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Podatki zgovorno 
pričajo, da smo 
se obnašali 
stabilizacijsko 

Na vpr.ašanj:a odgovarja glavni dkektor na
še OZD. 
l. Se en mesec nas ~oči od .zaključka letoš
njega leta, ki je bilo tako po družbeni ko•t 
gospod!aT'Ski plasti zelo pomembno in v marsi
čem tudi odločilno. Kakšni so bili po.g,oji go
spodarjenja v :letošnjem letu in kal~o se je 
v le-teh znašla naša deloiVIIla organizacija. 
AH .S!ffio se obnašli stalbi.Jizacijsko? 
Položaj v k<l!koošnem se nahaja svetovno in 
tudi naše goopodla~rst'Vl<>, je vse prej kot zado
voljiv. Iz dneva v dall'lJ se Slreoujemo s pro
blemi, ki :so ~spodarjenje v letu 19'75- še bolj 
zaostrili. In vse >flo ni obšlo naše panoge. Se 
več. Mogoče so neikatere težav·e pri na·s še 
bolj izstopale kot v drugih vejah našega g;o
spodCl!l'stva. K& smo med tistimi panogami, 
ki vel:ilko uvažajo in še več izvažajo, so bile 
posledice zlasti raz;mer v svetu še tem večje. 
K!o smo v začetku leta sprejemali p1rog;rame 
za letošnje leto, smo bili malce pesimistični, 
čeprav to ni •naša navada. Napovedi za tekoče 
leto so bile vse prej kot pa obetavne. Tu 
predvsem misltm na zaostrene rpogoje pri iz
VlOZU, reSitr:ikcije pri urvozu in ovse osta!le te
žave pri zunanj·etvgovinskem posilovanju. Ce 
po 9 oziroma lO-mesečnem obračurnu oceni
mo naše rezultate, .upoštevamo vse težcwe, 
s katerimi smo se in se še SII'ečujemo v naši 
vsakodnevni praksi, potem smo s temi ·reZJul
tati lahko ·zadov<oljni. 
Ali smo se obnašali stabilizacijsko, je vpraša
nje. MisHm, da ne bom !Pl'etilraval, če rečem, 
da je temu tako. Vsa zadnj-a leta je mana na
ša orientacija: stalno povečevanje pr:oizvod
nje, z boljšo organiziranostjo in drugimi 
ukrepi doseči bolj,šo produktivnost, več izva
žati in pri tem povečevaJti delež finalnih iz
de!lkov, ilzJboljševati našo :Iru>tno devizno bi
lanco, čeprav vsa leta več izvažamo kakor 
uvammo, osebni dohodki naj se gibljejo v 
skladu s produktivnostjo in !POslovnimi rez-ul
tati spLoh, povez-ovanje v panogi in izven nje. 
In še bi lahkJO našteval ob tem, da si VZitraj no 
prizadevamo dograjevati naše smoupravlja
nje in še zlasti informiranje ter obveščanje 

Milec JuUw že 25 let daje svoj doprinos k 
uspešnosti poslovanja TOZD usnjarna VRH
NIKA. Ob njenem visokem jubileju zvestobe 
kolektivu - naša iskrena čestitka. 

in s tem vključevanje delavcev v celotno pro
blematiko. 
Samo nekaj podatkov, ki z.gov01rno pričajo, 
kako smo s·e obnašali do stabilizacije. Do·se
gli ·in iP'resegli smo zado•lžitve za letošnje 
Leto. Nobena temeljna organizacija ni poslo
vala z i•ZJg)Ubo. Izvozili S!ffio za dobrih 20 °/o 
več kot v prejšnjem letu, tako da, bomo ob 
konCIU leta preS'egli 16 milijonov dolarjev in 
to vse na podvočja s čvrsto vaJuto. Devizno 
bilanco iz leta 1974 ,smo pop.ravili. Smo še 
vedno med največjimi slovenskimi izv·o·miki 
- rpiDOizvaj.alci. Vse inovesticije so oziroma 
imamo pokrite. Največja - nova opekarna., 

v vrednosti več kakor 8 milijard S din, bo 
ffiončana do konca letošnj-ega leta. Cep~rav je 
nelikvidnost ena gla·vnih bolezni našega gospo
darstva, mi tega problema rpraktično• ne .po
znamo. V vsej delovni organiza·ciji se je pro
duktivnost .povečala za več kako~r 10 °/!i. Druž
beni proizvod se je povečl ·Za 29 Ofo. Tudi pri 
delitvi se slrušamo obnašati lmt dobri gos.po
darji in imamo raz;m&je 69 : 31 °/& v korist 
osebnih dohodlkov, tako da bo ob koncu leta 
povprečni osebni dohodek nekaj več kot 
300.000 S din. CeJ,otni dohodekl smo povečali 
za 26 Ofo in 2'lnaša v 10 mesecih nekaj več kOlt 
110 millija;rd S din. 
Ob VJsem tem bi omenil še, če lahko tako [€

čem, posebnost naše delovne o11ganiz.acije. Naš 
izvoz je še vedno ~rentabilen, še več, je eden 
glavnih vtrov ceLotne alrumulacije, ki se je 
v tem obdobju napram lani zboljšala rza več 

Ob vstopu v novo leto 1976 želimo vsem članom 
kolektiva, upokojencem, vojakom, štipendistom 
in poslovnim sodelavcem OZD Industrije usnja 
Vrhnika veliko delovnih uspehov in osebne sreče 

Svet delegatov. družbenopo/itične organizacije, uredniški odbor 



kot 50 °/o·. Seveda imamo vrsto slabosti, po
manjkljivosti in težav, ki pa jih skušamo 
sproti ·odpravljati. 
Iz teh kratkih in skopih podatkov se lahko 
vidi, d.a smo v;saj delno upoštevali Resolucijo 
o ekonomskem in socialnem razVJo1u Jugosla
vije in Slovenije oziroma da smo upoštevali 
intencije stabilizacije. 
2. Z letošnjim letO\ffi ·zaključuj emo tudi eno 
plansko obdobje in bomo v letu 1976 stopili v 
novo srednjeročno obdobje, ki mora temeljiti 
na novih [planskih osnovah - plani na osno
vi združenega dela. Kaj v tem obdobju pred
videva naša usnjarska industrija in kakšni so 
osta,Ji .predvideni ukrepi na ;področju eko
nomske politike? 
PoLožaj rtl!snjarjev v Sloveniji in Jugoslaviji 
ni najboljši. Predvsem so se znašli v velikih 
težavah tisti, ki so veliko uvažali in malo iz
važali, še huje !Pa je za tiste, ki so se po
slabšail.i v kvau.teti. PoV'praševanje ;po usnju 
v svetu }e v upadanju in je rto povzročilo še 
dodatne težave. V letošnjem letu bomo pro
izvedJ.i okrog 5 in pol milijona m2 vseh vrst 
usnja. S tem smo še vedno daleč največji 
proizwajalec usnja v Sloveniji in Jugoslaviji. 
Ko bomo delali obračun za petletno obdobje, 
ki se končuje, bomo lahko ugoto<vili, da smo 
v glavnem dosegli in ,presegli naše prog,rame 
in tudi nekatere želje, če se lah!ko tako izra
zim. Sedaj se ,pripJ.1avljl8mo na sprejemanje 
plana za leto 1976 in naslednje petletno ob
dobje. Vse dosedanje disknlsije kažejo na to, 
da bosta oba plana dejanslm ·rezmltat popol
nega so.glasja vseh temeljnih organizacij, 
usklajenosti interesov vseh, izrarz enotnosti in 
pripravljenosti, da se deLoVJna organizacija 
širi, in v prepričanju, da je to najboljša in 
največja garancija za obstoj in r•azvoj vseh 
temeljnih organizacij zdn1ženega dela. 
3. Kakšen ra.zvoj predvideva naša delovna or
ganizacija v !Prihodnjem obdobju 1976-1980. 
Na katera področja se bomo usmerili in kaj 
bo zahtevalo največ Da(pOI"OV? 
V naslednjem petletnem obdobju načrtujemo 
nadaljnjo ekspanzijo v razvoju naše osnovne 
dejavnosti - usnjarstvu. Tako naj bi še 
na.prej ostaJi največji .proizvajalec svinjskega 
usnja. Bistveno naj bi se povečala proizvod
nja govejega usnja in krzna. Se poseben po
udarek [pa je namenjen nadaljnjd finalizaciji 
usnja. Tudi trgovina naj bi povečala svoj do
sedanji obseg. Naš osnovni cilj pa je organi
zirati tak ~reprodukcijski komplek!s, ki naj bi 
povezal našo delovno organizacijo z vsemi 
Usti mi delovnimi o11ganirz:acij ami, od surovine 
do trgovine, ki imajo dolgoročni interes po
vezovanja z nami. 
4. Na konoo morda še nekaj o konkretnih 
nalogah, ki nas čakajo v prihodnjem letu? 
Naši programi za naslednje leto, ob splošni 
težki situaciji sploh, bodo zahtevali od delaN
cev največjih naporov, maksimalnega anga
žiranja V·&eh, da bi Ull'esničili nCilloge, Ici so 
pred nami. Ena osnOVlnih nalog v naslednjem 
letu je v!)['ašanje kvalitete. Tu mis·lLm kva
liteto v najšilršem smislu - v ;proizvodnji, 
izvozu, poslovanju sploh, delu strokovnih 
služb itd. Se posebej pa mislim na skrb za 
kvaliteto pri tistih izdelkih, ki so namenjeni 
za izvoz. Kljub vsem teža'VIam imamo mož
nost, da dosedanji izvoz še povečamo, s·eveda 
samo pod pogojem, da hOim<JI ne samo obdr
žali, ampak poboljšali sedanjo kvaliteto. Ob 
vse večji konkulrenci iz ostalih delov S'Veta, ki 
nudi blago po nižjih, nekateri celo po bistve
no nižjih cenah, je samo kvaliteta garaiil!t, da 
se obdrž~mo v tej kO!llk,urenci. Na vse to na
vezujem naloge vseh naših strokov.nih ljudi, 
zlasti tistih, ki delajo v .razvoju, da se maksi
malno angažirajo v teh nalogah. Zostriti mo
ramo odgovornost in disciplino na vseh nivo
jih. Politika nagrajevanja naj spodbuja dobre 
delavce. Naloga dobrih delavcev je, da ne 
trpijo slabih. Pravilnik o izumih, tehničnih 
izboljšavah in koristnih predlogih naj odigra 
večjo vlo.g·o kot jo je imel doslej. Med naše 
osnovne naloge pa sigurno spada realizacija 
začrtane poti v nadaljnji oskrbi s surovino. Tu 
mislim na dolgoročnej-še 'POVezovanje s proiz
vaja.lci sUII'ovine, kar imamo že v programu 
za leto 1976 in zlasti še za naslednje obdobje. 
Naša največja skrb pa mora biti težnja po 
čimbOiljši s·amoupravni organiziranosti. 
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Pomen in vloga 
d ružbenopol itičn ih 

• • • organ1zac11 
na ravni OZD 

Da bi se bolje spo:z;nali z nalogami in rezul
tati dela družbenopolitičnih organizacij na 
ravni OZD IUV, smo zaprosili sekretarja sve
ta ZK, predsednika sindikalne konference in 
predsednika ZSM, da nam odgoovore na na
slednja vprašanja: 
l. Ali menite, da je vaša .organizacija opravi
~a vse tiste naloge, ki jih j~ ,pred njo posta
vil naš dinamični razvoj, oziroma v čem vi
dite zadržke in pO\ffianjkljivosti, da cilji in 
naloge niso v cel,oti uresničene? 
2. Kako -ste se vključevali kot aktivni dejav
nik v prizadevanju za novo samou:;pravno or
ganiziranost in stabilizacijo? 
3. Katere glavne naloge vas čakajo v letu 
1976 in kaj žeute delovnim ljudem ob Novem 
letu? 

ODGOVORI SEKRETARJA 
NAŠE ORGANIZACIJE ZK 

l. X. kongres ZKJ 1n VIL lrongres ZKS sta 
sprejela v svojih resolucijah naloge za bodo
če delovanje ZK, ki ·So bile še dodatno kon
kremzi:rane na seji CK ZKS, ni prenešena 
v konkretno izvajanje v v·se OOZK v delov
nih organizacijah, KS in os·talemu delu naše
ga družbenoekonomskega dogajanja. 
Na osnovi teh nalog smo si kom!Unisti v naši 
OZD zadali konkretne naloge in jih zapiS.aJli 
v naš akcijski program, ki je služil kot izho
dišče za delo vsem OOZK v naših TOZD. 
Težišče 'VISeh akcij.skih programov OOZK je 
bila realizacija nove ustave in s tem tudi 
osnovna dolžnost uveljavitev načeLa, da de
lavci sami odločajo o re2'JUltatih svojega de
la. Veliko pozornost smo komunisti namenili 
gospodarjenju, kajti vse ostrejši pogoji, ki so 
nastopiEi v preteklem letu i'lll ki nas bodo še 
naprej spremljali, nas vse zavezujejo, da sto
rimo vse za čim večjo produktivnost dela, 

Prvinšek Jože- sekretar sveta ZK OZD IUV 

da zagotovimo optimalno koriščenje proiz
vodnih kapacitet in energije, da r.aci!onalno 
koristimo vse surovine oin s tem dosežemo 
čim boljši asortiman in kvaliteto, kar bo vse
kakor dalo boljše ek;onomske učinke. Ugoto
vim lahko, da so se 'VISe OOZK v naših TOZD 
v zelo veliki meri ·angažirale !Pii izpolnjeva
nju teh pogojev in da se ob 'k!oncu leta lahko 
'POhvalimo z dokaj dobrimi rezultati. 
Tudi •svet ZK naše OZD je stalno spremljal 
in usklajeval akcijske ,pvo~ame OOZK, ven
dar zaradi velike l!'azdailje posameznih TOZD 
ni bil dov·Oilj akcij,sk!o niti ol'ganizacijsko spo
soben nadzirati izvajanje teh ipirogramov. 
Večlk!rat se je zgodilo, da ·se člani sveta ZK 
niso udeleževali sestankov, kar velja pred
vsem za predstavnike TOZD šmacr:tno. 
Z delovanj em sveta ZK tako ne moremo· biti 
zadovoljni in bo potrebno v prihiodnj em letu, 
ko bodo nove volitve, ta paJ.'Itijski organ ka
drovsko obogatiti, ta'ko -rla-bO kos vsem na
logam, ki ga čakajo. 
2. Na pobudo sveta ZK .in osta!Lih družbeno
političnih faktorjev na nivoju naše OZD so 
vse naše TOZD že na začetku leta 1975 pri
pravile in ·sprejele lj)ako imenovarr:te stabili
zacijske prog1rame, ki •so nekako dopolnjevali 
oziroma k!onkretizirali akcije tz akcijskih pro
gramov OOZK v ,posaane:zJnih TOZD. Ti pro
grami so zajemaJli pJ.1oblematiko ip'I'Oizvodnje, 
;produktiv.nosti, ekonomičnosti, ren~abilnosti 
in izvoza v vsaki TOZD. Največjo po~ornost 
pa so posvečali .pmv i:zvozu. 
Izvajanje teh programov so redno spremljali 
na vseh samoupravnih ovganih in DPO. 
SpregovorH bi tudi nekaj besed o vlogi sveta 
ZK p~i s.amoupravnem organizk·anju na 
OZD. ~ot je vsem znano, je bila naša DO na 
3. seji CK ZKS kritizil'ana, češ da smo usta
novili TOZD s prevelikim ševilom zaposle
nih. Svet ZK in s1ndikalna lmnferenca sta 
•takoj Teagirala in skupaj s komi-sijo za sa
moupravno organizLranost pristopdla k izdela
vi analize pogojev za nadaljnje organiziranje 
manjših TOZD. 
S samoupravno organiziranostjo znotraj 
TOZD smo lahko ·zadovoljni, saj smo deLova
nje samoupra'VInih or~anov in informiranos·t 
postavili na tako visoko !'aven, da s•o delovni 
ljudje dejansko seznanjeni z vsemi problemi, 
ki se nanašajo na našo proizv,odnjo in izven 
nje. 
3. V začetku leta 1976 potečejo mandati vsem 
vodstvom OOZK in delega~om v samouprav
nih ovganih, zato mora svet ZK skupaj s 
sindikaln10 k!onferenco na nivoju OZD pripira
viti kandidatne listo, kar bo vsekakor ena iz
med najbolj odgovornih nal01g. Potrebno bo 
!Precej truda in premilsleka, da bomo na to 
kandidatne listo res postavim take ljudi, da 
bodo k!os nalogam, ki jih !Prednje postavlja 
sistem, kajti priznati moramo, da so v seda
njih vodstvih OO~K in tudi samoupravnih 
.organih bili nekateri posamezndki, ki jim ni 
bil.o dosti mar za naš samouprav;ni Tazvoj in 
čim uspešnejše gospodarjenje. Nadalje bomo 
morali posvetiti kar llaiiveč [pozornosti idejno
političnemu izobraževanju vseh članov ZK in 
ostalih samoUIPravljavcev ter zagotoviti, da se 
bo lmdTovanje v ZK še naprej tako uspešno 
razvij alo kot v !Preteklem letu. 
Vsak član bo moral biti osebno odgovoren za 
izvrševanje delovnih nalog in se bo moral 
obnašati kot pravi k!omunist samoupravlja
lee, ne pa da bo vse dogodke spremljal s stra
ni. Korak .naprej bo potrebno stor.iti tudi na 
področju delitve OD, dvigu aružbenega stan
daroa in kadrovski politiki. Komunisti se bo
mo morali več angažirati tudi na področju 
samozaščite in SLO. 
Ob koncu leta 1975 želim vsem delovnim lju
dem OZD IUV kar največ delo'VInih uspehov 
in osebne sreče. 

J. P . 

ODGOVORI PREDSEDNIKA KONFERENCE 
z s 

l. ~onferenca ZSS na niV'oju OZD je bila 
ustanovljena kot koordinacijski organ OZD 
med TOZD. VIPrašanje, ki se nanaša na delo 
same konference, bi Jahko razširili predvsem 
na delo OOS v TOZD. Nič novega ne b·om 
povedal, če rečem, da so nosilci vseh nalog 
in pobud le .osnovne organizacije. Zato me-



Božanič Dimitar - predsednik sindikalne 
konference na ravni OZD IVV 

nim, da je delo, k,i ga .op·ravlja ta konferenca, 
:.?Jgolj posvet o delu sindi:kato'V v TOZD, iz
menjava izkušenj o delu OOS. Vsa stališča 
in sklep konference se pos•redujejo deleg)atom 
kJOnference TOZD, k,i bi to morali prenašati 
na članstvo. Konferenca je do sedaj ime}a 
tri seje, na katerih smo obiravnavali: poslo
vanje, delo OOS in samoupravno organizira
nost. O ·samih skilepih tega organa ne bi na 
široko govoril, ker j.ih je bilo precej. Omenim 
naj zadnjo sejo, na katteri smo zavzeli sktlep, 
naj bi v prvi polovici 1976 šli v javno raz
pravo o ustaJno<Vitvi večjega števila TOZD, 
ki nam ga narekuje ustava in naš samo
upravni razvoj. 
2. V rp11izadevanjih za novo samoupravno or
ganiziranos•t in stabilizacijo mislim, da so za 
to predvsem rpoklicane OO:S s svojim 61ansrt
vom. če ocenjujem to kot predsednik te kon
ference, smatram, da smo na pravi rpotti, da 
•tudi •to v na}rorajšem čaSIU damo z dnevnega 
reda. Tukaj mislim predvsem na novo orz.iro
ma večje števi1o TOZD v naši OZD. 
3. Naloge sindikata v današnji družbi niso 
majhne in zato mislim, da nas čaka ogromno 
dela. Naj na1vedem samo par primerov, če ho
čemo stabilizirati naše gospodars·tvo, se mo
ra sleherni zaposleni zavzemarti za čim večjo 
produktivnost. Za večjo produktivnost se mo
ramo v našem OZD lotiti z novo organizacijo 
dela, odpraviti vse tilsrte zaviTaiTne elemente, 
ki stojijo na 1poti za produMivnost dela. Tu 
mislim predvsem na nedisciplino, nede1avnost 
in na neopravičene bolniške izostanke. če bo
mo odpravili prej naštete faktorje, mis[im, 
da bomo vsi •v letu 19·76 •bolj zadovoljni. 
članom naše OZD ~elim v letu 1976 veil.iko 
delovnih uspehov in osebne sreče. 

B. D. 

ODGOVORI PREDSEDNIKA KONFERENCE 
ZSM 

l. Ptomen konference ZSMS na nivoju OZD 
IUV ni tako nepoSireden kako·r same osnovne 
organirz.acije v TOZD in je njena naloga 
predvsem krepitev samoU[>ravnih socialistič
nih odnosov med TOZD ter koordiniranje de
la med osnovnimi organizacijami ZSMS v 

~ZD, k,ajti le z enotnim del,om in izmenja
v:o mnenj ter izkušenj bomo l;aihko dosegli 
vse tisto, kar smo si lani l!ladali na Kongresu 
ZSMS in ZSMJ, in [pri31pevali svoj delež k 
ra2lvoju in krepitvi delavskega samouprav
ljanja v naiŠi socialistični družbi. Zavedati se 
moramo, da prihodnost sloni na ramah nas 
mladih in prav zaradi tega ne smemo stati 
ob strani, temveč se moramo nepresrtano bo
ri:ti za boljšo produktivnost, kvaliteto in ra
cionalnejše k,oriščenje surovin in kemikalij, 
saj je od vsega tega odvisen poslovni uspeh 
in prihodnost naše delovne organizacije. 
2. Vsi cilji in na1oge, ki so si jih zadalLe os
novne organizacije, niso· bili v celoti uresni
čeni. Glavni V2lrok je v tem, da šteje mla
dinska organizacija le nekaj ~judi, včasih je 
temu krivo vodstvo, največkrat pa je vzrok 

JerirJ,a Vojko - predsednik konference ZSM 
OZD IVV 

temu nezainteres~ranost samih mladincev. Se
veda pa ne mis1ilm s tem, da je mladina po
polnoma nedelavna, saj so mladi kot delegati 
vkljtUčeni v vse samoUJPravne organe in DPO 
v T02JD in tudi aktivno sodelujejo v razpra
vah ter predstavljajo .sredina., ki jih je izv·o
lila. 
3. V .Letu 1976 nas čaka veHko nalog, tako da 
bomo morali že na začetku leta trdo in z vso 
resnostjo zagrabiti. Stalno bomo morali raz
širjevati čil.anstvo, toda ne •S takimi člani, ki 
bodo ·to samo na paJPd,rju, a!TI[l'ak resne mla
dince, ki se zavedajo vloge ZSM v današnji 
samoupravni socialistični družbi. 
Vsem delovnim ljudem želim v novem letu 
obilo delnvnih uspehov v tovarni ter srečno 
novo leto 1976. 

J. v. 

Izhodišča 
za srednjeročni . 
program razvoJa 
TOZD Tovarne usnja 
Soštanj v obdobju 
1976-1980 

TOZD Tovarna usnja šoš·tanj, ki letos praz
nuje že 187-letnico obstoja, in je v sestavi 
OZD Industl:ije usnja Vrhnika, bo rudi v 
prihodnje zadržala predmet posilovanja v ob
IJ.ki predelave ·svinjskih in g1ovejih kož ter 
deloma njihove finalizacije v gotove izdelke. 
Tovarna, ki se je zaradi raznih vz;rokov pred 
leti nahajala v stalnih težav·ah, je uspela v 
okviru OZD- IUV pridobiti sanacijski kre
dit ter je postQPoma iz speci.alizirane tovarne 
za predelavo govej ih kož v vegetabilni in 
krom asortima pr ešla deloma že na prede
Lavo svinjskih in junečjih krom strojenih 
kož. 
Fleksibilnost in možnost !pll1ilagajanja kar za
deva medsebojna količinska razmerja prede
lave vseh vrst kož je - k!omercialno gledano 
- ena od prednosti tovarne, ki je v sedanjih 
tržnih razmerah ·zel.o pomembna. 
Povprečni dnevni namok znaša 23 ton surovih 
kož, od tega 14 ·ton sv. odmašč. kož, 5 ton 
gov. težkih kož za vegetabilno usnje ter 4 
tone junečjih kož. Tovarna še ne dosega op·ti
malnih rezultatov v pogledu produMivnosti 
in kvalitete, talm .na področju predelave su-

rovih ko·ž kot tudi na področju finalizacije 
usnja v g1otorve i:.?Jdelke, s k•atero smo začeli 
pred leti. 
V prihodnjih letth bo po1trebno za,gotovi·ti vire 
sur.ol\"ih kož, za katere vemo, da so deficitar
ni, ter: se za zagotovitev surovine bolj pove
,zati predvsem z domačo surovinsko bazo. To 
je pomembno tem bolj, ker TOZD Tovatrna 
usnja šoštanj plli. sedanjem proizvodnem pro
gramu poleg ruJS'kih sv,inj•skih kož predeluje 
še 50% govejih in 70% junečjih kož, ki so 
iz UV'oza. 
Deficitarnost surovine vsekakor svari pred 
nekontrolkano ekspanzijo povečanja ficičnega 
obsega .proizvodnj-e, klju:b temu da to.vrSitni 
dosegani rezultati še niso optimalni. 
Zaradi zastarelosti nekaterih osnovnih sred
stev, odpl'ave ozmh grl., nefunkcionalnega no
tranjega transporta bo potrebno modernizira
ti strojni park ter tehnologijto taik!o pri pre
delavi krom kot vegetabilnega usnja. 
Uskiladitev nujnih potreb rtev n.a drugi sttrani 
dejanskih možnost•i v pogledu investicijskih 
vlaganj· bo težavno, kajti veli!ke obveznosti v 
odplačilu anuitet, ki zapadejo v ~e.tih 1976 
do 1980, bodo terjale skrajno ptrevidnost in 
racLonll!li!1Jos:t investiranja. 
Okvirni pogled anuitet in predvlidoma ustvar
jalna amortizacija v letih 1976-19·80 dovotlj 
nazorno kažeta ·situacijo: 

Leto Amortizacija Anuitete 
milij . S din milij. S din 

1976 812 1104 
1977 852 1085 
1978 894 1128 
1979 932 763 
1980 952 200 
Skupaj: 4442 4280 

Obvezne, predvsem v prihodnjih treh letih, so 
velike in le z resnično xesnim delom, poveča
nim obsegom proizvodnje, pove,čano pcr:oduk
tivnostjo, predvsem b01ljšo kVIaUteto, poslova
njem s čim manjšimi zaJ.ogami, torej efikas
no prodajo in nabavo, ob mi:nima[nem pove
čanju mposlenosti bo mogoče ustvariti toliko 
ostanka dohodk,a, da bodo obveze pokrite. 
Povprečn.i dnevni narrnok bo naraščal od 25 
ton v letu 1976 do 2:9 ton v letu 1980, to•rej s 
povprečno letno cr:astjo 3,2 °/o, pri čemer se 
narrnok svinjskih kož ne bo povečal preko 14 
ton odm. 'teže sv.injskih kož dnevno. 
Predvsem bo potrebno omejiti zaposlovanje 
na letno rast največ 1,5 °/~ ter bomo morali 
pro•večan obseg poro•izvodnje dosegarti na račun 
produktivnosti. 
Ena glavnih nalog v prihodnjih letih bo vse
kakor, da poboljšarrno kvaliteto, ker so tam 
največje notranje ll'ezerve, in izločtmo pred
vsem tiste napake, ki so rezultart človeškega 
faktorj.a in lih je največ. 
Na področju finaldzacije usnj.a v usnjeno kon
fekcijo 1n za·ščitne i2ldelke se števiilo ljudi ne 
bo povečalo in bo zastavljena ra,st proizvod
nje plus 6 Ofo letno obl istočasni modernizaciji 
strojne opreme dosežena i!zključno s povečano 
pwduktivnosrtjo. 
Konfekcijski in zaščitni oddelek bi mo·ral 
v:grajeVIati v gotove i:zrlelke del slabših sorti
mentov, kd izhajajo iz proizvodnje svinjskega 
in junečjega usnja. 
Zastarelost obratov vegetabilnega usnj.a, ka
mor se po vojni ni praktičn.o ničesar vlagail.o 
razen najnujnejtših pO[plravil, je tolikšna, da 
obmt natSlednjega petletnega obdobja brez 
večjih tnvesticijskih V'laganj ne bo preživel. 
Zato naslednje srednjel'očno obdobje vseka
kor terja odgovor, ali obstoječe obrate opu
stiti in izločiti vegetabilno usnje iz pmizvod
nega pr ograma ter najti ustrezno nadome
stitev ali začeti .razmišljati in pridobiti sred
stva .za i2lgradnjo sodobnega obrata vegeta
bilnega usnja. 
Odločitev bo terjala odgovoren pristop in 
ustrezne prLprave tako v pogledu raziskave 
tržišča, konkurence in njenih načrtolV, ustrez
no izbranega asortimenta, lansiranj e primerne 
tehnologije, vprašanja delovne sile in seveda 
ne nazadnje investicijskih sredstev, ki jih 
TOZD Tovarna usnja šoštanj ne bo mo·gla 
zagotoviti in bi se ob even tuelni odločitvi za 
investicije moral pokazati tudi interes fi-
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nalistov, ki vegetabilino usnje vgrajujejo v 
svoje izdelke. 
Tudi na tem področju je zantmiva finaliz,a
cija vegetabilnih podplatov v montaži ;pod
platov, ki vsekak!or prinaša večjo ak,umula
cijo k!ot prodaja neobdela,nih ;podplatov. 
Večja ·skrb bo morala biti posvečena .pobolj
šanju ·organbacije, sistemizaciji delovnih 
mest, zajemanju stroškov d,n nadaljnjim lm
rak!om pri elek!tmnskii obdelavi podatk!ov ter 
dalje :ustrezni kadrovsk!i politiki, ki je ob 
deficitarnosti ustreznih strokovnih kadrov v 
industrijsko !razviti šaleški daHni .še kak!o po
membno vprašanje. 
Dol1očeno pozornost in sredstva bomo mo•rali 
nameniti področju odpadkov, kii postajajo 
splošen problem ·in <bi ga morale !r'eševa'ti :zJa
interes1vane temeljne organizacije, ne samo 
OZD Industrije usnja Vrhnika, .temveč vsi za
interesi-rani v s1ovenskem gospoda,r·sikem pro
storu skupaj. 
Nia področju družbenega standarda delavcev 
je najbolj pereča stanovanj-ska stiska. Spre
jeli smo obvezo pridobiti 10 stanovanj letno. 
Določena sredstva bomo morali namenLt.i tudi 
p!rehrani, rekreaciji, ovg.aniziranemu oddihu 
]n varstv:u pri delu, prav tako pa rudi stro
kovnemu in družbenopolitičnemu izobraževa
nju. 
Navedena so samo :izhodišča za srednjeročni 
!r'a:zvojni p:mgvam in bo potrebno vse nave
deno temeljito obdelati, razprava pa bo po
kazala, kaj moramo še dodati. 

V. M. 

Delo organov 
samoupravljanja in 
družbenopolitičnih 

• • • organizaCIJ 

Sklepi in pripol10•čila i21vršnega odbora osnov
ne o11ganizaoije SINDIKATA v TOZD 
USNJARNA VRHNIKA 

Na .seji v mesecu .septembru je izvršni od
bor preg:ledal izvrševanje stabilizacijskega 
programa v TOZD usnjama Vrhnika. Pri 
oceni je izhaj-al iz podatkov o S-mesečnem 

. poslovanju in pri tem upošteval gospodarska 
gibanja v Jugoslaviji ter položaj usnjarske 
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panoge v svetu. Ugotovil je, da naloge iz 
.stabiJ.i:zJacijskega prog:r.ama ·tako glede ko!ličin
ske proizvodnje, izvoza in finančnega uspeha 
v glavnem dosegamo in celo presegamo. Za 
doseganje še boljših reruLta,tov pa moramo 
najti načine •stimuHranja, ki hodo· zainteres.i
rali vsa•keg.a delavca, da bo svoje de1o kvaili
tetno <Jipra·v.il. Zato. je izv;ršni odbm podprl 
predl:og novega načina dol oč anja vsakonne
sečne vrednosti točke, ]{li bo ,po pripravlje
nem predlogu odvisna od iZldelanih l"oličin, 
dosežene rpov;prečne prodajne cene im ustva~r
jenega <izvoza. P·o mnenju čl,anov sindikalne
ga odoor·a pa to še ne zadošča za dosego cilja 
in je potrebno najti in določiti še dodatna 
individualna merila za ,stimulacijo' kvaHtetno 
opravljenega dela ter z boljšo or,gani:zJacij.o 
dela na sploh zagotov;iti nemoten potek pro
izvodnje. IZJVršni odbor je ugotov-il, da so 
pr.i načrtovanju in o11ganizacij.i pro<izvodnje 
velike težave zarndi števiLnih :Lzo•stanlwv z 
dem - tudi neopravičlj]vih. Zato je bil spre
jet ·sklep, naj sindika>lni ;poverjenrl.k!i v samo
upravnih jedrih vzpodbujalo delavce k v1šji 
;produk!tiv;nosti in isi1Jočasno le temu, da bodo 
svoje delo natančno in kivailiitetnot izvr·ševali. 
Ker je v svetu zopet porasl:o rzanimanje Z)a 
sv;Lnjski velur, so se v .to ,proizvodnjo ponov
no usmerili tisti predelovaJlci kož, ki so se 
doslej v manjši meri ukvarjaH s predelavo 
svinjskih klož. Zato moramo tudi zaredi moč
nej,še konkmence na svetovnem trgu odpDa
viti naše slabosti in ,zagotoviti normalno kva
liteto veLurja. 
Izvršni ·odbor je obravna~na.l tudi problemati
ko družbenega standarda. Ceprav je temelj
na Qrganizacija vlagailia v zadnjih letih pre
cej.šnja sredstva v stanovanj,s.k!o .izgradnjo, je 
zal!'adi povečevanja števila za[loslenih še ved
no precej prosilcev za stanovanje. Kot prejš
nja leta je .bilo tudi letos precej .sredstev 
r·azdeljenih delavcem za individualno stano
v;anjsko gJradrrj.o, uredili smo obrat družbene 
prehrane, poleg tega pa smo začeli z gradnjo 
20-stanoiVanjskega bloka na Virhniki. Kmalu 
bomo p1ričel<i tudi z urej.andem staJnovanj v 
obeh stavbah nekidanjega Doma počitka na 
Vrhniki. Kupljena pa bosta tudi dva tro
sobna stanov·anja na VirhnLki - Stara cesta 
19. Novih stanovanj bo torej precej, še več 
pa je tistih, kii nanje računad'o. Na izvršnem 
sLndikaJlnem odbOI1U je bil podan predlo.g, da 
bi delovne oDganizacije iz vrhniške obČiine 
združevale svoj1a sredstva za stanovamjsko 
gradnjo. Na Vrhniki je namreč več manjših 
delovnih organizacij, ,ki z lastnimi sredstvi 
ne mo!r'ej•o misliti na .gradnjo blokia, v,sako 
leto pa le zberejo sredstva za eno ali dve 
stanovamj1i v bloku. Naj,ti bi morali neko ob
l.iko :zJdruževanja teh sredstev Vlrhniških de
IovnLh Ol.'lganizacij, Im sedaj v dos·ti !Primerih 
zar·adi ra=eroma ni,zke v.sute ležijo nean:ga
žirana. Z zdl'uženimi 'sredstvi za •lastno stano
vanjsko gvadnjn bi lahko :zJgmdili več stano
vanj oziroma bi dosti hitreje kot dos-lej reše
vali s·tanovanjsmo pmblematiko. 
Med zaključki sestank!a izvršnega odbora je 
tudi ta, da bodo mor·ali samoupravni organi 
v temeljni o11ganizaciji Tazmisl<iti, kako tudi 
sams~im dela·vcem .zagotovi.Jti boljše stano
vanjske razmere. Samoupravni organi TOZD 
naj od!ločijo ·tudi o predlogu, da naj bi sam
skim delavcem v ob'I'.atu dlUŽ.bene prehrane 
pripravili ob prostih sobotah in lll!ede,ljah vsaj 
lmshlo. I·zv;ršni odboc nadalje predlaga, da bi 
mor·ala •temeljna: orgaJnizacija ZJ!?Jraditi še en 
20-stanovanjskii. blok, pogoji gradnje pa naj 
bi ostali taki kot veljajo za blok, ki ga nam 
gradi TOZD .!gJrad-gradbeni,štvo. 
Odboc je 21adolždl strokovne s,lužbe, da ugoto
vijo, če je mož.no pri počitniškem d!onnu v 
Strunjanu postaviti montažne hišice. Nada
lje odbor predlaga, na:j bi .se delavci temeljne 
oDganizacije odliOIČiili, kje in kakJo ZJagotoviti 
po•večanje naših počitmišMh prostor.ov - ali 
kUJpiti zemljiš•če ·a!li stanovanjsko hišo nekje 
ob morju, saj .počitniški dom v strunjanu in 
prikolice v Poreču ne pokr.Lv;aj.o naših potreb. 
Istočasno na·j bi sre delavci na sestankih sa
moupravnih jeder tudi odločili, v katerem 
kraju ob jadramski obali naj bi iskaLi loka
cijo oz. hi'šo. 
Nada!lje naj delavci na ·sestankih samouprav
nih jeder odLočijo tudi o pr•edlogUJ izvršnega 

Pogled v suši/nico v novi opeka1·ni. 

odbova sindika.ta, da bi -od Komunalnega pod
jetja Vrhnika kupiLi brunarico ma 'movki. S 
tem nakupom bi pddob1li dodatne zmoglji
vosti Zla letovaJilje in rek!reacijo deLavcev p['e
kio celega il:eta, tako ob prostem Ča1SU mot tudi 
za letni dopust. 
Rrav takio naj se delavci na sestamkih samo
uprevnih jeder odločijo o predlogu sindika
ta, da bi vsak prispeval Lz svojega osebnega 
dohodka 5 novih din za pomoč Brkinom. 
Dvema dela•vcema iz TOZD Usnjama Vir!hni
ka j.e odobril udele2lbo na tečaju za družbe
nopolitične delavce, 'ki bo januarja in febru
arja 1975 v Jasnici pri Kočevju. 

SkLepi delavskega sveta TOZD US.NJARNA 
VRHNIKA 

Delavslm svet je pregLedal izvrševanje naJ.og 
stahi'lizacijskega programa TOZD v letošnjih 
8 mesecih in ugotovil, da po podatkih o koU
či:nski in 1vrednostni pr.oizvodnj:i dosegamo 
zastavlj-ene •Cilje. še vedno [lla1 spremljado 
proizvodnjo negativni pojavi, ki se odra.ža•jo 
v kakovosti usnj-a oz. v tem, da: se še nismo 
približali plamranemu razmerju med boljši
mi :in slabšLmi a'rtikli. V vel>iki meri je <to 
razmerje odvisno\ od vrste klož, 'ki so v pre
delavi, na slabši rezultat pa vplli.va tudi ne
vestno delo neposrednih pl.'IOizvajaloev. Napa
ke na usnju, ki nastanejo !Zaradi neves•tnega, 
malomamega in meoclJg)ovorrnega dela delav
cev v proizvodnji, imajo za poslledico, da je 
usnje uvrščeno v nižji sortiment, je manj 
vredno in ga mmamo prodati po nižji ceni. 
Glede pl'odaje izdelkov .ščetinarne je deLav
ski svet ugotoViil, da je nastala Sltagnacija pri 
prodaji ščetin oz. da ni kUIPcev rz:a to blago. 
Za galanterijo in konfekciljo je ugotovil, da 
pos1ujeta uspešno. 
še vedno ostaja naša glavna naloga m cild: 
izboljšati kak;ovoSit izdelanega usnja •ter dvig
niti storilnost. Na nekaterih delovnih opera
cijah v usnj<arni je storilnost že višja, zaradi 
sprememb v >tehnološkem procesu in a:"acio
nalnej>ši:h postopkov. V tej smeri moramo de
lati še naprej rin z bOlj organiZliiranim delOIITI 
in novimi tehnološkimi IPOSibopki zagotoviti 
nadaljndi dvig produktivnosti. Rezerve ,pa 
imamo tudii v sami fizični p['oduktivnosti, saj 
je pri nas opazna te2lnja, da bi z manj deLa 
več zas•Lužili. To pa ne .gre, saj je konkurenca 
tako na 'tu,jem kot damačem ·t:l1gJU vse večja 
in j,i bomo kos le, če boclio na.ši i.iZJdelki kva
Litetni in po sprejernJ.j<ivi ceni. 
Koriščenje delovnega časa din delovna disci
plina sta še vedno taka, da se s •tem ne 
moremo pohvaliti. Veliko je ±z,ostankov, ve
liko li..zguJblj enLh U!r' zamdii predčasnega pre
nehanj•a dela ·za časa ll1:al1ice ali ob zaključk!u 
izmene. 
Delavski svet je sp!r'eje'l OSiilove rza ugotav
ljanje in določanje v:sakomesečne vrednosti 
to.čkie za .obračrm osebnih dohodkov. Od ok
tob['a naprej bo vrednost točkie za usnjamo 
obračunav.ana po nasledinj1i!h kiriterijih: na 
o•snovi po~np!r'ečne dneWle proizvodnje, dose
žene kvaUtete in us·tvarjeneg.a rizvoza. V us-



njami bo wednost točke odvisna od !POvpreč
ne dnevne proizvodnje, osnove za določanje 
višiiile osebnih dohodlrov v konfekciji in ga
lanteriji ,pa bo na OSIIliOVi septembrskih rezul
tatov določil odbor z.a medsebojna ra:mnerja. 
Delavslm svet je sprejel poročilo komisije za 
pripravo sisternd.zacije delovnih mest v TOZD 

. in podaajšall rok za dokončanje os·nutka siste
mizacije na lmnec novembra 1975. 
Vertificiral je odločitev delavcev TOZD, spre
jeto na sestanklih •samoupravnih jeder, da 
TOZD usnjama Vrhn:i.ka pristopi k samo
U(pravnemu sporaZUilll\1 o zd:ruževallllju S["ed
stev m gradnjo dijaškega doma rza medicinske 
sestre in študentskega doma v Lju1bljani. Po 
tem sporammu bodo delavci TOZD Usnj•ama 
Vll"hndika prispevali h gradnji del ustvarjene
ga diohodka v letošnjem letu in sicer v višdni 
0,3 Ofo od osebnih dohodkov v letu 1975 -
ca. 16 milijOillov S din. 
Prav taloo je verificiral odločitev delavcev, 
da pristQpi TOZD k samoupravnemu spora
zrumu za financiranje ~aidnje daljnJOvoda !Jo
gatec-Vrtmika. TOZD Usnj.arna Vrhnika bo 
prispevala k tej gradnji 28 milijonov S din. 
Delavslm svet je obraWl!a'VIail tudi problema
tiko družbenega standarda, o kateri je pred 
tem že ra~avljal i!wlršni odbor sindikiaJJne 
organizacije. Ugotovil je, da bi morali v na
slednjih 5 letih zgraditi 100jmanj 20 sta.no
vanj, poleg tega pa prispevati sredstva tudi 
za urejanje ~adev slrupne povabe na V.rbmki 
- od otroškega varstva, šolstva, vodovoda in 
drugo. Strinj•all se je z ugotovitvijo in predlo
gom iZVl"Šllega odbora sindikarba, da bi na 
Vrhniki Lahko hitreje reševali stanovanjsko 
problemartiko, če bi sklupno z manjšimi de
lovnimi organizacijami :zxlružeV1ali sredstva za 
gradnjo stanovanj. 
Delavski svet je ugotovil, da so se delavci 
na sestankih samoup11avnih jeder od!ločili za 
nakup brunarice na Ulovki. Cena za bru!OO
ri.co z zerrrljiščem je 208 mi!lijonov s din m 
je za znesek dopolnjen :ilnivesticijski program. 

Odbor za medsebojna razmerja TOZD Us
njama Vrhnika 

je na svojih sejah sprejemal sklepe s pod
ročja delovnih ra:mnerij, pregledal mesečne 
rezultate poslovanj•a TOZD !PO posameznih 
enotah in se na osnovi pokazateljev odločil 
za višino obraČIUna osebnih dohodkov. Poleg 
tega pa je sklepal o naslednjem: 
OdločiJJ. se je, da TOZD :USI!lJjw:na Vrhnika 
!rupi stanov·anjsko hd!šo na Vrhnikd, Stara 
cesta 19, ki jo prodajata Ni~o m Tine šušter
šič. Hi1ša olbsega dve trisobni stanovanj·i v iz
meri po 140 m2 <ter še kletne ipl'ostore, drvar
nico, prostor za shrambo koles, podstrešje in 
dvorišče. Nakupna cena je 60 rnil!i.jOillov S 
din oz. 30 mil<ijOillov za vsa·klo stanOV'anje. Sta
novanji pa morata biti i:z;seljeni najkasneje 
do konca leta 1976, po možnosti pa že preje. 
Ponudbo ZJa odlrup stanovalllljske hiše na Vrh
niki (Stara cesta) je poslala rudi Danica štu
lar. Odbor je ugotowl, da za ta nalru(p TOZD 
usnjama Vrhnika ni zailniteresirana. 
Za ureditev elelciroinstalacije v »Tomšičevi .. 
hiši naspr;oti tovarne je odobril 13 rnilli.jonov 
starih dinall"jev. 
Tmnarišu Branlru Jerebu je odolbril šolanje 
na drugi stopnji Visoke šole za orgamzacij.o 
dela, K<ranj -organizacijsko proizvodna smer. 
TOZD mu bo pown.i.la swoške vp<isnine, ki 
znaša :z;a en Jetni:k 800.000 S di!ll, in stll"oške za 
pismeno gradivo. 
Tovar1šu Janezu Mišvelju je odobrH šolanje 
na Viišji tehnični šoli, Beograd - usnjarska 
gala•nterijsko-kon.fekcijska smer. šolanje tr·aja 
tri leta - Vlpisnma za posamezni letnik 
pa 'ltlaša 300.000 S din. 
Odbor se je odločil za organiziranje tečaja 
nemškega in angleškega jezika na Vrhniki, 
ker se je prijavilo za ta dva rečaja skU(paj 
52 slušateljev. 
Na objavljena prosta deilovna mesta je spll"e
jel naslednje kandidate: 
pomočnik vodje predelave svinjine - Otmaa
Jeršinovič 
pomočnik oddelkovodje dodeLave - Robert 
Jazbec 
pomočnik ·oddelkovodje obdelovamice (za 
barvarno) - Jože Prvinšek 

vodja oddelka za programiranje in spremlja
nje ;proiZJVodnje - F1ran<: Krašovec 
vodj<a oddel'ka za študij dela in obraČll!Il OD 
- Branko Jereb 
Mirklu Pajsarju je odobril povračilo stroškov 
šolmne za 6., 7. in 8. razred OSIIliovne šole v 
višini 420.000 S din •ter šolanje na Pokllicni 
korvi!llarski šoli . 

I. K. 

Problematika 
poslovnih 
prostorov v TOZD 
Usnje plast 

V naši TOZD že neklaj let n;w:aj ugotavlja
mo, da v obstoječih prostordh in na obstoječi 
lokaciji ne moremo povečevati fizičnega ob
sega prometa. Ze dlje časa je bila med sode
lavci prvotna želja ,po preselitvi naših skl:a
dišč:nd!h prostorov na novo lokacijo, bodisi 
z novograidnjo, bodisi z nakupom ustrezndh 
objektov. 
V nadaljevanju vam posredujemo 'l.llgotovitve 
in zaključ'ke 13. seje delavskeg.a sveta TOZD 
z dne 5. 12~ 1974, Im se gilasijo: 
- Obstoječi slad:i.ščni pr.ostori naše TOZD so 
neprimerni in (pOstaj.ajo resna olViiira obsegJU 
poslorvanj·a, zlasti pa še og;:ro~ajoo iz;polnitev 
programa razv·oja TOZD. 
- Po'Silov.anje v obstoječih skladdščnih pro
stol'ihi je neracionalno, dra,go in zahteva 
ogromne fizične napore sodelavcev v skladi
ščih. 
- Samoupravni orga.'llli. TOZD kakor tudi 
upravno vodstvo TOZD morajo POS!!Ješeno 
razmišj.ati o preselitvi slcladiščn~h in poslov
nih prostorov na novQI lokacijo in iskati to
zadevne optimalne rešitve, 2llasti še zato, ker 
so po genernlnem iUII"banistič:n.em p.laa:lu obči
ne Center v tej soseskd prepovedane ik!alm-šne
~oli gradnje sklad~ščnih ali proi-zvodnih pro
storov in je inrtencija tega plana, da se tudi 
obstoječe toV'l'lstne dejavnosti iz te soseske 
preselijo na nove Lokacije. 
- Ker so že Sl\"oječasno potekali razgovori 
o rešitvi našega perečega problema skladišč-

Skladišče okovja za galante1·ijo TOZD Usnje
plast. 

nih prostorov z IUV v cilju sklupnega reše
vanja ,problema je IllUljno pristOIPiti. k reševa
nju istega, da bi v okvmu danih momosti 
začrtali mesto in vlogo trgO\Iline v celotni 
OZD IUV, za ~ar danes wled preobremenje
nosti poslovn1h prostorov ni uresničljivo. 
Znano je, da je naša TOZD v zadnjem častt 
ob prehodu na širši jugoslovanski trg v okvi
ru naših možnosti uspela zadovoljivo rešUi 
problem ISk:ladiščnlih ·lp:oostorov v deLovnih 
enotah Beograd, Niš in Split. V enotah Beo
grad in Niš pa smo odprli tudi dve trgovini 
na drobno. 
Tudi iz tega razloga doživlja vodstvo TOZD 
vključno s samoupravnimi organi kritri.ko, češ 
da izboljšujemo delovne (pOgoje v »2lllalandili« 
delOV'tllih enotah, medtem ko nimamo ustrez
nega ra.7JUID.evanj•a za pogoje dela v ljubljan
skih delovnih enotah. 
V smislu saJmOupr;avnega sporazuma o zdru
žitvi TOZD v OZD je naša skupna naloga, 
da pristap.imo k reševanju naklazanega pro
blema. 

IV. mednarodna 
konferenca o 
surovih kožah 
v Gottwaldovu 

M . š. 

Ta mednarodna konferenca, četrta po vrsti, 
je zopet v Gottwaldo·vu zbraJ.a večji del znan
stveno-strolrowl.ega in poslovnega sveta iz 
skoraj v:seh kontinentov z namenom, da si 
izmenja vse novitete in raci~zacije, n.a 
področju pr.idobivanj•a 07liroma proizvodnje 
v:seh vrst SJUrovih kož, področju ~ervira
nja in manipulacije glede sortivanja in stan
dardov ter uzanc kot tudi glede zbiranj•a, di
s1lribucije (vzhod) in marketinga nasploh. Te 
konference sva se udeležila rudi 2 predstav
nika naše OZD in bom tudi za bralce našega 
Usnjarja ZJapisal neklaj i'll!formacij in zanimi
vosti s tega pomembnega zasedanja v Gott
waldovu. 
Na tej klomerenci se je zbralo 175 udeležen
cev iz evropskih in izvenevropskih držav, od 
tega 75 tujih gostov ~z 19 držav Evrope in 
Amer.ike z le dvema predstavnikoma črne ce
line oziroma A:Drike (Kenije n Tanzanije). Od 
JugosLovanov se je konference udel.ežilo 11 
udeležencev, pri čemer so imeli po 2 udele
ženca Koteks-Tobus, Centrotekstil, IUV, Ivo 
Marinkovic (Kadovac), Koža Kragujevac in 
Jugo~oža enega predstavnd.ka. 
Na klonferenci smo pooluša1i 20 predavanj, 
od tega prek 10 predavanji mj<ih udeležencev, 
in to v petih madnih jezikih (angleški, ru
ski, nemški, češki, slovaški). Zaa-adi Rusov in 
še parih tujih predav:ateljev, ki niso pravo
časno oddalJi referatov, smo predavanja po
slušali »V živo<< in so nami izročili le tiskano 
knjigo (v 4 jezikih) s povozetkli ;predavanj, 
medtem lm bomo originalno gradi·vo oziroma 
predavanja in posnetek diskusije dobili šele 
v tek:u enega meseca. 
V toku konference so bile še protokolarne 
manifestacije od družabnega večera do raznih 
sprejemov, med drugim tudi prd županu me
sta Gottwaldorvo. Organizfu"oo so tudi obisk 
usnjarskega kombinata Otroklovice. Te ma
nifestacije so bile koristne zaradi možnosti 
navezovanja stikov tako s svetovnimi imeni 
surovinskega sveta kot z ll.lSlljarskim svetom 
zahoda in vzhoda in še zlasti z vsemi prisot
nimi predelovalci svinjskih kož, to je pa tu
di gr~s svinjske predelave, če izvzamemo 
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n1anjši del Zahodne Evrope, ZDA, Japonsko 
in Bmzilijo. Imela sva ka•r velike težave, da 
sva se ubranila vseh nail.etov vzhodnjakov, 
ki so želeli še Zil.ast.i. informacije tehnološkega 
značaja in pa predlagali izmenj.avo izkušenj, 
tehnoil.ogije, obi-ske ilpd., [pl!"i čemer so pred
nj-ačiH zlasti Poilj aki in Cehi. 
Poglejmo sedaj najvažnejše ugotovitve in za
ključke te svetovne kionference. Stanje fonda 
živine v posame:mih področjih sveta je prav 
razilično, enako <tudi pogoji za. rast živ·alskega 
fonda ~n [l'ogoji za prtd!obivanje mesa. V ZJad
njih letih se je stanje ži:vine povečalo za 12 
ods•totkov. Glav:ni dobavitelji za ,goveje kože 
so sedaj ZDA, Kanada in Avs:tvail.ija·, 21a te
lečje kiože pa Francija, Nemčija, Holandija, 
Nova Zelandija in Av:s<tDaHja. Ov:čjih kož je 
največ v Av:sbraliji, Novi Zelandiji in Argen
tini. Dobavitelji kozjih kož pa so predvsem 
Indija, Kitajskia in večje števi!l!o dežel v ra.z
voju, vendar s povsod pl'isotno rtendenco, da 
bi izvažali vsaj polizdelek. 
V sociaHstični:h ddavah je :z;aradd admind
strativnega centralno..,planskega sistema raz
voj ·SII.Iirovinske baze usklajen z usnjarsko in 
usnjavsko-prede1ovatlno dejavnostj.o ·in je za
radi tega za p.voizvodnjo o:zJiroma rpridobivanje 
surovih kož zakonodaja v tem smislu tudi 
zapisana. Zato npr. obvezno odiranje sv.Lnj
skih kož v vzhodnih ozimma socialističnih 
deželah prina.ša dodatne vire sl1.ll1ovin i,n ve
liko koncentracij•o industrijskih kapacitet. 
Tudi v visokio ra-zvitih kaJPitalistiČIIlih drža
vah prihaja rprvenstveno zaradi ekonomskih 
razlogov do TacionaHzacij, in to zlasti zaradi 
določenih prednosti, kli jih ponujajo velike 
lmpacitete za pridobivanje in predel1avo me
sa, tj. klavniški klombinati, ki lahko in tudi 
morajo o11ganizirati res produktivne linije in 
ki sv.oje ·odpadke oziiJoma surove kože lažje 
lwncentrirajo, ·industrij·skio konzervirajo tin 
tudi špekiUJLa.ti!vrno distribuirajo oziroma pro
dajajo. Seveda pa je odvi!snarproi:z;vodnja naj
pomembnejše sumvine - gov·ejih klož od porv
pra.ševanja~ po mesu, klaterega po mnenju 
F AO še izredno primanjkuje, ker gla:duje še 
več sto mdlijonov ljudi na svetu. Proizvodnjo 
in marketing klož pa konstantno spremLja tu
di kup rprobil.emov, ki izvirajo iz svetovne 
•recesije, pri čemer so najvažnejši inflacija, 
staln:o spremljlaljoči se denam tečaj in zarradi 
tega stalno naraščanje s1ll1oškov klonze:rvira
nj a in transporta. za,to se seveda več in več 
razmišlja, da se del surovin predela v nepo
sredni bližini kllavnic. Zaradi tega se seveda 
prodaja vse več in več .poliizdelkiov v »wet
blue« in »Cl1USt« stanju ~Sev . .Arrnerika, Južna 
Amerika, Indij•a). Pri -tem je twdii politika 
posameznih nacionalnih ekon011nij prav raz
lična. Vzhodne socialistične dežele velikio kož 
kljuJb intenzivnemu pridobivanju doma še 
vedno uvažajo, il'JV'ažajo pa rv manjši merJ le 
gotove usnjene izdelke, usnja skoraj ne. 
Azijske države, zlasti Indija in Kitajska -
Indija celo med prvtrnd na svetu sploh - iz
važajo le :pdliZidelano usnje oz~Olma »crust«. 
Južnoameriške države so razen redkih izjem 
prepovedale izvoz surovih kož in izjemoma 
izvažaj.o le wet-blue in crust usnja, streme 
pa za vse večjim izvozom gotOIVih usnjenih 
izdelkov. Pri tem intenziv:nem r.alZJVOju usnjar
stva in finaa!Ile usnjarske prredelave pa se 
srečujejo z ogromni!mi problemd prri prodaji. 
ZDA pa so še vedno ne le največjO. doba;vi
telji surovih gov·ejih kož, pač pa tudi najbolj 
odprta država za i::wo.ZJ in uvorz kož, usnja in 
finail.nih usnjenih ilzdelkiov. So edina dr
žava na svetu, kii ne omejuje izV'oza klož. Naj
večje potencial!ne možnosti na področju 
pridobivanja kož pa !leže vsekakm v Sovj-et-
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Lepljenje na plošče 

ski zvezi in pa KlitajtskL_ 1Sovj etska zv·eza je 
največji proi:z;v.aj,aLec svinjskih surovih . kož 
poleg Kitadske, razen tega pa lahklo pos,tane 
tudi največji proizvajalec govejih lm-ž. Ev.ro
pa z izjemo Vizhodne Ev.mpe vse b01lj zgublja 
pomen ·vodnneg.at potrošnika surovih kož, 
boLj in .bolj pa njeno mesto prevzema Daljtnji 
Vzhod, ki tudi že odločilno VJPliva in -regulira 
z nakupi cene. Pri tem prednjači zlasti Ja
ponskla, ki kupuje od 22 milij. kosov il."azpo
ložljivih ·kož I.etno v ZDA kar 40 Ofo te su
rovine in pri tem špekiulira z reekSipootom 
tako kupljenih kož. NepozmaJni fakitor pa je 
zaenkirat Kitajska, ki lahko povzroči neslu
tene po~ledice, če bi se vkljll.l!čila z velikimi 
lllJakiwpi na svetov:nem tr~. Afrika in dežele 
v razvoju sicer surove kože pridobivajo, stre
me pa za tem, da jih same predela:jo ter vi
šek izvozijo vsatj v po1Lzdelkih oziroma usnju. 
Zato vse gLasneje zahtevaj!O tehnološko po
moč in posredovanje znanja 1m. Slbrokovnjako!V 
iz razvitih in socialističnih <k'žav. 
Amerikanci so povedali, dta je .tako občutno 
nihanje cen surovim kožam v ZDA rz:aradi 
velike podražitve žitaric, s :k,aterimd pitaj.o 
govedo, ter za.radi inf~acije in IU!Padanja in
dustrijske proizvodnje lmt tudi zaradi spre
membe vrednosti dolarja. V diskiusiji pa je 
W. Ca;rrey postavil tuclii izredno .retorično 
vprašanje: >>Ali 'bodo čez 10 let usnja:rji še 
imeli kožo kiot osnovno usnjarsko surovino?!« 
V ZDA se namreč močno iščejo poti večjega 
zaslužka pri surovih 'kložah. Ogromni milijoni 
dolarjev se dajejo za raziskave, kako tudd 
goveje kože tSipraviti v s[l'rejemljivo obliko ZJa 
prehrano človeštva·, kot se ·to deliilJo dotgaj a 
pri .svinj-skih kožah povsod tam, kjer standar
dov 2la meso in mesne p11oizvode nd, ali pa 
kjer le-ti take načine dopuščajo. 
ZaraJdi sprremenjenega načina rproizvodnje 
(večje kilavnlice«, .zbiranja i!n distribuir.anja 
klož (vzhodne sociailistime države) se vse bolj 
uvajajo ·tudi kratkioročna konzerviranja kož 
(»:short - term<<) z rokom trajanja do 5 dni 
ali pa do 21 dni. V .tem času morajo kože pri
pelj,aJti v centre, mezdtriti, obrezati, smtLrati 
in tudi predelati, 'V naS!PI'otnem slučaju pa 
doda~tno konzervirati. Za te na·čine so na 
Vzhodu (Ceška) in v Skandinaviji že preiz
kiusili številne kemdkaliije :in sredstva, kot 
n,pr. 'Illatrijev sUilfid, prqpionsko ki•slino, ami
ne idr. KonzerviraJnja de1ajo z bl"Wganjem po 
Učni in mesnd strani kož, vse to z namenom, 
da se postopki poenostavijo m pocenijo. Ra
.zen klasičnih postopklov se v velikih centrih 
vse bolj in bolj uveljavlja takio imenovani 

»brine curing<< sistem, klo se kože konzervira
jo v mikiserjih v nasičend raztQP!ini •SOli po 
mezJdrenju in obrezovanju. Take kože 
že diol:ga leta p:redel:ujemo uvožene iz ZDA, 
zdaj pa je ta postopek v 'll!POrabi tudi drugoo 
v .sv·etu. V Nemški demokl'aJtičn[ ll'epubliki 
in še ponekod uporrubljajo tudi salamurjenje 
v jamah ali pa posrtopek valjanja kož v so
dih ali mikserjih s suho •soljo. V Afriki, Aziji, 
Južni Ameriki uporabljajo za konzerviraJnje 
cenej.ših kož mimozo. Pri vseh konzervimih 
postopkih pa -j.e treba misli!ti tudi na ekolo
škle probleme. Sol, izwirajoča iz številnih po
stopkov lmnzervirnnja, predstavlja izreden 
problem za eklooogijo :in se zna zgodirti, da bo, 
kljUJb enostavnosti, klasičnosti in dobremu 
efektu, i:z;ginila iz uporabe v neka.terih drža
vah. Velike probleme Lmajo s tem zla5lti Ame
rikanci, Kanadčani, Skandlinavci, šviCaDji in 
v :zadnjem čaSIU .tudi Italijand, kjer so zakon
sko dovoil.jene količine soli v odplakah straš
no omejene. Zato .se ponekiod zaJPirajo lužil
nice. 
V diskusij-i smo slišali še pvecej zanimivosti 
iz posameznih držav. Tako ponekod zaradi 
izredno dragega intenziv:nega pi:tanja žitarice 
nadomeščajo s sintetičnimi produkiti, klot je 
to urrea (sečnina). Tako nprr. z modernimi 
agrikiultumimd merami in intenzivno vzrejo 
planirajo v DDR porast živalskega fonda za 
8 ~lo. Pooamezni dLskutaJnti so se dotakniil.i .tuJdi 
kalkulativne plati v · celem repiJodukcijskem 
ciklusu od klavnice do tr;glovine s finalni-mi 
usnjenimi izldelkii. Nekiateri smatrago, da so 
cene najlbolj.ših kož, porabndh :za aniil.inska 
usnj:a z licem, bi!le prenizke. Sma:trajo, da ta
krat, ko so bile kože po 11,5· $ rz:a libro, ob 
upoštevanju, da iz 28 kg kože dobimo Ill[pii". 

46 kv. č. usnja, stl'ošek rza 2,51.w. č. usnja, 
kloliklor ga namreč rrabimo za .g.ornji del čev
lja, ni staJ. več kot 1,10 d:oil.arja. Pa tudi da
nes, klo so kože bistveno dražje, ne stane ·več 
kot 2,1 dolarja. Postavlja se Vii)rašanje zakaj 
stane v t11govini 'IlJa drobno čevelj k<llr 40 do-
1arj ev? ! Taka vprašanja postav lj aj o sirovaši 
čevljarjem in trgovcem. Usnjarji pa sprašu
jejo špekiulaHvne si11ovaše in tngovce: »Zak!aj 
stane surova koža v enem il.etu trikirat več kot 
v drugem ozil'oma kako to, dat se :piTeki noči 
cene kožam allltronomsko višajo ozii'oma za
kaj se ·zelo redko znižajo in .zakaj t.alkio moč
no spet prek noči?!<< 
Udeležen ci so govorili tudi o [l'Otrebi po enot
nej šib standardih za kože, enotnih analitskih 
metodah 12:a ugoroavilj.anje kivalitete oziroma 
stopnje poškiodovanosti kož (•Ob reklamacij
skih. postopkih), poenotenju .uzanc te:r o po
trebi :Zla ustanovitev nov&h mednarodnih teles 



in kO!IIlisij za koordinacijo [posamezn~h podro
čij. V d1skusj,ji smo poslušali mi irrUOirma
cije o poSitopkih konzervi["atnJja z ohlajanjem 
in zmmovanjem, dobili smo meglene infor
macije tudi o r.aziskiaiv.ah 'V sme:rt uporabe ~ra
dioaktivne obdela'Ve (radiacija) za področje 
kOillZerviranja· kož. Zaenkrart; so vse te novi
tete oziroma zadnji navedeni posropki indu
strijsko še neuporabni, in to predvsem zaradi 
visoke cene, kli. jo surova koža ooiroma usnje 
in izdel.kti ne pirenesejo. 
Presega okvir tega .zapisa, tda bi pisal 
še o številnih zanimivostih s potdlročj a dela 
konferen<:e oziroma inflormadjah, dobljenih 
od posameznih udeležencev, ki izSitopajo iz 
tega olwira. Ker pa sem dobil veliko novih 
!Podatkov tudi o surovih svinjskih kožah in 
predelaJVi te surovine v vzhodnih sociail.isti.č
nih državah, k.i. dlo sedaj oo,ane informacije 
s tega področja dopoljnjujejo, bom o tem pi
sail v eni od naslednj.ih številk Usnj arja in 
na rta na·čin dopolnil tpoglavja iz mojega pi
sanja: »Kaj in ka,k,o dela naša konkUirenca<<. 

V bazi smo 
razpravljali 
o kvaliteti 

M.F. 

V USIIlj ami Smarlno smo se odločili, da v 
mesecu oktolbru in novembru organiziramo 
raz~ovore o kvaliteti po ·grupah, še manjših 
od samouprarvn1h jeder, da bi tako probleme 
lahko obdelail'i do S!amega deloVIIlega mesta in 
da bi vsak po1sameznik dobil možnost pri'Sipe
vati svoj del dn ~!;ako [)omagal reševati tako 
važno vp11ašatnJje, kot je ravno kvaliteta. 
Za razg;ov01re smo rporabil'i precej časa, saj 
poteka delo v treh i2lmenah, .~upe pa smo 
formirali pol fazah v delovnem procesu. Olr
ganizatorji proizvodnje in kontrolorji smo 
imeli niz pred!hodniih delovnih dogovo!rov 
glede same org.aniJzacije te akcije, ker smo 
želeli s tem doseči čim več, predvsem pa 
osveščenje vsakega posameznika skozi to, da 
mu prikažemo pomen 'mVlalitetnega dela in 
nujnoSit !Prispevka vsakogar na svojem delorv
nem mestu za us,peh celote. 
Na ši!rših sestankih, od kOil.ektiV'Illih do s.amo
upravn1h jed€!1", ljuidje !Zelo malo razpravlja
jo. Več p.oslušaj,o in čakajo, kaj mo1rajo skle
niti ali bolje !rečeno potrditi. Dober vodja 
sestanka običajno vse 1Judi doseže in gre po 
lmnčanem sestanku z .wsto sklepov zadovo
ljen na tipkanje. 
Pri !razgovOirih po gim,poah !Pa smo želeli do
seči več kot pa samo skleniti, da bomo po
pravili kvaliteto in se drugače obnašali v 
;procesu. fu je vsak (posameznik dobil mož
noSit, da p.redrV!Sem tud i iznese, kaj ga pri 
delu ovi!ra, da ne dela bOiljše, s čim ni zado
voljen, kaj p.redllaga za boljše uspehe in 
končno, kakšne pripO!IIlbe ima na obnašanje 
in delo tistih, ki delo or~anizirajo in kontro
li!Mijo. 
Marsikdo je bil presenečen, ko je bil [postav
l~en v pravo vJ.ogo samOU'!PravJ:javca in reči 
mor.am, da je velika večina zelo r-esno pa:i
stopdla k !reševanju ·vpra~šanja. Saj nihče ne 
želi manj .zasluži!ti 1rot !Zasluži in. rvsakdo 
se bolje počuti v kolekrti'VU, ki je znan po 
lwaliteti in Ul"ejenih medlsebojnih odnosih 
kot pa narobe. 
Sam sem prepričan, da bo vprašanje klvalitete 
rešeno takrat , ko bO!IIlo li.meli v usnjarni ne 
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samo 2.50 proizvajalcev, ampak tudi 250 kon
trolorjev, toda vse slrupaj v istem številu 
·l'JaiPOslenih, kot jih je danes. Narava našega 
dela je namreč taka, da je zelo težko vgra
diti množi en kontrolorjev v sam postopek. Da
nes imamo samo dve taki točki, ;pa še tu so 
k,ontrolorj.i tudi lanserj.i. Torej dve taki za
dolžitvi, k.i. sta težko združljivi - enkrat 
ugotoviti, kaj ne odgovarja, enmrat pa biti 
.zadolžen za mk, do l«i.aj mora biti izdelek 
končan. Ko pa bo kontr011or v proc·esu vsak 
'P!foizvajalec, ko bo delavec do delavca pove
dal in pokazal na napake, bo il.lkrr"epanje lah
ko hitrej1še, govorjenja in seS!tankovanja bo 
manj, uspeh pa, lahko rečem, zagotovljen. 
ZeLo težko je nam["eč ukrepa,ti in držati za
devo v rokah, če popustijo vsi členi v verigi. 
(Težko mi je vse našteti, ker bi moml iti 
ce1o do predeiKNalcev naših i:z;delkov in kon
trolorjev v njihovem tehnolo,škem ;postO!Pku 
predelave, odstopanja pa ugoto·vi šele ino
zemski kupec, ki kupuje finalni izdelek, npr. 
čevLje.) To so sicer ekS!tremni sLučaj'i, vendar 
se :z;godi tudi to. Zavedati se moramo, da je 
zelo težko [p!ri!ti do kvalitetnih p!riznan.j , da 
pa je še mnogo težje tako pridobljene pozi
cije obdržati. Tudi človek, ki dela pri stroju, 
ne more vseh 8 Ul" pa ceLo več dela,ti vedno 
enako, razlika je !tlldi od enega d o drugega 
delavca na istih fazah, če jih delo izwaja več, 
k,ončno !Pa nam je dobrodošel, i:zJgorvor, da je 
tudi moža od kože dmgačna in. da so kvali
tetni odmiki [pl1avzap["av nujni. Toda upošte
vajoč vse omolnoSiti, nam daje sod!obna teh
nologija toUk,šno sig;ul'nost, da s primerno 
pažnjo ali »S srcem<<, kot zn:am:o reči, izdelek 
mora ostati v kvalitetnih mejah. 
In kaj smo se dogovorili konklretno? 
Veliko!: 
- V celem tprocesu je bi1o samo nekaj takih, 
ki jim je bi:lo vseeno, in rnis'lim, da so vsi 
taki tuidi že odšli (dali smo možnost vsakemu 
za sporazumno prekinitev dela). 
- Izmenovodje so izgrubili i,:z;govor, da posa
mezniki nočejo delati po naJVodlil.ih in tako 
kvarijo celoto (po dogovoru takim nepop["arv
ljivcem ne smejo več [piUstilti delati). 
- Skupinovodje in i:z;menO'Vodje, ki ne bodo 
v Sltan:ju s svojimi grupami s,pr.orvesti dolo
čene :Laze kvalitetno, lahko [pll"i.dejo s predlo
gom za premesUtev ali razrešitev. 
- Izvajali bomo .pismena in ustna navo
dila 2'Ja delo brez svojeglavega QPOCtunizma, 
pač pa z. dodanim osebnim prizadevanjem in 
predlogi za boljošo kvaliteto. 
- Bolje bomo skrbeli za stroje in naprave 
ter čistooo na~ploh. {Na samih sestankih do-

govorjene posamezne zado!.žitve, kar je bila 
prej .pomanjkljivost.) 
- Problem orodja pri stroj,ih je odpravljen 
(o-rodje j.e nabavljeno iJn •tudi že razdeljeno). 
- VečkPat bomo poročali po manjših grupah 
01 sirtuacijah (kvaliteta, poslcwanje in podob
no). 
- Iskali bomo rešitev v spremembah nagra
jevanja, da bodo del,avci, ki delajo kvalitet
no, tudi bolje nagrajeni. 
- Doseči moramo-, da bo sama sredina po
kazal'a na tistega, k!i noče in je nepo1pravljiv, 
in ga tako onemogJočhla. 
- Organizat01rji proizvodnje so dolžni vpli
vati na zunanje faktorje, da ne bodo ukrepi 
zvodeneli (veza z oSitalimi sektorji). 
To še ni vse, vendar se vsega n'iiti ne da 
napiJsa.ti ali pa vse 'V objavo wdi ne spada, 
sigurno pa je nekaj: 11a:z;govori so uspeli, 
ljudje so :zladovOil.jni - vsaj boolj odprti, kon
tDolorjev je več, napake se pokažejo in od
krijejo hitreje in l{jončno, uspehi so tudi že 
tu - saj je kvaliteta bistveno· boljša, to pa 
je obil tudi osnovni namen celotne akcije, ki 
prav gotovo ni bila zadnja, ne mo·rem pa zo
pet reči >>VZOII"čna<<, saj smo raJVno v USII1jarni 
i•zvedli že nekaj V1Zorcev, vendar brez posne
manj, pa tudi priznanj, čeprav vsi vemo, da 
je ravno priznanje nepok,varjenemu človeku 
lahko največj'a nagrada, obenem p.a zadolži
tev Ln vodilo za nadaljnje delo. 

M . J . 

Zenski plašč iz lisice, kombiniran z govejo 
napo 
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Vtisi s prvega 
sestanka 
štipendistov IUV 

V soboto, 8. X·I. 1975, SIDQ imeli ~ndism 
IUV sestanek v Mladinskem klubu. Od 26 
štipendistov se le 4 niso udeležili sestanka. 
Uvodno nas je najprej pozdravil. tov. Obreza, 
nato pa nam je dlir~r TOZD usnja~rna, 
tov. Strgar, na kratko predstaJVil celotno OZD, 
njeno seSitavo po TOZD in njeno poslovanje. 
Glavni cilj našega sestanka je bil ra~ovor 
o novi štipendijski politiki v IUV oziroma v 
vseh gospodarskih ooganizacijah. Za to pod
ročje so že izdelali nov pravilnik o štipen
diranju, le verifichran še ni bil. Bistvena no
V10st tega pravilnika je, da se štipendije se
daj delijo na kadroV1Ske in socialne. Kadrov
ske štLpendije dajejo delovne organizacije, 
socialne štipendije pa dodeljiUje občina. Vi
šina kadr1ovske štipendije je po novem pra
V1ilniaru znatno manjša, zato je namen social
ne štipendije, da: pokrije ra2Jliko med kadrov
sko štipendijo in minimalnimi življenjskimi 
swoški. Socialna št1pendija je od'V'isna od 
premoženjskega stanja prosilčeve družine. 
Nova štipendijska politma velja le za nove 
štipendiste, starim štilpendistom pa so obdr
žali pravice in dolžnooti iz starega pravilnika 
ter te določbe preneSili. v novi praviJlnik. 
Vsi novi štipendisti so ob ~tej rpri1ožnosti tudi 
podpisali pog;odbe s štipendLtorjem. 
Pričakovala sem, da se bo med nami rarLVila 
diskusija na to temo, pa nas je pri tem ver
jetno ovircmo to, da smo bili šele prvi.kimt 
slrupaj, pa tudi veli!ke starostne razlike so bi
le med nami. 
Tov. Petkovšek nas je nat01 peljal na ogled 
usnjarne ~n nam na kJ."atk!o povedal, kako 
poteka ves tehnološki postopek od predelave 
surove svinjske kože do usnja. Ro ogrrediu to
varne nas je peljal še v nov sodobno urejen 
obrat dr!llžbene prehirane, kjer smo imeli ma
lico. Po malici nam je tov. Obreza predstavil 
še genera'lnega direkitorja OZD - tov. De
bevca. Ta nas je prisrčno pol'Jdravil in nam 
za.želel, da čimprej in čim oopešneje konča
mo šolanje. 
Predvsem ga je zanimaJI.o, kakšna je izobiraz
bena struktura štipend~ov dn kakšno pro
blematik!o imamo. Povedali smo mu, da nas 
je 26, od teh nas 5 študira na višji oziroma 
visoki šoli, ostali pa so Slrednješolci. Menhl 
je, da je premalo štipendistov na višjih in 
visokih šolah in da bo treba v bodoče to šte
vilo povečati. 
Izrazil je tudi željo po večjem in a!ct;ivnej
šem sodelovanju med nami in delovno orga
n~acijo. 
Vsi smo bi!li s pdsrčn~ sprejemom predstav
nikov IUV zelo zadovoljni. '!Udi sestanek je 
biil nenavadno o11g·an1ziran. 
Glede na to, da je bila obojestranska želja, 
da se medsebojno aktivnejše sodeluje, sma
tram, da je treba to pr1zadevanje v bodoče 
bolj podpreti. Predvsem imam v mislih to, 
da se organizira vsake 3--4 mesece take se
stanke in tudi posamezni štipendisti naj bi 
bolj tesno sodelovali rz delovno OIIIganizacijo 
kot do sedaj. Zavedati se moramo tega, da 
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ne bomo vedno le štipendisti, ampak bomo 
kmalu postaU člani delovnega kolektiva IUV. 
Prav s tega v~dika smatram, da je tako so
delovanje še kako pomembno. 
Ob k!onou našega srečanja se je štipend1st 
tov. Kukec v imeruu nas vseh zahvalil pred
stavnikom IUV za prisrčen sprejem in še 
enkrat poudaril željo po .tesnejšem nadail.j
njem sodelovanju. 

Stipendistka IUV: 
H. B. 

Zlaganje kož v barvarni 

Obiska iz SZ 

V mesecu oktobru smo 1imeli dva pomembna 
obiska predstavnikov iz SZ. Kiot prvti. sta na
še podjete obiskali 1ng. Marija Lipatova in 
Tatjana Kuvshinikova. Prva zaseda pomemb
no mesto načelnika rza surove k!ože v fede
ralnem ministrstvu SSSR. Dll.'uga pa je vodja 
izvoznega referata rza surove kože pri »SO
JUZPUŠNINI« v Moskvi. To podjetje je edi
no uvozno-izvozno podj.etje v SZ, ki se peča 
z uvo·zom in izvozom kož, U!SIIlja in krzna. Obe 
gostji sta si ogledali zelo skrbno naša skla
dišča v Hor}U!l.u in poslušam vse naše pripom
be in sug;estije. Marija Lipatova je, k!ot naj
bolj,ši poznavalec situacije in sumvi:nske 
baze v Rusiji in najod~vornejši člen med 
rusko usnjarsk!o industrijo, ministrstvom in 
GOS planom povedala, da bodo SJV,injske ko
že v naslednjem letu rza ,izvoz najbrž kakih 
20 dkg v poVI[Jil'ečju Lažje od il.etošnjih. Napo
vedala je, da bo v SZ v naslednjem letu 
močno pr;imanjkovalo svinjskih klož in da je 
rto razlog, da ne morejo v naslednjem letu 
nuditi Jugos\Laviji 3 milij. svdnjskih kož, k!ot 
je bil to slučaj doslej. Obe gostji sta si izred
no skrbno ogledali usnjamo, ščetinarno in ga
lanterijo tel.'l se pogovarjali :tudi z našimi de
lavkami oziroma delavd. Bili sta navdušeni 
nad k:v.ali:teto naših ~delk!ov in stanjem v 
proizvodnji. Lipatova se je pokaza[a tudi kot 
izredno dobra poznavalka ščetinarske proiz
vodnje. Ker :pa je bila šele prvič v Jugosla
viji, ji nekaj !Le ni šlo dobiro v glavo »kot po-

membni<< načelnici ruskega federalnega mi
niJstrstV1a. Zelo se j<e namreč zainteresirala 
za naš samoupravni sistem in planiranje, ven
dar kar ni mogla razumeti vsega, saj je to 
zanjo bilo pretežko področje. Gostji sta ogle
du naše ,pro1zvodnj e in raZJgovoru dodali še 
ogled Postojnske jame, kar je njune vtise še 
polepšalo 1n sta zapuščali podjetje več kot 
naV1dušeni. Za nas pa je ta obdsk še pomemb
nejši, zato ker se bodo predstavniki jugoslo
vanske delegacije v Moskvi v decembru z 
obema spet videli pri podpisovanju pogodbe; 
pri tem pa je Lipatov;a med tremi @cwnimi 
iz ruske delegacije, ki bod01 odločali o pogo
jih dobav svdlnjskih kož za naslednje leto 
(roki, sortimenti, težinske kategorije, cena 
idr.), za precej stvard. pa kar glavna figura 
v teh razgovorih. To smo krvavo že preiz
kusili pri zadnjih pogodbah in upajmo, da bo 
sedaj morda kaj lažje. 
LLpatova je tud!i povedala, da so pri njih osvo
jili tudi naš predlog in da bodo ruski pred
stavniki pogosteje obiskovali naša podjetja, 
da bi .s tem preprečili nesogrrasja, kvalitetne 
odstope o:zJinoma rekllamacije. Med druglim 
;priznava, v GottwaldOV1U pa so mi to priznali 
tudi nekateri drugi R'll:Si, da so sedaj na či
stem z našo reklamacijo in da upajo, da se 
kaj takega ne bo več :ponovilo. S težko, pre
težko rek!l.amacijo, smo uspeli daleko bolj, 
kot pa smo mislili oziroma še vedno najib~ž 
mislimo. 
Drugi obisk ~ruskih gostov ;pa smo imeilii 
kmalu za prvim, ko je naše podjetje obiskala 
delegacija »MIDistmtva ilahke industrije« -
SSSR in pa IUIVozno-i:zv1o'mlega podjetja 
»Teohno-import << - Mosk!va. Delegacija je 
bila števhl:na, sestavljena iz 7 predstavnikov, 
katere sta spremljallia. predstavnika beograd
skega >>INVEST-IMPORTA<< 1n konjiškega 
>>KOSTROJA<<. Obe naši podjetji sta Rusom 
namreč prodaili opremo za ;tovarni za ;prede
lavo gove}ih in svinjiS'kih kož. V primeru pre
delave svinjskih kož za tovarno v Vahruši 
(WOO km od Moskve proti UraJ,u) pa so pro
dali tudi kompletni >>Know-how<<, tj. kom
pletni proizvodni IJ.)IlCOces s tehnOilogijo. To 
zadnje je zelo neodgovorno, saj so to delali 
v Moskvi na pogajanj.ih .brez vednosti jugo
slovanskih predelovalcev svinjskih kož in 
blfez ,pokr,itja njihovih inrteresov na nabav
nem in prodajnem področju oziroma ev. ru
skih ukrepov, potem ko bodo osvojili tehno
logijo svinjskega oblačilnega velurja. Ko so 
se prekasno na nas obrnili, smo jim to po
vedali in ,odbi:Li sodelovanje z obraZložitvijo, 
da so sprejeli nemogoče pogoje, diktirane z 
ruske strani, zlasti še, ker so sprejeli obvezo, 
da bodo z ruskimi surOIV1inami in repro ma
terialom garantirali svetovne dosežke pri kva
liteti in produktivnosti velurja ter tudi spre
jeli obvezo za 1-letno šolanje 8 ruskih inže
nirjev i:n tehnikov v jugoslovansk!i usnjarni. 
Razen tega ·smo jim povedali, da tudi nima
mo na ra~olago ljudi, ki bi se za par [et 
morali 1zdvoji!ti iz proizvodnje, da bi lahko 
zadostili tak!o težkim, če ne nemogočim p.o
.gojem, ki so jih Rusi swok!ovnjaško nes.tro
kovnjakom vsillili. Ce bi hoteli zadostiti tem 
pogojem, bi morali zanemariti lastno pl'Oiz
vodnjo. 
Ko naSI je ruska delegacija obiskala, smo iz 
ruskih ust slišali, da so brez naše vednosti 
obljubili tehnologijo in izkušnje našeg;a pod
jetja. Zato je bhlo zelo neprijetno, ko smo 
Rusom povedali, da ne bodo dobili naše teh
nologije oziroma da mi nič ne vemo o poga
janjih, rz:vezanih z našim imenom. Ruska de
legacija, sestavljena iz samih strokovnjakov 
miniSitrstva in uvoznikov, ki so zadolženi tu
di za uvoz tehnologije, je bila namreč izred
no prijetno presenečena, ko je iblesteče !in
formacije o Vrhniki potrdila tudi na mestu 
samem. Zato so nekajkrat vprašali predstavni
ka Invest-importa, zakaj zanikajo, da so go
vorili v Moslwd. praV' o vrhniški tovarni. Ka
korkoli že, to je le nov primer jrugoslovanSkih 
nastopov v tujini in premalo pripravljenih 
ter tudi neodgovornih postopk!ov, ki smo jim 
pogosto priča. Zato je tudi zdravka Rusom 
ob odhodu iz podjetja bila za,kJljučena z -ne
kaj neizpitimi kozarci in neprijetnimi občut
ki, vsekakor pa ne ,po naši kriV1di. 

M.F. 



Noseča žena· 
in njeno delovno 
mesto 

Letos, ob med.na11adnem letu žensk, se med 
drugim s ;posebnim zanimanjem proučuje tu
di ;problem zaposlenih žensk. Posebrno ;pooor
nost se posveča žellJaJIIl v času nosečnosti. 
Od spočetja dalje namrreč nastopi obdobje, 
ki je zelo odločilno za bodoče zdravje matere 
in obroka. Napor nosečnosti lahko materi 
poslabša ooravje, ker j.o iZČII'pava fiZlično, du
ševno in čustveno. 
Zato je dolžnost varnostnih in vodstvenih 
delavcev v delov·ni or.gan.izaciji, da se ženo v 
času nosečnosti zaposli na takem delovnem 
mestu, kjer delo ne škodi njenemu zdravju 
in zdravju njenega še nerojenega otroka. 
V našem samoupravnem sporazumu o med 
sebojruih <raZJmerjih delavcev v združenem de
iJ.u je v členih, ki govOil'ijro o varstVlll mate
rinstva glede 100sečih žen med droigim ~
vedeno naslednje: 
»Noseče žene ne smejo opra'V]jati del, pri 
katerih prihaja do stalnega in močnejšega 
stresanja telesa aili pritiska na telo. 
Ne smejo opravljati del, ;pri katerih se razvi
jajo hlapi, ;prah in škodljivi plini. Ne smejo 
opra'Vljati del, pri ik<aJterih jel .treba stalno in 
pogosto dvigati bremena nad 20 kg. 
Po dopolnjenem 4. mesecu oosečnosti se tudi 
ne smejo razporediti na dela, ki jih je treba 
opravljati v prisiljenem položaju in tudi ne 
dela, ki zahtevajo večji napor.<< 
V ščetinami in v konfekciji na Vcr.-hniki z 
r~oredi:tvijo nosečih žen na delovna mesta 
ni težav, ker so deilOVIlla mesta v gla~Vnem 
primerna in se delo lahko o;praVllja izmeno
ma tudi sede. 
V usnjarni na Vrhniki pa je glede tega večja 
težava, ker v proizvodnji ni niti enega sede
čega delovnega mesta in je več delovnih 
mest, kjer noseče žene ne smejo delati. 
Da pri premeščanju nosečih žen ne bi delali 
napak in kecr: se zavedamo odgovornosti, smo 
zap!'losiiJ.i speciaUsta za medic·ino dela in gi
nek!ologa, da sta si ogledala delovna mesta, 
na katera :razporejoamo noseče žene. 
Po njunem soglasju je doLočeno, da so za no
seče žene v <uSIIljami na V~rhniki primema 
naslednj.a del()IVna mesta: 
-muljenje 
S p11ipombo, da sme noseča žena J.e občasno 
;pobirati kože s tčlil, n~or pa se ne sme 
sklanjati 8 ur. 
- strojno vlaženje 
S ;pripombo, da noseča žena polaga kože na 
tekoči trak ali jih ;pobira s trakJU še z enim 
delavcem, sčlima pa ne. Tempo dela na tem 
deloVlnem mestu je namreč hiter in če •polaga 
kože ena s:ama, pride preveč gihov. 
-obrezovanje kož 
- odpraševanje 
S pripombo, da bi kože zlagale na vozičke, 
tako da ne bi bHo pripogibanja. Ce žene 
skladajo kože na platoje, se preveč pripogi
bajo. 
- strojno usmecr:janje vlaken 
- strojno napenjanje do največ 4. meseca 
nosečnosti oziroma do predložitve ;potrdi-la o 
nosečnosti 
-:likanje »Rotopress« 
- prešanje »Ualmacci:na<< 
- suho brušenje, in si<:er brušenje manjših 
kož 

V ščetinarni 

- čiščenje prašnih delcev iz lakiranih kož 
-pomoč ;pri briZJganju - pobkanje na kon-
cu •traku, kjecr: pri meritvah ni bilo ugotov
ljenih škodil.jivih hlapov 
- pomoč pri gli"Undicr:anju - pobilranje na 
koncu traik:IU 
-zlaganje »tl'lgancev« 
Pri tem delu se je mOOru> usesti na plato. 
- razna lažja čiščenja v proizvodnji 
To so delovna mesta v dodelavi tn lak od
delku. 
V obde1ovalnici pa so za noseče žene primer
na nasledl!lj a delovna mesta: 
- ob1rezovanjoe cepljenca 
- pomoč ;pri sortinalnju 
- izvlačevanje pri suhem cepljenju 
-pomoč pri ožemanju Gpobiranje) 
- mowo brušenje 
V luži:lnici smejo noseče žene delati samo 
pri obrezovanju kož. 
V lakimJ.i.ci in v centlralni barvami, kjer so z 
mel1i1iv-ijo ugotovljene llkod.ljive koncentraci
je hlapov: Ol"galllSkih topil in aniJlinskih barv, 
noseča žena nikakor ne sme delati. Za plod 
v materi so te škodljivosti nevarne predvsem 
v ZJgodnj i nosečnosti. 
Zato žene, ki so razporejene :na ta deloVlna 
mesta, že pri sprejemu na delo O[lozarjamo, 
da nas o eventualni noseČIIllosti čim prej ob
vestijo, da se ji:m poišče primerno delovno 
mesto. 
Sicer pa moramo ;poudariti, da :nosečnost ni 
bolezen, kakor si mislijo nekatere matere in 
se izogibajo opravljanju tudi lažjih del. 
Ce noseča žena dela :na pri:me~rn.em delovnem 
mestu, s sv:ojoim deJ.om lahko prav tako pri
pomore k splošnemu dvigu storilnosti brez 
bojazni, da bi bilo z njenim otrokom kaj 
narobe. 

s. z. 

Zatemnjevanje -
obvezni ukrepi 
cz 

Zaklon o ljudski obr.arrnbi je predpisal na
slednje ukrepe civilne zaščite: 

l. Zaklanjanje prebivalstva in materialnih 
dobrin 
2. Evakuacija 
3. Preskrba ogroženega in prizadete19a prebi-
valstva · 
4. Zatemnitev 

5. Maskiranje 
6. Radiacijslka, biološka in kemična zaščilta 
7. Zaščita pred rušenji, poplavami, požari in 
eksplozijami 
8. Prva medicinska pomoč 
9. Prva vetecr:inarska pomoč 
10. Asanacija terena 
11. Ukrepi za red 

Našteti ukrepi predsllaVlljajo celoto v priza
devanju družbe za zaščito ljiUdi in material
nih dobrin v primeru vojne. Kajti v prvi Vlr
sti iljrudje in pa materialne dobr·i:ne predsJtaJV
ljajo osnOIV\lle družbene Vlrednote ter glaVlilli 
potencial oziroma silo za organizirranje ob
raJmbe, vodenje oboroženega boja in zoper
stavlj,anja agresorju. Vsak posamezen ukrep 
telrja poseben pristop v organizacijskem in 
materialno-tehničnem SllniJSlu pridobivanja 
ustreznega znaajoa glede obveznosti, načina in 
raVlnanja pri ilzvadanju. 
Izhajajoč iJz zakonskeg~a določila, po katerem 
je civi·lna zaščita del sistema ljudske obram
be in hkirati najširša oblika pripra<Vljanja in 
udeležbe vseh deJ.()IVIllih ljudi in občanov ter 
vseh drugih družbenih dejavnikov pri zaščiti 
in reševanju ljudi in materialnih dolbrin pred 
vojnimi akcijčlimi, ffiOiiaJmO takoj ugotoviti, 
da predpisani ukrepi zaverujejo nas vse v 
TOZD kot člaJne delovne Sllrupnosti, zunaj 
TOZD pa kat prebivalce oziroma stanovalce 
v kraju, naseJ.ju, stanovanjskem bloku ali pri
vamem stmovanj.u. Zato je potrebno, da 
smo tudi vsi seznanjeni in pripravljeni za iz
vajanje predpisanih ukrepov. Izlrušnje in 
ocene iz minule vojne nas opozlllrjajo, da se 
izgube v ljudstvu in ma1ierialu v vojni lahko 
ZJmanj,šajo 4 do 20-krat, če se uspešno in 
pra<Vočasno ilzvajajo ukrepi cLvikle zaščite. 
Ta sesta'Vek bo obravnaVlaJl le enega od na
štetih ukrepov - ZATEMNJEVANJE. 
Za primer vojne in v času neposredne v·ojne 
neVlarnosti je zakon predp~sal ob'Vezmosti za
temnjevanja vseh naselij ne glede na veli
kost, vseh gospodarskih in drugih objektov 
ter !prometnih sredstev. Za realizacijo te ob
veznosti pa imčlimo navodilo ;republiškega se
kiretariata za ljudsko 10brrambo o ~temnjeva
nj.u. V njem oo OfPredeljene tudi od~vomosti 
glede zatemnjevanja. Nadalje imaJmo občin
ska predpis o zatemnitvi in pa zatemnitvene 
name v TOZD in KS. ~a zatemnjevanje sta
novanjskih in~ zgoodb, ustanov ter po
slovnih objektov so odgovorni uporabniki oz. 
last!lliJki le-teh. Za •zatemnjevanje industrijskih 
objektov so odg()IVorne deloVlille or.ganizaeije, 
katere laist so objekti. Za zatemnjevmje pro
metnih sredstev so ocligovo11ni tastniki in voz
niki teh sredstev, za zatemnjevanje jaVlille 
razsvetljaJVe pa so ocligovorne organizacije, ki 
UIPravljajo z javno razsvetljavo. 
V sodobni vojni ima zatemnjevanje kot za
ščitni ukrep. zelo velik pomen. Z njim se 
zmanjšuje učinkovitost sov,ražnikJovega dejst
vovanja, zlasti njegovega letalstva. Ta ukrep 
sam po sebi ,sicer ne zago;taJVlja popolne va~r
nosti z ozirom na sodobno tehniko letenja, 
toda veliko ;prispeva k ZJmanjšanju učinka 
sovražnikovega dej,stVlovanja iz zraka. Zna
no je, da ,se sveJtloba vidi ponoči na precejš
nji razcliaQji. Velika razsvetl.jena mesta je na
primer mo!Žno videti iz razdalje 70-100 km. 
Srednje velika ;razsvetljena mesta, večje in
dustrijske objekte in pa prižgane dolge luči 
na vozilih je moč videti 1iz ;razdalje 35-50 km. 
z zatemnitvijo svetlobnih virov otežujemo 
orientacijo sovražnik!ovim letalskim enotam 
ter jim pri bombardiranju ail.i izvidništV1U 
onemogočimo uporabo vizualnih merilnih in 
izvidniških naprav. 
z zatemnitvijo bomo zmanjšali rudi uspeš
nost napada, v katerem bo sovražnik upora
bil rakete z vg.rajen:i:mi. napravami za samo
usmeritev, ki jih v zadnjem delu: poti samo·
dej.no usmerjajo na svetlobne i:n top1otne ci
lje. Zato je zatemnjev311lje pomemben ukrep 
civilne zaščite, pri katerem obvezno sodelu
jej-o vsi občani. Od naše ;pripravljenosti, po
učenosti in izulrjenosti za pravilno in pravo
časno izvaJjanje zatemnjevanja, kadar bo to 
potrebno, bodo odvisna mnoga življenja i:n 
ogromne materialne dobr.ine. 
Kdaj in kako bomo zatemnjevati? 
Najpopolnejšo zatemnitev bi dosegli z izklju
čitvijo eJ.ektričnega roka V omrežju in 'VSeh 
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drugih virov svetlobe. Toda s tem bi ohromili 
celotno življenje. Povzroči!li hi zastoj v pro
izv.odnji, onemogjočili bi delo v zdravstvenih 
~n dtugih ustanovah in v .goS!IJiodinjstvih. Prav 
Z!llradi tega! in ~ede na predvidevam.je in oce
ne nevarnosti sovražnikovega dej,SJtvovanja v 
posameznih stwacijah sta pll'i zatemnitvenih 
ukrepih predvideni drve stopnji: DELNA ZA
TEMNITEV IN POPOLNA ZLATEMNITEV. 
Delna zatemnitev bo razglašena z odlokom 
pristojnega organa. Ta se začne izvajati pra
viloma že ob nastopu neposredne vojne ne
v,arnosti in se izvaja do preklica ozi'l'oma raz
veljavttve odiloka. Pri delni zatemnitvi mora 
biti zatenmjena notranjost prostorov v vs<eh 
stanovanj,skih in drugih stavbah ter indu
strijskih in dirugi:h poslovnih objektih. S tem 
bo omogočeno delo znotraj prostorov, svet
loba pa se ne bo videla naVIZVen. Pri delni 
zatemnitvi bo dovoLjena sicer zmanjšana in 
omejena zunanja ra:?Jsvetjava le na pomemb
nejših uldčnd.h kll"iž.iščih, prometnih signalih i:n 
podobno. 
Popolno zatemnitev bomo izvedli na znak 
alarma o zračni nevM"Ilosti in na območju 
bojev. Popolna zatemnitev preneha na znak 
o prenehanju nevarnosti ~ZTačnega napada in 
po ruklazu poveljnikia vojaške enote. Potem 
zopet veljajo ukrepi za delno zatemnitev. Pri 
popolni zatemnitvi mora lbiti izkiljučena tudi 
vsa zunanja razsvetljava. Goce.ti smejo le ti
ste liuči, ki mmačujejo zakLoniš,ča, zdvavstve
ne ustam.orve ter p11ometne signale na po
membnejših križiščih. 
Za boljše ra~ZUmevanje naj [pOdčrtamo, da pri 
razsvetljavi notranjih prostor·ov doma ali v 
podjetju izvajamo enake zatemnirtvene ukre
pe ne glede na stopnjo zatemnitve. z,a,g(Jr1;(Jrvi
ti moramo torej, da nam svetloba ne bo uha
jala iz osvetljenih i()!l'Ostorov. Ne pozabimo, 
da .v primeru nenadnega zračnega napada 
lahko pride do ilzključitve električnega 
toka v omrežju. Pričakovati je tudi, da bo 
elelcirično omrežje pošlmdovano in da za 
daljši čas ne bo električnega toka. Za take 
primere j'e dobro i!meili d!oma, v podjetju ali 
ustanovi pripravljen rezervni vir za s·vetlo
ibo. Dobro nam bodo služile baterij'ske sve
tilke, sveča, plinske il.uči, petrolejke ali kar
bidovke. Izkušnje iz časov ,redukcije električ
nega toka so nas glede tega marsdkaj naučile. 
V TOZD so pripravljeni in se i1zpo;polnjujei'o 
ukrepi za zatemnjevanje. Vsa zunanja ,ra'L
sv·etljava bo izključena že ob raz;giLasitvi od
loka o delni zatemnitvi. Nekatere svetlobne 
površine (steklene srtwehe, večja okna, stekle
ne 'strehe itd.) bodo pl'ebarvane s temno-ne
pro~Lomo barvo delno ali v celoti. Vse dru
ge svetlobne powšdne, ki .so nujne za dlllevno 
svetlobo v prostol1ih, pa bomo zatemnjevali s 
premičnimi pripomočki. Za priplravo in izva
janje zatemnitveni!h ukrepov v TOZD je od
govoren štab za civiLno zaš·čirflo. Za zart;emnj e
vanje posameznih poslovnih m proizvodnih 
prosto~rov pa: so odigovorni vodje obratov, 
skladišč, sektorjev in pisarn. Zatemnjevanje 
v 'TOZD naj bo sk.rb tudi VISeh zaposlenih, 
saj gre za zaščitni ukrep, ki velja ILa .vse. 
V stanovanjih pa bomo kiot stanovalci in last
niki hiš zagotowli izvajanje zatemnitvenih 
ukrepov, tako da od zunaj ni moč opaziti 
nobene ,svetlobe. Pripraviti se moramo na za
temnitev, ki bo trajala brez prekinitve v 
obeh zatemnitrveni!h S/I;Ojpl!ljah. Stanov;anja (ne 
pozabimo na stopnišča) lahko ~aterrmimo z iz
ključitvijo aU z zasenčenjem svetlobnih vi
rov in pa z zatemnitvijo osvetljenih površin. 
Pripraviti se moramo, da taJkoj ob razglasitvi 
odloka o delni zatemnitvi n!llredimo nasled
nje: 
-odstranimo vse svetlobne vire, ki jih bo
mo lahko pogrešali (na balkpnih, terasah, 
dvoriščih, vhodih v h~še, 1garaže itd.) 
- kjerkoli je to mogoče, zamenjajmo žarni
ce z manjšimi 
- odvijmo vse »odvečne<< žarnice v hišd 
- prebmvamo' s temno-neprozorno barvo ali 
prekrijemo vse večje osvetljene površine (ve
lika okna, steklene strehe, steklene stene) 
- predvidimo m pripravimo vse potrebno za 
vsakdanje zatemnjevanje vseh ostalih svet
lobndh površin, ki 'SlO nam potvebne zru dnev
no svetlobo v stavbah 
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- še enkrat poučimo ill! opozo~rimo vse dru
žinske člane (tudi nagmlaj,še) o i:zvajanju in 
spoštovanju rzatemnitvenih ukrepov. 
Stekilene oz. osrvetljene pov.ršine (okna, vrata 
itd.) bomo zate.mnjevaH z že vgrajenimi pri
pomočki (rolete, naoknice, zavese) tam, kjer 
teh ni, pa z drugimi rpri])očnimi pripomočki. 
Ce nam zavese niso dovolj ,široke in dolge, 
bomo ob stram.i in piTi dnu okenske š1pe na
lepili 10 cm širok tvak neprozornega papirja. 
To lahko tudi preba["Vamo s temno, barvo. 
Ce imamo olkna ·z dvojnimi kri!li, lahko na 
notranje krilo nalep1mo ali pri!trdimo te
men ... neprozoren papi!r. Bodhevi odpremo no
tratlja klri11a. in ilmamo normalno srvetloi:Jo. 
Za zatemnjevanje bomo Uiporabili razne pred
mete, ki jih prav gotovo imamo že doma (raz
ne lepenke, tkanine, deske, lesonilt, iveri:ce, 
ultrapas, pločevino i:td.). Malo inventure na 
podstrešju, v garaži, v drvarnici in po oma
rah - pa ne bo treba posebnih st'l'oškov za 
zatemnjevanje stanovanj. 
Zatemnjevanje v prometu zajema svetlobne 
prometne znake in signale ter i[)['Ometna 
sredstva v cestnem, železniškem, rečnem in 
pomorskem prometu. Nas predvsem zanima 
kako bomo zatemnjevali v;o2lila v cestnem 
p.vometu. Na VISeh voZJi;1ih ostanejo osvetljena 
svetlobna telesa, ki so nujna za varen pro
met, venda'11 mO'l'ajo biti zasenčena. Vsa diru
ga razsvetljava mom bi!ti med !l:atemnitvijo iz
ključena. Sprednje luči (žarometi) morajo biti 
pri vseh voziilih zasenčene s posebnimi senč
niki, ki ne ipll'epuščaj.o svetlobo. 
za prehod svetlobe V'<Jidor.avno odprtino, dolgo 
Na sprednjem delu takega senč,nika pustimo 
5 do 8 cm i!n široko 1 do 2 cm (na motornih 
kolesih in kolesih je vodoravna odprtina ši
roka 1 cm.). Nad odiprUno !POStavimo strehico, 
da zmam.j,šuje rvllidnost svetlo/be iz :nraka. Na 
voziJlih izključimo dolge luči. Zavorne, vzvrat
ne in parkirne !luči ZlaiS'enčimo tako, da zago
tovimo prehod svetlobe ile skozi ozek vodora
ven prerez širok 1 cm. 
Iz vsega povedam.ega lahko ugotovimo, da 
moramo ~ izvajanje (pl'edpi:sa o zatemnjeva
nju predv,sem poznalti in \liPOŠtevati navodila 
in osnovna načela tega zaščitnega UJkrepa ter 
poiskati, pripraviti in dopolniti že obstoječa 
materi:aJ.na sredstva tako v TOZJ) kiot doma, 
da bi bili pdpiTavljeni, če bo kdaj potrebno. 

Naši dobri 
sodelavci 

Jovanič Desa 

K.A. 

Širom Jugoslavije imamo vse polno naših 
znancev, prijatelj'ev in sodelavcev, s katerimi 
prihajamo v stik pri našem poslovanju, zato 
vam bomo nekatere od časa do časa pred
stavili. 
Danes objavljamo portret Desanke J. Jova
novic - Dese, sekreta,rke Roslovnega rz.idr:uže
nja usnjarske industrije .INKO iz Beograda, 
ki je že we življenje povezana z usnj!llrSit
vom. 
Rojena je bila v Sviliajncu v Sl'lbiji. Njen oče 
je bil oi:Jrlnik, ki se je baVIi.l s predela'Vo kož 

drobnice in krZI!la in 1Jrgovi,no z us nj em, k.rz
nom, volno ter pi•tanjem in izvozom svinj, in 
se je tako že v nai.izgodnej-ših letih S[pOznala 
z dejavnostj,o, katero obdeluje še danes. Po 
vojni je diplomirala na beogra}ski Ekonom
ski :flakulteti (kot izreden študent). Takoj po 
osvobodiM se je zaposlila v Beo@"adu kot 
referent v podjetju Kotek:s Beograd, ki je bil 
takl1at centrala za vse jugos1orvansko področ
je. Od leta 1957 do 1959 je bila tov. Desa 
dwekltor podjetja za odkup surovih kož i:n 
volne v Novem Sadu za AP V:ojvodino ;piTi 
isti direkciji in je bila zamadi vestnega dela 
nagrajena od Prezidija Skupščine SFRJ z 
Oroenom dela III. reda kot edini pokrajinski 
direktor iz naše panoge. 
Ko so bila l. 195·1 ukinjena pokrajinska pod
jetja, se je Desa vrnila naj[p•rej v matično ;p.ad
jetje Koteks, nato pa 'Se je zaposlila v Zvezni 
direkoiji za materialne rezerve, nato, v Tr
gJOVIski komori mesta Beograd, Priwedni ko
mori Jugoslavije in od! leta 1973 - od iUSta
novitve - pri Poslovnem z-druženju usnjar
ske industrije Jugoslavije. 
Upamo, da ji bedo zdravje in delovni pogoji 
dopuščali, da bo še dolgo de1aia z mladost
nim žarom kiot dosil.ej za dobrobit /USnjarske 
industrije, ki ji je prirastla k srcu že v zgod
nj-i mladosti. 

G. J. 

Prišli - odšli 

V mesecu oktobru 1975 se je v Indus1'briji us
nja Vrhnika za;poslilo 51 delavcev, 38 delav
cev pa je nehalo delati 

a) TOZD USNJARNA VRHNIKA: 
prišli: Dragic.a Bašelj, iMomi'r Cosic, Vitomir 
Dečman, Majda Doilin!llr, Jelka Jernič, Steva 
Joveškiovic, Maruja Koler, Janko Markelc, 
Jernejka Merlak, Marjana Merlak, Slobodan
ka Malic, Branka Ogrin, Stefka Rihar, Z.o
fija S~nlmvic, Franc Suhadolnik, Dmgan Djo
kic, 
s služenja vojaškiega ~roka so se vrn1li: Vinko 
Bizjak, Alojz Bradeško, Mile Bulj, Nedeljko 
Muždeka, Stjepan Trvstenjak, 
odšli: ~ane Brenčič ml., Ži'VIka Ilic, Janez 
Krvina ml., Vida Novak, Nedeljka R:arnoše
vac, Marija Rožnik, BaJr:bara Sedej, Vida 
Skeljic, Blanka V>učic, Janez Zupančič, F·ranc
ka Zeleznik; 

I:J) v skupnih stmkorvni!h služ,bah S'ta se za
poslila Marko Haclar in AnJa Zekš, delati pa 
sta nehaJa Vesna Cernec i!n ing. Bogdan Ur
banc; 

c) TOZD USNJARNA ŠMARTNO: 
pl'li!šli: Ma:rij'a Ambrož, štefka Fa:šing, Jožefa 
HoSitnd.k, Ivan Jurjevec, Jelka Kvas, Boris 
Laharnar, Ljubomk M!llrinorvic, Anton Mar
tinčič, Milka Matijevič, Ana Mrak, I,;učka Re
pina, Marija Skulj, 
odšli; Alojz Mi'klav;čič, Barb!llra Vodenik; 

č) TOZD IGRAD - OPEKARNA VRHNIKA: 

prišli: Anton Maček, Anton Pečlin, 
odšli: Anton Plaht.ar; 

d) TOZD IGRAD - GRADBENIŠTVO 
VRHNIKA: 
prišli: Ivam. Viuk, 
s služenja vojaškega roka se je vrnil Drrugu
tin Gligic, 
odšli: Iz.et Abdic, Cedomir Aladjic, Radislav 
Bjelajac, Nenad K'l.lJ2lillic, Miihajlo Lajic, 
Zdravko žunic; 

e) TOZD USNJE-PLAST LJUBLJANA: 
prišli: nihče, 
odšli: Jožica Dragan, Dušanka Stanikovic, 
Adolf Tarmon; 



f) v TOZD MALOPRODAJNA MREZA v 
Ljubljani ni sprememb; 

g) TOZD TOVARNA USNJA SOSTANJ: 
prišli: Omer Avdic, Pero čakic, Elka•z Delic, 
Dragan Gavrilovic, Ivo Jularic, Dušan Karan, 
Ma.rija Oder, Stevan Popržan, Hamdija Pu
palovic, Martin štr1gll., Stanko Vuk.oja, Rado 
Vuk.ovic, 
odšli: Milena čeru, Raco Drag.ovic, Peter Dr
leski, Franc Greg;orc, Jože Gregurec, Bajro 
Haliliovic, Redjo Hasic, Ivan Hudej, Evgen 
Jesih, Ivan J,uric, Stanko Krašovec, Slavka 
Podvratnik, Stefka Vesenjak. 

J. B. 

Upokojitve 

Janez Zupančič 

a) TOZD usnjaJ<na V:rhnika: 
l. 10. 1975 je bil upokojen Janez Zupančič, 
rojen 15. 12. 1908. 
V IUV je rbil zaposleni od l. 4. 1946 do 31. l. 
1962, iko je bil obrat dru:žJbene prehrane od
dan Stanovanjski skupnosti Vrhnika, nato pa 
se je 20. 4. 1965 ponovno zaJpOslil v obratu 
družbene prehrane, kjer je delal do upolm
jitve. 
V letih sluŽJbovanja je qpravlj~ delo obra
tovnega kndigovodje, kinjdJgovodje pomožne 
dejavnosti, fl.liPravnika menzedinitlJazadnje eko
noma v obratu družbene prehrane; 

b) TOZD TovMna usnj'a Soštanj: 
V tej TOZD s1ta bila upokojena Franc Gre
gorc, rojen 9. l. 1917, zaposlen neprekinjeno 
od 16. 7. 1945 na delovnem mestu prevzemal
ca .surovih kož 
in. Evgen Jesih, ·rojen 31. 10. 1926, zaposlen 
od 19. 2. 1951, na delovnem mestu vodje vra
wsko-čuvajske sl~be. 

Vsem trem upokiojen.i!!Il članom se za njihovo 
dolgoletno delo iskreno I:?Jahvailjujerno in jim 
želimo še veliko zadovoljmh in :z;drav.ih let v 
zasluženem pokoju! 

Rojstni dnevi 
upokojenih članov 
v decembru 1975 

a) TOZD usnjarna VJ<bnika: 
Alojz Baloh 68 let, Silva Bizjak 42t iet, Mar
janca Grah 58 let, Viktor Grom 69 let, Ivan 
Krašovec 63 let, .A!niton Nagode 74 let, štefka 
Okrajšek 64 let, Janez Orešnik 71 ~et, Viktor 
Pajsar 63 ·let, Vika Semič 57 et, Ivan Serše 66 
let, Janez Zupančič 67 let; 

b) TOZD usnjarna Smartno: 
Alojz Erjavec 63 let, Vera Kostanjšek 68 let, 
Antonija Mandelj 41 let, štefan Rihar 70 let, 
Marija Samsa 6•5 let, Maks Skočir 65 let, Jo
žefa šula k 67 let, SLLva Vel1Ček 54 let; 

c) TOZD IGRAD - opekarne Vrhnika: 
Viktor lVLuha 63 let, Franc Nagode 63 Jet, 
Franc Sluga 75 let, Anton Tomažin 63 !let; 

č) TOZD Usnje-plast LjubUana: 
Angela Jel'ovšek 69 let, Julijana Kralj 71 let, 
Jože Sedej 63 •let; 

d) TOZD Tovarna usnja Soštanj 
Franjo Hlačer 62 let, Minka Keršič 53 let, 
Ivan KonoV'šek 62 let, Milka Koprivec 5·3 il.et, 
'IIomaž Kotnik 61 let, Boris Lenček 54 let, 
Alojz Luskovec 73 let, Pavel Naraločnik 74 
l.et, Jankio Osojiilik 72 let, štefka Pejovnik 68 
let, Ivan Rogelšek 64 let, Andrej stegnar 69 
let, Antonija Škrubej 53 1let, Anton Vrhovnik 
65 let, Ivan Zgomik 56 let. 

čestitamo! 
J. B. 

Naši jubilanti 

že dvanajstič po ·vrsti bodo letos praznovali 
delavci, zapoSil.eni v Industriji ;usnja V'vhnika, 
po 10, 15, 20i 25 in 30 let. 
N.aslednja tabela p!l'ikaooje število jubilantov 
po posameznih TOZD (vkljručno skupne stl'o
kovne .s•lužbe): 

:g :g :g ;g ·a ·a ·a !': 
d'i ~ 

t - t ~ "i' ~ 
,. 

"' g 
"' ::;: :> 

usnjarna 
Vrhnika 12 21 22 34 89 
usnjama 
šma•rtno 17 2:1 18 56 
!grad - gradb. 
Vrhnika 1 5 7 13 
!.grad - opekal'ne 
Vrhnika 1 1 2 4 
Usnje-plast 
Ljubljana 1 
Maloprodaj na 
mreža Lj-Uibtlj ana 2 2 
skupaj 1 12 39 49 64 165 

POllVIENSKI SEZNAM JUBILANTOV 

TOZD USNJARNA VRHNIKA (vključno 
skupne .strookovne službe): 
petindvajsetletniki: 
Amalija člrlcljek, Anton Gostiša, Marija Hor
vat, Ciril Hren, A!llton J ·ereb, Ivanka Jereb, 
Otmar Jeršinovič, Juika Milec, Pavel MO'le, 
Anton Molek, Ivanka Pečar, Franc Umek; 
dvajsetletniki: 
Mavija GabTšček, Fa-ancka Gre~ka, Jože 
Horva1t, Anica Jereb, Marija J,urjevčdč, lVLa
tija Kociper, Ivanka Košilr, Alojz Kupljenik, 
Stane Lenaršič, Jovan Matic, Anton Mesec 
roj. 1924, Viktor Mivšek, Majda Mole, F:ranc 
Oven, Rok Pečko, Jože Podobnik, Marica Se
dej, Mati1da ščupec, Anica šemrov, Marija 
Tominc roj. 1932, Marija Velrušče}t; 
petnajstletniki: 
Jožefa Bogataj, Marija Bogataj, Ana Butko, 
Vladimira Dimač, GaJbrijela Gostiša, Angela 
Gregorka, AJJbina GUJZelj, Marija J ·apelj roj. 
1937, Marija Jereb roj. 1928, Marija Knapič 
roj. 1943, Ana Klogovšek ll"Oj. 1927, Ana Kram
pač, Marija Mahovlic, A:!liica Malavašič, Ma
rija lVIesec, Slavka Petav·s, Julka Petrovčdč, 
Valentina Pirc, Anton Sokač, Nata!Ša Strajnar, 
Marija 'IIominc roj 1945, Stanko V:rbančič; 

desetletniki: 
Ana Bizjan, M111ko B~zj:aJll, Mi.ojka Božič, An
ton Dolenc, Harun Esati, Vmko Grbec, Av
gust Gutnik, ~a Hadaltn, Robert Jazbec, 
I.vana Kavčič, Cilka Knapič, Rudolf Kočevar, 
Jože Kotar, Franc Kunstek, Franc Lazanski, 
Jože Malavašič, Terezija MartiniČ.ič,, Ivan 
Mikulan, A~bin Nagode, Magdalena Nagode, 
Jožefa Parti., Maks Petkov;šek, Leopold Ra
puš, Julka Rož!IlalilJC, Ivankia Sluga, Marija 
S·luga, Karol šemrl, Betka šurca, Matevž Th
ček, Terezija Violj•Č, Ivarrrka Vrhovec, Rozalija 
Vrhovec, Janez Zupančič, Hiacinta Železnik; 
V TOZD USNJARNA ŠMARTNO: 
dvajsetletniki: 
Olga Berčon, Pavla Doblekar, Jožefa Dremelj, 
Ivan Fajdiga, Ana Gorišek, Ana Gradišek, 
Re:z;ka Hos1m.ik, I'l'ffia Izgoršek, Marija Nov
ljan, Vera Obreza, Franč1ška Perme, Ana 
Poglajen, Milka šLrok, Jože šušteršič, Marli
na Ulčar, Anton Zaman, Pepca Zore; 
petnajstletniki: 
Marij·a Breznikar, Cveta Ceglar, Ignac Cizer
le, Jožefa Erjavec, Mojzija Gorišek, Antoni
ja Jerin, Ivanka Kremžar, Ivanka Lokar, Ma
rija Nograšek, A1ojz Okoren, Marija Perme, 
Marija Pilnoza, Marija .Planinšek, Mall"ij.a Po
glajen, Marta P.ožar, ATI!ton Remec, Marija 
Repovž, Anton Savšek, Pavla SkuJbic, Jože 
Tomažič, Madja Tomažič; 
desetletniki: 
Stana Balant, F'rančiška Bučar, Kri-sta Ce
larc, Jožefa Cenkar, Frančiška Damj-an, Pav
la Grum, Marija Pevec, Ana Planinšek, Mi
lena Rob enik, Avgust · Rozma, Marija RJozina, 
Vojjjslav Savlmvic, Franc Slapničar, Ignac 
Slapničar, Jože Tomc, Marjan Ve1'baj1s, Mar
tin Vrisk, Antonija Zidar; 

V TOZD !GRAD _, GRADBENIŠTVO 
VRHNIKA: 
tridesetletniki: 
Niko Majer; 
petnajstletniki: 
Franc Gantar, Salkan Ibrahimovic, Alojz 
Jazbar, Franc Mlinar, Nada štirn; 
desetletniki: 
Pavel Kastelic, Jože Lavrič, Marija Mar·inČ, 
štefan Slabe, Ivan 'IIurk, Franc Uirh, Anton 
Ve hm; 

V TOZD !GRAD - OPEKARNE VRHNIKA: 
dvajsetletniki: 
Marjan Popit; 
petnajstletniki: 
Marta PlahtaJr; 
desetletniki: 
Martin Ogrin, Fata Djinic; 

V TOZD USNJE-PLAST LJUBLJANA: 
desetletniki: 
Anton Lov ka; 

V TOZD MALOPRODAJNA MREZA 
LJUBLJANA: 
desetletniki: 
Anastaz lVLanevic, Avrelij a Medk 

IZ TOZD Tovarna usnja šoštanj ni!smo pre
jeli podatkOIV. 

V skladu s samOIUJP['avnim sporazumom o os
novah in merilih notranje delitve sreds.tev za 
•osebne dohodke v IUV bodo prejeli jubi.l:aJllti 
naslednje nagrade: 
-v TOZD usnjarna Vrhnika, šmartno, ope
karne Vrhnika in maloprodajna mreža v 
Ljubljani: 
25-letniki po 4.100 diln 
20-letniki po 3.400 diJn 
15-letni!ki po 2.300 din 
lO-letniki po 1.200 din 

- v TOZD Igmd - gradbeništv-o Vrhnika: 
30-letniki po 4.600 din 
15-letniki !POlovico POV'Prečnega mesečnega 
neto osebnega diohodkia na zaposlenega v SR 
Sloveniji v preteklem letu 
lO-letniki nalilv;no (pel'O ali ročno uro 

- v TOZD Usnje-plast Lj,ubljana: 
10-J.etniki po 2.300 din 

Vsem našim jubilantom .~skreno čestilbamo 
in jim želimo še mnogo delovnih uspehov in 
osebne .sreče! 

~oleMiv IUV 
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Pogovor 
z jubilanti 
v TOZD Usnjarna 
Vrhnika 

Dobill. sem lepo, pa tudi make nexodno na
logo, da se, čepra'V' še precej manjka do no
vega leta, v imenu na!Šega glasila pogovorim 
z nekaterimi 1,etošnjimi jUJbilanti. To, da z 
njimi malo pola"aml.jam, je bila lepša plat 
medalje, manj prijetna plat medalje pa je 
v tem, ker ne moreš dobiti vsakega, ki bi ga 
rad; eden ima dopust, drogi dela v izmenah, 
nekdo je presramežljiv, da bi goV'Oril o sebi 
itd. No, nekaj pa sem jih le zasačil na njiho
vih delovnih mestih in tole so povedali: 

MAKS PETKOVSEK, ki bo slavil desetletni
oo dela pri nas, dela že deveto leto na stru
ženju. 
»Tu je kar v redu,« je dejal, »dobvo se ra
zumemo .tako med seboj kaklor ·tudi s p['edpo
stavljenimi in tudi čez ostalo nimam kaj reči. 
Da ibi šlo le tako naprej ! Ce pa se kdaj le 
sluča}no nallropiči IV meni kaj slaibe volje, jo 
pa preženem z glasbo. Na kitaa'o namreč 
brenkam že par let dalj kak'Or pa na stroju 
za struženje in še bom. 
Zelim si, da bi dobro delali in tako tudi do
bro zagLUŽlili, pa ženijo naj se ljudje, da bom 
igrail po ohcetih.« 

Petkovšek Maks (v sredini) s svojima kole
goma med nastopom na Dan žena 

Voljč Cvetka 

'IUdi CVETKA VOLJC bo slavila desetletn~co 
in tole mi je zaupala: »Dve [eti sem bila v 
ščetinami, ostalo pa v wnjarni. Ja, raje sem 
tukaj, imam bližje domov in pa lepo delo 
imam tukaj. Delam namreč na obrezovanju 
v' dodelavi. Ja, ena navada se me drži vse
skozi, ki mi včasih mal,o naTobe hodi. Nam
reč, kar imam na srcu, imam tudi na jeziku. 
Povem, kar mislim, pa pika. Kaj bi ,trajbala' 
hinavščino. S sodelaivkami se pa kar dobro 
razumemo. 
Zelim si, da bi vsi sklupaj tudi v bodoče ta
ko napredovali. In pa, da bi se zdravi hodili 
na Ulovko smučat ter da bi zdravi plavali po 
strunjanskem zaliVill!« 
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ANTON SOKAC, ki bo sl·avil 15-letnico, pa 
je takole obujal spomine: 
»Na Vrhniko sem prišel leta 1952, in sice11 iz 
Geodetske srednje šole v Zagrebu, kjex sem, 
zaradi pomanjkanja denarja in ker nisem do
bil štipendije, mora'~ zapil.lStiti študij. Prvi 
moji vtisi tukaj so bili bolj slabi, nikoli si 
nisem predstavljal, da bom kida} delal v us
njarstVill; vendar odl!očiti sem se moral za tja, 
kjer so bili pogoji za šolanje. Vajeniška do
ba mi je kar hitro minila, čeprav smo takirat 
vajenci pošteno garali. Parla"at sem se ta čas 
- seveda nepl'Oistovoljno ok!Opal v lužilnih in 
strojilnih jamah. Cas, ki sem ga prebil na 
Srednjetehnični šO!Li v Domžalah, je hil naj
lepše obdobje v mojem življenju. Bo odsluže
nju vojaškega roka je bil eden izmed veselih 
trenutkov mojega življenja takrat, ko sem si 
ustvaril družino in pa ko sem dobil stanova
nje v blolru, da' smo lepo skupaj. 
S svojimi sodelavci sem slrupaj prežirvljal do
bre in slabe trenutke v usnja11Ski industriji, 
kar ljudi zbliža. Del:ail. sem na !različnih me
stih v podjetju in nazadnje pristal v komer
cialnem sektorju kot vodja nabavne službe. 
K~nih velikih želja ne gojim. Zivim realno 
in se sklušam prilagoditi sedanjim tokovom 
žiwjenja.« 

Pirc Valentina 

Kdo ne pozna njenega vedrega smeha m 
njene dobre volje. Da, da, to je TINCA PIRC, 
ki tehta in šteje kože in je že ,tudi 15 let 
članica našega kolektiva. 
»Veš,« mi je deja:la, »na delovnem mestu ni
mam nobenih težav, !razen prahu. Malo huj
ši pr.oblem od njega pa je ~vsakodnevna pot 
v tovarno in nazaj domov. Kada,r je slabo 
vreme in je:OO.im na kolesu iz Blatne Brezo
vice [pll"oti Vrhniki ter mi po glavi in hrbtu 
šla"eblj'a dež, ni !ravno ~ijetno. Tudi če na
mete sneg, ga ni prijetno navsezgodaj ga
ziti. P·redno sem prišla v podjetje, sem dela
la v opekal1ni, tukaj pa sem bila 8 let v šče
tinami, 7 let pa sem rtukaj, kjer mi je tako 
všeč, da ne bi šla nik:amor nazaj. 
S sodelavci se dobl'o ·razumem, movebitne te
žave pa kolektivno preženemo s hecom in 
kofetkom.' 
Da bo le zdravje in denar, delo že samo 
pride,« se je poša:lila, nato pa dejala: »Saj 
tega ne boš napisal! Veš, čisto resno pa že
lim veliko uspehov našemu podjetju kot tudi 
vsem posameznikom, Im si tu služijo svoj kru
hek.« 

ANICA SEMROV, ki dela na biDUsilnem stro
ju in že dvaj,set let vsak dan stOlPa skozi 
vhodna v~ata našega podjetja, je po lm'.atkem 
pvemislelru rekla: >>Ja, vidiš, [pQglej kakšna 
razlika je med našim danes in tistimi leti, ko 
sem prišla v podjetje. Samo kako je danes 
urejen prevoz delavcev. Spominjam se, kako 
je bilo v·časih: iliovornjak namesto avtobusa 
in pozimi, ko cesta ni bila preorana, smo jo 
mahaLi kar [peš na delo; devet kilometrov iz 
Podlipe do tovarne in pO[pOldne prav toliko 
nazaj. Za malico pa košček kruha in ma:lo 
hladne ,proje'. Danes je vse to urejeno. 

Zelim in upam, da bo podjetje tudi vnaprej 
tako lepo napredovailo kakor v zadnjih letih. 
In če se bom tudi vnaprej s sodelav~ ta
ko lepo razumela kakor sedaj, !Pa bo vse v 
redu.« 

Semrov Anica 

JOZE HORVAT, čimžanje in strojenje je 
njegovo delo, se je zazrl prek sodov in po
modroval: 
»Hm, kar hitro je miniLo teh dvajset let. Ta 
čas sem si kupil hišo in jo predelel; je pa 
je še ma!t'Sikaj za narediti, ni vse ,fertik'. 
Otroci se ženijo :in. ibi radi svoj prostor. Pre
cej nas je v <trumru in [pll"ostora ni nikoli do
volj. Upam, da bom v pl1ihodnjem letu dobil 
posojilo i!n tako pospešil svoje načr;te. 
Stirje delamo slrupaj na tem delovnem mestu 
in se ze[o dobro r~emo. Vse ljudi imam 
rad, posebno še nežni del,« se je pošalil in 
nadaljeval: »Rad sem z vsemi prijatelj. Naj
bolj si želim, zdravja, ki sedaj ni ra'V'no naj
boljše. Pa to si želim, da bi prodali čim več 
in čim bolj·šega wnja, da bi talro bila tudi 
točka čim več vredlna! « 

MARIJA VELUSCEK, ki deLa v sortirnici 
goiovega USillja in je ,tudJi med našimi dvad
setletniki ozivoma dvajsetletnicami, me je po
čila po ramenu in dejala: >>Veš, meni opti
mizma in dobre volje nikidli ne 2m1:anjka. Naj
bolj; pa sem v teh letih bila vesela tala-at, ko 
sem ,pred sedmimi leti ponovno prišla iz šče
tina·rne naza1 v usnjamo. Tukaj v tem oko
lju mi je veliko lbolj v;šeč. Se veli:ko bolj kot 
za omenjeno premestitev pa sem podjetju 
hvaležna za podeljeno stanovanje. Zadovolj
na sem s svojim delovnim meS<tom ter s svo
jimi prelju:bimi sodelavkami in predpostav
l.jen~mi. 

Zelim si pred!Vsem zdravja, podjetju pa ve
liko uspeha; saj če bo uspešno podjetje, bo
mo dobro shaja.Ji tudi mi. Zivijo!« 

»Veš,<< mi je dejal 0'11MAR JERSINOVIC, 
kio sva ·sedla k pogovoru, >>kar je dobrega, se 
rado pozabi, kar je slabega, pa še prej. Pa 
vendar, ko se om-em na prebodenih ali še bo
lje ,predelanih' petindvajset iet, lahko ugoto
vim, da smo po period-ičnih krizah od 53.-61. 
leta dalje dosegli smOII'aj 'neverjeten napre
dek, tako po pestrosti p110izvodnje, kvaliteti, 
o11ganizaciji, količini, mode11nizaciji itd. Da
nes dosegamo z istim številom ~aposlenih kot . 
pred ,tem obdobjem trila"at tolikšno proizvod
njo. Zato je zame žalostna ugotovitev, da 
bodo <tovariši iz moje generacije, ki so zapo-



Je1".~inovič Otmar 

sieni v tehničnem sektorju, začeli .poča·si od
hajati v pokoj. In misel, da• sem med njimi 
že kot .četrti na vrsti, mi ni ra!V'no preveč pri
jetna. Težlro se bo posloviti posebno sedaj, ko 
je vse s1teklo kakor je treba in ko razvoj in 
moderni•zacija v usnjarstvu tako napreduje. 
V svoji petindvajsteletni delovni dobi sem bH 
na raznih vodstvenih delovnih mestih, vse
skm;i sodelujem .pri samo\liprav.ljan:ju, bil sem 
tudi prV1i predsednik upravnega odbora. Ve
sel sem, ko vidim, kolik;o je samoupravljanje 
do danes že napredova1o. 
želim, da bi kol:ek!tiv tudi v bodoče dosegal 
velike poslovne uspehe in da, bi si še iZJbolj
šal sVJoj renome na domačem in tujem trži
šču.<< 

J ULKA MILEC ~ brušenje je njen poklic 
in delo - mi je dejala, .klo sem naslonil ko
molec na njen stroj: 
»0, veš, p;red petiJndvaj1setimi JetJ je bi1o lušt
no, saj sem bila petindvajset let mlajša in 
ne samo zaradi tega. Iz Loga•tca, kjer sem do
ma, smo se voZJil.i na deLo s kamionom. Leta 
1952 smo ženske spale kar v tovarniški lm
palnici, ker prevoz zaradi •Oibi1ice snega ni 
bil mogoč. 
Delala sem 'VlS'e[)Ov.sod, tudi pri zida;rjih. V 
lužilnici !Sem pobirala kože iz soda. Spomi
nj:am se, da je nekoč !Zaradi nepazljivosti so
deU.a:vec pognal sod, ko ,sem bila jatZ v njem 
in me je e:av.rtelo s cepljencem ·v.red; pa se je 
VJse srečno konča1o, saj vidiš, da sem še živa 
in celo petLndva1j.setletnico praznujem. 
Spominjam se, da mi je nekoč ušel kamion 
ozil:-oma .sem ga zamudil:a, >pa sem jo kar peš 
ucvrla za njim iz Log;atca !Proti Vrhniki in 
le z majhno zamudo !Prišla na delo. 
Ceprav je bilo V·Ča1sih ~težko, je bi1o vend:a.r 
lepo, ker smo držali skupaj! in nam ni šlo le 
za denar. Uživruli .smo mdi v delu in ne samo 
v p~ačilu. 
Vesela sem, ker smo sedaj v s'!oj1i hiši, ki 
smo }ol s pomočj-o tovwniškega posojila sami 
prigarali in srečna .sem, ker nimam več noč
nega dela. Odkar ne delam pono·či, sem veli
ko bolj zdrava. 
Da, zdravja si tudi v;naprej žeHm in pa da 
bi imeli vedno dovolj dela, ker potem bomo 
tudi temu primerno plačani. 
Lep pozdrav vsem!<< 
Slavljence je za trenutek zmotila pri delu in 
z njimi pokramljal 

I. M. 

Pogovor 
z jubilanti - TOZD 

" 
Usnjarne Smartno 

Vprašanja: 
l. Kakšni •spomilni vas vezeJo na leta, ki ste 
jih preživeli v naš·em klolek!titvu? 
2. Kakšnih sprememb pri delu si želite v prli
hodnje? 
3. Vaše želje v novem letu. 

IVAN FAJDIGA, rojen 10. X. 1928 v Sobra
čah, je v našem kolektivu Z!lJPOSlen kot vra
tar že 20 let. 
Prej sem delal doma na kmetiji, ko pa sem 
izgubil desno rokio, sem 1se zaposlil v To
varni usnja ko1t vratar. V začetku je bilo za
me zei1o težko, ker me je ovirala poškodova
na roka. Poleg ·tega pa je bil v vsaki izmeni 
en sam vratar. V tovarni ni biJ:o javne raz
svetlja!Ve, ograja okvog tovarne je bila zelo 
poškodovana, tako da mi je bilo na noonih 
obhodih '!Časih kaT tesno. 
Danes so se razmere zelo i!llboljša'le, čeprav 
je deU.o v bistvu ·isto. Težim je edilno dopol
dne, ko je en sam vratar. K!ontrolirati je tre
ba vrata, biti pri tehtnici in še v lo•ži pri te
lefonu. Delo bi bi1lo zelo olajšano, ko bi imeili 
avtomatsko zapornico. Tudi kontrola bi bila 
s >tem mnogo učinkovitejša. 
Zaradi veli<ke odgovornosti, ki jo nosimo vra
tarji, hi zaslužili nekoliko 'Višji osebni doho
dek. V novem letu si žeHm edino zdravja in 
da bi podjetje še naprej tal"o dobro gol:lpoda
rilo. 

Fajdiga Ivan 

IRMA IZGOR SEK , rojena 30. VII. 1930 v 
šma.rtnem, je za[loslena ;pri nas od leta 1955. 
Delala je na skoraj vseh deLovnih mestih 
v tovarniški admilrnstraciji, danes pa je ana
litik. 
Spomini na p;retek!lih 20 let so zelo pi'sani. 
Najtežje je bilo nam vsem, ko je bila tovar
na pod prisilno .upravo. Zaslužili smo le 15 
tiosočakov, še hujša pa je bila negotovost. 
Tudi delo je bil.o prej ·zahtev;nejše in zamud
nejše, saj smo imeli samo eno seštevalkio in 
eno množilko. Danes nam pri delu pomagaj·o 

,r:ačunski IS'trodi in 1rač:u:n:ail.nLk na Vrhniki. 
Rada se spolTIIIlim svojih mladih let, ko smo 
prirejali mitinge, k!o smo imeli svoj ansambel, 
pevski zbor, folklorna sk.up~no. Ne morem 
raz'UJmeti današnje mladine, ki ima, to1ilro 
možnosti, (pa jih ne zna a1i noče izkoristiti. 
K!olik!okrat se spomnim na jazz instrumente, 
ki jih čuva tov. Berčon. Kaj ni nik!ogar, ki bi 
zaigral nanje in napravil veselje sebi in nam? 
V novem letu si želim le, da bi se na delov
nem mestu še naq:J>rej tako dobvo razumeli 
in da bi bili dobri poslovni rezuilta1ti. 

MARIJA BREZNIKAR, :mjena 5. IL 1942 v 
Veliki Kostrevnici, dela v podjetju že 15 let 
v konfekciji krzna. Trenutno je kontrolor 
krznenih plaščev. 

Bila sem ena prV1ih, Iti smo konč~e ;pokliono 
šolo za kr:zmeno konfekcij>o. Bile smo na prak
si v Ljubljani, zato dela:mo b~.j zahtev;na 
dela. Včasih smo delali le navadno .ovčje krz
no, zadnje č:ase pa delamo veliko konfekcije 
iz plemenitega krzna, klar se seveda pozna 
tudi na dohodkih. Težko je, ker je naše delo 
sezonsko in je spomladi zelo malo naročil. 
Lebos smo imeli !Velike >težave z dobavo kož. 
želim si, da bi čimprej zgradi'li novo lm'zna
rijo, ker bi imeli tudi mi s tem za.got,o!Vljeno 
domačo :surovino. 
Kot članico delavskega >Sveta me zelo moti, 
da je na sestankih tako sk!romna udeležba. To 
delo zelo otežklo!ča. Vse prevečklrat rešuje 
disciplinske p;robleme delavski svet. Mislim, 
da je za to pristojna dilscipUnska komisija. 
želim si, da bi bU poslovni uspehi še na!P•rej 
tako dobri, osebno pa želim, da bi bila zdra
va in da bi bila hčerka fPri!dna v š·oli. 

MARIJA NOGRASEK, .rojena 7. XL 1938 v 
Zavrsniku, Je izučena šivilja, dela v konfek
ciji velurja. 
V lron:fekciji velurja delaJm od njene ustano
vitve. V I.OOIČetku je 1billo delo mnogo 
bolj obrtniška. Vsak izdelek je :začela in 
končala ena sama delavka. Danes delamo na 
trakovih, kar je produktivnost zelo dvignilo. 
Rada de'Lam tu, vendar se mi zdi, da bi mo
rale Mti p1ače glede na kvrulifikacij o višje. 
De1o ovira tudi veli'ka prostorska stiska v de
la'.'nioi, da o natrpani garderobi ne .govorim. 
Nas delavke zelo motijo tudi neprilagojene 
norme, saj jih pri nekaterih artikJih zlahka 
dosegama, pri drugih pa zeLo težko. V zad
njem času imamo og,romno naročil in mo;ra
mo delati nadure. Res, da je zaslužek znat
no višji, toda martere, ki nimajo urejenega 
vaTstva otrok, to zelo obremenjuje. Zadov·olj
na bi billa, če bi se v :novem l:etu vsaj nekaj 
tega, kar sem naštela, uredi1o. 

Nograšek Marija 

AVGUST ROZINA, ,rojen 20. V. 1941 na Vra
tih nad Bogenšperkom, dela v krzmariji od 
leta 1965. 
Prva tri leta sem delal ·v mokrem oddelku 
pri ~zmetu lmž iz motovil. Potem sem prevzel 
delq pJ:Ii. stroju za mokro raztegovanje OIV'čj>ih 
kož. Odkar dela:m v kirznarni, se je maTsikaj 
spremenilo. ~časih smo kože veliko prena
šali, ker sta billa samo dva vozička. Tudi na
mok je zdaj lažji, ker ni več jam. še vedno 
pa je delo zelo težko. Mislim, da je resnično 
treba delovne pogoj-e izboljšati. Vlaga lin 
strupene pare kaj kma1u načnejo Zldva'!je in 
telesno kondicijo. V našem podjetju na:vaden 
delavec zelo težko napreduje, ker ni nikake 
movnosti kvalifikacije ali polkivalifilmcije. Ko 
si .nekoliko Sttarej,ši, nimaš '!ec toliko mo:či in 
mladi te Zllahka prehitijo. Ta>kio lahko nekdo, 
ki je dva meseca " krl')nariji, več zas1luži kot 
tisti, ki della že nekaj ·Let. 
V novem, letu imam veliko načrtov. In če se 
jih bo uresničilo le nekaj, bom zadovoljen. 

M. M. 
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Zenska plaščw podložena s krzn eno podlago 
izdelana v goveji napi 

Pisma vojakov 

V prvih vrsticah prejmite lepe pozdrave. Ob
enem se vam najlepše zahvaljujem za vse 
prejete številke Usnjarja. Vaš list prejema:•~ 
redno in pravi čas, saj edino po tem listu. 
lahko spoznam in zvem, kwj se dela in do
gaja v našem kolektivu. Na vojaško discipli
no sem se že kar privadil, saj bo ravno zdaj 
že sedem mesecev, odkar sem odšel od doma. 
V naši kasarni je zelo malo Slovencev. V na.ši 
enoti je samo eden, in to po imenu Dušan, s 
katerim se odlično razumeva. Tako da sem 
Slovensko že kar malo pozabil. Glede hrane 
se nimam kaj pritoževat-i. No, jaz sem se naj
bolj navadil na stražo, saj jo imam okrog 80 
dni, pa tudi zelja mi ne manjka. Na straži 
bom do konca vojnega ?'aka. Odkar sem kon
čal vaje, ne vem več, kaj so čevlji, ker sedaj 
delam v pisarn·i pri komandirju enote. Ce
prav mi ni nič hudega, se dostik?·at spomnim 
na vaše oddelke in tovarno. Dnevi minevajo 
še kar hitro, ker imam vedno• dovolj dela. Se
daj pa prejmite lepe pozdrave in še naprej 
dobro poslujte. 
Posebno pa pozdravljam najbližje sodelavce 
iz Horjula. 

Malovrh Stanko 
V. P. 3046-15 
11082 ZEMUN 
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Kako smo poslovali 
v letošnjih 10. mesecih 
v primerjavi z lanskim 
istim obdobjem., 
pokažejo naslednji 
podatki: 

Namok kož 
svin}sk!e kože ton 
goveje ko·že ton 
ovčje kože ton 
skupaj ton 

Proizvodnja 
svinjsko usnje s; ceplj. m2 
goveje usnje s ceplj. m2 
goveje podplatno 
in tehnično .usnje kg 
krzno m2 
sortirane ščetine kg 
poraba usnja v usnjenih 
konfekcijah in galanteriji m2 
poraba k!rzna v konfekoiji krzna m2 
opeka enot 

J\ic !5?d r!ošč iz goveje nape 

Plan :z a Indeks 
I.-X./75 I.-X ./74 Indel{s leto 1975 los. plan; 

15.659 14.573 107 18.640 101 
5.679 5.133 111 7.315 93 

632 576 110 785 97 
21.970 20.282 108 26.740 99 

3,472.892 3,087.898 112 4,000.000 104 
9-82.403 798.132 123 1,420.000 83 

534.900 551.803 97 350.000 183 
22.6.509 178.644 127 240.000 113 

84.914 74.942 113 105.00[) 97 

206.362 197.988 104 280.000 88 
23.983 20.394 118 30.000 96 

5,614.834 5,944.757 94 6,710.000 100 

Izvoz v dolarjih $ 13,786.040 11,448.048 120 16,000.000 103 

Dragi sodelavci! 

Po dolgem času se vam spet oglwšam. Pre
teklo je že skoraj celo leto in vojaški roki se 
mi že počasi izteka, venda?" so pred mano se 
celi trije meseci. Javljam se vam res bolj red
ko, no tudi obiskati vas nisem uspel, ke?· sem 
bil. doma le ob sobotah in nedeljah. Med dru
gim sem tudi z vašim-našim listom kraj·· 
šal čas in radovedna spremljal novice iz do
mačega kmja. Tudi marsikaj o razširitvi ob
Tata konfekcije sem izvedel. 
Računam, da bom »Usnjarja« prejemal tukaj 
samo še trikrat, ker nameravam četrtega do
biti že v službi 
Zopet vam sporočam, da so mi spremenili na .. 
s1.ov - vojno pošto in se sedaj glasi : 
L . S., V. p, 1266/18, 65270 AJDOVSCINA 
Zaenkrat vas lepo pozdravljam iz sončne, 
vendar vetrovne Ajdovščine 

vojak Ludvik Stanovnik 

Spoštovani sodelavci in sodelavke! 

Prišel je dan odločitve, da vam pišem neka.j 
skromnih besed, s ka·terimi vas prav lepo 
pozdravljam. Oglašam se vam iz daljnjega 
mesta Kraljeva, ki leži južno od Beograda. Ker 
služim vojaški rok, sem se odločil, da se vam 
kaj oglasim. V vsakem Usnjarju berem pisma 
vojakov, pa sem si mislil, da bi bilo lepo, ako 
bi tudi jaz napisal nekaj besed. 
Cas beži naprej, meni pa mineva polovica voj
nega roka. Tukaj živim kar sodobno. Hrano 
imam dobro, saj imam na izbiro kar tri v1·ste 
hrane. Vaje sem dokončal s prav dobrim uspe
hom in sedaj delam v skladišču, kjer sem 
četni evident. Da vam povem po pravici, nič 
mi ni hudega. S seboj imam tudi svojega 
k.onjička, ki mi ob sobotah in nedeljah po
maga preganjati dolgčas. 

Za danes immte dovolj, pa drugič več, če mi. 
bo kclo odpisal!? 

Vojak Ogrin Branko 
V. P. 8977/KS 
36002 K ?' a l j e v o 

Po~novno izide knjiga 
o Crni roki 

Najbolj iskana knjiga letos pri nas je bila 
Jožeta Vid:ica PO SLEDOVIH CRNE ROKE. 
Prva naklada 7000 izvodorv je bila razproda
na v dveh tednih., Prvi bralci so poslal·i av
torju nekaj ;pr~pomb, opozoriU so ga na zlo
čine, zločince in žrtve, ki zanje še ni vedel, 
1n Jože V1dic se Je znova podal po sledovih 
črne mke, da je kinjigo dopolnil. Knjiga je 
narasla za nad 100 strani in bo ponorvno izšb 
20. decembra. Bralci, kii bi knjd.go naročili 
pred izidom in jo plačali do 15. decembra, 
jo dobijo za 180din, kolikor je veljala prva 
izdaja. Po 15. decembru bo cena knjige za
radi !pOvečanega obsega 202 din. 
Naročila je treba !pOSlati na naslov: 
Založba Borec 
61001 Ljubljana 
Miklošičeva 28 
p. p. 203 
Hkrati z naročilom je treba nakazati 180 din 
po položnici na račun št. 50101-603-45772 s 
prip~som >>Za črno roko«. 



Založba vam še posebej pri•poroča naslednje 
svoje izdaje : 
Jože Vidic: ZLOČIN PRI LENARTU 160 din 
Vinko Trinkaus: OBVESčEVALCI 190 din 
S:pectator: MAFIJA VčERAJ 
IN DANES 185 din 

Naš razgovor 

Na razgov01r Simo povabili dolgoletno sode
lavko tov. Ivanko VRABič, zapos:leno v obra
tu vegetabiL. 
'.IIovadšica Vra.bičeva je član našega kolekti
va že 26 let. Rodi1a se je 1929. leta v Ravnah 
pri Soštanju. Pri nas je začela delati, ko j1i 
je bi1o 20 .let, do tak,rat pa je bila doma. Naj
prej je biLa dodeljena ·skUJPdni, ki je skrbela 
za č.iščenje dv01rišča. Takrat je veoina novo
sprejetih bilo razporejenih naj!Prej za oprav
ljanje dvoriščnih del. če so se izkazali, pa so 
l:ahlm šl.i na deLo v ,proizvodnjo. Naša sogo
vornica je bila že tretji dan po sprejemu na 
delo premeščena v oddelek lil~anca, obrata 
vegetabil. Najprej je opravljala. delo rpri li
kalnem s.trodu, nato snemala v sušilnici, 
skratka opravljala vs.a dela, razen blanžira
nja in pufanja, kar predstaVllja izra-Zlito mo·
ško oprav.tlo. Kot se spominja, so v tistih 
časih delali veHiko več kot pa sedaj. Takrat 
je imel vsak,do točno določeno delo, katerega 
je moral vestno opraviti. Danes tega ni več, 
sa•j se je proizvodnja precej zmanjšala iin tu
di ljudi je manj. Zaradi <tega korož~ od enega 
do drugega deloVJnega meSita, kot narekuje 
proizvodnja. S sodelavci ima že od nek.daj 
urejene tovariške odnose, ta•l{io da ji delo 
poteka nemoteno, v prijateljstvu d.n slo~. 
Tov. Vrabilčeva se je udejstvovala tudi kot 
uda,rnik: in sodelovala pri urejevanju okolja 
v So•štanju. 
Ko j.e ·začela z del10m in leta kasneje, je bila 
disciplina na višini, venda1r pa je od časa do 
časa tudi upadala. Do nadrejenih so čutili 
dobršno mero spoštovanja. Pri delu niso ni
koli iskali izgovorov, ampak s·o .ga opravljali 
vestno in kakovostno. 
Naša Slo:govornica je ·tudi ·mal1:i. Sta.Tejša hčer
ka je že odšla po materinih st01pinjah in se 
zaposLila v naši to•va11ni, v dodelavi obrata 
krom. Poleg nje ima še dva šoloobvezna 
otroka. 
Povedala na1m je, da je navdušena nad ure
jevanjem in dok,ončno ureditvJjo novega ob
rata družbene prehrane, saj smatra, da ure
jena hrana predstavlja važen Oiniltelj pri us
pešnem in varnem del.u. 
Zelimo ji, da bi še :dolgo ostala v naši sredini 
in UIPamo, da bo nekoč delala v primemej.ših 
delovnih prostorih, kot Pa so obstoječi v ve
getabilu. 

Z. M. 

Prešanje na hidravličn'i stiskalnici 

Domovini 

Zavriskajte, zapojte ljudje! 
Naj pesem odmeva po mestih, vaseh 
in prek na·ših meja! 
Naj seže do vseh, 
ki jim po žilah! kri naših rodov se pretaka. 

Zavriskajte, zapojte ljudje! 
RepUJblika na·ša svoj p11azmik slavi. 
Naj bo nocoj toplo v vseh naših domovih, 
naj nocoj bo v vseh srcih toplo, 
ki jim domovina je mati, 
ki jim je domovina ljubezen, 
ki jim domovina je vse! 

Sest bakelj v ogenj mogočen se druži, 
ogenj še večji naj v •srcih go·ri: 
ogenj pono1sa in ogenj ljubezni! 

Jugoslavija naša! 
Naj veČI!l-o ti baklja svobode goJ'i! 
čez širno zemljo, ~er č1ovek prebiva, 
zatiranim v srcih naj nade budi! 
Jugoslavija naša! 
Naj tvoje hčere in tvoji sinovi 
v bratski s,Joogi gradijo nov .svet; 
da od Djevdjelije dq očaka TJ"iglava 
vsem bo enako cvetel sreče cvet!! ! 

I. M. 

Prijetno in 
koristno srečanje 
gasilcev 

Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo 1z 
TOZD šoštanj nas je prijetno presenetilo s 
;prijamm povabi•lom na .sem1nar iz gasilstva. 
Vabilu smo se odzvali trije člani iz TOZD 
Vrhnika ter večje števLlo gasi:lcev iz šmart
nega. Tako so gasilska društva na.ših treh 
TOZD iZJmenjala izkušnje iz gasilskega delo
vanja, obenem pa poslušala zanimJve teme iz 
preventive in gasiLske taktike gašenja, kakor 
tudi temo iz družbene samozaščite ter temo 

iz vojooke takltike. Fredavatelja iz Soštanja 
sta to gradivo zelo nazorno prikazala. 
Po og:ledu nj-ihovega .gasilskega doma, ki je 
v sami tovarni, je treba povedati, da imajo 
v njem zgJleden red. Vse je zelo funkcional
no urejeno, kar rn:a žClil.oSit za .našega na Vrh
niki ne velja zaradi utesnjenosti. Prijetno je 
v takem druMvu delati, saj j,ih odlilmje med
sebojno raZJUiffievanje ter delavnost, saj so s:i 
marsikaj uredilli sami. Vsi prisotni smo se s 
tovamišk!ilm avtobusom odpeljali po zelo str
mi in vijugasti cesti v .približno 20 km odda
ljeno planinsko !POstojanko na Slemenu na 
nadmorski višini 1095 m. Ta dom je last 
TOZD Soštanj in je na !Zelo lepi leg.i. V J.epem 
vremenu je od tu prekirasen razgled. Je oskr
bovan ter primeren za dopustnike, 1kd. si že
lij-o svežega ZJraka, sprehodov, predvsem pa 
mir. Gasilec ne bi bLI gasilec, če si ne bi 
po prijetni vožnji v všilne privoščil še nekaj 
alkoholnih ·ur pri pultu tako prijazne koče. 
Verjetno je ·tudi drugod na K:ranjskem to v 
navadii, saj drugače ne bi mogel nobeden 
zbrano poslušati še tako .privlačnega preda
vanja, kot je bilo naše, če bi te npr. te~ma 
žeja. V s·vetlem prizidku doma smo nekako 
tri ure sledili predavanju. Seveda pa sta to
val'iša pl'edavatel.ja ilmela zveste poslušalce, 
kar ni v navadi v nobeni redni š·oli. Tako 
nam je tov. Osoteršek iz termoelektrarne So
štanj obširno pripovedoval iz ~aSitnih izkušenj, 
kako je treba izvajati .uh-repe, da ne pride 
do poža~ra, eklsplozlij i:td. Poudaril je, da se 
i:z iiZkušenj najbolje naučimo, ka'ko pristopi
mo k reševanju imovine občanov ter družbe
ne lastnine. Posebno skrb pa moramo na !P'I"
vem mestu posveti•ti človeku, saj je življenje 
največje bogastvo. Opozoril mas je tudi na 
raJZliko, ki je nasta[a v rz;adnjem času pri ga
šenjru kmečkega doma. Ni več kmetija, kot je 
bila pred leti. FoV!Sod se je pojavil plin, ben
cin itd., !Pa mo11amo rzato pllistopiti k reševa
nju 'lwt pri industrjiji. Posebna .tema pa je 
bi1a posvečena vojašk,i taktiki nekoč in da
nes od 'UIPOrabe klasiČI!lega eksploziva, upo
rabe ,plina, napalm 'bomb .ter drugih &ed
stev. 
Drugo .po·lovioo časa pa smo .po.svetili zelo 
pomembni temi, ki je v tem času pomembna. 
To je ·o dmžbeni samozaščiti, o kater-i bi mo
ral vsak občan bilti dobro poučen, saj gre za 
zaščito samostojne neuvrščene poUJ1;ike. Zato 
pa. moramo biti budni in odpraVlljati slabosti, 
ki se pojavljajo, da tega ne bi izkoristili naši 
sovražniki v svoje slabe namene. Potem smo 
sledili .1zvajanju predavatelja V·rstiča·, ki nam 
je pojasnil metode sovra·Žlnega delovanda proti 
naši državi, kakor tudi: :proti vsem državam v 
svetu, od vmešarvanaa v Korej.i, čilu pa tja do 
Vietnama. ' 
Po končanem predavanju smo tmeli kosilo, 
med katerim ;pa smo disk,utirali tja do tretje 
ure po:po1dne. Gradiva smo imeLi dovolj, tako 
da smo morali prekmalu ocLriniti v dolino, v 
zakajeni Soštanj, od tu :r>a vsa:k na svoj ko-

Na srečanju članov PIGD, ki ga je organizi
ralo PIGD TUS Soštanj so bila zanimiva pre
davanja s področja gasilstva in družbene sa
mozaščite 
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nec. Seveda ,pa smo se prisrčno po~lovili od 
prijiCIJ&lJih domačinov z željo, da se pon·ovno 
srečamo. Vožnja. domov j.e hila ;prijetna, če
prav se je naš šofer Tomo· sJ.albo po•čutil. Ver
jetno boste sami ugotovili zakaj. 
Tovarišem iz š ·oštanj>a iskrena hvala in kma
lu na pono•vnem s~ečanju. 

Jesenski plan 
izpolnjen 

T. E. 

Po enajstih napornih tekmah se je končal 
jesenski del tek!!nova•nja v zahodni skupini 
conske nog~ometne lige, kjer ro nastopali tudi 
whniški nogometaši. Moštvo Usnjarja je v 
prvem delu rzbralo 12 >točk (54,5 °/o·) in se 
uvrstilo na rolidno sedlmo mesto z isrtim šte
vilom Wčk !k!ot četrtouvr.šočeni Kamnik. 
V •zadnjem jesenskem lwlu so nogometaši 
Usnjarja gostoi\T•ali v Litiji proti jesenskemu 
prvaku Li·tijd in i:zgJUJbili s 3 : O. Za Usnjar so 
igrali: Pantelic, Golob, Obla<k, RUJpnik, Star
čevič, Mijato·vic, Mole, M. Haclar, Rus, S . 
Haclar tn Korošec. · 
Ob zaključku IJ["Vega dela ·smo napravili an
keto med nekaterimi v.rhnišklimi nogometaši 
in jih vprašaili kalm so zadovruoni z doseže
nim mestom ~n kaj pričailruje(jo od nadalje
vanja spomladi. Povedali so nam: 
STANE HACLAR: .»Letošnje tekmovanje v 
ZCNL je bilo z.e~o izenačeno, saj je razlika 
med ·tretjeui\TrŠČ·eno BeiLo K!rajino in devetim 
LTH le tri točke in spom1aldan:sko nadaljeva
nj-e lahlm .prinese še marsikaj zanimivega. 
Prepričan sem, da bomo tud>d v nadaljevanju 
igmii dolb1ro in da bomo zadO\roiljili !!llaše na
vijače.<< 

RUPNIK: »Mislim, da smo opravi·čili zaupa
nje trenerja in nav~jačev. Lahko bi osvojili 
še kakšno točlko več n:a »domačem<< igrišču v 
Ljubljand, >toda žal nam igrišče »ne leži<<. Z 
dograditvijo našega ·igrišča se nam obetajo 
boljši rezultati.<< 
KOROŠEC: »Zado·voljen sem z doseženim. 
Vse to je (plod odličnega dela v klubu. Ce 
bomo tako nadia~;jevali, portem ibodo tudi re
zultati boljši. V nadaljevandu p~ičakujem še 
boljšo ig•m in da se ibomo ob koncu prvenst
va u~stili v zgornjo polovico J.es<tvice.<< 
MARKO HACLAR: »Nač11t smo dosegli. Z 
nekoliko več športne sreče se bi lahko uvr
stili še kakšno mesto više. Plre;pričan sem, da 
bomo spomladi igrali še boilje.<< 
In kiaj meni trener Polde Haclar: »Še vedno 
se pozna, da smo v letošnjem lelbu v moštvo 
vključili precej novih igralcev in da fantje 
še vedno niso najbolje uigrani. Težai\Ta je tu
di v tem, da še nimamo la<srtnega igrišča. 
Treniramo v Logu, »domače<< ilgriš,če pa ima
mo v Lju!bljani. Zanimivo je, da smo boljše 
igre pokazali na gostovaJnjih. Igrišče v ši
ški fantom ne ,odgovarja. Upam ,da bomo v 
nadalj.eva.nju dosegli vsa.j toliko točk kot je
seni in da se <bomo uvrstili v zgorn:jo polovi
oo. Tako bOiffio dosegli plan, ki smo si ga 
zastai\Tili pred prvens1l',n<llffi. Pred d!:<ugim de
lom bomo naše vrste okrepili z biv;šim DJa~Pa
dalcem Slovana in Mercatoojoa ŠUJbicem in no
gometašem Kamnika B<uncem. Tako se bo 
uda.ma moč naipada precej povečala.<< 
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Končna leSitvica jesenskega dela: 

Litija 11 8 2 1 24:3 18 
Ljub~jana 11 6 4 1 25:13 16 
Bela Krajina 11 5 3 3 23:16 13 
Kamnik 11 5 2 4 17:14 12 
Tabor 11 6 o 5 27:26 12 
Korotan 11 6 o 5 18:19 12 
USNJAR 11 5 2 4 13:15 12 
Vodice 11 4 2 5 13:16 10 
LTH 11 3 4 4 10:19 10 
Renče 11 1 5 5 11:20 7 
Adria 11 1 4 6 16:25 6 
Koper 11 o 4 7 13:24 4 

Sedaj s:o nogometaši dobili zasLužen odmor, 
v februarju pa se bodo ZD!pet ZJbrali in se pri
čeli pripravljati na drugi del tekmovanja. 
Upajmo, da bodo do prve pa:vens'tvene tekme 
.proti neugodnemu Taboru dobro pripravljeni 
in da se bodo Sežančanom oddolžili za poraz 
v Ljubljani (2 :1). 

H. M. 

Sel.e pred dobrimi dvemi meseci smo prejeli. 
razglednico, ki jo je pisala V. »JAHO<< (Ju.
goslovanska alpinisti.čna himalajska odprava), 
ki je v letu 1974 (4. 8. do 9. 10. 197·1) uspešno 
premagala 7902 m visoki KANGBACEN. P r ·i 
dosegu tega pomembnega uspehro je bila z 
n ji.mi t?.tdi naša: embalaža, v kateri so prena.
Šc!l.i hrano in drugo pot?·ebno• opremo. 

S tekme nogometašev Usnjarja na domačem 
igrišču v sezoni 1974- 75 


