ki smo 
ga s pomoeJo kompcresorj a s freon om ohladi
li na 5 °C in ·S tem osušili, ponovno ogrej emo 
na 35 °C in pošljemo tako ogreteg-a ponovno 
v suši1nico. Zrak pri 35 °C in s 5,4 .gfms vla
ge pa ima relativno vlažno-st 15 °/~! Del nje
gove top1otne vsebine (entalpije) se porabi za 
uparevanje vode in kož, zato se ohladi na 
30 °C in ovlaži na 60 °/Q rel. vlage, t. j. osuši 
16/ms - 5,4 g/m3 = 10,6 gfms vode. Takšen g;re 
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Stroj za rezanje kož na polovice 

p~movno v hladilnik na razvlaženje, v grel
mk na ogrevange in v sušilnico itd. 
V njihovem primeru so z eno kilovatno uro 
prečrpali 3500 ki1okalorij, kar je skoraj na 
tehnično možni meji (3600 kcal!kWh) ki smo 
si jo za naše prilike že pred približn~ dvema 
letoma i:z;računali. 
Za nas je zanimivo -to. da se usnje pri suše
nju manj skJrči in ostane mehkejše. 
Poraba električne eneDgije znaša okmg 0,6 
kWh na kg uparjene vode aH v dinarjih 
okrog 0,24 din/,kg vode. 
Pri današnjih kanalskih in pasting sušilnicah 
pa znaša strošek okrog 0,52 din/kg vode. 
Stroški za -sušenje (glede na ceno energije) 
bi se znižali približno na ,polovico. 
To je vsekakor idealen primer, ki upošteva 
samo ceno energije, ne pa tudi vzdrževanja 
in p_opravil takih naprav. 
Na s.p1ošno imajo proizvajalci usnjarskih 
strojev in naprav velike težave: po eni strani 
je prodaja slaba, po drugi strani pa želi vsak
dO: delati v-eUke ,stroje z velikimi zmogljivo-st
ml (,posebno lužilne in strojilne avtomate), ni
ma pa za to potrebnih obdelovalnih s·trojev 
in prostorov. 
Na ·sejmu 'smo skušali zvedeti kaj več o od
'padkih, ki se na vseh dvoriščih kopičijo in 
predsta-vljajo problem zaradi prostom in one
čiščevanja o-kolja. 
Žial nam tudi na pariškem sejmu ni mogel 
p0111udi<ti nihče kakšnih novih načinov in teh
m)loških <Smeri predelave odpadkov. Tako se 
strojeni usnjeni odpadki po bolj aH ma:n:j av
•tomatirliranih ali celo po klasičnih postopkih 
predelujejo v umetno usnje tipa >>Konit«, ali 
pa se predelujejo v gnojila miroma v dušič
ne koncentrate ali ce1o želatino. 
Neluženi odpadki ~mezdra) se ;predelujej-o bo
disi v beljakovinske in krvne koncentrate za 
brojlerje, prašiče oz. manj občutljive žiVlali, 
prav tako pa služijo podobno kot luženi od
pad!ki za pridobivanje klej-a, želatine gnojil 
oziroma dušičnih koncentratov. ' · 
Kot edino manj pomembno novos,t na tem 
področju smo zasledili v predelavi mezdre za 
istočasno kompostiranje in gnojenje. Tako v 
!italiji prodajajo v manjših polnjenih sušene, 
zmlete in v zemljo pomešane odpadke -za vr
tičkarje. 
Diskusija s strokovnjaki za čiščenje odpadnih 
voda je ,pokazala, da je naš koncept čiščenja 
odplak :Qravilen. Gre za to, da odpade naj
prej vazbremenimo lugov in kromovih strojil
nih tekočin ter jih šele nato vadimo- v komu
nalno čistilno napravo. 

M.T. 

Poslovno razpoloženje 
kupcev na sejmu 
v Parizu je bilo veliko 
bolj zadržano, kot 
prejšnja leta 

Pri proizvodnji svinjskega usnja je pravza
prav težko računati na ne vem kakšne no
vosti že zaradi prirodnega zpačaja surovine, 
ki jo uporabljamo za proizvodnjo vseh vrst 
svinjskega usnja. 
Ena od novosti, ki nam jo je prtnesel kupec 
iz ZDA, je površinsko barvanje svinjskega 
velurja z močnim dvo-barvnim efekitom. Na
ročil je vzorec tega velurja in kolikor bodo 
uspešni, lahko računamo na večja naročila. 
Proizvajalci svinj·skega usnja iz Madžarske so 
v Parizu pokazali svinjski oblačilni nubu:k. 
v;zorec, ki smo ga V'ideli, je bil zelo mehko
svilenega oprijema, leska ter popolnoma barv
no ega1en. 
Novost bi lahko bila tudi svinjska oblačHna 
napa, vendar so nam problemi okrog masov
ne proizvodnje tega artikla poznani, zato je 
težkio govoriti o tem, da bi plasman svinjske 
oblač:ilne nape v ,prihodnjem na svetovnem 
tržišču dosegel pomembne količine. 
Seveda pa je imel MEDNARODNI SEJEM US
NJA 75 v Pavizu tudi letos, tako kot doslej, 
značaj vsesplošnega srečanja poSilovnih ljudi 
s področja usnja, usnjenih izdelkov, surovine 
in stwj-ev za to panogo. Udeležba tako raz
stavljalcev kot obiskovalcev je bila na istem 
nivO'ju kot pretekla leta, poslovno razpolože
nje pa je bilo veliko bolj zadržano kot v le
tih nazaj. 
Na ·osnovi razgovorov, ki smo jih imeli z na
šimi ku;pci, je te~ko dati točnejšo oceno o 
možnosti prodaje oz. izvoza v prihodnjih me
secih. Naši poslovni partnerji so· ob razgo
vorih dajali naročila le za tekoči mesec oz. 
mesec oktober, dolgoročnih ·oz. okvirnih na
ročil pa so se izogibali. 
Ce naj na osnovj pariških razgovorov posta
vimo dolgornonejšo orientacijo na,šega izvo
za, potem jo lahko uteme1jujemo samo na 
osnovi obljub in ocen kupcev našega usnja, 
ki pa so skoraj vsi izjavljali, da 1bo obseg 
plasmana -sVlinjskega oblačilnega ve1urja v 
letu 1976 po ·njdhovem mnenju večji, kot je 
bil v letošnjem letu. Predvsem so nam taka 
zagotovila dadali kupci s področja ZDA. 
Na svetovnem tržišču je vedno bolj pomemb
na prisotnost ;ponudbe svinjskega oblačilnega 
velurj'a proizvajalcev iz Vzhoda (Madžarske, 
DDR), Južne Amerike (Brazmja) in pa po
nudbe gotove konfekcije jz svinjskega velurja 
iz Španije in Daljnega Vzhoda. 
Prav -zaradi ,tega, in pa sev-eda zaradi vse
splošne svetovne dekonjunkture, so nekateri 
naši ku12_oi resno postavljali vprašanje zniža
nja cene svinj-skemu velurju. šteli SL bomo 
lahko ·za uspeh, -če bomo uspeli za naslednje 
,obdobje obdržati cene velurja na doseženem 
nivoju. 
žal moramo ugotoviti, da je bil pritisk na 
naše cene tpDavzaprav v večini ;primerov ute
meljen s slabo kvaliteto naših dobav, pred
vsem zaradi barvnih razlik in zamujanja ro
kov. Problem barvnih razlik je postavljal ku
pec na prvo mesto. Ze dalj časa prihajajo 
svarila z vseh .strani, da moramo baryno ena
kost takoj in učinkovito rešiti, sicer bo plas
man naših velurjev po sorazmerno ·visokih 
cenah resno ogrožen. 



Vendar pa barvna neegalnost ne ogroža sa
mo plasman velurjev v boljših sortimentih, 
pač pa nam zelo ote2Jkoča in v posameznih 
primerih tudi onemogoča plaSIIllan nizkih sor
timento·v, to je TQX in TQ. Dejstvo je, da 
mora biti velur ne glede na napa.ke barvno 
egalen. če ga hočemo plasirati v oblačilne 
namene, vemo pa, da je (pl'Odaja nižjih S•orti 
mento;v oblačilnega velurja pri naših najpJ
membnejših kupcih zašla popolnoma v slepo 
ulico. 
Enako ·velik problem je dejstvo da nail'oče
no usnje v velilm primerih doba·vljamo. z ve
lilcimi •za•IlliU!dami; tudi do 2 meseca po potr
jenem roku. Tako stanje je postalo popolno
ma nev,ZJdrž.no, saj so naši !krupci pri prodaji 
gotove konfekcije iz svinj>s:kega velurja ve
zani na prodajne ·sezone, ki jih morajo pri 
svojih dobavnih rokih strogo upoš.tevati. 

R. K. 

Določanje vrednosti 
točke v odvisnosti 
od doseženih 
rezultatov: v TOZD 
usnjarna Vrhnika 

Da bi dosegli večji interes vseh zapos•lernih 
v usnjarni .za poslovne uspehe, dosežene v 
tekJOčem mesecu, in da bi lahko _čim bolj ne
posredno iZJrazili dosežene uspehe v nagraje
vanju simz,i vrednost točke, ki bi jo lahko 
mesečno sp1mti določali v skladu z doseženimi 
rezm}ta,1Ji, predlatgamo, da je vrednost točke 
odvi•sna od naslednjih treh faktorjev: 
l. povprečne dnevne proizvodnje 
2. dosežene kvalitete 
3. dosežene vrednosti izvoza 

Ad 1) povprečna dnevna proizvodnja 

Povprečna dnevna proizvodnja 
l. 1974 = 10.553 m2 
Povprečna dnevna proizvodnja 
I-VI 1975 = 11.664m2 

razLika 
-:--c:-----:-:-:--,-

1.111 m 2 : 5 = 222,2 m 2 

Osnova za vrednost točke po poprečni dnevni 
proiZ'Vodnji bi bila povprečna proizvodnja v 
l. 1974 ___. t. j. 10.553 mil. 
Pri doseganju lanskoletne povprečne dnevne 
pr<}izvodnde (10.553 m 2} .bi bila vrednost točke, 
glede na ta faktor, enaka 100. Za vsakih 225 
kvadratnih metro.v nad to osnovo bi bila 
vrednost točke večja za 1 °/~. 
Za povečanje povrprečne dnevne proizvodnje 
prek 11.700 m 2 bi bila za v:sakih 100m2 vred
nos·t točke večja še za dodatnih 0,5 %. 

Ad 2) dosežena kvaliteta 

Kriterij za dosežemo kvaliteto bi bila doseže
na povprečna prodajna cena svinjskega usnja 
brez cepljenca. 

Dosežena povprečna prodajna cena 

I-VI = 101,85 din 
v l. 1974 95,56 din 

razlika 6,29 din 

Osnova za določanje vrednosti točke po tem 
kriteriju bi bila lanskoletna povprečna pl'o
dajna cena. Pri doseganju lanskoletne pov
prečne pmdajne cene bi bila vrednost točke 
100. Za v;sak 1,00 din večje dosežene pov;p·reč
ne prodajne cene, bi se vrednos.t točke pove
čal<! za 1 Ofo,. 

Povprečna 
prodajna 

cena 

95,50 
96,50 
97,50 
98,50 
99,50 

100,50 
101,50 
102,50 

itd. 

Ad 3) doseganje izvoza 

11/o povečanja 
vrednosti 
točke 

o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

itd. 

Osnova za določanje vrednosti točke po tem 
kriteriju bi bil dosežen izvoz v l. 19-74. Pri 
tem bi upoštevali ~trudi posreden izv·oz usnja 
prek konfekcije usnja. 

Izvoe; svinjskega usnja v 
l. 1974 9.239.486 $ = 769.957 $ mesečno 

I-VI 1975 4.697.735 $ = 882.955 $ mesečno 

Izvoz preko konfekoij 
l. 1974 876.447 $ = 73.037 $ mesečno 

I-VI 1975 570.410$ = 95.069 $ mesečno 

l. Povprečna dnevna proizvodnja 

Meseci 

!-XII 

1974 
m' 

10.553 

----------------

Pri zapiranju kontejnerja je potrebno 
obvladati tudi nekoliko akrobatike 

2. Povprečna prodajna cena svinjskega usnja 
brez cepljenca za 1 m2 

Meseci 

!-XII 

1974 
din 

1975 
din 

I 
II 

11.522 
11.436 I 

95,56 

92,57 
96,51 

105,03 
110.28 
108,87 

III 11.011 II 
IV 11.542 III 
v 12.716 IV 
VI 11.903 v 
I-VI 
VII 
VIII 

3. Ivoz v $ 

Meseci 

l-XII 
mesečno 

I-II 
III 

IV 
v 
VI 

I- VI 
VII 
VIII 

Vrednost točke po 

Meseci 
1975' 

I 
II 
III 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 

Svinj. usnje 
1974 
$ 

9.239.486 
769.957 

11.664 
10.253 
11.355 

Preko 
konfekcije 

$ 

876.447 
73.037 

navedenih kriterijih v o 1 o 

Povpr. 
dnev. 

proizv. 

4,3 
3,9 
2,0 
4,4 
9,6 + 5,1 
6,0 + 1,02 

-1,50 
4,01 

Pri doseganju mesečnega iwoza 840.000 $ bi 
bila vrednost točke glede na ta fallltor 100, 
za vsakih 20.000 $ izvoza nad to osnovo do 
940.000 $ bi se vrednost točke po'Večala ~a 1 °/o·, 
nad 940.000 $ pa za vsakih 20.000 $ Z ~lo•. 
Končna vrednost točke bi bila sešte;vek vred
nosti glede na v;se tri kriterije. 
Pri nedoseganju določenih oSTnov po· posa
meznih kriterijih, bi se v;rednost tooke ustrez
no zniževala. 

I-VI 
VII 
VIII 

Svinj. usnje 
1975; 

$ 

782.955 

1,768.630 

Preko 
konfekcije 

$ 

744.336 l-III 

813.447 
883.847 
457.475 

4.697.735 
716.400 
773.656 

Povpr. 
prod. 
cena 

-3 
1 
9,5 

14,8 
6,0 

13,4 
+ 19,26 

15,89 

255.4H 
85.771 
75.205 

154.029 

570.419 
97.279 
95.844 

Doseženi 
izvoz 

(sv. usnja 
+ izvoz 
preko 

konfek.) 

6,47 
6,47 

- 0,53 
+ 2,96 

5,95 
-11,42 
- 1,32 

1,48 

101,85 
114,76 
111,39 

Skupaj 

899.218 
959.052 
611.504 

5.268.154 
813.679 
869.500 

Skupna 
vrednost 

t. v 0/o 

7,77 
11,37 
10,97 
22,16 
2.6,65 

9,00 
16,44 
2.1,38 

Zgoraj omenjeni predLogi bodo obravnavani 
na samoupravnih jedrih. Upoštevale se bodo 
pripombe posameznih jeder, dokončni pred
log rpa bo 1p0dan v potrditev DS usnjarne Vrh
nika. 
Vrednotenje .točke po predlo!Ženih fak.torjlh 
zahteva od v·sakega čla,na kolektiva, da svoje 
deLo vestno QPI'avlja ter s •tem pi'Iitpomore k 
boljšemu finančnemu uspehu podjetja, ki ·se 
bo tudi finančno odražal vsakemu članu ko
lektiva v boljši vrednosti točke. 
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Predlogi 
iz ščetinarne 
Prispevek k razpravi o novem 
načinu nagrajevanja 

Delavski svet Usnja-Dne bo verJetno potrdi:! 
predlog novega načiria določanja vredno,srti 
t·očke predno bo ta članek objavljen; v na
daljnh razpravi o _§istemu nagrajevanja pa 
bi morda le še nekoliko sprregovorili o pred
logih, ki SlO se oblikovali V dosedanji razpravi 
na samouprav-nem jedru v ŠčeUnarrni. 
Novi predlog o določanju višine vrednosti 
točke v ščetinami temelji na dnevno izdelani 
količini na enega zaposlenega (5 kg). V pred
lo'gu so upoštevani normalni iwstallllki zaradi 
rednega ali :bolniškega dopusta. če se izostan
ki povečajo, se koliČlina izdelkov na zaposl:
nega zmanjša, sorazmerno ·S tem pa se zmanJ
ša rtudi vrednost tooke. V zvezi 1s .tem se po
javljajo določena vprašanja, in sicer: 
- koliko lahko prizadevni delavci, ki pred
stavljajo večino, vplivajo na neprlozadevne, da 
bi le-ti spremenili negativen odnos do dela. 
Vsak izostanek (1 delavec 1 dan} prredstavlja 
O 17 v 1 ~ vrednosti točke; 
_..:... kolikor bi hoteli obdržati pri spremenje
nem številu zaposlenih (zaradi kakršnihkoli 
izostankov) enako rproi:zvodnjo, bi morali or
ganizirati delo v podaljšanem delovnem času. 
De1o v podaljšanem delovnem času pa je, iz 
več razlogov, dražje, zata bi bil tudi ~ohodek 
manjši in Vlprašanje je, če bi tako delo dovo
ljevalo izplačevanje večjih OD; 
- ob nadurnih sobotah večje število' delav
cev ne prrihaj a na delo, kljub temu, da za to 
delo prejemajo večji OD. Njihov dopDinos k 
skupnim rezultatom torej ni enak ostalim. 
A1i naj prejemajo OD ovrednoten z isto 
vrednostjo točke? Menimo, da kolikor je delo 
edina snova in merilo za prisvajanje družbe
nega proizvoda oz. dela družbenega proizvo
da, bi morali v okviru tega predloga upošte
vati večji ali manjši doprinos posameznika. 
Novi predlog je ustrezen za določevanje mase 
OD posameznim obratom, oddelkom in po
dobno, · znotraj teh pa bi morali poiskati me
rilo, ki bi vsakemu zagotavljalo prejemke po 
vloženem delu, tako kot smo to zapisali v 
ustavi. 

Motiv iz ščetinm·ne 
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Do .pred nedavnim smo imeli 2 nacma stimu
lacije za prizadevnejše delavce, premije za 
boLniške izostanke, ki so v,ključevale tudi ne
opravičene izostarike ter >> + « in >> - « s <kate
rimi smo različno ovrednotili prispevke po
sameznikov k skupnemu rezultatu. Če smo 
menili. da ta način ni bil ustrezen. bi morali 
iskati bolJšo rešitev, ne pa, da smo. ta določila 
enostavno črtali iz naših samoupravnih ak
tov o delitvi OD. 
Odkar so ukinjene premije, so se povečali 
bolniški izostankli, in ker ni več moč zmanj
ša.ti toiflkovne osnove neprizadevnim in lenim 
delavcem, le-ti delajo manj kot prej , drugi 
pa morajo ustrezno več, da se produktivnost 
ne zmanjša. 
Konkreten predlog, ki se je oblikoval v šče
tinaxni, je. da se vrednost točlke diferencira, 
in sicer, da se vrednost točke zmanjša za to
liko odsto tkov, kolikor odstotkov predstav
ljajo, dnevi odsotnosti z dela za katerega se 
OD obračunava. 
Nenazadnje pa hi bilo vredno obravnavati tu
di predlog Galanterije, naj se režijske de
lavce, tJ'. vzdrževalce in neposredne vodje, 
veže na povprečno doseganje no,rme. 
Moje osebno mišljenje je, da pri utečenem 
proLzvodno-tehnološkem postQPku delavci s 
svojimi prizadevanji (intenzi;v,nostjo dela in 
podobno) ne morejo bistveno .povečati rezul
tatov svojega dela, ida pa 'Se s pravilno orga
nizacijo 'Z dobrim, preventivnim vzdrževa
njem (npr. popravilo strojev v prostih dne
vih) itd., lahko bistveno vpliva na k<Jl,ičino 
proizvodnje in bi takšna vezava pozitivno 
vplivala na vse <prizadete. 
Za :zJaključek naj ponovim. da namen člarika 
ni, da bi vplival na sedanj-o odločitev DS, 
temveč na:j bi služil kot pdSipevek k na dalj
nji razpravi o sistemu nagrajevanja. 

P. J. 

Izhodišča za 
srednjeročni program 
razvoja TOZD 
Usnjarna Vrhnika 
v obdobju 1976-1980 

Usnjarna je v svojem dosedanjem razvoju 
dosegla takšen nivo proizvodnje, da je na
daljnje povečanje namoka zaradi prostorskih, 
vodno, gospodarskih ter ekoloških problemov 
(onesnaževanje okolja) nemogoče načrtovati. 
Ker pa pomeni v ekonomiji ostajanje na istem 
mestu (še posebej velja to za ekonomijo z 
visoko stopnjo inflacije) v proizvodnih zmog
ljivostih pravzaprav na:zJadovanje, moramo 
vendar iskati izhod iz take situacije. 
To je možno doseči tako, da usmerimo vse 
napore v boljše izkor1ščanje odpadkov - na
daljnjo predelavo in oplemenitenje tistih ma
terialov, ki jih danes obravnavamo lmt od
padke. Sem sodijo v prvi vrsti ceplj·enci. Se
danja tehnologija je tako vodena, da večino 
cepljencev, ki jih dobimo s cepljenjem v go
lici, prodamo kot mez;dro, zadnje čase pa 
celo tega ne uspemo prodati, temveč ji!h mo
ramo zakopavati, s čimer dosežemo S1labši re
zultat. V prihodnje bomo morali tehnologijo 
tako spremeniti, da bomo cepili v strojenem 
stanju, pri čemer bomo .d<Jbili več cepljenca, ki 
bo tudi boljše kvalitete ter bomo tako izbolj
šali ekonomičnost predelave svinjskih kož ter 
zmanjšali sedanje težave pri pr>Qdah mezdre. 
Seveda pa bodo za takšno ;pTeorientadj-o teh
nologije potrebna tudi določena finančna 

Nova konfekcija 

sredstva ,za nabavo nekaj novih naprav. Oce
njujemo, da bi na nivoju sedanjega namoka in 
ob predvideni .tehnologiji .pridobili dodatnih 
500.000-600.000 m 2 cepljenca. Ker pomeni 
povečanje ;proizvodnje za 500-600.000m2 tu
di 1pavečano potrebo po delavcih, napravah in 
prostorih, bomo iskali možnosti realizacije te 
proizvodnje doma in. koli!lror to ne bo izved
ljivo, tudi zunaj naše TOZD. 
Zaradi večjih ,količin drugih odp·adkov, ki na
stajajo :pri naši proizvodnji - strugotine. ob
rezine, neuporaben cepljenec (golica in stro
jen cepljenec), bi kazalo preveriti možnosti 
ekonomične predelave teh. odpadkov. Velike 
količine predstavljajo ekološki problem in so 
ovira za ek·sistenco usnjarne, po drugi strani 
pa so surovina za nadaljnjo predelavo, (umetna 
gnodila, živalska kr-ma ali podobno). Zato sma
tramo, da bi mor·ala te možnosti oceniti in na 
osnovi teh ocen odločati o eventualni usme
ritvi v predelav-o. Glede prid>Qbivanja in pre
delave ščetine bomo proizvodnjo vodili tako. 
da 'bodo količine <pridobljenih ščetin čim več
je. Proizvodnjo (zmogljivost) ščetinarne ;pa 
prilagodili tako, da homo vso pridobljeno 
ščetino tudi finalizirali. 
Nadaljnji obstoj usnjarne v sedanjem obse
gu je odvisen od tega, če bomo uspeli zagoto
viti dovoLj surovin (svežih kož). V obdobju 
1976-19-80 sicer lahko računamo na dobavo 
znatnih količin kož iz SZ, vendar pa se po
stavlja vprašanje, ali bodo te količine zado
stovale za planirano višino na-moka. Glede na 
zahteve po i21koriščanju čim večjih količin do
mačih surovin in možnosti pridobivanja teh 
doma bomo morali našo dejavnost usmeriti v 
krepitev domače surovinske baze. Morali bo
mo iskati čisto določene oblike -sodelovanja s 
klavniško industrijo - uvajanje strojnega 
odiranja S'Vrnj-skih kož. Zaradi težavnega za
gotavljanja zadostnega števila delavcev bomo 
morali del ustvarjenega dohodka usmeriti v 
modernizacijo tehnologije, strojne opremlje
nosti ter v izboljšanje delovnih pogojev. Z 
odpravo nočnega dela žena v prvi fazi in nato 
pvistopa k postopnemu zmanj-ševanju troiz
menskega dela (prehod na dvoizmensko delo) 
bo lažje zagotoviti .potrebne delavce ob isto
časni zagotovitvi bolj produktivnega dela in 
boljše kontDole nad kvaliteto. 
Več sredstev kot sedaj bomo morali nameniti 
za i,zpopolnitev in posodobitev tehnologije ter 
21a raziskave, ki bodo zagotovile boljšo upo
rabnost naših izdelkov ter razširili uporabnost 
svinj-skega usnja še na druga področja. 
Obrati finalne predelave (Konfekcija, Galan
terija) naj bi s postopnim povečevanjem 
zmogljivosti ob uvajanju sodobne tehnologije, 
ki bo omogočala najvišje ekonomske učinke, 
omogočili čim večjo stopnj:o finaliziranja pro
izvodnje usnjarne, z usmevitvijo :prodaje iz
delkov na zunanja tržišča pa doseči čim bo lij
še izvozne rezultate. 
Da bomo zagotovili potrebe po zadostnen1 
številu delavcev. bomo morali z večjimi vla
ganji v družbeni standard (stanovanje, pre
hrana, varstvo, prevozi na delo. rekreaoiga in 
oddih) vzbuditi večji interes za z;aposlovanje 



S prostorsko mz:širitvijo se bodo delovni 
pogoji delavk v finančnem knjigovodstvu 
le nekoliko izboljšali 

v naši TOZD. Sodobnejša tehnologija bo za
htevala bolj raz:gledane delavce in upravlja;v. 
ce. Zato bomo morali omogoč1ti vsem, da bo
do dosegli potreben nivo manja. V ta namen 
bo potrebno organizirati posebne izobraževal
ne tečaje in druge oblike izobraževanja. 
To so izhodišča za razpravo o srednjeročnem 
programu razvoja '!'OZD. V ra.Zlpravi želimo 
doseči dopolnitev teh izhodišč. 

Pravilnik blagajne 
• v. 

vza)emne pomoc1 

l. člen 

Blagajno vzajemne pomoči je ustanovila k-on
ferenca or.ganiza0ije sindikata temeljne orga. 
nizcije združenega- dela Tovarna usnja šo
štanj v šoštanju. 

2. člen 

Blagajna nosi 1me: Blagajna vzajemne pomo
či konference osnovnih oDganizacij sindikata 
TOZD Tovarna usnja šoštanj. Tako se glasi 
tudi štampiljka vzajemne pomoči. 

3. člen 

Blagajna vzajemne pomoc1 je prostovoljna 
organizacija članov sindikata, ustanovljena z 
namenom, nuditi svojim članom pomoč. Po
moč daje v obliki kratkoročnih posojil. 

4. člen 

član blagajne vzajemne pomoči lahko posta
ne vsak član sindikata. Clan, ki želi pristopiti 
k blagajni vzajemne pomoči, stori to z izpol
nitvijo pristopne prijave. 

5. člen 

Dolžnosti članov: 
a) da redno plačuje pri-spevek, 
b) da v določenih rokih v;rača posojilo, 
c) da si prizadeva s svojim delom krepiti in 
razvijati b-lagajno v•zajemne pomoči. 

· 6. člen 

če član tri mesece ne plača članskega pri
spevka, je to pogoj , za njegovo izključitev i-z 
blagajne vzajemne pomoči. 

7. člen 
Pravice članov: 
a) da voli in je voljen v organe blagajne vza
jemne pomoči, 
b) da sodeluje pri delu blagajne vzajemn2 
pomoči, 
c)_ da koristi oblike pomoči - posojilo kot do
ločaj o· pravila. 

8. člen 
Clans.tvo blagajne preneha: 
a) s rpismeno izjavo-izpisnico, da izstopa iz 
blagajne vzajemne pomoči, 
b) z odhodom iz organizacije sindikata, pri 
kateri je blagajna ustanovljena. 
c) z izključitvijo. 

9. člen 
Clanski prispevek: 
članski prispevek blagajne znaša 10 din m2-
sečno. 

10. člen 
Clanom, ki jim preneha članstvo zaradi od
hoda iz osnovne organizacije sindikata (to·čk1 
b 8. člena), se mora prispevek vrniti najkas. 
neje v 3 mesecih od dneva, ko je članstvo 
prenehalo. Prispevek se vrača le na zahtevo 
člana. 

11. člen 
Clan, •ki zahteve iz prejšnjega člena ni podal 
v roku enega leta. izg,ubi pravico zahtevati, 
da se mu prispevek vrne. 

12. člen 

Organi blagajne vzajemne pomoči: 
a) občni zbor, 
b) upravni odbor blagajne in 
c) nadzorni odbor blagajne. 
Upra-vni odbor kakor tudi nadzorni od-b:>r s2 
volita tajno ali z. javnim glasovanjem po pra
vil-niku o letnih občnih zborih, ki ga je pnd
pisal SZKJ. 

13. člen 

Upravni odbor blagajne sklicuje občni zbo-r 
blagajne. Redni občni zbor je vsako leto pre::! 
občnim zborom ozi•roma is-točasno z občnim 
zborom osnovne organizacije sindikata, kjer 
so zbrani vsi člani. 
Izredni občni zbor skl-icuje upravni odbor 
blagajne po potrebi ali na zahtevo 1/3 članov. 

Udeleženci piknika iz dTugih TOZD so si z 
zanimanjem ogledali TOZD TUŠ 

14. člen 
Občni zbor blagajne vzajemne pomoči, ki se 
ga je udeležila manj :kot polovica članov, se 
odloži in je sklepčen rpri ponovnem sklicanju 
v roku 8 dni, ne glede na število prisotn'h 
članov. 
Občni zbo·r sprejme vse sklepe z navadno vc
činq glasov. 

15. člen 
Naloge občnega zbora so: 
a) da pretresa in odobrava poročilo upravn"
ga odbora blagajne, .poročilo blagajnika in 
nadzornega o dbora b-la.gajne, 
b) da izvoli upravni in nadzorni odbo·r bla
gajne, 
c) da dolo•ča dolžino .staža članstva za poso-jrilo 
ter višino in način odobravanja, 
č) da določi višino• rednih članskih vlog, 
d) da rešuje prošnje in tožbe, 
e) da sklepa o likvidaciji blagajne vzajemne 
pomoči. 

16. člen 
V upravni odbor blagajne se v-oli 7 članov, v 
nadzorni odbor pa 3 člane. Mandat upravnega 
in nadzornega odbora traja prviloma 1 leto. 
Seje upravnega odbora se sklicuje p·o potre
bi, toda najmanj vsake 2 meseca. Seji lahko 
prisostvujejo člani nadzornega odbora. 

17. člen 
Naloge upravnega odb-ora so-: 
a) da .propagira vpis v članstvo BVP. 
b) da odloča o sprejemu in prenehanju člarn. 

stva, 
c) da skrbi za redno plačevanje članskih vlo-z 
v BVP ter da skrbi za varčevanje porsojil čla 
nom bla-gajne vzajemne pomoči, 
č) da rešuje prošnje za posojila, 
d) da vodi evidenco članov knjigovodstva 
blagajne, 
e) da sestavlja poročilo o delu blagajne, bi
lanci blagajne in jo predlaga občnemu zbow 
blagajne, 
f) da sklepa o izključitvi članov. 

18. člen 
Predsednik upravnega odbora blagajne zasto
pa blagajno pred državnimi in pravo-3·odnirni 
organi, dena'l'riimi zavodi in drugimi organi
zacijami. Predsednik je odgovoren za izvrše
vanje sklepov blagajne, rp-odpisuje naloge za 
izplačilo- in vso pošto. Ob njego-vi odsotnosti 
pa tajnik, če je ta tudi odsoten. pa blagajnik. 
Tajnik upravnega odbora nadomešča predse::l
nika ob odsotnosti in vodi: 
a) piše in hrani zapiske sej, 
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b) vodi eventualno administracijo, 
c) sestavlja poročilo o delu blagwjne, 
č) skrbi za vzorno organizacijo blagajne in 
vodi računa, da odbor posluje :po pravilniku 
BVP. 
Blagajnik vodi blagajniško knjigo 
- pobira redne mesečne vloge članov blagaj
ne, 
- vodi karto-teko o plačanih vlogah in poso
jilih in 
- sestavlja bilanco za (Ybčni zbor blagajne. 

19. člen 
Upravni odbor blagajne podaja vsaj dvakrat 
letno pismeno poročilo o svojem delu in fi
nančnem posLovanju konferenci OOS. 
Nadzorni odbor odgovarja za svoje delo obč
nemu zboru. Nadzorni odbor je dolžan redno 
pregledovati finančno poslovanje: vsake 3 me
sece. 
Upravni odbor blagajne je do-lžan poročati o 
s·vojem delu in bilanci blagajne na letnem 
obč·nem zboru blagajne. 

20. člen 
Finančna sredstva dotekajo v blagajno iz: 
a) članske vloge, 
b) hranilne vloge, 
c) dotacije družbenih organizacij, podjetij in 
ustanov, 
č) obresti od vlog, 
d) daril in ostalih dohodkov. 

21. člen 

Upravni odbor lahko v posebnih primerih 
(elementarnih nesreč in podobno) oprosti 
al.i odloži prizadetemu članu blagajne plačilo 
prispevkov. 
Upravni odbo·r je dolžan vsak primer obrav
navati posebej. 

22. člen 

Stroški blagajne se krijejo iz obresti nalože
nih sredstev in ,prispevka za manipulativne 
stroške, ki se določi 
1 % do 500 din, 
2 % do 1500 din, 
3% do 3000din :najetega ·posoji:la. 

23. člen 

Posoj-ilo se daje vsem članom blagajne proti 
garanciji dveh porokov zaposlenih najmanj 
6 mesecev v TOZD TUŠ. 
Novodošli člani do treh mesecev zaposlitve 
dobij·o posojilo največ do zneska 200 dinarjev, 
pod pogojem dveh porokov. zaposlenih na•j
manj 6 mesecev v podjetju. 

24. člen 

V primeru likvidacije blagajne se ustanovi 
likvidacijska komisija, v katero imenuje čla
ne konference OOS. 
Likvidacijski rok ne more biti daljši od 6 
mesecev. 
Likvidacijska komisija je dolžna zbrati vso 
aktiva in pasivo blagajne in podvzeti vse 
ukrepe za čim prejšnjo likvidacijo. Ečolikor v 
danem roku dela ne opravi, izvrši likvidacijo 
konferenca OOS. 
Dana posojila se izterjajo v obrokih in v ča
su, kot je določen s posojilno :pogodbo. Likvi
dacijska komisija po zaključku svojega dela 
vrne članom plačane priS!pevke. 
Preostala s.redstva postanejo last OOS. 

2.5. člen 

Kolikor zbrana sredstva ne zadoščajo za krit
je obveznosti blagajne in za izplačilo članskih 
prLspev·kov, se vime članom sorazmerni del 
prispevka. 

26. člen 

Pravilni-k s'topi v veljavo z dnem, ko ga sprej
me občni :zJbor blagajne in potrdi občinski 
sindikalni svet. 
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Predsednik BVP 
Sindikat usnjarslm predeloval. industrije 

Slovenije 

Konferenca OOS TOZD TUš 

Občinski sindtikalni svet 
Velenje 

DOPOLNITEV 

V začetku bo vsota denarja za ;posojanje 
skromna. Zato bo posameznik dvigni] največ 
3000 din, pod :pogoji, ki •SO navedeni v pra
vilniku. Doba vračanja do 6 mesecev. Manjša 
bo iozposojena vs·ota. krajši bo rok vračanja. 
V primeru da si nekdo sposodi 
1500 din bo vračal v 3 ,zaporednih mesečnih 
obrokih, 
2000 din bo vračal v 4 ,zaporednih mesečnih 
obrokih, 
3000 din bo vračal v 6 zaporednih mesečnih 
obrokih. 
V primeru, da bo prosilcev več, kot je tre
nutno denarja v blagajni, bo odv·zeto vsakemu 
prosilcu progresivni odstotek. To pomeni, da 
tisti, ki bo zaprosil za več, se mu odtrga več. 
Tisti pa, ki bo zaproosil za manj, pa manj ali 
nič. To bo ·zato, da se izognemo nerealnim 
zahtevam. 
če je nekdo posojilo že dobil, pa prosi za 
drugega, čeprav še ni poravnal obveznosti iz 
prejšnjega, se mu v tem primeru ne ugodi. 
Pri vsem tem pa seveda obstajajo :j.zjeme, kot 
so: elementarne: nesreče, smrt, ipd. O takih 
primerih bo upravni odbor blagajne posebej 
razpravljal. 

Konferenca 
OOS - TOZD TUŠ 

Povzetek iz zapisnika 
sveta delegatov 
OZD IUV 20. Vlil. 1975 

Svet delegatov je na tej sej•i ocenil gospo
darjenje delovne organizacije in izvajanje 
stabilizacijskih ukrepov. 
Iz podatkorv polletnega pomčila je ugotovil, 
da j·e IUV !mt celota dosegla rv tem obdobju 
razmeDoma zadovoljive rezultate in da se 
uspešno vključuje v izvrševanje nalog re•so
lucije o družbenoekonomskem razvoju. 
Tako smo v IUV povečali celotni dohodek 
napram lanskemu prvemu polletju za 34 °/0 
ob le 3 Ofo povečanju števila zaposlenih. 
Z osebnimi dohodki smo .šli navzgor za 23 Ofo 
in ,znaša povprečni OD v tem obdobju 28-6.000 
S din. Tudi v naših izvoznih prizadevanjih 
smo dosegli lepe rezultate, saj smo izvoz v 
6 mesecih povečali za 23 °/o. Tolik,šno dose
ganje ozko;ma preseganje la.nskoletnega iz
voza pa moramo brezpogojno ,obdržati tudi 
v bodoče, v nasprotnem pl"imeDu bomo sicer 
ostali ibree; uvo~nih suDov:in in reprodukcij
skih materialov. 
Ker so posame:zJne TOZD v IUV že ocenile 
svoje polletno ,gospoda:rjenje in izvajanje na
log, ki so si jih zastavoile ob začetku leta v 
stalbilizacij,skih programih, se je svet dele
gatov dalj zadržal na oceni gospodarjenja 
tistih delov OZD IUV, ki ob po-lletju i:zka
zu:jejo •izgubo. 
Krznarna in lmnfekcija krzna v TOZD us
njarna šmartno sta polletje e:aključili z iz
gubo, ki je višja kot je bHa običajno rv tem 
nesezonskem obdobju. Zaradi tega; in ker so 
pri predaji teh arbrklov očitni premiki na 
slabše, je potrebno ·oceniti, ka·kšni so izgledi, 
da bo •rezultat ob koncu leta pozitiven. 
V krznarni se stanj•e glede rentabiLnosti po
slovanja nikakor ne ·spreminja na bo·ljše. Za
to je potrebno mikroskopsko natančno ugo
toviti, kaj so objektivni vzroki za tako sta
nje in katere su:bjektivne slabosti to pogoju
jejo, Brez prikrivanja in olepševanja je tre
ba ugotoviti, zakaj rezultati niso taki, kot bi 
morali .biti. še po·sebej zato, ker predeluje 

kr;znarna izključno uvoženo surovino, svojih 
izdelkov pa me izvaža. 
Tudi za TOZD :ma:loprodajna mreža je •po
trebno izdelati o·ceno, kakšni so i:zgledi za 
naprej - •ali ·se bodo rezultati do konca leta 
zboljšali. 
Negativno je prvo polletje zaključila tudi 
ope!k:arna. Kakšnihf po,sebnih uspehov v stari 
cpekarni do konca leta tudi ni pričakovati. 
Razčistiti pa je treba odnose za naprej , ko 
bo- začela obratov·ati nova opekarna. 
Glede gospodarjenja TOZD TUŠ je bila spre
jeta ocena, da so rezultati zadovoljivi, da pa 
je troeba v drugem polletju povečati proizvod
njo in :zJboljlšati kvaliteto i,zdelkov. 
Z ozinom na to, da so bile za :gradbenike v 
letošnji:h prvih mesecih ugodne v.remenske 
razmere, bi morali biti rezultati poslovanj•a 
TOZD !grad-gradbeništvo •boljši. Zato velja 
tudi za to TOZD priporočilo, naj temelj>ito 
analizira razloge, ki so ovilrali uspešnejše 
delo. 
Obravnav•ana je bila tudi problematika pro
dajnih cen in odnosov med usnjarji in pre
delovalci usnja - ·Čevlja,rji. Čeprav so na•ša 
stahi'lilzacijska pri•zadevanja usmerjena tudi 
v CZJnižeVJanje cen, usnjarji pri sedanjih ce
nah ,za surovino in ob nenehnem nara•ščanju 
cen pomožnih materialov niso sposobni zni
ževati cen usnja. Nekaj let n azaj so bile naše 
pr-odajne oene nespremenjene, čepvav so se 
dmžile kože in •re•produkcijski :materiali. čev
lja.rji pa so v tem obdobju iz leta v ·leto po
višev.ali svoje prodajne cene, izj-ema so bile 
le sezons.ke razprodaje. 
Sprejeta joe bila pobuda, da bi morali tudi 
usnjarji pri pristojnih organih izposlovati 
ukrep, da se usnje ne sme u:va·žati, če ga 
dema i~delujemo v dovoljšnjih količin2:h , 
ustrezne kvalitete in pl'IOdajamo po takih ce
nah, kot so na svetovnem trgu. C.e naše us
nj·e izvažamo na konvertibilna področja, je 
to· verjetno dokaz, da smo dosegli določeno 
stopnjo kakovosti, ki: jo priznava svetovno 
tržišče. 
V najkrajšem času pa se bo treba ·S čevljar
skimi delovnimi organizacijami dogovoriti o 
naših skupnih interesih in ciljih, o dolgo
ročnem sodelovanju in povezorvanju. V sklop 
teg•a po·vezovanja in sodelovanja pa moramo 
pole1g .predelovaicev usnja vklj!Učiti tudi ·Od
kupna pDdjetja - sirovaše in trgovino. 
Na seji je bilo obravnavano tudi vprašanje 
financiranja skupnih sluib v OZD IUV. Stro
ški 1za delo skupnih •služlb so zaenkrat 1po do
govoTjenem ključu 11azdeljeni na posamezne 
temel'jne onganizacije. TOZD usnjarna Vrh
nika pokriva nekaj več kot polovico, TOZD 
usnjarna šmartno nekaj več kot 2·5 °/o, TOZD 
TUŠ 15 'Ofo in ostale TOZD - Maloprodaj na 
mreža, Usnje-.pla.st, Igmd-~adbeništvo, 
Igrad-opeka11ne preostalih 5 •o;~ stroškov. V pr
vem poiletju so znašaH stroški skupnih slruž'b 
640 milijonov S din. Od tega je bilo porab
ljenih za osebne dohodke 300 milijonov S din, 
pr·eo·stali stroški so .pa PTT stroški, reklama, 
prevozi itd; 
Sedanji ključ 11azdelitve stroškov na posa
mezne TOZD j>e le začasna rešitev. Do konca 
leta bo .pripravljen predlog sa,moupravnega 
sporazuma o medsebojnih odno.sih m ·ed de
lovno .skupnostj.o •skupnih .služb in temeljni
mi organizacij.ami, s katerim bo od l. l. 1975 
naprej urejeno tudi delo·vanje in financiranje 
skupnih ·služb. 
Svet delegatov je sprejel naslednje zaključke 
in priporočila: 
l. .C.epra:v so rezultati polletnega poslovanja 
OZD IUV zadovoljirvi (koUčinska proizvod
nja, izvoz, dobiček), morajo vse temeljne or
ganizacije temeljito analizirati, ali je bilo 
storjeno vse za po·večanje proizvodnje tam, 
kjer je to moržno·, kakšen napredek je bil do
sežen na področju delovne discipline in pro
duktivnosti ter :kakšni ukrepi so bili in še 
bodo izvrš·eni za •za.gotovitev rentabilnega po
slovanja. Pri slehernem članu naše deloWle. 
organizacij·e pa mora prevladati zavest, da 
bomo le z ve.stnejšLm izvrševanjem delo•vnih 
nalog in večjo osebno odgovornostjo dose
,gali boljše delovne rezultate. 



Na sestankih samoupravnih jeder je treba 
kritično •oceniti gospoda·rjenje v prvem pol
letju, preveriti izvrševanje stabiUzacijskih 
programov in se dogovco.riti o :Ukrepih za po
večanje produktivnosti, :z;boljšanje kvalitete 
i.zdelkov in doseganje i;woznih nalog. 
Samocupravna jedra tistih enot, ki izkazu
jejo izgubo, pa morajo še bolj natančno· in 
konkretno ugotoviti v:z;roke, predvs·em sub
jektivne, in oceniti možnosti, da bo ob koncu 
leta dosežen pozitiven rezultat. 
2. Svet delegatov je ugotovil, da pri seda
njih nabavnih .cenah za surove kože in po
mo·~ne <materiale usnjarslke temeljne orga
nizacij-e v IUV ekonomsko. niso ·sposobne zni
žat•i prodajnih cen. 
3. Vse TOZD morajo v enem mesecu pri
praviti osnutke izhodišč srednjeročnih pro
gramov, v katerih naj določijo poleg osnov
nih nalog s področja proizvodnje tudi naloge 
za zagotovitev surovinske osnov·e, urej-anje 
pmb1ema odpadlkorv 'iln nalo,ge s področja 
dužbenega standarda. 
Na nivoju OZD IUV pa j·e treba zagotov•iti, 
da bodo srednj ·eročni pro•grami TOZD uskla
jeni in o,predeljena solidarnost TOZD za ti
sto vrsto proilzvodnje, ki se mo.ra v OZD 
ohraniti :zaTadi kompleksnosti pro·izvodnega 
programa :in po-sameznih specifičnih zahtev. 
4. Strokovne službe morajo pripraviti osnu
tek sporazuma ·o dol>goroonem sodelovanju in 
.p·ovezovanju \s \čevljarskimi !organizacijami 
združenega dela, o.dkupnimi podjetji in tr
govino. 
5. StrO<kovne službe :morajo pripraviti osnu
tek samoupravnega sporazuma o medseboj
nih odnosih med delovno skupno.stjo skupnih 
služb in temeljnimi organizacijami. 
6. Samoupravnim •org;a.nom v temeljnih or
ganizacijah priporoča, da v najkrajšem ča
su d6ločijo merLla za ugotavljanje in dolo
čanje vi•šLne vsakomesečnega izpl!ačila oseb
nih dohodkov. Višina osebnih dohodkov v 
proizvodnih TOZD naj bo odvisna od koli
činske proizvodnje, doseženih prodajnih cen 
in v.rednosti izvoza. 
Samoupravn~m organom v TOZD malopro
dajna mreža pa priporoča, da se odločijo za 
stimulativnej-ši način nagrajevanja delavcev 
v prodajalnah - v odvisnosti od ustvarje
nega prometa. 
7. že imenovana komisija za pripravo pred
loga o ureditvi organizacije trgovske mreže 
v OZD IUV naj pohiti z delom. 
Svet delegatov je sprejel še naslednje sklepe: 
l. Potrdiil je po•s1ovnik za ·obratovanje či
stdlnih na.prav in njihovo vzdrževanje v OZD 
IUV, kateremu morajo sedaj TOZD prilago
diti sv.oje pcslovnike. 
2. Verificiral je samoupravni sporazum o 
varstvu pri delu v OZD IUV, ki je bil pred 
tem ~>prejet na samoupravnih j.ed.rih v vseh 
TOZD in delovni skupnosti skupnih služb v 
dneh od 24. 7. do 19·. 8. 75. 
Tovariša Petra Petknvška je pooblastil za vo
denj,e sluvbe varstva pri delu na nivoju OZD 
IUV. 
3. Sprejel je sklep, s katerim predlaga za 
odlikovanje OZD IUV ob n}eni 30-letnici z 
naslednjo nbrazl:ožitvijo: 
Industrija .usnja Vrhnika je bila ustanovlje
na na začetku 19·4·6. Iz sorazmerno majhne 
delovne onganizacije se j.e do danes razvila 
v naj-večjega proizv.ajalca usnja v SFRJ. 
Njen delež ;:z;naša danes skoraj ·eno četrtino 
celotne jugoslovanske proizvodnje usnja. 
Pos·ebno mesto v okviTu republike je imela 
IUV na področju integracij, ·saj danes zdru
žuj-e v svojem s·esta·vu dve tretjini vseh slo
vensll:iih usnj,arskih zmo,gljivosti. 
še zlasti pa se je IUV uveljavila na inozem
skem trgu. V zadnjih desetih letih ·Se je raz
vila rv enega naj ·večjih izvoznikov v naši 
rep'llibllk:i. že vrsto let zavzema eno prvih 
mest med slovenskimi proizvajalci, še pose
bej pa j·e pomemben njen delež v sloven
skem izvozu na konverti<bilno področje. kjer 
je v ZJadnjih letih stalno med prvimi petimi 
slovenskimi izvo:z;niki. 
Po svojem obsegu pa spada med največje 
slovenske .proizvodne organizacije in med 

100 največjih proizvodnih o-rganizacij v 
SFRJ. Za svoja prizadevanja in dosežene 
uspehe j•e dobila IUV najvišja domača pri
znanj.a za kak.ov.o.st (več »zlatih košut«). 
V zadinjih deset·ih iletih izkazuje delovna or
,ganizacija zelo ugodne .fililančne rezultate, 
tako da se tudi po uspešnosti poslovanja 
uvršča med pomembnejše proizvajalce. 
Največji prispevek kolektiva te del:ovne or
ganizacij-e k skupnim naporom slovenskega 
gospodarstva pa je, da je sania:-al dve veliki 
delovni organimciji - nekdanji Usnjarsko 
krznarski kombinat šmartno pri Litiji in 
Tovarno usnja Šoštanj. To je dv.e za jugo
slovanske ra:z;mere veliki usnjarski tovarni, 
ki sta bili pred likvidacijo. Obdržali in sani
rali ·Sta se le s po;močjo IUV, ki ju je uspo
sobila takn, da sta postalii. solidni delovni or
ganizaciji. 
Delovna nvganizacija vlaga svoja sTedstva 
ne le v modernizacijo usnj<arske .proizvodnje, 
pač .pa tudi v druga področja. Tako bo kon
cem letošnjega leta dograd1la na Vrhniki no
vo, moderno opekarno, na.mesto dana•Šnje, 
tehnološko zastarele. 
IUV zaposluje skoraj 3000 delavcev. Glede 
na ·Stanje v tej panogi ima veliko strokov
nih kadro•v. 
Danes je IUV vodilna delovna organizacija 
v usnjarski industriji Jugoslavije in je po 
svojih zmogljivostih med največjimi proiz
vajalci usnja v Evropi in na svetu .oz. je 
največji specializirani predelovalec svinjskih 
kož na svetu. S svojimi izdelki je znana po 
celem svetu, kot soliden proizvajalec in po·
slovni partner, s čime.r je prispevala svoj 
delež k uveljavljanju jugo.slovanskega go
spodarstva v mednarodni delitvi dela. 

OCENA IZVRŠEVANJA NALOG 
A~CIJSKEGA PROGRAMA TOZD 
USNJ ARNA VRHNIKA - SPREJETA 
NA SEJI DELAVSKEGA SVETA, 
l. SEPT. 75 . 

Zaradi odstopanj od nalog in ciljev, ki smo 
si jih zadali v jugnslovanskem in slovenskem 
gospodarstvu s sprej.etLma resolucijama o 
družbeno ekonomskem razvoju, potekajo 
v vseh deLovnih o11ganizacijah v teh mesecih 
razpra'Ve, na katerih delovni ljudje ugotav
ljajo, kako se konkretno v njihovi temeljni 
organizaciji 'Vključuj-ejo v te naloge in pri
zadevanja. Marsikje so šele v poletnih mese
cih sprejeli stabilizacijske programe. V te
meljnih organizacijah IUV pa smo te pro
grame sprejeli že na samem začetku leta in 
sedaj vsakomesečno prev.erjamo, če sprejete 
naLoge pri vsakodnevnem delu tudi izvršu
jemo. 
Tako je delavski svet TOZD usnjarna Vrh
nika na tej seji ·sprejel naslednjo oc·eno iz
vrševanja s:vojega stabilizacijskega prog.ra
ma: 
V na·šem stabilizacijskem pro,g•ramu se v prvi 
vrsti rzavzemamo za čim !bolj namensko in 
racionatlno predelavo kož, racionalno .porabo 
uvoznih repmdukcijsk1h materialov in za do
segarrj<e izvoznih nalog. Stabilizacijski pro
gram poudarja zaostritev osebne odgov.orno
sti, tako da se mora slehe1·ni čla1n naše de
lovne skupnosti zavedati svojih nalog in jih 
tudi v celoti iZJpolnjevati. Ta poudarek na 
osebni odgovornnsti se kaže v tem, da so za 
nekatere naloge liz stabiliizacijskega progra
ma konkretno odgovorni .posamezni delavci, 
delavci v neposredni pro[zvodnji .pa se mo
rajo š·e posebej potruditi, da dosežemo bolj
šo kvaliteto usnja, višjo produktivnost, 
z.manjšamo napake, .predvsem tiste: ki nasta
j.ajo zaradi malomarnosti dela. 
Novi gospodarski ukrepi do1očajo, da sme
mo uvažati surovino. in ostalo za našo pr.o
izvodnjo eLe pod po.gojem, če bomo V'sak me
sec izvozili za najmanj 20 •of o več kot lahi. 
V <zadnjih mesecih ustva<rja TOZD usnja~na 
Vrhnika za nekaj procentov manjši izvoz kot 
v istih mesecih lanskega !.eta in je potmbno 
vse napore usmeriti v doseganje izvoznih 
nalog. Eden glavnih razlogo•v nižjega izvo:z;a 

je slabša kvaliteta velurja. Razumljivo je, 
da tekom predelave kož nastajajo določene 
težave in napake, kJi pogojujejo ·slabšo kva
liteto usnja. Vendar je v zadnjem času vse 
preveč napak, ki jih ugotoV'~mo pri končnem 
sortiranju tzdelanega velurja. Tako se do
gaja, da moramo nekatere barve velurja po
novno barvati - tudi 30 do 40 ali cer.o 50 '0/o. 
Vzrok za tako velik i:z;pad so v gla•vnem na
pake, ki jih zagre<ši:jo delavci v neposredni 
proizvodnji - kože so zmečkane, pohojene, 
deformirane, imajo črte in madeže itd. Na
pake zaradd. malo.marnega dela nam pov:išu
jejo proizvodne stro·ške, preobremenjuj>ejo 
proizvodne zmogljivosti, po nepo·trebnem do
datno anga,žirajo delovno silo itd. Vse to pa 
ima v končni fazi za po·siedko še zamude 
v .dobavah usnja našLm kupcem. Zaradi na
ših kasnitev v dobavah dmaj.o naprej težave 
naši kupci, ki so ve:z;ani na proiZJvodnj o v 
konfekcijah ali prodajo v trgovinah - mod
ne barve morajo. priti na t~žišče v času se
zone. Prav zaradi naših netočnosti v dobavah 
smo nekaj kupcev že izg;uibili. Zato mor.amo 
postati solidnejši - tako .glede rokov kot 
tudi količin in kvalitete usnja. Vsak na svo
jem delovnem mestu mora natančno in od
govorno izvrševati svoje delo, pa bodo re
zultati našega dela drugačni, kot so biH, npr. 
8. av.gus:ta, ko je .prišlo v .sortirnico 4232 m 2 

velurjev. Od te količine pa je bilo za dobave 
kupcem uporabnih le W88 m 2 ali 47 'Ofo. Pre
ostala kolLčina pa ni bila za prodajo zaradi 
napak v proizvodnji, ki jim botruje v glav
nem malomaren odnos do dela na .posam·ez
nih delovnih operacijah - brezbrižnost in 
neizpolnjevanje navodil tehnološkega po
stopka. 
Kol<~čins.k:i plan proizvodnje usnja je bil do
sežen oz. celo za sla·ba 2 ·o;o presežen. Plani
rani izplen ščetin je bil v 7 mesecih prese
žen za 30 Of o. 
Zadnje čase tudi ugotavljamo, da ne na
predujemo na po.dročju produktivnosti. Po
slabšal se je odnos do dela, posebno na tistih 
delovnih operacijah, kjer so zaposleni mlaj
ši delavci. Zato moramo posvetiti več po·zor
nosti J.mt doslej o~ganizaciji proizvodnje in 
kontroli nad izdelanimi količinami, saj 
posamezniki te problemattke ne jemljejo. do
volj !resno. Da je produktivnost za.res v upa
d?mju, kažejo .nas1ednji podatki : v maju smo 
presegli la:nsko produktivnost pri proizvod
nji usnja za 2.6 Ofo, v juniju za 16 •Ofo, v juliju 
pa le za 2 Of o. Podrobnej•še analize, posebno 
na delovnih operacijah v dodelavi, pa nam 
pokažejo, da je VJpliv izmeno•vodij preslalb, 
kontrola preveč bežna, da ne ukrepamo, kot 
bi morali. P.ole.g te•ga opažamo, da so nepra
v,Uno pisani del•ovni izka:zi - delavci napi
šejo rza obra<čun svojega osebnega dohodka 
več komadov kot so jih naredili in pa da 
izgubljenJi čas za klepet s sodelavci zapišejo 
ko.t režij.sko delo. Stanje se je po razgovoru, 
ki je bil organiziran zaradi teh rprob1emov 
po delo<v;nih operacijah, močno popravilO<. 
Posebno na napenjanju, lepljenju •in bruše
nju, kjer dela 150 delavcev. Odgovorni de
lavci v proizv·odnji - vodje oddelkov, izme
no-vodje Ln vodje nekaterih delovnih opera
cij bodo morali da:ne naloge s področja pro
duktivnosti bolj dosledno izvrševati. 
Akcijski program predv~deva tuc1i enako
merno koriščenje dopustov sko.zi celo leto. 
V šestih mesecih je bilo porabljenih le 9•2 Ofo 
planiranih d01pustov. V jul-iju ;pa so bile za
hteve rza koriščenje dopustov nemogoče in je 
npr. lužilnica prekoračila planirani dopust 
za 46 Of o, obdelovalnica za 61 ·o;~ in dodelava 
za 102 °/o. Dnevno je bilo na dopustu povpreč
no 88 delavcerv usnjarne. Tolikšna odsotnost 
je rpnvzročala dolnčene organizacijske in teh
no1orške pmrbleme. Količinska ;proizvodnja je 
bila v juliju dosežena komaj 890/o in smo 
zato kasnili z dobava,mi za ilzvoz in domače 
kupce. Zaradi visoke odsotnosti z dela so se 
pojavljale tudi napake v proizvodnji - kože 
so bile za·ležane, zmečkana vlakna, nepravo
časno abešanje velurja, lep1enje z 4-6 dnev
nim odležanjem, sušenj·e kož na stolicah itd. 
Zaradi teh napak in težav ne bi smeli do
voliti tako masovnega kor.iščenja dopusto·v. 
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DS je zato sklenil, da se koriščenje dopusto:v 
omeji ;na minimum. V prihodnjih mes-ecih pa 
bo .treba nadaljevati z nadurnim delom. 
Ščetinarna po stabilizaoidskem prog.ramu po
večuje proi:zvodnjo za 20 °/o. V ,prvih štirih 
mesecih je :proizvodnjo pove•čala samo za 
9 0/o, ker so dela pri mode11nizaciji pro~zvod
nje kasnila in so bila končana šele ~onec 
aprila. V naslednjih mesecih pa je dosegla 
predvideno količino dnevne proizvodn}e. 
Pro-izvodnja usnjene konfekcije je ostala v 7 
mesecih na lansk:cl-etni ra1vni, saj jo v dose
danjih prostorih nismo mogli povečevati. 
Konec julija .so biH dokončno urejeni novi 
prostori na Tda:škJi cesti v Ljubljani. Naši 
napori moraj-o biti sedaj usmerjeni :predvsem 
v to, da bomo v novih prostorih z novimi 
organizacijskimi in tehnološkimi prijemi po
večali produktivnosti dn količinsko proizvod
njo ·ter zagotovi:l:i še večj.o uporabnost sv:inj
skega usnja. 
Usnjena galanterija je v prv·em polletju po
stopoma zmanjševala proi:ZIVodnjo, kljub te
mu pa je dosegla ugoden fina•nčni rezultat. 
V ·času selitve je bila proizvodnja nekoliko 
niiJja, kar pa :bodo nadoknadili v naslednj·ih 
m-esecih z d01bro orga:nd.flaoij-o proizvodnje. 

Sklepi samoupravnih organov TOZD 
usnjarna šmartno 

Odbo·r za medsebojna •razmerja je na seji v 
avgustu pregledal rezultate poslovanja v pr
vem ptoUetju in mesecu juliju ter bil sezna
njen z aktualnimi v:prašanji uresničevanja 
resolucije o osnovah ekonomskega in social
nega razvoja Jugo~lavije. Odbor je iz po
datkov ugotovil, da je proizvodnja v juliju 
potekala dokaj normalno. Problematični so 
vi·soki izostanki iz dela - odsotnost na račun 
bolniške je višja. težave s·o tudi s predča.snim 
prenehanjem dela in prepoznim .prihajanjem 
na delo. 
Odbor je sprejel naslednje sklepe: 
1. Na samoupravnih jedri:h naj bodo obrav
navani rezultati in problematika poslovanja 
v ,prvem polletju istočasno s problematiko, 
ki ·izhaja iz nalog resolucij·e o druŽlbeno eko
nomskem razvoju J.ugoslavdje. Pr:a·v tako naj 
bedo na teh sestankih delavci seznanjeni s 
pr:ob}emati·kJO gospodarskih dosežkov v občini 
Litija v prvih 5 mesecih ter sklepi zbora 
združenega dela Skupščine občdne Liti:ja iz 
meseca julija. 
2. Ker je oskrba s surovimi kožami na do
mačem trgu zelo kritična, je tr•eba najti dol
goročnejše ~ešitve in s.i ,zagotoviti vire za 
naba·vo kož. V tem smislu je treba skleniti 
ustrezne sporazume .z dobavitelji kož. V spo
razumevanje oz. ~odelovanje je potrebno 
vključiti tudi porab-nike našega usnja. Od
bor je po·oblastil skupne strolrovne služ:be, da 
čimprej pripravijo osnutek takega spora
zuma. 
3. Za:radi naraščanja ·bolniških izostankov j-e 
je odbor sprejel pr·edlog, kako na:j bi zmanj
ša-li izostajanje i·z dela. Odbor predlaga, naj 
se v .sporazum o delitvli OD v nese določilo, 
da pripada delavcem, ki v ·6 mesecih (lahko 
tudi kraj:še obdobje) ·niso neupravičeno izo
stali iz dela aH bili na bolniški, nagrada v 
vd,šini 60.000 S din oziroma 10.000 S din na 
mesec. 
4. Odlbo·r nadalje predla•ga, naj delavci na 
samoupravn1ih jedrih sprej,memo sklep, da je 
treba delovni ·čas •ra:cionalllleje .i:zkoristiti, in 
da se ,zamU!de ali ~redčasno zapuščanje de
lovnega mesta upošteva 1pri obračunu oseb
nega dohodka .posameznika. Odbor predlaga, 
da se za 5-minutno zamudo ali predčasno 
prenehanje dela obračuna ena delovna u~a. 
5. Sprejet je bil predlog, naj se vsa<komeseč
na višina sredstev za :izplačilo osebnih do
hodkov formira glede na doseženo koUčil!l'sko 
proizv01dnjo, finančne in izvo=e rezultate. 
6. Občinski gasilski zvezi - Lib1ja je .odobrH 
za proslavo 20-letnice delovanja 150.000 
S din. 
Kraj·evni skupnosti Vintarjevec pa 500.000 
S din za modernizacijo ceste. 

12 

Dela:vski svet je na sej.i v avgustu pregledal 
rezultate poslovanja v prvih 6 mesecih in 
vključevanja TOZD v stabilizacijska .priza
devanja. Ugotovil je, da· je :bila .pl10'izvodnja 
v prv·em poHetju za 3 0/o .pod planiranimi ko
lič1inami predvsem zaradi kasnitve v doba
vah in montaži ·Strojev ,za usnjarno. Celotni 
dohodek in dohodek je bil višji za 22 Ofo. 
Osebni dohodki so bili za 23 ij/ q višji od lan
skih, šteVIilo zaposlenih pa le za 1 °/o. Na seji 
je bilio poudarjeno, da bo .potrebno pos·ebno 
sknb posvetiti oskrbi s surovina,mi, povezo
vanju z dobavitelj~ <kož in porabniki našega 
usnja, vsestrans:kemu varčevanju, doseganju 
r;laniranega nivoja pro-i:zvodnje ter usklaje
vanju osebnih dohodkov z obsegom in kvali
teto .proizvodnje ter izvoznimi rezultati. Od
govorni delavci morajo .poskrbeti za zniža
nje za:log, ki so pri gotovih izdelkih .porasle 
za 29· 0/o, pri nedov·ršeni proizvodnji pa za 
71 ij/o - zaloge surovin in pomožnih materia
lov so· ostale na nivoju lanskega leta. Poseb
no pozornost bo treba posvetiti tistim enotam, 
ki so glede proizvodnje in poslovne uspeš
nosti medsebojno odvisne - to je krznarni 
in konfekcija krzna. Močno so narasle tudi 
terjatve do kupcev - za skoraj štirikrat. Na 
področju izvoza se je uveljavila zlasti konfek
cija usnja, ki je letos izvo2ila za prek 700.000 
dolarjev, skupni izvoz znaša 959.000 dolarjev. 
Pri •ocenjevanju investicij&ke 1politike TOZD 
je delavski svet ugotovil, da so vsa investi
cijska vlaganja v celoti pokrita. 
Sprejeti so b:il.i naslednji sklepi: 
l. Dela,vski svet se strinja oz. podpira vse 
sklepe, ki jih je sprejel odbor za meds·eboj
na razmerja. 
2. Za vse proizvodne enote in službe v TOZD 
je treba i·zdelati va·rče·valne programe, ki naj 
bodo konkretizirani tako, da se bodo dali 
sproti ugotavljati in izračunati, ko-liko so po
samezne enote ali službe prihranile v dolo
čenem obdobju. 
3. Sprejeti je treba merila za določanje vsa
ko,mesečne vrednosti točke za j,zplačilo oseb
nih dohodkov, da ho višina sredstev za OD 
odvisna od količinskega obsega proiz,vodnje, 
dosežene kvalitet·e in izvoza, kasneje pa še 
rezultatov varčevanja. 
4. Izdelati je treba analizo možnosti nado
meščanje uvoznih materialov z materiali do
mače :p11o·izvodnje. 
5. Do konca septembra 1975 j ·e treba izdelati 
osnutek srednjeročnega pr.ograana razvoja 
TOZD usnjarna šma:r!hno·, ki naj ima za iz
hodišče sedanj-e stanje in stališča, ki so bila 
sprejeta na izvršnem odboru združenja TOZD 
usnjarsko predelovalne industrije prj Gospo
darski zbo·rnici Slovenije. Do takrat je tre
ba s'prejeti tudi staUšča o nadaljnjem samo
upra v:ne•m organizi:ranju. 
6. Spr-ejet je bil pravilnik o dodeljevanju 
stanovanj in kreditov za stanovanjsko grad
njo v TOZD usnjarna šmartno·. Potr·ebno je 
izdelati še predlo>g o kriterijih, na osnovi ka
terih ho· .mogoče sestavljati prioritetni red 
prosilcev za stanovanja in ·kredite. 
7. Odobril je razprodajo 90 kom. usnjene 
konfekcij-e. Prednos:t pri na~.upu imajo de
lavci TOZD. Za v :bodoče pa je usnjeno kon
fekcijo za domači tr>g ozna·čiti, da se bo ve
del•o, v katerem TOZD de izdelana. 
8. Zaradi velikih lastnih potreb po poslov
nem skladu je delavski SIVet negativno rešil 
prošnjo TOZD maloprodajna mreža, da TOZD 
usnjarna šmartno od'Sitopi del teh sredstev 
za potrebe ;poslovnega sklada krznarske de
la:vnice. 
9. Odprl je nova delovna mesta: 
- tehtanje in priprava pomo•žnega materia
la (v krznarn.i), VII. grupa - 14,15 ocena, 
- skladiščnik metrskega >krzna in vodja 
sortirni·ce (krznarna), XI. grupa - 17,40 
ocena, 
- izmenovodja (usnjarna), XVI. gru.pa -· 
ocena 24,45, 
- 'referent za prodajo III. (skupne službe), 
XII. grupa - ocena 19,00 
ter ukinil delovno mesto skladiščnik metr
skega tkrzna (knznarna), X. grupa - 16,30. 

Pomen rekonstrukcije 
en~rgetskega obrata 
v Smartnem 

V letu 1968 so bile za bivši Usnjarsko-krz
narski lm:mbinat v šmartnem :izdelane po
trebne analize in sanacijski program, v ka
terem je bila· tudi predvidena bodoča :proiz
v·odnja. Na ·o·snovi te.ga je bilo tudi na 
energetskem .področju pr-ecej napravljenega, 
saj je bilo potrebno urediti kompletne insta
la.cije za vodo, paro, kondenzat, zrak, ne na
zadnje pa tudi energetski obrat v ožjem smi
slu, tj. kotlovnica, strojnica in elektro-napa
jaHš·če (transformatorska .pos1taja, razdelilna 
pl.ošča, kalbelski ra•zvod). 
že pred dvema letoma pa smo ugotovili, da 
TOZD usnjarna šmartno presega vsa ,pred
videvanja ·iz leta 1968, kar :zadeva količinsko 
proizvodnjo tako v usnjarni kakor tudi v 
krznarni in v ostalih oddelkih. Zaradi želja 
po nadaljnjem povečanju proizvodnje je tre
ba seveda najprej odgovarjajoče dopolniti 
viroe potrebne energije. Kaj nam pomaga no
va hala s stroj.i , ko pa ti s,troji ne bi imeli 
odkod dobiti potrebno toplotno in električno 
energijo? Po d-rugi strani .pa je sedanji parni 
kotel preveč obtežen, tatko da se je izdatno 
pov·ečala verjetnost okvar •in zastojev, kar ,pa 
bi ~melo težke posledice za proizvodnjo. 
Montaža: novega par>nega kotla z enakimi 
zmogljivostmi, ·kakor jih ima obstoječi, pa 
zahteva tudi ureditev parovodov in ostalih 
cevovodov v okviru ožjega energetskega 
obrata v tem smislu, da se bo·s.ta v prihodnje 
dala ·O<ba kotla racionalno izkoriščati za pro
izvodnjo toplotne in električne enel'gije. 
S posta.vitvij•o drugega kotla si bomo zago
tovili rbrezhibno obratovanj-e .posebno v zim
skem času, v poletnem ·času pa bo mogoče 
enega ·od obeh -koUov mirno in sistematično 
pregledati in popraviti. Seveda bo možno v 
o-dvisnosti od zahtev postaviti in napajati 
drugi tSpillin.g-a.gregat za prooizvodnj.o elek
tri-čne energije, ka·r v instalacijskem pogle
du ne bo težko, saj so v načrtu :predvideni 
potrebni priključki. 

Obrezovanje krzna 



Idejni načrt za razrešHev ostalih sestavnih 
ele,mentov energetskega obrata (proi?Nodnja 
tople vode, stikalna plošča, drugi Spilling
pami agregat in Diesel-Spilling) pa je za
mi!šljen rtako, da bo v odvisnosti od potreb 
izvedljiv .praktično brez za·stojev, vendar bo 
zahteval kaki:h 1šest metrov dvorišča od ener
getskega obrata proti usnjarni. 
Ce TOZD usnjarma šmartno le ne bo .pre
hitro povečevala pro-izvodnje, bomo po-trebne 
gla·vne na,črte lah!ko pripravili .pravočasno! 

M. T. 

Izhodišča za 
srednjeročni razvoj 
IUV TOZD 
maloprodajna mreža 
Ljubljana 

V s·kladu .s 105. členom statuta IUV TOZD 
malopoodajna mrleža in na o-snovi prejete 
naliOge občinske skupščine Ljubljana-Center 
ter v smi·sLu ·Čim učinkovitejšega gospodar
jenja mo-ra tudi naša temeljna ·organizadja 
oblikovati ~n sprejeti smernice srednjeročne
ga razvoja za obdobje 19-76-1980. 
Na,črtovanje nadaljnjega razvoja vsake te
meljne organizaci~ je nujno ;za smotrno 
gospodarjenje v našem družbenem sistemu, 
ki temelji na čedalje močnejš·em samouprav
nem in samoodgovornem povezovanju temelj
nih organizacij v razne asociacije. 
Ra,zvojne oilje .posameznih temeljnih o-rga
nizacij je .potrebno usklajev•ati. Usklajevanje 
teh razvojnih ciljev bo potekalo med posa
meznimi TOZD v panogi !mt tudi po posa
meznih regijah oz. družbeno-političnih ob
močjih. 
Za naš·o temeljno organizacijo je zlasti po
membno upoštevanje ciljev in smeri razvoja 
vseh temeljnih organtzacij znotraj organiza
cije rzdruženega dela Industrije usnja V•rh
nika. 
Dej.stvo je, da je sko-raj nesmiselno, zlasti 
pa nemogo.če, načrtovati kakršenkoli ·razvoj 
neodvisno od astaUh temeljnih o~gan~acij 
v IUV, s katerimi je življenjsko• povezana 
naša temeljna organizacija. 
Zato je ,predvidevanje nadaljnjega razvoja 
naše temeljne organizacije brez poznavanja 
hotenj in ciljev ostalih usnjarskih TOZD v 
IUV (zlasti še mogoče novih temeljnih or
ganizacij IUV kot: konfekcij e usnja in krzna 
ter ,galanterija) zeLo težko. 
Tu lahko za sedaj izraž·amo samo naše želje 
in poglede na možen razvoj Maloprodajne 
mreže v Industriji usnja Vrh!ni'ka. 
Na,še osnovno izhodišče je, da smo najbližji 
in največji realizator maloprodaj.e izdelkov 
usnjene in krznene konfekcije ter galante
rije Industrije usnja Vvhnika na jugosLovan
skem trži•šču. To svojo vlogo bi v okviru 
IUV moral·i še utrjevati iln večati. Menimo-, 
da je to v interesu tudi usnjarskih proizvod
nih TOZD. 
V naši in v ostalih dejavn'Ostih z artikli dol
goročne robe (pri nas zlas.ti izdeLki ,iz pleme
nitega krzna pa tuudi drugi) je opaziti tež
njo po- razvijanju lastne maloprodajne mreže 
oziroma .čim tesnejše •povezovanje z ustrezno 
trgovinsko delovno organizacijo. 
Kaj pomeni za naš.o temeljno organizacijo 
razvoj? To je odpiranje novih poslovalnic. 
Odpiranje novih prodajnih mest •zlasti v ve
likih potrošniških centrih, kot so: Sarajevo, 

Novi Sad, Beograd, Subotica i:n Banja Luka. 
Vlaganje v raz&iritev trgovskega o:mrežja pa 
je lahko .samo skupaj z ·ostalimi pr·oizvodni
mi TOZD, kajti TOZD maloprodajna mreža 
je .pri svojem rojstvu dobila .prevelik dolg, 
tako, da mora vso ustvarj,eno akumulacijo 
3-4 let vlagati v poslovni s.k<lad za pokri
vanje potreb .po obratnih sredstvih. 
Danes prodajo naš·e tr;govine v Ljubljani, 
Litiji, Mari,boru, Porto.rožu, Zagrebu in Beo
gradu ca. 20.000 kosov raznih artiklov usnje
ne ter krznene konfekcije ter za o'k<oli 200 S 
milij-ono·v galanterijskih izdelkov. Z razši
ritvijo pmdajnega omrežja bi lahko 85 Q/o 
proizvodnje krznene konfekcije in 70 Ofo pro
i,zvodnje usnjene konfekcije za jugoslovansko 
tržišče prodal:i prek lastnih trgovin IUV. 
V bUžnji prihodnosti :bi ·bilo tr,eba speeiaii
zirati organizacijo .prodajnega o-mrežja v IUV 
tako, da bi imeli organizacijo maloprodaje 
finalnih iZJdelkov skUJpaj, organizacijo :pro
daje usnjarsk~h polizdelkov in drugega ma
teriala pa po•sebej. 
Enotno pa bi moraH nudi ol'ga.nizirati krzna·r
ske delavnice IUV v Ljubljani na Mes•tne:m 
trgu 22 in Trubarjev.i 39 . .P•ove•čati ·IYbseg ka
pacitet krznarskih delavnic ni smiselno, nji
hov osnovni namen naj bi .bil: - izdelova
nj-e artiklov iz plemenitega ,krzna po naro
čilu, 

- izdelovanje modelov za krz:narsko kon
fekcijo, 
- popravila artiklov IUV. 
Predno bomo lahko pristopili k oblikovanju 
konkretnejših izhodišč za srednjeročni raz
voj naše temeljne organizacije, moramo- po
znati cilje in smeri .razvoja .proizvodnih (kon
fekcijskih) temeljnih organizacij IUV, te pa 
morajo pri oblik·ovanju tez ·svojega progra
ma raz;voja prav gotovo upoštevati celo pot 
proizV!oda - finalnega izdelika, to je od su
rovine pr<ek proizvodnih činiteljev do načina 
prodaje oz. realizacije ·izdelka. 

D. K. 

Predvidene oblike 
strokovnega 
izobraževanja v IUV 

Te dni je ponovno v razpravi pravilnik o 
izobraževanju v OZD Industrija usnja Vrh
nika. V razpravi je :bill že v začetku letoš
njega 1eta, vendar pa glede na pripombe, ki 
so jih posredovali delavci na s·e·stankih ·sa
moUJpravnih jeder, in glede na predvidene 
zahteve novega samoR.llpr.avnega sporazu.ma o 
sistemiza-ciji delovnih mest je pri:šlo v osnut
ku pravilnika za izobra.ževanje do nekaterih 
sprememb ozi.roma dopolnitev. Bistvene do
polnitve oziroma ·Spremembe se nanašajo na 
naslednja področja: 
l. 'štipendiranje za študente srednjih, višjih 
in vvsokilh šol; 
2. strolkovno izobraževanje redno zaposlenih 
delavcev (i:wbraž·evanje ob delu). 

Ad l. štipendije se podeljujejo na podlagi 
javnega razpisa. Strokovne službe pripravijo 
predloge za podelitev &tipendij odboru za 
medsebojna .razmerja posamezne TOZD. Pri 
odločanju štipendistov se upoštevajo pred
V·sem naslednji kriteriji: 
- dosedanji učni uspehi prosilca, kadar g·re 
za člane delovne .skupnosti tudi delovni uspeh 
v podjetju, 
- spnsobnosti za določen poklic, 

Trgovina maloprodaje v Beogradu 

- ·socialne razmere prosilca, 
- da so ali so bili njegovi starši zaposleni 
v deLovni •Organizacij:i, 
-družbena aktivnost in moralne kvalitete 
prosilca. 
Višina štipendije je odvisna od povprečnega 
ose'bnega dohodka v OZD v preteklem letu 
ter od učnega uspeha štipendista. štipendije 
se izračunavajo .po nasLednjih tabelah: 
za učence srednjih šol: 
odličen uspeh 40 Ofo po~rečnega OD v OZD, 
prav dober uspeh 35 <Of o 'POV!prečnega OD v 
OZD, 
dober uspeh 30 °/o povprečnega OD v OZD, 
:z.adosten uspeh 25 <Of o povprečnega OD v OZD. 
Za študente vvšjih in visokih šol s ,povpreč-
no oceno: 

9-10 oziroma 4,3 do 5 50% povprečnega OD 
v OZD, 
8--9 ozirOiffia 3,5 do 4,2 45 Ofo povprečnega 
OD v OZD. 
7-8 oziro·ma 2,8 do 3,4 40 Ofo povprečnega 
OD v OZD, 
6-7 oziDoma 2,0 do 2,7 3'5~/cr povprečnega 
OD v OZD. 

Ad 2. Zaradi uskladitve šoiske izobrazbe z 
novim samoupravnim sporazumom o si·ste
mizaciji delo;vnih mest, 'bo delavcem IUV 
omo·gočen študij na .poklknih, s·rednjih in 
višjih &olah. Manjkajočo ]zobrazbo si bodo 
doložni pridobLti vsi delavci, ki so mlajši od 
40 let. Potrebe proizvodnje zahtevajo tudi 
ustrezno usposobljene usnj.arne. že skoraj 
15 let ni v naši republiki ustano.ve, ki bi 
izobraževaLa ustrezne kadre za našo stDoko. 
Zato se dogovarjamo skupaj :z. v·so slovensko 
usnja.rsko industrijo tn CSC v Do.mžalah o 
ustanovitvi usnjarske .pokJii·cne šole, ki 'bi s 
svojimi dislocill:"anirrni oddelki .pokrila celo-tno 
območje Slo-venije . .Predvideni so trije ozki 
profili usnjarjev: 

- usnjar Vlodne delarvnke, 
- usnjar obdelov·alnice, 
-- usnjar dode1ave. · 

Za izobraževanje usnjarjev ozkega profila je 
predvideno ·enoletno usposabljanje. Od tega 
naj bi bilo okoli 250 ur teoretičnega pouka. 
Poleg usnja·rjev ozkega pmfiLa naj bi se iZJO
braževa.H tudi usnjaTji širokega profi.la. Ti 
naj .bi •izhajali iz usnjarskih delavcev ozkega 
profila. Skupaj naj .):Ji .izobražev•anje. usnjar
jev .širok•ega profila trajalo 2 leti. Od tega bi 
na teoretični pouk odpadLo prtbližno 5'50 ur~ 
Seveda pa bo OZD . omogočila študij tudi 
drugim profi!JOIIU, katerih str!Ykovno izpopol
njevanj·e je v ·skladu. ·s potrebami delo.vne 
organizacije. Poglejmo, kaiDšne ugodnosti 
predvLde,va pravilnik o izobraž.evanju za štu
dij ob delu {izredno .šolanje): . 

23. člen 
Delavci; ·ki j:im delovna or,ganizacija omo
goči izredno ·šo-lanje, imajo pravico do kr~tja 
stroškov ·šolanja· (vpisnina, šolnina, ·strošk1i za 
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izpite, potni stroški, stroški za nabavo knjig 
in skript) in do odso·tnosti z del1a z nadome
stilom OD po 24. členu tega pravilnika, ob 
dolinosti, da v .predpisanih rokih opravijo 
i2lpite itn pr.avočasno zaključij·o šolanje ter po 
končanem šolanju ostanejo· na delu v IUV 
toliko časa, kolikor časa je trajalo šolanje. 
Pravice in dolžnosti v zvezi z .izobraževanjem 
ob delu se natančneje uredijo z ustrezno 
pogodbo. 

24. člen 
Delavce;m, ki jih delovna organizacija na•poti 
na strokovno izobraževanje oziroma šolanje 
in imajo pouk izven rednega delovnega časa, 
pr.ipada iz,redni študijski dopust 
- na poklicni šoli (ozki profil) najmanj 1 dan 
z,a vsa:k izpit i:z posameznega predmeta in 
najmanj 7 dni rza za1ključni izpia, 
- na srednj.i šoli najmanj 2 delovna dneva 
za izpit iz posameznega predmeta in na,j
manj 15 delovnih dni za zaključni iz,pit, 
- za šolanje na višjih in visok•ih šolah naj
manj 3 delovne dnli za vsak iz.pit iz posa
meznega predmeta in najmanj 30 dni za di
plomo. 

Odličnjakinja OGRIN BRANKA 

Novi kvalificirani 
krznarji in usnjarski 
krojači 
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R. F . 

Hvala, ker ste imeli z nami dobre živce ... 
V imenu vseh učencev zahvala svojim 
učiteljem 

Po uspešno končane;m 3-letnem praktičnem 
in 'teoretičnem ;pouku za krznarje in usnja.r
ske k110jače so bila slovesno podeljena za
ključna spričevala učencem iz TOZD usnjar
ne ŠMARTNO IN TOZD usnjarna VRHNIKA. 
Na slovesnosti so prisostvovali učitelji teo
ret-ičnega in praktLčnega pouka, predstavniki 
OZ'D IUV li!n TOZD usnjarna šmartno ter 
direktor DU Litilje. 
Spričevala je podelil rav;natelj Oš šmartno 
tov. Sevlja:k Jo~e. P.ri:sotni torv.a,riši so v svo
jih govorih zlasti pouda:rdH, da s ·lmnčanim 
rednim· .šGlanjem ne sme biti k·ončana skrb 
za nadaljnji razvoj in izobraževanje. Ob delu 
lin izven njega si moramo vs·L šdniti svoje 
obzorje, če resnično želimo biti dobri delav
ci-samoupra.vljavci. 

KV delavci so postali: 

l. DOLANC Aloj,zdja - z odli·čnim uspehom, 
2.;".. OGRIN Branka - z odličnLm uspeho;m, 
3. PLANINŠEK Anica - z odličnim uspehom, 
4. OVEN Ida - z odličnim uspehom, 
5. GRABOLJŠEK Zdenka - s prav dobrim 
uspehom, 
6. PRAŠIČEK Ma·rija - z dolb:rdm uspehom, 
7. BUČAR Alfred- s prav dobrim uspehom, 
8. AMBROZ Mar.ija - s prav dobrLm uspe
hom, 
9. SUŠNIK Magda - z dobrim uspehom, 
10. PEVEC Ivan - z dobrim US'pehom, 
11. TOPLAK Marija - z dobrLm uspehom. 

Vsem iskreno čestitamo in j.im žeHmo veLiko 
delovnih uspehov in osebne sreče v nadalj
nem živtl.jenju. 
Teoretični .pouk je uspešno končalo še 9 
učencev, ki pa jim ostaja še 1 leto praktič
nega učenja. 

P.P. 

Prišli - odšli 

V mesecu avgustu 1975 se je v Industriji 
usnja Vrhnika zaposlilo 94 delavcev, 90 de
l·av-cev pa je nehalo delati. 
a) TOZD usnjarna Vrhnika: 
prdšl.i: Zorka Bosni<\ Janez Celarc, Slavko 
Celarc, Marjeta čulk, Sta.ša Dra1šler, J ·elena 
Golub~vic, Bojan Grom, V1ida Kavčič, Ana 
KogoVIS.ek, Rado Kovačič, Janez Malavašič, 
Janko Ma•rkelc, Asim Muratagič, Milena Na
gode, Andrej Osredkar, Janez Petkovšek Ja
nez Popit, Marija Panic, Stanojka Rado·ičic 
Ines Ran-čov, Genovefa Rode, Rubija Sagrko: 
V'ic, Carmen Smuk, Milena Šalamun, Borut 
Toth, Bogdan Tri::nkaus, Anica Umek, Peter 
ValentiC, Alnton Vehar, Milovan Vidic, Brain
ko Zajc, Milan žniderič; 
odšli: Anka Al.ič, Boris Arta.č, Drago Hrkdc, 
Da,mjana Cafuta, Janez Celarc, Marjan Ce
larc, Anica Če•r.in, Jana černec, Zvonka De
beljak, šerif Del'vi.šeV'ic, P.11imož Dolenc, Ma
rinka. Dolinar, Franci Gabršček, Bojan Gom
boc, Mariija Gr·egurka, Slavka Gutnik, Simon 
Jeraj, Steva Jo,vešmovic, Franc Jurca, Nuška 
Jurca, Mirjam Kogovšek, MaTtina Kogovšek, 
Zdenka Kogovšek, Andreja Kovač, Dušail1 
Kovačevic, Alenka Kuzma, Dragomir La'Zar, 
Milan Lenar.čič, Zvonlro . Nagode, Andrej 
Oblak, Branko Orešnik, Janez Petkovšek. 
Stanislruva. Petwvic, Marija Pišek, štefan Pi ~ 
šek, Justi Rapuš, Vida Rotar. Zlatibor Savic, 
Marrl.ja Slavec, Franc .Susman, Bojan šurca, 
Tomislav 'I1ošic, Breda Umek, Rastislav Vin
tar, Simon Zalar, Tatjana Z•orc, Martin Pe
trič; 

b) v skupnih strokovnih slu7Jbah sta se za
posli~a Dušanka Ko·vač~č in JoSip Pirc, de
lati je nehala Jelka Pa•latin.us; 
c) TOZD usnjarna Smartno: 
prišli: MiTa Lisjak, Stjepan Lisjak. Dragica 
MarinoVlic, Ana Tomamč, Ambrož žlahtič, 
s služenja vojaškega roka so se vrnili: Jure 
Gradišek, Pavel ~ončina, Rajko Zupanč.ič; 
odš1i: Marjan Berda;js, Marija čo,par, Peter 
Juvan, Milena Kokalj, Marija Potisek, Zvon
ka .Pregelj, Gwbri:jela Savšek, Mihael Savšek, 
Anton Sobočan, Branlw škrabanja. Milka 
Ulča·r, Roman Vodenik, Majda Vodišek, 
Srdjan Živulovjc, 
vojaški rok sta šia služit Franc Hauptman in 
Tomo žagar, 
zaradi sm11ti je prenehalo de1orvno raZJillerje 
Ignacu GUga; 
d) TOZD INGRAD Vrhnika: 
-opekarne: 
prd·šel in odšel nihče; 
- gradbeništvo: 
prišl;i: čedomir Aladj.ic, Nikolaja Govekar, 
Nenad Kuzmic, Husein Mešic, Dušan Metljak, 
Mujaga Mureškic, Miloš Ndlkolic, živko Pu
ljanovic, Stanoja Sunaric, Zdravko žun.ic, 
odšes: Osman Zol,ic; 
e) v TOZD u.snje-.plast ;~n maloprodajnem 
omrežju v Ljubljani ni sprememb; 
f) TOZD tovarna usnja Soštanj: 
prišli: Maninka Port, Dušanka Vidakovic, 
Mara !lic, Safeta Pa.v1tinoV'ic, Jela Meseldži
ja, Mirjana Prekajski, V.ilma Ker.šic, Eliza• 
beta Bezo·všek, Irena Javornik, Drago P·o
kleka, Milenko Mitrovic, Ma,rko Tanic, Dra
gan DjordjeV'ic, Branko Podgoršek, Dragutin 
Gotal, Stojadi:n Stevanov, Višnjic Stankovic, 
Mladen Žnidaric, Hinko Mu11orvec, Mihajlo 
Mija,toviC, Ivan Praprotnik, Marko Nikic, 
Peter Derleski, Rudolf Prosenjak, Muharem 
čanic, Rasim Suljka:novic, Dragoljub Zindo
vic, Jože Toleski, F1ranc Gregorc, Mile Ivko..: 

Novi KV krzna1·ji in usnjarski krojači s 
svojimi nekdanjimi učitelji in predstavnikoma 
DU Litija in TOZD Usnjarna Smartno 



viC. Antun Posar.ic, Stanlm Krašovec, Stevan 
Sočica, Mirko Klanfer, Bogoljub Prekajs!ki, 
Hasan Salihu, Al.uš Bečiri, Ramadan Kras
nici, Fikret Smajic, Ludvik špilak, Sead Br
kic, Redžo Ha s ic; 
odšli: Marija Klep, štefka Kav.ndk, Bojana 
Krulej, Slavujka Gru.mic, Roman Tuš, Mar
ko Tanic, Janko Sevčnikar, Mustafa Arnau
tovic, Stanko .Rotočnik. Jurij Hudobrezruk, 
Hinkio Muvovec, Ivan žnider, Ljubomir Ko
njev.ic, Voj1in SUJbic, Jožef Ošlaj, Janez Pe
klar, Maksim Maksimovic, Tanasije Maksi
movic, Branko žnidaric. Mladen žn.ida·ric, 
Anttm Posaric, Redžo Has:ic, Stevan SočJica, 
upokojen: Alojz Krajnc. 

B . J . 

Mladi šoštanjski . . . 
usn)arJ• 

O delu :osnoV1ne organizacije ZSMS v TOZD 
tovarn.i usnja šoštanj v našem >>Usnjarju« še 
nismo slišali. Pmv je, da se enkrat pred
stavimo taki kot smo: navdušeni za delovne 
akcide, pa vendar vse prevečkrat premalo 
zbr.ani in zaw:eti za nujno idejno politi•čno 
izobraževanje. 
Ne mormo se .pohvaliti, da smo v l-etošnjem 
letu veliko naredil-i. Predolgo s,mo• spali in 

Srečali smo se na pikniku - naša 
upokojenca Smrtnik in Rožmanc med 
poslušanjem godbe na pihala 

mislili, da je zima ča•s, ko j-e edino pametno 
lenar.iti, čeprav so :;~ime vedno 'bolj podobne 
poletju. Sestajali smo se sicer redno vsak 
mesec ali celo pogosteje, toda ·člo.vek se sča
soma naveLiča vselej istih obrazov. Na se
stanke, na katere so bili vabljeni vsi mla
dinci, smo hodili vedl:liO isti: Darko, Sonja, 
Anica, Nada, Slavmo, Vlado, Breda, tu in tam 
še Marjan, Angela, če j-e bil to naš srečni 
dan. še Jože in Zdravko, •torej osem ali deset 
od 220 mladincev. Nalog, katere sta od nas 
o.pra.vičeno· zahtevala zadnja kongresa, smo 
se :z vso resnostjo oprijeli samo posamezniki. 
Brez prave go!11ilne sile na;m je postalo jasno, 
da 'bo treba jedro OO poimensko spremeniti. 
Tako smo sredi junija izvedli nadomestne 
volitve in za obdobje do volilne konference, 
katero smo .predv~deli v mesecu oktobru, iz
voLiLi novega predsedn~ka. To nalogo smo 
poverili vestnemu samouprl;!v1javcu, ki je že 
skoraj pet let ·član samoupravnega jedra v 
vodni delavnici, tov. Burger Darku. Potrebno 
je bilo izdelati trimesečni okvirni akcijski 
program. V njem ·Smo si poleg ostalega dela 
!Za1črtali tri najpome,mbnej,še naloge~ eviden
tiranje članstva, udeležba na mladinski de
lovni akciji v Brkinih in .polnoštevilna po
moč pri olepševanju na.šega toval.'n.iškega 
okdlja ter vzporedno s .tem poV'ečati število 
moŽinih kandtdatov za sprejem v Zvezo ko
munistov. Evidentiranje ni .prineslo želene
ga uspeha. Razen dveh, smo se vsi i•zrekli 
za ·Članstvo v OO. '!1oda, ko je prišlo do· kon
kretnih akcij, npr. vključLtev v priprave na 
usnjarski ,piknik, se je pokazalo·, da smo mla
dinci samo na papirju. Oprav.ili smo sicer 
83 delovnih ur. kar pa je v prLmerjavi s šte
vilom članov · našega delovnega kolekt-iva, 
mlaj•ših od 27 'let, sko·raj nič. ALi ni torej 
nerazumljivo in nespr·ejemljivo, da smo vse 
vprek nezadovoljni z današnjo težko gospo
darsko situacijo, če po drugi strani z ničimer 
ne pdpomoremo ik wboljšanju svojega ma
ter.ialnega življ·enja. Del stabilizacije so vse
kakor tudi prostovoljne delovne akcije! 
Na d\čodnevnem .izletu po Gorenjski smo se 
prepričali, da se mladi med 'Sabo razumemo, 
da v trenutkih, oo smo pol zastonj mladost
no .srečni, obljubljamo svojo .spremembo k 
načrtni akititvnosti. N~mamo pa v sebi toliko 
ponosa, da bi obljubo tudi držaH. 
Na zadnjem ra7lširjenem sestanku smo ugo
tavljali, da je nujno poglobiti vezi z mladi
mi v naši OZD. že itak smo pmstorsko od
daljeni 1in za .zdaj s•e seznanjamo samo z 
delom OO TOZD iz velenjske občine, s ka
terrmi Lmamo poleg splošnih nalog ZSMS 
skupen samo življenjski prostor. Poskus, da 
bi tam iznesli specifičnost dela mladine v 
usnjarstvu, je ob večjih ostalih TOZD v 
občini. brezuspešen. Zaradi tega smo se tem 
prej odločili za sodelovanje na kvi•zu v Karm
niku, katerega naslednji mesec organizirajo 
mladih iz »»Utoka«. Naša želja je, da bi biil ta 
večer začetek, ne pa tudi konec sodelovanja 
med mladimi usnja.rji. 
Smo sredi priprav za. večjo delovno akc.ijo. 
Z zavestjo, da smo člani ko•lektri:va z dolgo
letno tradicijo, mo-ramo• po načrtu, ki ga je 
pripravil naš mentor Marjan, urediti zeleni
ce v O·Sr·čju naše tovarne. Optl!Ščeno o-zemlje 
za vegetabilom je predv.ideno- za gradnjo 
manj.šega nogometnega igri.šča, kjer .bi lahko, 
v prvi vrsti naši .to·V·ariši ~z bratskih repub
lik, koristno- preživljali .svO'j prosti čas. Ne
kaj ,med njimi je talcih, da so lahko- samo 
vzor nam vsem. Niso »sezonci«, svo-je delov
ne nalog·e vestno izpolnjujejo in se redno 
vključujejo- v razprave na naših sestankih. 
Zdaj j.e čas, da zmanjšamo nj1ihovo nezado
.vdjnost glede možnosti preživljahja pro
stih UJr. 
Vsi mi pa se premalo- individualno ali s po
slušanjem raznih predavanj idejnopolitično 
izobražujemo. Pozabljamo, da je duho·vno 
bogastvo tu:di •eden izmed ;pogojev za še lepše 
življenje. Vsem nam mora pos•tati jasno, da 
je usmeritev Zveze ko,mu:nistov JiUigoslavije 
edina .prcuvi1lna pot :poglobljenih samoUJprav
nih ·odnosov . .Pogo-j •srečnejš·ega življenja je 

.) 

Skupina mladincev TUŠ na VOGLU 

boljše gospodarjenje, ki ga pogojuje dosled
no izvajanje naših doižno-sti na delovnem 
mestu in v prostem •času. Ko si bomo enkrat 
na jasnem o svojih dolžnostih, šele takrat 
bomo smeli uveljavljati tudi svoje pravice 
in bomo postali to, kar od nas upravičeno 
zahtevata in pričakujeta Zveza komunistov 
in to·va.riš Tito. 
Na•ša .pot j~ samo ena: vsestranska aktiv
nost. 

L. D. 

Opomba urednika : 

Pričakujemo, da bo v bodoče še več vaših 
prispevmov v našem glasilu. Glede na to, da 
je vas mladih v OZD-IUV veliko, je vaša 
prisotnost v UISNJARJU .preskromna. Vaš 
predstavnik v <i.zdajatelj1skem svetu ne fbi 
smel imeti težarv z gradiv·om, če bi bil .sku
paj z vami !bolj akJtiven. 

Rojstni dnevi 
upokojenih članov -
v mesecu oktobru 1975 

a) TOZD usnjarna Vrhnika: 

Ivanka Japelj 69 let, Jože Jurca 67, Ivana 
Krašovec 65, Franc Ok•rajšek 64, Franc še
mrov 78, Marjeta Ule 73, Stanko Umek 60, 
Bogomir Verbič 71, Karolina Zalar 68 let. 

b) TOZD usnjarna šmartno: 

Franc Brodar 54 let, Anton Dolenc 66, Martin 
Dragar 67. Jože Fajdi,ga 36, F·ranc · Gradi•šek 
66, Slavko Jesenšek 60, Franjo Kosec 55, 
Alojz Novak 63, Franč.iška Pregelj 56, Marti
na Repovž 61, Rezka Škrbinšek 54, Franc 
Završnik 66, Vida Zorčič 58 let. 

c) TOZD Ing1·ad . Vrhnika - opekarna: 

Terezija Malava1šič 68 let, Slavko Muha 66, 
Pavel šurca · 74 let. 

d) TOZD tovarna usnja šoštanj: 

F·ranc Cas 57 let, Marija Kaš 72, Franc Ko
novš·ek 6•6, Marija Ko-s 6.S, Martin Kugovn.ic 
69, Andrej Lesjak 7•6, Matija Matko 77, Stan
ko Penšek 51, Franc Podstenšek 72, Edi Po
kleka 61, T·e~ezija Primož1č 59, Fanika Ro
potar 59, Karla Rogelšek 63. Terezija Smon
kar ·65, Rafko šu8ter 66 let. · 
Naše iskrene čestitke! 

Kolektiv IUV 
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Upokojitev 

- V TOZD usnjarna Vrhnika je bil l. julija 
197·5 upakojen Rok Peč k o, rojen 16. 8. 
1914 v . Smarjah pri Jelšah, stanujoč v LjU!b
ljani, Poklukarjeva 9. 
Od l. 6. 1955 do 30. 9. 1970 je delal pri Mod
nem čevljarstvu »Rožnik<< v Ljubljani, od 
prLpojitve Rožnika k Industriji USI!lja Vrhni
ka pa v O'bra.tu Galanterije v Ljubljani in 
nazadnj·e v pr:odajnem skladLš·ču usnja v 
Ljubljani in na Vrhnilki. 
- V TOZD tovarna usnja Soštanj pa je bil 
invalidsko upokojen Alojz Krajnc. 
Zelimo Jima še vrsto srečnih in zdravih let! 

ln memoriam 

8. 9. 1975 je na Vrhniki nenadoma preminil 
upokojeni član kolektiva Franc Koščak, ro
jen 18. 8. 1901. 
V deloVIIli onganizaciji je <bil zaposrlen od 
15. 4. 1947 do upokoj1tve, 7. 5. 196·3. V fimanč
nem sektorju je OIPraVlljal delo knjigovodje, 
referenta za devize in uvoz, vodje finančne
ga knjigovodstva in nazadnje glavnega raču
novodje. 
Ob boleči izgubi izrekamo družini in svoj
cem pokojnika iskreno sožalj·e! 

Kolektiv IUV 

Naš portret 

RADA KVEDER 

Mirna, tiha in delovna sedi v trgovini in jo 
skoraj ni opaziti. Venda~ je .preštela že ni·č 
koliiko dena.rja - blagajničarka je v trgo
vini »Koža«, kjer je vsak dan polna trgovina 
čevl:jarjev, p01lagalcev in ostalih potrošnikov. 
Dobro pozna vse •Čevljarj.e v Ljubljani in 
tudi da•leč izven Ljubljane. 
>>V s1užtbi se po·čutim zelo dobro, saj se med 
seboj zelo dobro razumemo. Skoraj si ne mo
rem m i:sUti, da bi mogla •ostati doma. Zelo 
rada g:rem v službo. 
V tngov1rui je .red in di-sciplina, kljub temu 
pa so odnosi med nami prijetni, tovari:ški. 
Včasih kadar je poseben dan in stranke na
valijo v trgov.ino·, smo• mClllo bolj ži:včni, ko 
pa se dan zaključi s pvometom šti·ri do pet 
milijonov starJh dinarjev, smo vsi zado
voljnd. 
Imamo ze•lo :sposobnega in prizadevnega po
slovodjo, ki ga skušamo tudi mi v čLm večji 
men zadovoljiti, zato so tudi rezultati na-

16 

šega dela zelo dobri. Prijetno je delati v ta
kem kolektivu.« 
Tovari:šica Kvedrova je v trgovini >>Koža« že 
V·ej ·kot 25 let. Ze od vsega za,četka je bla
gajničarka in je s tem delovnim mestom kar 
zadovoljna. 
Doma je iz Zagorja ob Sa.:vi. Oče je bil mizar 
v rudniku K•isovec, mama pa je bila gospo
dinja. D01ma je bilo deset otrok. 
Kmalu se je povezala z narodnoOISvobodilno 
vcjsko, kasneje pa se je tudi akti.Jvno vklju-

Jubilej Občinske 
gasilske zveze 
Litija 

Občinska gasilska zveza Litija praznuje 20 let 
svojega delovanja. V soboto, 13. septembra, je 
bila slavnostna seja ObGZ, ki so ji prisostvo
vali tudi še živeči ustanovitelji, med njimi tu
di prvi predsednik tov. Flisek Viktor ter pred
stavniki SO in družbenopolitičnih organizacij. 
Predsednik ObGZ tov. Keržan Vinko je ob tej 
priložnosti imel slavnostni govor, v katerem 
je orisal razvoj gasilstva, še posebno na litij
skem področju. Poudaril je, da nadaljnji raz
voj gasilstva ne zavisi samo od prostovoljne 

čila in bila odrejena v kamndško-zasavski 
odred. 
V partizanih je ostala do konca vojne. po 
v·ojni pa je neka:j ča·sa ostala doma. · 
Kasneje s·e je presellila v Lju!bljano, si ustva
r.ila družino in se zaposlila. 
>>Petindvajset let je minilo !mt bi mtgnil. Ra
da bi še dolgo delala.« 
Tudi mi si želimo, da bi imeli čim več de
lovnih tovari·šev kot je tova.rišdca Kvedrova. 

O. P. 

Nagrada za p1·izadevno delo gasilcev TOZD 
Usnjarna šmartno - osvojitev prehodnega 
pokala v trajno last 

pripadnosti članstva, pač pa je nujno potrebna 
širša družbena akcija in večja angažiranost 
odgovornih oseb za to področje, ki pa so žal 
do sedaj prevečkrat bili premalo zainteresirani 
za to pomembno delo družbene samozaščite. 
Nato so bila podeljena priznanja posamezni
kom in delovnim organizacijam, ki so največ 
prispevale za razvoj gasilstva na področju 
Litija. 
Priznanje je bilo podeljeno tudi TOZD usnjar
na šmartno. 
Priznanja so med drugim prejeli naslednji ga
silci, ki delujejo kot člani PIGD TOZD usnjar
na Smartno, PGD Smartno in so ali pa so bili 
zaposleni v TOZD usnjarna Smartno: 

Ambrož Janez - plamenica I. stopnje 
Janekovič Vekoslav- plamenica III. stopnje 
Groznik Anton - plamenica III. stopnje 
Ambrož Janez - priznanje za 20 let dela v 
ObGZ 
Stopar Franc - priznanje za 20 let dela v 
ObGZ 
Ambrož Janez - jubilejno priznanje 
Jerič Franc- jubilejno priznanje 
Vrbajs Marjan - jubilejno priznanje 
Tčirner Jože- jubilejno priznanje 
Skalički Milan- jubilejno priznanje 
Zeleznik Anton - jubilejno priznapje 
Kepa Janez - jubilejno priznanje 
Gradišek Franc - jubilejno priznanje 



Kot gostje so nastopili izven konkurence tudi 
č!ani PIGD TOZD Usnjarna Vrhnika 

Petkovšek Peter- jubilejno priznanje 
Kepa Drago - jubilejno priznanje 
Flisek Viktor - jubilejno priznanje 
Rajner Franc - jubilejno priznanje 
Prelogar Martin - jubilejno priznanje 
Kepa Heda - jubilejno priznanje 
Vsem naštetim tovarišem gasilcem, ki so pre
jeli priznanje iskreno čestitamo v prepričanju, 
da bodo še naprej prizadevno in uspešno delo
vali na tem humanem področju. 
Po podelitvi priznanj so prizadevni organiza
torji ObGZ Litija pripravili zelo uspel kultur
ni program, ki so ga izvajali: 
pevski zbor OŠ Litija 
moški pevski zbor >>LIPA<< in 
godba na pihala . 
V nedeljo, 14. septembra, pa je sledilo tekmo
vanje gasilskih enot, ki so bile razdeljene v tri 
skupine. Ekipa PIGD TOZD usnjarna šmart
no je nastopila v skupini A skupno s predilni
co Litija. Program je obsegal tridelni napad in 
deveteroboj . 
Srečanje dveh že večletnih rivalov na gasil
skem tekmovalnem področju je bilo ob tej pri
ložnosti še zlasti pomembno, ker sta obe ekipi 
imeli možnost osvojiti prehodni pokal ObGZ 
Litija v trajno last. 
Doseženi rezultati v skupini A : 
TOZZD šmartno - tridelni napad 72 negativ
nih točk, deveteroboj 65,5 negativnih točk. 
Predilnica - tridelni napad 85 negativnih 
točk, deveteroboj 75 negativnih točk. 
Skupaj TOZD šmartno 137,5 negativnih točk, 
Predilnica 160 negativnih točk. 
Za ekipo TOZD usnjarna šmartno so nasto
pili : Ambrož Janez, čož Jože, Vrbajs Marjan, 
škalički Milan, Torner Jože, Janekovic Veko
slav, Jere Janez, Groznik Anton, železnik Jo
že, Peterlin Franc. 

Zasluženo priznanje Gasilske zveze SLovenije 
-plamenico III. stopnje je pr eje! Janekovic 
Vekoslav 

Za dosežen uspeh pa je poleg imenovanih dal 
velik doprinos tudi naš upokojenec tov. Stopar, 
ki je kljub svoji bolezni prizadevno pomagal 
tov. Ambrožu voditi ekipo. Prepričani smo, da 
bo ekipa TOZD usnjarna šmartno z njegovo 
nepogrešljivo pomočjo dosegala tudi vnaprej 
dobre rezultate na tekmovalnem, še zlasti pa 
na preventivnem področju. 
Vsem imenovanim čestitamo za dosežen uspeh. 
Na tekmovanju je sodelovalo 21 gasilskih enot, 
med njimi tudi gostje iz Domžal, Kamnika in 
TOZZD usnjarne Vrhnika. Za svoj nastop iz
ven konkurence so prejeli lično priznanje. 
Po zaključku tekmovanja so vsi nastopajoči 
sodelovali v paradi, ki je bila zaključena z go
vorom predsednika IS SO Litija in razglasit
vijo rezultatov tekmovanja. 
ObGZ Litija je svoj jubilej vsekakor dostojno 
proslavila. Organizatorji zaslužijo polno pri
znanje za uspelo izvedbo celotnega programa, 
vključno z uspelo praktično vajo, ki je bila 
izvedena pred slavnostno sejo. 

Bilanca 

Rodu človeškega primerek 
sem povprečnega stanu 
in živim !e iz r ok v usta 
vriskam, pojem juhuhu! 

Za prihranke nisem v strahu, 
ker ničesar v žepu ni, 
devalvacija me briga, 
kot me Lanski sneg skrbi. 

Proč so zdaj poletni dnevi, 
prifrča!a je jesen 
in denarnica j e prazna -
to je stari moj problem. 

Še! na morje sem, v planine, 
'IJ vsako stran !e za en dan; 
glejte, š!a je v franže p!ača, 
brez da sp!oh bi bil pijan! 

S sabo sem konzerve nosil, 
z njimi gorski svet krasil, 
Argo kuha! na oba!i, 
z župco Lakoto podi!. 

»Štiha!« sem i n okopava!, 
ko zave!a je pomlad; 
prek vrta p!ohe so nore!e, 
često staknil sem prehlad. 

Toča sto!k!a je so!ato, 
plesen vzela pa1·adajz 
in ostalega je ma!o -
pmzen bo ostaL moj špajz! 

Pač žive! bom od uvoza, 
kakor mnogo jih živi, 
dokler bo še kaj kredita, 
ki »Štacuna« ga de!i. 

Vsaki teden novo Luknjo 
si bom zvrta! v h!ačni pas 
in spomladi bom k ot mrav!ja, 
da otrokom bom za »Špas«. 

Drugo !eto, Ljubi Jadran, 
mene več ne boš hladil 
in planin pr ekrasnih, sončnih, 
ne bom s konzervami krasi!. 

Kar doma bom doLgčas pase!, 
doma vsaj v mi1·u bom žive!, 
brez gneče svoj dopust uživa! 
p!ohe in nevihte šte!!!! 

M. I. 

P . P . 

Novi smučarski 
objekti v Logatcu 

Pred kratkim so prizadevni smučarji skakal
nega kluba Logatec zgradili dve skakalnici 
(15- in 25-metrska) in ju obložili s plastično 
maso. S tem so uresničili že večletna prizade
vanja, da bi na področju Notranjske pričeli 
organizirano vzgajati najmlajše za skakalce 
in kombinatorce. 
Kakšni so nadaljnji načrti smučarskega ska
kalnega kluba Logatec in kakšne možnosti bo 
imela tudi širša slovenska in jugoslovanska 
smučarska organizacija od te pomembne pri
dobitve, sta nam pov.edala tov. Zo,ran Mraik, 
dolgoletni vodja in organizator smučarskih 
skakalcev v Logatcu in trener državne re
prezentance smučarskih skakalcev Ludvik 
Zajc. 
Sredi treninga smo zmotili prvo tov. Zajca, ki 
v teh dneh pili doskok štirim članom prve 
ekipe državne r eprezentance na 25-metrski 
plastični skakalnici. Ljubeznivo se je odzval 
našemu vabilu in odgovoril na naslednja 
vprašanja : 
l. Kaj Lahko pričakujemo od novega smučar
skega skakalnega centra v Logatcu? 
že več let ugotavljamo, da zaostajamo za raz
vojem skakalnega športa v svetu, kjer je mla
dim nudeno več kakor pri nas. Pogrešamo 
organizirano delo z mladimi. Ni dovolj samo 
čakati na bogato zimo pač pa je potrebno ce
loletno trdo delo, če hočemo ujeti korak z 
državami, ki so nas na tem področju prehi
tele. Samo suhi kondicijski treningi med le
tom so preveč enolični in ne morejo dati 
dobrih rezultatov. Z zgraditvijo takšnih ob
jektov kot so v Logatcu, pa je dana možnost, 
da se lahko že med letom skakalci nauče os
novnih tehničnih elementov skakanja, med 
katerimi je seveda najvažnejši doskok. Pri
zadevni Logačani so lahko svetel vzgled tudi 
drugim smučarskim delavcem v širšem slo
venskem prostoru. če se bo resnično spro
vedel plan, ki so si ga zastavili Logačani in 
seveda s pomočjo vseh drugih dejavnikov v 
notranjski regiji, lahko pričakujemo, da bomo 
že v naslednjih letih lahko vzgojili vrsto od
ličnih skakalcev ki bodo lahko nastopili tudi 
v državni reprezentanci v vseh starostnih ka
tegorijah in bomo za njihove uspehe slišali 
tudi izven naših meja. Dosedanje delo z mla
dimi v pomembnejših smučarskih klubih (Tri
glav, Ilirija itd.) je sicer potekalo po načrtih 
klubov, kar je vsekakor zadovoljivo, ni pa 
dovolj za dosego večjih uspehov v državnem 
merilu. Nikakor ni dovolj , da se mladi vzga
jajo izključno samo v svojih klubih. če ho
čemo vzgojiti dobro reprezentanco, bi moralo 
vsaj 10, če že ne več, mladincev trenirati po 
enotnem programu. Ker ni bilo večjega razu
mevanja v preteklosti s strani klubov (ne 
vem, kateri so tisti osnovni vzroki za to), se 
je dogajalo, da trener državne mladinske re
prezentance ni imel pravega dela. 
Po mojem mnenju je mladina na Notranjskem 
zdrava, nima pa tudi kakšnih posebnih večjih 
možnosti za dosego vrhunskih rezultatov na 
drugih področjih, obenem pa so fantje precej 
korajžni, zato je pričakovati, da bodo lahko z 
organiziranim in rednim delom na čelu z Zo
ranom Mrakom in njegovimi sodelavci dosegli 
lepe uspehe. Pričakujem tudi, da se bodo osta-
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Državni reprezentantje so trenirali na novi 
plastiki v Logatcu (od leve proti desni): 
trener Zajc, Mlakar, Norčič, Demšar Loštrek 
in Justin ' 

le notranjske občine vključile v osnutek ak
cije >>vsako leto 100 novih tekmovalcev« in da 
bodo tudi na svojem področju pritegnil~ mla
de za to športno zvrst. 
2. Kakšne želje imate kot trener reprezentance 
v sezoni 1975/76? 

Predvsem si želim dobro zimo, da bi lahko 
skakali doma in tako ponovno našli stik s 
publiko, ki smo jo izgubili zaradi slabih zim 
v preteklih letih. Od generacije že preizku
~enih skakalcev, predvsem Norčiča, pričaku
Jem dobre rezultate z istočasno željo, da bi 
mlajši čimprej dohiteli starejše v kvaliteti in 
rezultatih. Zaskrbljujoče je dejstvo, da dela
mo v slabih finančnih pogojih. Dogaja se, da 
skakalci - reprezentantje niso ustrezno na
grajevani in nekateri nimajo zadostnega razu
mevanja v svojih delovnih organizacijah. Ra
zumljivo je, da kot trener ne morem od njih 
zahtevati vsega kar bi sicer lahko, ker po
znam njihove življenjske razmere ki so pri 
nekaterih več kot neugodne. Naša letošnja 
prizade:ranja so usmerjena v Olimpiado, ki bo 
februarJa meseca 1976 v Innsbrucku. Udele
žili se bomo novoletne avstrijsko-nemške ska
kalne turneje, na kateri bomo našli odgovor 
koliko naših skakalcev se bo udeležilo zimsk~ 
olimpiade. Doma bo najpomembnejše tekmo
vanje 21. marca, tj. Poldov memorial v Planici 
in pa Koroško-Slovenska turneja, če bodo 
seveda ugodne snežne razmere. Od logaških 
skakalcev pričakujem največ od Loštreka ki 
je lahko v letošnji sezoni eden od stebrov 
državne reprezentance, seveda če ga ne bodo 
spremljale vsakoletne poškodbe že v priprav
ljalnem obdobju ter Mlakarja, ki je že usta
ljen državni reprezentant. Tudi na Mira Tur
ka resno računam in pa seveda tudi to, da 
bodo Logačani v kratkem postregli s kakšnim 
novim talentom. 

V letošnji sezoni ni pričakovati, da bi dobil še 
kakšnega pomočnika, ker nimamo finančnih 
sredstev. Računam pa na polno pomoč pred
sednika zvezne komisije za skoke tov. Gor
janca, ki je pred tem bil že trener naše in 
reprezentance Zvezne republike Nemčije ter 
profesionalnega psihologa, ki mi je tudi v ve
liko oporo. Treninge bomo nadaljevali v me
secu oktobru v Avstriji, meseca novembra pa 
bomo že prešli na sneg in sicer na Vlašič v 
Bosno. 
Skakalci imamo skromne želje. Od družbe pri
čakujemo le to, da nam zagotovi osnovne živ
ljenjske pogoje. Ce bomo dani na prioriteto 
športov, upam, da se bo situacija izboljšala. 
Iz razgovora s tov. Zajcem smo vendarle spo
znali da je le kljub rahli zagrenjenosti, ki je 
bila prisotna v nekaterih njegovih besedah, 
vendarle optimist in športnik, ki dela s srcem. 
Zelimo, da bi njegovo prizadevno delo kljub 
neustreznim pogojem obrodilo uspehe, kot so 
jih dosegali naši skakalci v preteklosti (Polda, 
Jemc, Slibar, Pečar, Zajc, Pudgar, Stefančič 
itd.) doma in v svetu. 
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Razgovor z Zoranom Mrakom - predsedni
kom smučarskega kluba Logatec. 
l. Kako ste uspeli zbrati finančna sredstva za 
ureditev skakalnih objektov? 
Vsa fizična dela smo opravili smučarji udar
niško (62 članov kluba - pretežno skakalci 
smo opravili 1562 ur) . Denarna sredstva srn~ 
si zagotovili z organizacijo tombol, z raznimi 
prevzetimi deli v drugih organizacijah (med 
drugim smo gradili počitniški dom Mercator
jev) z organizacijo smučarskih zimskih pri
reditev, 30.000 N din nam je dal planiški ko
mite in 30.000 N din so nam odstopili od svojih 
dotacij športniki drugih panog v Logatcu. Za 
nabavo plastikov smo dali 240.000 din, za dru
ge stroške pa 30.000 din. Les so nam podarili 
kmetje, le nekaj malega smo odkupili na pa
nju pri Gozdnem gospodarstvu. Poseko in vse 
v zvezi s tem smo tudi opravili sami. Korek
turo načrtov za skakalnici nam je opravil ing. 
Janez Gorišek. Z nasveti nam je pomagal 
predsednik zvezne komisije za skoke tov. Gor
janc. 
Da bi plastiko ohranili čim dlje v uporabnem 
stanju, smo obvestili vse šole na logaškem 
področju, da vzgojno vplivajo na učence, za
prosili smo za sodelovanje vse bližnje prebi
valce skakalnic in postajo ljudske milice. Le s 
skupnimi napori in razumevanjem teh obča
nov nam bo uspelo ohraniti težko zgrajene 
objekte. 
2. Kako uspevate vsakodnevno voditi trenin
ge? Ali trenerji za svoje delo prejemajo tudi 
plačilo? 
Treninge vodita 2 trenerja in to brezplačno. 
Letne treninge vodita študenta VSTK tov. 
Turk Miro in Loštrek Janez. Njiju namerava
mo po končanem študiju redno zaposliti. Lo
štrek naj bi prevzel skakalce, Turk pa kombi
natorce. 
3. Kakšne načrte imate za v bodoče? 
Ze v letu 1976 nameravamo povečati 50-metr
sko skakalnico na 60-metrsko in jo obložiti s 
plastiko. Prav tako imamo v načrtu zgraditi 
še 5 15-metrskih skakalnic, seveda če bodo vse 
notranjske občine tudi finančno pomagale k 
izvedbi zastavljenega programa »100 tekmo
valcev vsako sezono«. Menimo, da so naši 
načrti povsem realni. Pričakujemo tudi pomoč 
vseh šolskih športnih društev, ki naj bi svojo 
dejavnost prilagodili predlaganemu programu. 
Notranjsko področje je predvsem primerno za 
klasično kombinacijo, za kar ima že dolgolet
no tradicijo, in prav na tem področju lahko 
kaj hitro dosežemo dobre rezultate. 
Vsa dejavnost in načrti smučarskega skakal
nega kluba Logatec so razvidni iz priloženega 
programa. 
želimo, da prizadevni in optimistično razpolo
ženi Logačani pri zastavljenih programih ne 
ostanejo osamljeni. 

Zmagovalec dirke na Vrhniki, domačin 
Alojz PREK 

P. P. 

Karting '75 

V nede!jo,. 24. 8. 1975 je bila na Vrhniki, pod 
pokrovitelJstvom IUV, dr uga dirka za re
publiško prvenstvo v kartingu. Za tiste ki 
tega športa ne poznajo, naj povem da j~ to 
vrsta avto-moto športa, kjer se t~kmovalci 
vozijo v . »avtomobilčkih« brez karoserije. 
V Evropi so najprej začeli gojiti to zvrst avto
moto športa v Italiji, Angliji, Franciji in skan
dinavskih državah, kjer je razumljivo tudi 
danes najbolj razvita. 
Pri kartingu ločimo tri razrede: 
-razredA: do 100 ccm brez menjalnika, 
-razred C: do 125 ccm z menjalnikom, 
- razred A : do 100 ccm brez menjalnika 

juniorji. 
Ponekod imajo steze grajene prav posebej za 
karting. Taka steza ima nekakšno podkvasto 
obliko, ki je nekajkrat nalomljena s štirimi do 
petimi ostrimi zavoji. 
Pri nas je bila taka steza odprta 10. avgusta 
1975 v Ptuju. Na tem novem »KARTODRO
MU<< je bilo tudi že prvo tekmovanje za dr
žavno prvenstvo, žal pa se morajo ostala tek
movanja za državno ali republiško prvenstvo 
še vedno odvijati na klasičnih cestah kjer 
mora biti dolžina enega kroga od 400 d~ 1200 
metrov, širina steze najmanj 4,5 m, vzpon pa 
ne sme biti večji od 25 %o. 
Pri kartingu poznamo dva starta : 
- leteči start (imenovan Indiannapollis po 

znanem dirkališču v Ameriki) za motorje 
do 100 ccm brez menjalnika in 

- stoječi start za motorje do 125 ccm z me
njalnikom. 
Sedaj pa še nekaj o samem tekmovanju ki je 
potekalo v izredno slabih pogojih, tako' da so 
~e n~ka.teri vpraševali, če ga bo sploh mogoče 
IzpelJati do konca. Takoj na začetku uradnega 
treninga je začelo deževati in s tem so se za
čele težave, tako da je pr i merjenju časa za 
startna mesta že tako deževalo, da je bilo 
treba čakati na izboljšanje. Kljub vsemu se je 
tekmovanje nadaljevalo ter z nekajkratnimi 
prekinitvami končalo - še posebej uspešno za 
naše tekmovalce. 

Rezultati: 
RazredA- 100 ccm: 
l. Prek Alojz - Vrhnika 
2. Novak Miran - Vrhnika 
3. Turk Ludvik - Vrhnika 

Raz1·ed A- 100 ccm- juniorji : 
l. Nahtigal Zdravko - Moste 
2. Brenčič Marjana - Vrhnika 
3. Tomažin Andrej - Vrhnika 

Razred C - 125 ccm: 
l. Bužan Karlo - Postojna 
2. Slana Ivan - Ptuj 
3. Pislak Slavko - Ptuj 
9. Pezdirc Jože- Vrhnika 

Ekipno: 
l. Vrhnika 
2. Moste 
3. Ptuj 

-------------------------------------



Kratke vesti 

ELEKTRIČNE ENERGIJE BO DOVOLJ 

· Ker doma nimamo dovolj [astne električne 
ene~gije, je 1bilo pred kratkim dogovorjeno, 
da Jo bomo uvo'Zili iz Avstrije, Madž·arske, 
Romunije, ItaLije, Grčije in Albanije. V dru
gem polletju je moramo uv<Jziti najmanj 700 
milijonov KWh. 

IZRAELSKO NAFTNO SKLADIŠČE 

V bližini Elata, izraelske luke na Rdečem 
morju, grade ogromen podzemeljski rezer
voar 1Za nad'to, kjer bodo lahko shranili 8 
milijonov ton nafte, kar predstavlja njihovo 
enoletno pO'trebo. 
Pri ·gradnji rezervoarja poma,gajo Američani, 
ki bodo tudi skrbeli, da 1bo redno poln. 

ALBANIJA BO IZVAZALA IZ TURČIJE 
KOZE IN USNJE 

Pred ikratk~m so v Tirani podpLsaU protokol 
o blagovni menjavi med Albanijo in Turči
jo, v katerem ;predvidevajo, da bo Alibanija 
'I1určiji dobavljala minerale, kemične proiz
v·ode, zdravilne rastline 'itd., Turčija pa, po
leg viskoznih . v.laken, celuloze in železarskih 
izdelkov predvsem usnje in kože. 

NOVA AFRišKA USNJARNA 

Državna institucij,a za razvoj BOTSWANE 
namerava v letošnjem letu zgraditi s po
močjo iujega kapitala in tuje tehnologije no
vo usnjarno. Kož imajo na pretek, sporno je 
edino vprašanje, kje bodo dobi1i vodo, po
trebno za proizvodni proces. 

ČEVLJARSKA TOVARNA BATA 
V INDONEZIJI 

V Indoneziji znaša letna poraba čevljev 89 
mi:lij. parov. 8 Of o vseh čevljev izdela podjet
je BATA. Polovica je gumijaste obutve, 
30~/o usnjene in 200/o iz umetnega usnja. 

POLJSKA POSPEŠUJE OVČJEREJO 

število ovac naj bi se do leta 1980 povečalo 
za 40 Ofo (na 4,2 milijonov). S tem naj bi laž
je krili večje povpraševanje industrije po 
volni in ko~ah - ko!Lčinsko naj bi se pove
čaH za 56 oziroma 45 Ofo, tako piše PAP ~polj
ska poročevalska agencija). Kot spodblllda 
k:metom rz:a povečanj ·e ovčjih ~čred velja po
večanje odkupne cene, in sicer za ovce na
menjene za zakol za 2:6°/o, cene ovčjirr{ ko
žam pa bodo povečali za 65 Ofo. Cene Z!ačnejo 
veljati s l. 3. 1975. ,zadružni in privatni kmet
je bodo dobili gradbeni material za gradnj•o 
staj in plemenske živali. 

VWD 39/75 

KRITIKA KONTINGENTIRANJA 
GOVEJIH KOZ V KOSTARIKI 

Mexico D. F., 7. 11. 1974 (VWD) - Kostari
ške klavnice in proizvajalci mesnih kon
zerv so energično nastopiH proti pred krat
kim uveljavljenemu dekretu, :ki omejuje 
prosti nakup in prodajo govejih kož, ki so 
domačega izvora. Po podatkih Zveznega ura
da za zunanjetrgovinske informacije (FfA, 
Koln), je generalna direkcija za domačo tr
govino (Direction General de Comercio In
terior) edina, ki po tem dekretu more odlv
čati o dovoljenjih rz:a prodajo kož. Tako 
klavnice kot tudi proizvaja.1ci mesnih kon
zerv so dolžni, da prijavijo mesečno količino 
kož. Generalna direkcija določa kontingente 
za usnjarne, ki so vključene v usnjarsko 
združenje. 

V!VWD 259/19·74 

NACRTI BOROVA ZA LETO 1975 

Po dvomesečnih razpravah v 27 TOZD je 
osrednj1i delavsikr svet sprejel letošnji na
črt. 14.000 delavcev bo izdela1o 18,8 milij6-' 
nov usnjene in gumija·ste obutve, 19.000 .ton 
avtogum in 9>2011 ton razne gumijaste tehnič
ne robe. Skupna vrednost bo 8 mHijard din, 
oziroma 2710/o več kot v letu 1974. Prodaja 
bo pretežno realizirana v 606 lastnih proda
jalnah rz 2000 zaposlenimi po vsej državi. 
Posebno skr1b ·so posvetili izboljšanju stan
darda delavcev. Plače bodo v primerjavi z 
letom 1974 porasle za 520/o in bodo popreč
no zna.šale 2475 din, za gradnjo stanov·anj in 
kreditiranje individualne gradnje so name
nili 29,8 milijonov din. 

KOŠTANA ZMANJŠUJE PROIZVODNJO 

Tovarna obutve Koštana v Vranju letos ne 
načrtuje povečanja proizvodnje. V najbolj
šem primeru bodo izdelali toliko kvt lani, to 
je 735.000 parov obutve, vso pozornost bodo 
posvetili kakovosti, ker želijo po daljšem 
zastoju zopet povrniti svoj ugled. Cene bodo 
nekoliko viJšje, čevlji pa kakovostnejši in še 
vedno cenejši od uvoznih. 
Izvozili bodo 315 O/o proizvodnje, oziroma 
250.000 parov v ZSSR, CSSR, Francijo, Nem
čijo in švedsko. Večji del pogodib je že pod-
pisan. 

G. J . 

V ETIOPIJI SO PO DRŽA VILI 
TUDI USNJARNE IN TOVARNE OBUTVE 

Poleg 14 teks>tilnih podjetij. 8 kemijskih 
podjetij, pet jeklarn in železarn, ladjedelni
štva itd. je bilo podržavljenih pred kratkim 
tudi 9 usnjarn in tovarn obutve. V tovarnah, 
kjer so udeležene tuje firme, bo država po
stala g.lavni delnLčar. Odškodnine ne ome
njajo. V poštev pride :gumarska industrija, 
pogonska .goriva, gospodinjski aparati in 
drugo. 

SOVJE':DSKO-šPANSKO TRGOVANJE 
SE BO POVECALO 

Lani je bi·l obseg sovjetsko-španske trgovin
ske menjave že 150 milijonov dolarjev ozi
roma tr1krat več kot leto prej. Letos name
ravajo ta obseg povečati, ob tem pa nava- ' 
jajo, da se ZSSR posebej zanima poleg te-
1efonskih in telegrafskih aparatov, profilne
ga železa, jekla in ladij, predvsem za špan
sko obutev. 

ZAHODNONEMŠKI čEVLJARJI 
SO OBISKALI JUŽNO AMERIKO 

Konec januarja letos so ·se vrnili iz študij
skega potovanja iz Brazilije in Argentine in 
ugotovili, da brazi,lska in argentinska obut
vena. industrija še ni dosegla take stopnje, 
da b1 zadov·oljevala evropsko tržišče. Poseb
no dodelava, modeli, kvaliteta in dobavni 
roki ne odgovarjajo evropskim zahtevam. 

CEšKA BO LETOS IZVOZILA 
58 MILIJONOV PAROV OBUTVE 

Lani so i'Zvozili isto količino čevljev v vred
nosti 4.140 milij.ard kron, od tega v sociali
stične dežele 2704 milijard, ostalo pa na 
zahod. 

V NEMCIJI GRE V STECAJ TOVARNA 
OBUTVE IZ SVINJSKEGA NABUKA 
HUSH PUPPLES 

Sodi·šče je že potrdilo predlog stečaja za to
varno obutve Malich Gmbh, ki je uspešno 
izdelovala čevlje iz svinjskega nabuka po 
ameriški licenci do 1eta 1973, nato pa je pro
daja začela upadati. Najprej so zmanjšali 
proizvodnjo od 2,8 na 2,4 milijonov parov, 
promet pa od 77,6 milijonov DM na 72 mili
jonov DM, l:mi pa le še okrog 60 milijonov 
DM. P·odjetje je zaposlova1o 800 delavcev. 

BALLY -ENA VODILNIH SVETOVNIH 
CEVLJARSKIH TOVARN BO ZAPRLA 
TRI SVOJE OBRATE V AVSTRIJI 

Namesto z i,zdelavo čev.ljev se v prihodnje 
nameravajo baviti izključno s · trgovino. 

TEZAVEN POLOZAJ MAKEDONSKE 
USNJARSKE IN USNJARSKO 
PREDELOVALNE INDUSTRIJE 

V enaj.stih mesecLh preteklega leta se je 
proizvodnja zmanj:šala za 13,3 O/o, izgube so 
večje od 8>20 starih milijonov din, zaloge so 
porasle za 9,5°/o, prodaja obutve je ostala 
ista kot leta 1973, ostalih izdelkov pada, 
ilzvoz stagnira že dve leti. 
Kot vzrok navaj.ajo podražitev uvocz:nih su
rovin in reprodukcijskega materiala, nepri
,merne domače prodajne cene, premajhno do
mače (makedonsko) tržtšče in prevelik uvoz 
usnja in usnjenih izdelkov. 
Zato zahtevajo poleg ·ostalega, da se zmanjša 
prispevek za nerazvite republike in Kosovo 
od 3,7'5 na 1,45°/o, zmanjšanje carinske stop
nje za uvoz opreme za modernizacijo in re
konstrukcijo na 19 od 23 °/o, ukinitev taks pri 
uvozu surovih ikož ter Hberali~acijo cen su
rovih kož, usnja, .obutve in drugih finalnih 
izdelkov. 

MANJŠA PROIZVODNJA 
ITALIJANSKE USNJARSKE INDUSTRIJE 

V prvih ·štirih mesecih leta je proizvodnja v 
primerjavi z istim oibdobjem lani padla v 
usnjarski industriji za 9,6 10/o, v oblačilni in
dustriji za 10,2 °/o, v celotni tekstilni in du-
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striji pa kar ·za 16,5°/&. Edino izjemo pred
stavlja obutvena industrija, ki je povečala 
svojo proizvodnjo za 4,•6 °/D. 

SOVJE'DSKA KONKURENCA 
PRI POMORSK·IH PREVOZIH 

Da bi pridobili dragocene devize, prevazaJO 
Rusi po vodnih poteh tovore tudi do 30 °/o 
·cenej;e kOlt AngLeži, v nekaterih primerih 
celo .za polovično ceno. Zato so zahodni pre
vozniki zelo zaskrbljeni za svojo ·bodočnost, 
ker ima Sovjetska zveza najmočnejšo kon
teinersko floto na svetu. 

INVESTICIJE KOMBINATA 
BOSNA - BANJA LUKA 

Kombinat Bosna Banja Luka, ki ga sestav
ljajo tovarne obutve Bosna, tovarna galan
terijskih izdelkov Jadranka in usnjarne Ba
nja Luka, Kotor Varoš in Prnjavor, je imel 
v zadnjih treh letih - po podatkih iz nji
hoveg·a glasila - 14 starih mHij ard čistih 
investicij. 

SARAJEVO BO GRADILO 
CISTILNE NAPRAVE 

V štirih letih bodo Sarajevčani svoje mesto 
prekopali po do:J.gem in počez. Zgradili bodo 
21biralnik. za mestno kanalizacijo, .razširiU in 
obnovili kanalizacijsko mrežo, napeljali plin 
ter obnovili vodovod. 
Stroški tega največjega komunalnega podvi
ga na svetu bodo 300 starih milijard din. 
72 milij.onov dolarjev jim je odobrila Medna
rodna banka za obnovo in razvoj na 25 let 
z 8,5 OJ D obrestmi, razliko bodo zagotovili me
sto, republik·a in izvajalci gradbenih del. 

DOMACIH SUROVIH KOž NE BO 

Po predvidevanjih naj bi bila letošnja pro
izvodnja usnjene obutve 44,5 milijonov pa
rov, to je ·6 Of o več kot v letu 19·74. Izvoz bi 
naj bil 17 milijonov parov oziroma 12% več 
kot lani. Sekretariat usnjarsko predelovalne 
industrije Privredne komore Jugoslavije šte
je navedene ·števiLke za nerealne, predvsem 
zaradi pomanjkanja govejih kož na do:mačem 
trgu. V mnogih skladiščih trenutno ni niti 
kilograma surovih kož, z izjemo le telečje 
kože, pri kateri znašajo zaloge prek 1000 t, 
ker jih zaradi previsokih cen domačih pre
delovalcev ne kupujejo. Računa se na uvoz 
že zaključenih surovih kož iz AvstraLije, No
ve Zelandije i:n ZDA. Dolgoročna rešitev bi 
bila v uvozu večjih koUčin glede na ni:zke 
cene kož na svetovnem tvžišču, ki so v stal
nem padu. To stanje Ibo predvidoma do ju
lija letos, čeprav je vprašanje ali bi lahko 
z uvozom pokrili vse potrebe novo zgrajenih 
=og:J.jivosti. V sekretariatu ugotavljajo, da 
je v preteklem obdobju bila domača usnjar
ska Industrija usmerjena skoraj izključno na 
predelavo visoko kakovostnih baby beef kož, 
kar je povzročilk> zastoj manj kakovostnih in 
veliko cenejših kož. 
Sekretariat usnjarsko predelovalne industri
je meni, da je treba usmeriti več pozornosti 
organiziranju uvoza surovih kož iz dežel v 
raiZvoju in izbolj1šati tehnologijo, kar bi se 
doseglo s sa;moupravnimi sporazumi med 
uvozniki, .predelovalci, prodajalci končnih 
frldelkov in odkupnimi podjetji. Zato je tre-
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ba čimprej sprejeti družbeni dogovor, s ka
terim se bi samoupravno urejali medsebojni 
odnosi, pravice in obveznosti. 

EP 1196/3 

KANADSKI USNJARJI USTANAVLJAJO 
IZVOZNO ZDRUŽENJE 

Montreail, 2. 5. 1975. (VWD) - Skupina ka
nadskih uS!Iljarn namer·ava v kratkem usta
noviti izvozno :?Jdruženje. Najprej predvide
vajo, da .bo prišlo do sporazuma s Kuibo, 
kateri je ta skupina že prodala 3 milijone 
kvč usnja. To sporočilo je objavila revija 
American Shoemaking. Trenutno razpravlja
jo o pogodbi glede i•zvoza približno enake 
količine. Lansko leto so poslali tudi trgovin
sko misijo v Vzhodno Evropo, vendar pa brez 
uspeha. Ustanovitev tega izvoznega združe
nja .pada v čas nižjih cen surovin in pa po
večanih davkov v ~anadi. Temu združenju 
se je pridružilo tudi 7 vodiLnih kanadskih 
usnjarn, na katere odpade 940/0 kanadske 
proizvodnje usnja, ki je v lanskem letu do
seglo vrednost okoli 80 milijonov dolarjev. 
Količinsko pomeni to 5% po·večanje v pri
merjavi z letom 1973. 

NAJNOVEJŠE ŠTEVILKE O STANJU 
OVAC V JUŽNI AFRIKI 

Po najnovejših podatkih južnoa.fri<škega mi
nistrstva za kmetijstvo ima trenutno Južno
afriška republika skoraj 13 milijonov .glav 
goveje živine, od tega dve tretjini v lasti be
Hh naseljencev. Kot rečeno, ·znaša število 
ovac v tej deželi 23 milijonov ter 8 milijo
nov koštrunov. število ovac z volno na pod
ročju !Karoa in v vzhodnem Kaplandu pa 
znaša 7,75 milijonov. Stanje v različnih .pod
ročjih Transvaa.la in svobodne države Ora
nja pa ocenjujejo na skoraj 6 ozi.roma 3 mi
lijone glav . 

VWD 39/75 

BRAZILIJA BO POVECALA IZVOZ 
OBUTVE NA VZHOD 

Posebej si bodo Brazilci prizadevali, da bi 
na pomladanskem sejmu v Leipzigu skleni.li 
čimveč pogodb za izdobavo obutve, iker se 
hočejo preusmeriti iz ameriškega na druga 
tržišča. Izvoz v ZDA je močno oviran z 
uvedbo dodatnih izr·avnalnih carin in to je 
bil vzrok, da so sklenili z Rusijo pogodbo o 
izv·ozu 60.000 parov -obutve. Intenzivno si 
prizadevajo osvojiti tudi a.friško tržiš·če in 
bodo obutev razstavljali na sejmih v Kairu 
in Casablanci. V Leipzigu bodo poleg čevljev 
prikazali tudi druge usnjene izdelke. 

VWD/7'5 

ZAšCITA KRO~ODILOV 

Nemška družba zoologov v Frankfurtu, ka
tere .predsednik j·e znani dr. Grzimer in 
Mednarodna rz;veza predelovalcev usnja i.z 
repatilij, s sedežem v Offenbachu, sta po tri
letnih pogajanjih sklen1Ii dogovor, ki naj bi 
preprečil iztrebljanje ogroženih vrst kroko
dilov. Pogodba je stopila v veljavo l. l. 1975 
in v njej se predelova.lci repatilij zadolžu
jejo, da določenih vrst ik.rokodiljih kož ne 
bodo več nakupovali, stTojili in iz njih na
rejenih izdelkov .prodajali. Spisek zaščitenih 
vrst krokodilov so pripravili vodilni strokov
njaki za plaziJ.ce. 

Da bi se ;podpisniki držali dogo·vora, bodo 
promet teh iwelkov na-dzorovali in kršitelje 
občutno kaznovali. V .kratkem bo izdala spi
sek tistih vrst, ki še niso ogrožene. 

VWD 42/75 

šE NADALJE šPORTNA OBUTEV 
ADID.kS IZ MADŽARSKE 

Madžarsko zunanjetr.govinsko podjetje Hun
garocop je rz; druž.bo· Adidas podalj·šalo po
godbo o sodelovanju za nadaljnjih pet let. 
Glede na dogovore dobiva kdidas del proiz
vodov iz Madžarske: 1974 so dobavili 900.000 
paro·v ·športne obutve, ,za letos pa predvide
vajo .povečanje na 1,6 milijonov parov, od 
tega bodo proizvedU 70· ~/o v obliki 1onskega 
dela, medtem ko bo 300/o izdelkov iz domačih 
materialov, nosijo pa oznako »Adidas Made 
In Hungary« . .Podjetje Adidas daje Know 
hO'W, obenem pa ima v obdobju s-odelovanja 
v Madžarski dva tehnika. Po izjavi budim
,peštanske trgovinske zbornice daje Adidas 
madžarskemu partnerju na razpolago tudi 
posa:merz:ne stroje. 

VWD 36/75 

Rebus 

~+ f:o( 
L_a~a~a_a ____________ ~ 
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Po mnenju nekaterih članov kolektiva, bi šel 
Usnjar v takšni obliki bolje v promet . . . 
Bi morda res ljudje Usnjarja v takšni obliki 
(bolj) brali? .. . ! 
(več) 

Je takšna oblika časopisa ukrep za pocenitev? 
Bi bil Usnjar v takšni obliki res bolj 
vsestransko uporabljen? (oporabljen, 
porabljen) 

e SOBE::EDNICI 

- Si ili:ala, ka!dne svinjarije se dognjajo z odkupom? 
!K."-RIKATVRA : S. llt ii'KOVICA. BORBA! 


