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Ob 8. marcu 
DNEVU ŽENA 

št. 81 

ENAKOPRAVNOST, RAZVOJ IN MIR 
MED NARODI VSEGA SVETA NAJ BO 
TUDI CILJ NAŠEMU JUTRIŠNJEMU DELU! 

8. marec, mednarodni dan žena, ima obeležje 
že zelo visokega jubileja. Ze dolgo nazaj pred 
66 leti so žene socialistke na II. mednarodni 
konferenci žensk v Kobenhavnu na Danskem 
sprejele predlog Klare Zetkin in njenih somiš
ljenic, da se v vseh državah sveta in vsako leto 
določi poseben dan, ki naj bi bil posvečen boju 
žensk za njihovo volilno pravico oziroma za 
enakopraven položaj človeka, ne glede na- nje
gov spol, na njegovo barvo. Ta enakopravnost 
žena naj bi se odražala kot solidarnost v zna
menju skupnega boja delavskega razreda proti 
izkoriščevalcem, kot solidarnost vseh delovnih 
ljudi proti jarmu kolonializma, kot solidarnost 
vere in zmage v pravico človeka - delavca. 
8 .  marca se tudi spominjamo obletnice stavke 
in krvavih spopadov chicaškega delavstva s 
policijo, to je tistega dne, ko so po mračnih 
ulicah velemestnega tlaka okrvavljene obležale 
tudi njihove matere 4n žene, delavke in borke. 
In prav zaradi teh zgodovinskih resnic in zato, 
da bi bil nam in vsem ljudem na svetu jutriš
nji dan še lepši, naj bi bil 8. marec dan vseh 
tistih mater in žena, ki niso samo matere in 
žene, temveč tudi delavke, borke in socialistke. 
To je torej dan delovnih in borbenih žena. Je 
tudi priznanje ženam za njihovo aktivno vlogo 
pri spreminjanju odnosov v svetu, posebej pa 
v boju za mir in napredek vsega človeštva. 
Prav je, da se ob tak!ih dneh naš pogled upre 
nazaj v preteklost in naprej v prihodnjost in da 
skozi sita kritičnosti presejemo vse naše delo. 
Svet se osvoba}a. Osvobaja se izkoriščevalcev 
- kapitalistov in kolonialistov, stoletnili na
vad, običajev in tabujev. Svet se osvobaja sko
zi miselnost naprednega človeštva. In taka je 
tudi miselnost naprednih žena vseh petih kon
tinentov; to je miselnost Palestink, Sirk, Viet
namk, to je miselnost žena Angole, Kambodže 
in C.ila, to je tudi miselnost naših delovnih 
žena. V Palestini, Sir:i.ji, Cilu, Angoli in drugod 
se pogumno bojujejo proti agresorjem, ki ho
čejo streti dostojanstvo in ponos narodov in 
držav, kakor so pred 30 leti in še več poskušali 
to storiti pri nas okupatorji in domači izdajalci. 
Tudi naše napredne žene v Sloveniji in Jugo
slaviji so se že pred drugo svetovno vojno bo
rile �a svojo volilno pravico in za boljše raz
mere vseh delavcev, med drugo svetovno vojno 
pa je bila njihova predanost cilju enkratna ,in 
nepovračljiva. To iso bile žene, ki so hodUe z 
zvezdo na kapi in s puško v rokah; to so bile 
žene, ki so v torbicah prenašale partizansko 
pošto in žene, ki so sejale, sadile in okopavale, 
kosile in žele, da je bilo hrane dovolj za do
mače, za terence in za borce; to so bile žene, 
ki so po vojni s svojim trudom in delom pripo
mogle k rasti nove domovine. Prav je, da se 
spominjamo njihove predanosti, njihovih žrtev. 
Tudi danes, ko že ti,i desetletja živimo v svo
bodi, ne smemo obstati, obnemeti. Vsak na-

Glasilo delovne skupnosti Industrije usnja Vrhnika 

Napenjanje krzna 

preden človek ima svoj cilj in temu cilju mora 
posvetiti vse svoje delo. In naše delo je po
svečeno našemu cilju: boljšemu življenju vsa
kega posameznega človeka, boljšim razmeram 
za rast in razvoj naših otrok, utrjevanju samo
upravnega socializma, ki nam edini lahko za
gotovi človeško dostojanstvo in osebno srečo! 
Skoraj polovica našega zaposlenega prebival-

stva so žene. So delavke na poljih, v tovarnah, 
v šolah, po bolnišnicah in podobnih ustanovah. 
S svoj,im delom soustvarjajo skoraj polovico 
narodnega dohodka. In prav naša ustava, ki 
temelji na delegatskem sistemu, je jamstvo, da 
naša žena odloča in bo še odločala o svojem 
deležu v združenem delu. Njena pravica in 
dolžnost je, da, ne samo s svojim delom, ampak 
tudi s svojimi predlogi, pripomore k hitrejše
mu reševanju vseh družbenih problemov, po-

Ob 8. 1narcu, dnevu žena, čestitamo vsem 
delavkam naše delovne skupnosti! 

Samoupravni organi, družbenopolitične 
organizacije, uredniški odbor in ves preostali 
1noški del delovne skupnosti OZD-IUV 
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sebno pa še tistih, ki njo samo še najbolj ob
čutno zadevajo. Naj te misli sklenemo z name
nom, da bomo našim materam zagotovili take 
socialne in življenjske pogoje, da bo njeno ma
terinstvo res srečno in ne ovira za njeno še 
bolj aktivno udeležbo v proizvodnem procesu. 
In ko govorimo o lepši prihodnosti vseh naših 
žena in otrok, vseh naših ljudi, bodimo solidar
ni. Govorimo o lepši bodočnosti tudi za tiste 
ljudi, ki nimajo še niti osebne svobode. Ne po
zabimo vseh tistih zakonikov, ki so samo po
pisani z deklaracijami o ženskih p1,avicah. 
Enakost med moškim in žensko je na šplošno 
že priznana; pot praviice iz zakonika v vsak
danje življenje, v resničnost pa je dolga, mar
sikje samo šele cilj. 
še vedno marsikje tudi v gospodarsko razvi
tih deželah dobi:va,jo žene za enako opravljeno 
delo manjše plačilo kot moški, zapostavljene 
so pri izobraževanju ,in pogojih zaposlovanja. 
še vedno se marsikje v svetu bori tudi žena s 
puško v roki za svojo in narodno neodvisnost. 
Ob vseh teh perečih vprašanjih in bolečih res
nicah spoznajmo, da ima 8. marec kot med
narodni dan žena še vedno aktualno vsebino. 
Naj ta dan v naših srcih odraža svoje poslan
stvo ne samo s pogledom nazaj v zgodovino, 
ampak tudi s pogledom naprej. S podvojenimi 
prizadevanji hitreje rešujemo vsa pereča druž
bena vprašanja, ki zadevajo ženino polno uve-
ljavljanje. 
Mednarodno leto žensk se �zteka prav zdaj. 
Njegovo geslo ENAKOPRAVNOST, RAZVOJ 
IN MIR med narodi vsega sveta naj bo tudi 
cilj našemu jutrišnjemu delu! 
K. M. 

Razgovor z delavkami 
TOZD TUŠ Šoštanj 
Ob pmčakovanju na letošnji 8. marec smo po
vprašal.ii 2)a počutje in želje tov. Skrbinek Než
ko, mater samohranilko, dolgoletno sodelavko 
v TOZD Tovarne usnja v Šoštanju. 
Zatekli smo jo pri obešanju okra,jin v sušilnici 
vegetabila. Bila je zagorela v lica, &aj je v su
šilniici vedno toplo, delo pa precej naporno. Si
cer pa ne poznamo lahkega dela v celotnem 
vegetabilnem obratu, čeprav ob obhodu tod 
srečujemo precej žensk. 
Ob prijetnem kramljanju z Nežko smo izve
deli, da že dela v tem oddelku 13 let, in to na 
različnih delovnih mestih. Pri dodelav.i likan
ca se še posebno namuči, saj so to del:a, ki so 
edinstvena v usnjarstvu. Likanca namreč ne 
delajo nikjer drugje več. Dela so v glavnem 
1·očna, cele goveje kože pa približno vemo ka-
ko so težke. . 
Po končanem »šihtu« iso seveda prva skrb otro
ci, je med drugim povedala Nežka. 
»Imam sina starega 10 let in hodi v celodnevno 
šolo v Šoštanju. Celodnevna šola mi prihrani 
nekaj skrbi, saj mi za njegovo šolsko nalogo 
ni treba v celoti skrbeti. Drugače je s triletno 
hčerko. Po službi me počaka v vrtcu in, ko 

Nežka Skrbinek 
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prideva domov, mor-am skuhati še kosilo. Sreč
na sem, da sem dobila od podjetja stanov·anje, 
saj bi v prejšnji mali sobi težko živeli VGi trije. 
Ob dnevu žena si najbolj želim dobrih razmer 
na delu, da bi podjetje in neposredn,i vodje 
imeli razumevanje z materami samohranilka
mi, saj smo edine v družini za skrb otrok ob 
morebitni bolezni. Želim si tudi, da bi naša 
kuhinja čimprej začela obratovati, saj bi s tem 
bila razbremenjena 2)a čas kuhanja kosila. Ta
ko bi mi ostalo več časa za otroke, ki so v svo
jih rosnih letih najbolj potrebni materine po
zornosti. Moja velika želja je tudi delati v kon
fekciji in upam, da se mi bo kdaj uresruičila. 
Zaželeli smo ji, da se ob tem prazniku kar naj
bolje počuti, za izpolnitev njenih želja pa se 
potrndimo tudi ostali sodel-avci. 
A. G. 

V naši delovni organizaciji je precejšnje šte
vilo mladih samoupravljavcev, vendar je le 
hekaj takih, ki se z vso resnostjo vključujejo 
poleg rednega dela tudi v razne akcije ZSMS. 
Ena takih mladink je tov. BERDNIK Slavica, 
stara 23 let. Končala je poklicno šiviljsko šolo 
in je že dobra tri leta zaposlena v obratu pre
delave usnjene konfekcije. Zaradi svoje mla
dostne prisrčnosti ji ni težko vključiti se v ka
kršenkolti. pogovor, pa naj gre za čisto poslovno 
dolžnost ali za razpravljanje o športu, zabavi, 
gospodarstvu doma in v svetu. 
Z našim razgovorom smo jo namenoma prese
netili. Povabili smo jo z obrazložitvijo, da je 
naš Usnjar postal glasilo, kjer naj bi bilo pro
stora vedno bolj samo za kvalitetnejše pri
spevke, take, ki resnično odražajo skupni inte
res vseh temeljnih organizacij v naši OZD in 
vse naše socialistične skupnosti. Takoj je z v e 
seljem pripomnila, da ona kot vsi sodelavci 
vsak mesec komaj čaka dne, ko vratar razpa
kira glasilo in ga po končanem delu skoraj po
nosno razstavii pred vratarnico. Izrazila je mne
nje, da moramo še več pisati v njem, saj je 
marsikaj tako zanimivega, da skoraj ne gre 
drugače, kot pa da se javno objavi. Kot vestna 
mladinka bi najraje vddela, da bi imeli mladi 
vseh TOZD rezerviran svoj kotiček. 
Slavica živi v oddaljenejšem kraju in je vezana 
na vlak. To ji deloma ne daje možnosti, da bi 
še bolj polno zaživela Pl'i delu naše 00. Pa 
vendar nadomešča »izgubljeno« s tem, da ak
tivno deluje v svoji vaški organizaciji zveze 
mladine. Na svojem delovnem mestu šivilje je 
povsem ,zadovoljna. S sodatav.kami se razume 
in, da jim delovni dan hitreje in prijetneje 
mine, se v okviru dovoljenega večkrat pošalijo, 
obveznosti pa s tem niso prikrajšane. 
Pohvalno se je izrazila o obratu družbene pre
hrane. Upa, da bodo malice bolje in kvalitet
nejše pripravljene dn, če bo kdaj tudi v popol
danskem času pr-imorana ostati v Šoštanju, ji 
ne bo treba misliti, kam h kosilu. 
Vsem sodelavkam v OPUM ·in ostalih obratih 
in službah izreka ob dnevu žena iskrene čestit
ke z željo, da bi premagali trenutne težave in 
v bodoče še bolje poslovali. 
L. B. 

Slavica Berdnik 

Jožica Miklavžina 

MIKLAVŽINA Jožica dela pri nas že 19 let. 
Najprej je delal v lužilnici, nato na likancu, se
daj pa je že tni leta zaposlena kot nianserka 
v sortirnici. Je mati treh sinov. Udejstvuje se 
na samoupravnem in družbenopolitičnem pod
ročju, saj je trenutno član delegacije TOZD 
Tovarne usnja Šoštanj v SIS otroškega varstva 
in član komisije za ugotavljanje kršitev de
lovnih dolžnosti. Mnenja je, da povečan porod
niški dopust predstavlja veliko prednost, kajti 
v prVlih mesecih je mati najbolj potrebna otro
ku. Pohvale vredno je tudi bolj organizirano 
varstvo otrok, saj lahko mati brez skrbi oprav
lja svoje delo, če ve, da je njen otrok v jaslih 
ali vrtcu. Seveda pa je teh ustanov še vedno 
premalo. 
Vsa leta nazaj je, tako kot ostali sodelavci, ča
k:ala na ureditev družbene prehrane v delovni 
organizaciji. Z ureditvijo lastne kuhinje priča
kuje razbremenitev žena, naših delavk. 
V zveZ>i z vsakoletnim proslavljanjem dneva 
žena v podjetju smatra, da ženski ne pomeni 
največ darilo, katerega delavka prejme ob tej 
priložnosti, ampak pozornost, katere so žene 
deležne, saj lahko takrat za kratek čas odložijo 
vsa bremena in se v sproščenem klepetu ter ob 
glasbi prijetno razvedrijo. 
Tov. Jožici ob prazniku dneva žena želimo, da 
bi še nadalje dosegala uspehe, tako na poslov
nem, družbenopoHtičnem področju kot tudi v 
privatnem življenju. 

Z. M. 

Razgovor z ženami 
TOZD Usnjarna 
Vrhnika 
Rad bi nekaj lepega napi,sal o naših ženah, o 
ženah, ki so zaposlene v naši tovarni. Pa jih je 
toliko in toliko je lepega, da bi moral biti Us
njru: tolikšen, da bi ga niti kamion ne peljal, 
če naj bi vse stlačil notri. Zato sem jih le par 
pobaral o tem in onem, pa naj nj,ihove misli in 
želje veljajo za vse tiste, ki v našem TOZD 
predstavljajo lepši del ljudi. 

REZKA BUCEK je zaposlena na brušenju, pa 
sva se pogovorila kar ob stroju. Ko sem ji po
vedal zakaj -so me noge prinesle tja, mi je de
jala: 
V letu žena se je tudi zame veliko spremenilo. 
Najlepše darilo zame v preteklem letu je bilo, 
da sem prenehala delati v nočni dzmeni. Redno 
zasledujem - ne samo v letu žena -, kaj se pri 
nas in po svetu napravi, da bi žene res zavzele 
tisto mesto, ki jim pripada. Ja, ženske smo zelo 
zadovoljne, ker so zgradili nov vrtec, le škoda, 
da ni še toliko v.ečji, da bi v njem našli prostor 
tudi tilsti malčki, ki sedaj še zastonj trkajo na 
njegova vrata. 
Z delovnim mestom sem zadovoljna, l e  prostor, 
kjer stoje ,stroji, še ne ustreza povsem, čeprav 
je bilo za, to že precej storjenega. Iskreno si 
že1im, da bi zdržala vse napore in delala do 
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Slavka Petavs pri pripravi lepita za lepljenje 
kož na plošče 

konca delovne dobe. Moja želja je, da bi morda 
nekoč pnišli do tega, da bi tistim ženam-ma
teram, ki so morale zaradi varstva in vzgoje 
otrok začasno prekiniti z delom v delovni o r 
ganizaciji, to nekaj priznalo. Saj niso samo za
se to delale; sinove in hčere so vzgajale in vzre
dile tudi domovini in skupnosti. Nekje sem s l i -

Vida Knez - (druga z desne) med svojimi 
sodelavci v centralni barvarni 

šala, da na,j bi tudi žene delale do šestdesetega 
leta. To pa mislim, da bi bilo preveč in sem 
radovedna, koliko bi jih lahko vzdržalo. Tiste, 
ki delajo na težkih delovnih pogojih aM celo 
ponoči, prav gotovo ne! 
No, pa človek mora biti vedno optimist in živ
ljenje bo kar šlo naprej - še prehitro, je v 

� smehu dodala. 

VIDA KNEZ, vodja, centralne barvarne, je malo 
za šalo malo zar.es povedala: »Na tem delovnem 
mestu in v tem okolju sem zadovoljna in ni no
benih posebnih težav, ko moram tudi moške 
»komandirati«. Ce ima vsak od mojih podreje
nih nekaj svojih »muh«, vzamem to kot nekaj 
obče človeškega in tako se zmeraj dobro razu
memo. 
Na delovnem mestu si želim tovariško :in vest-

no sodelovanje tako s podrejenimi kot nadreje
nimi. 
Lansko leto je bilo leto žena. Koliko lepega in 
vzpodbudnega je bilo o tem napisanega. Zelim 
si, da bi od vsega napisanega prešli tudi k de
janjem in da bi se že v letošnjem letu nekaj 
od tega tudi uresničilo. P1·avice, k� zadevajo 
matere, naj se izvajajo tako, da bodo lahko 
vzgajale, po duhu in telesu, zdrave otroke .. 
Zelim tudi, da se ne bi toHko poudarjale ž e n 
ske pravice, ampak d a  b i  .se vse bolj poudar
jale in obravnavale kot obče človeške pravice.« 
Tako je, kratko in jedrnato, kot napiše recept 
za sestavo barve, povedala vp11ičo svojih sode
lavcev. In ti so obljubili, da bodo tudi v pri
hodnje čim manj obremenjevali njene živce, 
tako da bo še vnaprej vsa mladostna, z dobro 
voljo in nasmehom na licu, vsako jutro vsto
pala skozi vrata nad katerimi piše IUV. 

SLAVKA PETAVS je bila lani, ob tridesetlet
niici osvoboditve, odlikovana z medaljo dela. 
Zato ni čudno, da je rekla, da je z letom žena 
bila zadovoljna kot le z malokaterim letom. 
»Ze1im pa to,« je pribila, »da bi letošnje pre
stopno leto prineslo odlikovanje še tudi drugim 
ženam v podjetju, ki to zasluž-ijo. Naj bo pre
stopno leto, prestopno tudi v pozitivnem smislu 
za vise za12oslene žene. Na prvo nočno izmeno 
v letošnjem letu sem bila - razen kuharice -
edina ženska, ki je delala. To je za naše pod
jetje velik uspeh in napredek in želim si, da 
bi bilo še veliko takih tednov. Delam na delov
nem mestu vodje lepljenja, kjer so zaposleni 

sami moški, v glavnem mladi fantje in nimam 
z njimi nobenih resnih težav. Rada poslušam, 
ko se pogovarjajo o svojih »skrbeh dn težavah« 
in ob tem pozabim na ,svoja leta in na svoje 
težave. 
Cas mi tako hitro mineva - še prehitro - in 
na tem delovnem mestu sem res zelo zadovolj
na. 
Naj bodo v tovarIJli med vsemi čim bolj odkriti, 
iskreni in dobri odnosi; taki naj bodo, kot so 
med tistimi mladimi, ki jim življenje.še ni po
kvarilo idealističnega pogleda na svet. In tista, 
ki pri meni delajo, so večidel še taki in tega 
sem zares vesela.« Tako je dejala in že je od
hitela med svoje »pobe«, da naroči to in ono 
in vidi, če je vse v redu. 
Mislim, da ni zaposlenega v našem podjetju, 
ki je ne bi poznal. 

JUSTI BABIC je tista, pri kateri se oglasi vsak, 
ki pride ali gre iz podjetja in še ob mnogih 
drugih potrebah. Pa še po nečem drugem je 

Justi Babič 

morda še bolj znana. Mirno lahko potrdim, da 
je med zaposlenimi izredno pniljubljena lin spo
štovana in vsi jo imamo za uradnico, ki lahko 
služi vsem za vzgled, kakšen odnos naj bo med 
delavci in nameščenci. Ljudje so jo vzeli za 
svojo, in če bi bili vsi taki kot je ona, ne bi bilo 
nikoli nobenega godrnjanja nad tistimi, ki »sle
de za nami«. Prav zato je bilo ob priliki, ko ji 
je bila podeljen red dela s srebrniim vencem 
pogosto sHšati besede: »To odlikovanje pa je 
resnično prišlo v prave roke!« 
Vedno ima polne roke dela in zato težko najde 
čas za pogovor, pa sem zato na kratko zapisal 
to, kar čutimo in mislimo o njej tisti, ki jo na 
njenem delovnem mestu, dan za dnem nadle
gujemo za to in ono. In zato ji tudi ob dnevu 
žena želimo, da bi bila še dolgo zdrava in za
dovoljna na tem delovnem mestu; da bi se tako 
še dolgo vsak dan srečevali z njo in z bleskom 
sreče v njenih očeh! 

Terezija Buček 

Nisem spraševal naših slavljenk, če si žele 
zdravja, kajti to si prav gotovo želi sleherni iz
med nas. Iz vseh pogovorov pa sem spoznal, da 
si žene ne žele sreče le zase, ampak morda celo 
še bolj, za svoje najbližje, pa tudli za vse ostale. 
S tem pa so nehote odkrile najlepši del svojega 
značaja! 
IM 

EKSPANZIJA ANGLEŠKE USNJARSKE 
GRUPE PITTARD 

Pred kratkim so v kraju Leeds v Angliji odprli 
novo usnjarno P.ittard. Stroški zgraditve so bili 
2,5 milijona funtov. Z njo je omenjena grupa 
napravila velik korak-v smislu ekspanzije, ra
cionalizacije in moderniziranja podjetja. Na 
slavnostni otvoritvi, katere se je udeležilo 250 
povabljencev, so bili med drugimi tudi pred
stavniki Sojuzpušn.ine iz Moskve, ki že dalj 
časa vzdržuje poslovne stike s firmo Pittard. 
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V tej luči praznovanja 
dneva žena je tekel tudi 

...,. . 

razgovor z nas1m1 
sodelavkami TOZD 
Usnje-plast 
Tov. Ida REBULA 
na delovnem mestu šivilje v krznarskem 
servisu: 

Mladost sem preživela v kraju, kjer sem imela 
že kot otrok priliko občutiti vse težave, proti 
katerim se ponekod žal še danes morajo boriti 
mali narodi in narodnosti. 
Zivo mi je ostalo v spominu praznovanje dneva 
žena na Proseku pri Trstu, ko sem kot mladin
ka bila na »straži«, padal je dež, jaz pa sem 
pod dežnikom pazila, da ne bi prišel kak n e 
zaželen gost v bližino stavbe, kjer so žene, čla
nice AFŽ, imele svoj redni sestanek, nato pa 
po sestanku skromno zakusko. 
Pl1i nas so bili takrat težki časi. Bili smo tudi 
večkrat lačni; kdor ni okusil italijanskega 
škornja, to težko verjame. Vendar mi je skrom
nost, v katero sem bila takrat pnisiljena, ostala 
še danes v navadi. Ko sem staršem prinesla 
spričevalo, sem bila vesela, če sem dobila liro. 
Danes tega mladina ne more razumeti, ker se 
vsem nam dobro godi.· Mislim, da tako starši 
kot družba premalo vzgajamo mladino v delav
nost in skromnost. Le delo in skromnost izobli
kuje človeku dober značaj in praviilen pogled 
na svet. 
Delovne žene in matere v našem družbenem 
sistemu imamo v,se možnosti polnega in ustvar
jalnega dela v vseh samoupravnih in družbe
nopolitičnih organih in organizacijah in sem 
prepričana, da ,si take družbene uveljavitve ni
so pridobile nikjer v svetu. 
Moja največja želja je sedaj, ko dmam odra
sle otroke, čimveč medsebojnega razumeva
nja, spoštovanja in pa še naprej tako dobrih 
- tovariških odnosov, kot smo jih doslej gojili 
v našem oddelku. 
Naj dodam, da ima tov. Rebula priznan staž 
primorske borke za njeno aktivr.o delo v času 
NOB. 

Tov. Jolanda VADNJAL 
na delovnem mestu administrator: 

Rodila sem se in živela dalj časa v Beogradu. 
Udeležila sem se mladinskih delovnih akcij ob 
izgradnji naše porušene domovine na gradnji 
železniške proge Brčko-Banoviči in šamac
Sarajevo. 
Misli�, da je naša družbena skupnost v polni 
meri poskrbela za čim boljši družbeni položaj 
žena. 
Včasih je bila žena v marsičem odvdsna od mo
ža, preko žene-matere pa seveda tudi otroci. 
V kakršni koli odvisnosti, zlasti pa še ekonom
ski, ,si nobeno živo bitje ne more svobodno raz
vijati volje in duha. 

Ida Rebula 

4 

Mnenja sem, da smo ·s� žene zaradi te zgodo
vinske obremenitve našega takratnega polo
žaja tudi v današnjih, drugačnih možnostih 
včasih prepočasi družbeno osveščale. 
Prepričana sem, da spremenjen ekonomski po
ložaj današnje žene vpliva tudi na boljšo dru
žinsko harmonijo, kar je neprecenljive vred
nosti pri vzgoji otrok. 
Lahko rečem, da današnji ženi, zlasti mojim 
v11stnicam, ki so bile v odraščajoči dobi delež
ne več slabega kot dobrega in zato toliko bolj 
c·enijo to kar imajo, danes ne manjka ničesar. 
Tako kot vsaka žena si tudi jaz žel:im čim več 
medsebojnega razumevanja, spoštovanja, tova
riških odnosov na delu in v kolektivu, vsem 
ženam naše domovine pa veliko uspehov pri 
delu .in osebne sreče, istočasno pa jih pozivam 
na čuvanje tega, kar smo si v naši družbeni 
skupnosti pridobile. 
ženam vsega sveta želim ob dnevu praznova
nja, da bi delale in živele v miru, da bi se nji
hovi otroci lahko normalno razvijali, ,se šolali 
in ne bi bili lačni, zlasti pa želim, da medna
rodna solidarnost ne bi trajala samo en dan, 
ampak da bi se aktivno razvijala skozi vse leto. 

Tov. Zlata MIKLAVČIČ 
na delovnem mestu prodajalke v t1·govini: 

Imela sem težko mladost, saj sodim v tisto ge
neracijo, ki so jo strahote vojne, kot dorašča
joče otroke v najbolj občutljivi dobi, najbolj 
prizadele. 
Ze kot otrok sem bila navajena skromnosti in 
trdega dela. Prav zaradi tega vedro gledam na 
življenje in rada delam še danes, predvsem v 
poklicu, ki sem si ga izbrala. Misl1m, da je že 
samo to veliko zadovoljstvo. 
Na doseženi družbeni položaj žene-delavke ni
mam nikakih pripomb in mislim, da boljših po
gojev v danih okoliščinah sploh ne bi mogle 
doseči. Ce ,samo pogledamo varstvo naše ma
tere - zlasti pa otroka, ko imamo 35 tednov 
porodniškega dopusta, v srednje razviti državi 
pa le 16 tednov, je dovolj Žgovoren dokaz skrbi 
naše družbene skupnosti. Res je, da imam že 
nekolilw starejša otroka, vendar sem morala 
sama skrbeti za njuno va1,stvo, zato včasih tež
ko razumem, ko so nekatere mlajše matere ne
strpne, ker otrošl�o varstvo družbeno še ni po
vsem urejeno. Varstvo otrok pomembno vpliva 
na boljše počutje delovne žene matere, vendar 
je potrebno več strpnosti, saj iz splošne zaosta
losti ni mogoče priti čez noč, prav sedaj pa se 
gradijo po vseh soseskah otroško varstvene 
ustanove. 
Pripombo na hitrnst reševanja problemov de
lovne žene bi imela le glede ukinitve nočnega 
dela žena, čeprav mene to osebno ne zadeva. 
Mnenja sem, da je ukinjanje nočnega dela žena 
predvsem skrb kolektivov, kjer tako delo še 
imajo, četudi se hkrati zavedam, da to ni tako 
enostavno in da bo nočno delo žena v celoti 
skupaj nemogoče odpraviti na vseh področjih 
(npr. v zdravstvenih ustanovah). 
Ker včasih govorim o slabih odnosih, moram 
reči, da se v svojem ožjem kolektivu zelo dobro 

Jolanda Vadnjal 

počutim in želim, da bi biH taki odnosi tudi po 
drugih oddelkih TOZD. 
Družbenopo:Htično udejstvovanje mi je skozi 
deljen delovni čas nekoliko onemogočeno in bi 
želela, da bi se sporazumeli o možnosti non
stop poslovanja trgovine, s čimer bi si veliko 
bolje lahko razporedila prosti čas, ki ga sedaj 
zgubljam med deljenim delovnim časom in na 
poti. 
Pridružujem se čestitkam vsem ženam, naj bi 
bil naš praznik čim lepši in bilo izpolnjenih 
čim več želja. 
Kot skupen zaključek razgovora pa lahko po
vzamemo priporočila sodelavk, naj praznova
nje 8. marca ne zmanjša njegove zgodovinske 
vloge in vsebine, zato naj proslavljanje ne pre
ide na raven malomeščanske potrošniške ma
nifestacije in razvrednotenja osebnosti ženske 
in njenega dostojanstva. 
8. marec naj bo kot praznik lep, tudi s šopki 
cvetja, s kulturnimi prireditvami lin predvsem 
z iskrenimi voščili in tovarišk>imi stiski rok. 

D. P. 

Pogovor z ženami 
y TOZD Usnjarna 
Smartno 
ob njihovem prazniku 
Za ta dan smo pripravili z našimi delavkami 
razgovor. V pogovor so bile zajete žene iz us
njarne, krznarne, konfekcije usnja, konfekcije 
krzna, skladišča. Ker žene niso želele odgovar
jati posamezno, temveč kot celota, sem njuhove 
misli povezala v celoto. 
Vprašanja, na katere so delavke odgovarjale: 
- Ali imate zato, ker .ste žena in mati, v službi 
kakšne težave? 
- Kako imate organizirano varstvo otrok v 
času zaposlitve? 
- Kakšna bi bila po vašem najidealnejša 
uskladitev med poklicnim delom in materin
stvom? 
- Ali imajo moški tovariši-kolegi razumeva
nje za vaše težave in ali je vaše delo enako ce
njeno kot moško? 
- Kaj vse bi bilo še treba urediti, da bi bile 
ženske res enakopravne doma in v službi? 
- Ali poskušate najti čas, da se poleg obvez
nosti do poklica in družine vključujete v druž
benopolitično aktivnost. 
- Kako ste sprejele novost, da je v bodoče 
nočno delo žena odpravljeno? 
- Kakšne so vaše želje ob osmem marcu? 

Težave za nas matere so bile in bodo, pač od
visno iz katerega zornega kota jih gledamo. če 
zamižimo pred resničnostjo jih ni, če odpremo 
oči realnosti, so velike. Enakopravnost, kje pa, 
še zdaleč ni tako! Kako naj bomo enakopravne 
z moškimi, pri vzgoji, gosP.ochlnjstvu, v službi? 
Povsod imajo moški večje prednosti. Katera 

Zlata Miklavčič 



V konfekciji krzna 

žena je pri nas, na vodilnem mestu? Vzemimo 
samo primer žene, ko pride domov iz službe: 
»Brž ko pridem domov, prfatavim kozico za me
so, krompir itd. Kuhano mora biti v eni uri. Vsi 
so lačni, mož, otroci. Lakota je večja od razu 
mevanja, prepir se vrsti za prepirom, da bi mi 
mož pomagal, mu ne pride na misel, ker mora 
prebrati časopis, da bo na tekočem z najnovej
šimd novicami, ker bo sicer izpadel bebec, ki 
nič ne ve, kaj se dogaja po svetu. Vse to bi bilo 
rešeno - nesporazumi, prepiri, če bi lahko pri
ne;;la kosilo domov za vse člane. Ker pa v na
šem TOZD ni možnosti dobiti več kosil, če je 
zaposlena samo ena oseba iz družin1::, bo ena
kopravnost ostala samo na papirju in v bese
dah, v dejanjih ne.« 
Največje težave dmajo žene z varstvom otrok, 
predvsem tiste, ki delajo v izmenah. Najtežje 
je dobiti varstvo za otroke, mlajše od treh let 
starosti. Zato bi bila najidealnejša uskladitev 
med poklicnim delom in materinstvom enoiz
mensko delo, predvsem v dopoldanskem času, 
kar pa je nemogoče. 
Nekateri moški tovariši kolegi o.majo razume
vanje za žene, drugi ne. č:e je otrok bolan nas 
nočejo razumeti, ker potrebujemo stalež ali do
pust za nego bolnega oti-oka. Pogosto se slišijo 
očitki: »Saj imaš mamo.« Bolnega otroka ne 
moreš prepustiti še tako dobri stari mami, pri-

Na stroju za tiskanje - Usnjarna Smartno 

V skladišču krzna - niansiranje 

jateljioi. Bolan otrok si želi ob sebi le mamico, 
saj ga najbolj razume in upošteva. 
Da bi bila ženska res enakopi-avna z moškimi, 
doma in v ·službi, bi bilo potrebno napraviti 
mnogo sprememb: 
- bolje organizirana družbena prehrana, eno
izmensko delo, več cenenih uslužnostndh delav
nic, urejeno varstvo otrok, enoizmenski pouk 
v šolah, enak prosti čas z otroki in možem, da 
bi imeli več časa drug za drugega. 
Družbeno in politično so žene v našem podjetju 
bolj neaktivne. Izgovor je prinesen kot na dla
ni: »Nimamo časa.« 
Zene so z veseljem sprejele odpravo nočnega 
dela žena, samo kaj, ko pa to za naše podjetje 
ne velja. Presrečne bi bile, ko bi bilo to v res
nici in ne samo na papirju. 
Ob našem prazniku si želimo predvsem zdrav
ja, večje medsebojno Tazumevanje, odpravo 

nadurnega dela, da bi dobile v naši menzi več 
kosil (tudi za ostale člane družine za primerno 
višjo ceno) in ne samo enega, če je iz družine 
zaposlena samo ena oseba. 

T. M. 

Razgovor z delavko 
TOZD Maloprodaja 
Ob zgodovinskem prazniku naših sodelavk 8. 
marcu smo izb1·ali našo tovarišico Štefko 
Osredkar - šiviljo v krznarski delavnici te
meljne organizacije IUV - Maloprodajna mre
ža Ljubljana, da nam je odgovorila na nekaj 
vprašanj glede uresničevanja nalog, ki smo jih 
sprejeli v zvezi z mednarodno akcijo Leto žensk 
1975. 

Tovarišica Štefka Osredkar je namestnik pred
sednika delavskega sveta IUV TOZD - Malo
prodajna mreža in delegat TOZD v konferenci 
delegacij zbora združenega dela skupščine ob
čine Ljubljana Center. 
l. Kaj ste pričakovald od mednarodnega leta 
žensk? 
Pričakovala nisem mnogo, vendar pa menim, 
da se je v mednarodnem letu žensk pri nas za 
delavko mnogo naredilo, ne pa dovolj. 
2. So se izpolnila pričakovanja, ki ste jih gojiLi. 
v mednarodnem letu žensk? 
Vsa pričakovanja se niso izpolnila, še vedno je 
mnogo takih med nami, ki žene zapostavljajo 

pl'i delu in pri odločanju, pa naj bo to v delovni 
organizaoiji ali pa v širši skupnosti. 
3. Ali mislite, da je družba dovolj storila za 
ženo delavko in ali je v mednarodnem letu sto
rila več kot običajno? 
V-sekakor. Družba je mnogo storila. Sedaj pa je 
od nas odvisno, da se čimprej in čimbolj vklju
čujemo Jn sodelujemo v družbenopolitičnem 
življenju. 
4. Ali ste bili seznanjeni z delom republiškega 
odbora za mednarodno leto žensk? 
Moram priznati, da nisem dovolj spremljala 
akcije · republiškega odbora za uveljavljanje 
mednarodnega leta žensk. 
5. Ali lahko delavka z družino najde čas tudi 
za družbenopolitično delo? 
Delavka-mati težko najde čas za družbenopo
litično delo. Vsekakor pa mora imeti pomoč, da 
to delo lahko izvršuje. 
6. Kaj želite sebi in ostalim ženskam delavkam 
za 8. marec? 
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Stefka Osredkar 

Sebi in ostalim ženskam-materam želim za 8. 
marec, da bi se položaj žene v družbi še izbolj
šal. 2enam-proizvajalkam pa za njihovo delo, 
ki je vsekakor naporno, še več priznanja in ve
liko uspeha. 

K. D. 

Razmišljanje delavke 
ob dnevu žena 
Ko smo v preteklem letu praznovali 30-letnico 
zmage nad fašizmom in mednarodno leto žensk, 
smo se vprašali, kako to, da je v predstavni
ških organih in na vodilnih mestih še tako 
malo žensk. Med vojno so ženske kljub dru
žinskim obveznostim množično zagrabile za 
puške in bile v središču političnega dogajanja. 
100 .000 oboroženih žensk se je z ramo ob rami 
borilo ob moških za iste cilje, 
približno 2 milijona žensk pa je kako drugače 
sodelovalo v NOB 
in kar 96 bork in aktivistk je bilo za svoje ve
like zasluge med NOB odlikovandh z REDOM 
NARODNEGA HEROJA, 
sedaj pa nenadoma ostajajo v moški senci. 
V Sloveniji je od vseh zaposlenih kar 43 °/o 
žensk, ali: skoraj vsak drugi zaposleni je žen
ska, katere storilnost je ob pravilni zapqslitvi 
enaka moški ali pa celo večja. 
Veliko beremo, pišemo in sMšimo o boju za 
enakopravnost žensk, o težnjah, da bi se žena 
ob moškem uspešno in nezapostavno uveljavila 
na vseh področjih. Pa o tem, kako pomembno 
je pri tem njeno delovno mesto, njen lastni 
osebni dohodek kot prvi najpomembnejši ko
rak k njenemu človeškemu osveščanju in osvo
boditvi. Kako pomembno je, da nagradi to 
osnovo še z aktivnim družbenopolitičnim udej
stvovanjem, da se uveljavi obenem tudi kot 
samoupravljalka, kot delegatka. 
Pa poglejmo, kje so vzroki, da se današnja žen
ska, zlasti naša dvojno zaposlena občanka, ob 
upoštevanju, da je v današnji celoti še vse pre
več obremenjena z otroki in gospodinjstvom 
(saj porabi med drugim za štiričlansko družino 
po 40 ur na teden za delo v gospodinjstvu in 
družini), le zlagoma in počasi uspešno uveljav
lja kot polna, odgovorna, sposobna in resnično 
enakopravna osebnost. 
Premalo je bilo storjenega, da bi ženska lahko 
povsem mirna in spočita opravljala svoje delo 
v tovarni ali pisarni. 
Kje so sodobni obrati družbene prehrane, go
spodinjski servrsi, široko odprti otroški vrtci 
in ne nazadnje moški, vzgojeni v sodobnem du
hu enakopravnosti med spoloma. 
Treba je urediti kup stvari, ki tarejo naše žen
ske in jim zastavljajo ovire na poti k osvobaja
nju ter uveljavljanju na gospodarskem, poli
tičnem in kulturnem področju. 
In ko naši ženski le pomagamo iskati mesto, kJi. 
ji v naši družbi gre, pri tem le ne moremo mi
mo moških. 
Najbrž ne bo dovolj, če bomo spreminjali žen-
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sko. V enaki meri (morda danes že v večji me
ri) moramo istočasno spreminjati tudi misel
nost naših moških. 
Ce je še pred nedavnim veljalo, da imamo na 
eni strani ženske poklice in ženska opravila in 
na drugi strani izključno moške aktivnosti, če 
je bila ženska še pred kratkim obsojena na ne
uspeh z ambicijo v poklicu, ki je veljal za d0-
meno moških, je po drugi strani prav tako ve
ljalo, naj se moški ne spuščajo na področje 
žensk, ker tam nimajo kaj iskati, >,ker so za 
nekatera opravila pač nesposobn�« ali pa naj 
bi jim moškim bilo vsaj pod častjo, da bi se jih 
lotili, je zadnji čas, da se tudi naši moški zne
bijo predsodkov, ki zadevajo ženska dela in 
ženske dolžnosti. 
Marsikdo med njimi je svojo enakopravnostno 
revolucijo že opravil sam, na tihoma, med svo
jimi štirimi stenami. Na vsak način pa je takš
nih moških med nami še premalo, da bi zlomili 
okorelo, ustaljeno mentaliteto. 
Po drugi strani pa lahko tudi ženske same po
magajo pri rešitvi problema enakopravnost'!. 
Današnji čas dopušča ogromne možnosti naj
različnejšega izobraževanja in predvsem bi se 
morale mlade ženske - bodoče delavke bolj 
izobraževati kot v preteklosti. 
Le dovolj izobražena in razgledana ženska se 
bo lahko uspešno vključila v delo in družbeno
politično dogajanje, kjer bo s svojim znanjem 
in aktivnim sodelovanjem, ob pomoči celotne 
družbe, prav gotovo uspešno rešila tudi pro
blem neenakopravnosti, saj vemo, da noben 
problem ni večen, sleherni, tudi najtežji med 
njimi, je rešljiv. 
Tudi v na&i delovni organizaciji bo treba bolj 
upoštevati ženske. 
Ko je bilo v mesecu novembru preteklega 
leta odlikovanih 18 delavcev, sva bili med 
njimi le dve ženski, pa vendar vemo, da je 
med 603 zaposlenimi ženskami še dosti takih, 
ki so si s svojim delom v delovni organizaciji 
kakor tudi z delom v družbenopolitični dejav
nosti, nekatere pa še celo v času NOV, tudi 
za,služile primerno odlikovanje. 
In teh žensk se pri naslednji podelitvi odliko
vanj ne sme prezreti. 

J. B. 

Odbor za medsebojna 
delovna razmerja TOZD 
Usnjarna Vrhnika 
je na sejd v februarju sklepal o zaposlitvi novih 
delavcev, o razporeditvah na delovna mesta, 
o odpovedih delovnega razmerja in ugotavljal 
potrebe po novih delavcih. V januarju je te
meljna organfaacija zaposlila 20 novih delav
cev, devet pa jih je prenehalo z delom. Odbor 
je ugotovil, da bi potrebovali za izvršitev 
letošnjega plana v skladišču surovih kož še dva 
delavca, v lužilnici 3 delavce in 2 delavki, v 
obdelovalnici devet delavcev, v dodelavi šest 
delavcev, v ščetinarni eno delavko in dva elek 
tričarja za pomožno dejavnost. Skupno torej 
25 novih delavcev, poleg tega pa bo treba med 
letom nadomeščati z novimi delavci tiste, ki 
bodo zapustili našo delovno skupnost. Koli
kor bo potrebno uvesti v konfekciji usnja še 
drugo izmeno, bomo iskali 20 kvaldficiranih in 
10 nekvalificiranih deLavk. 
Odbor je pregledal januarske poslovne rezul
tate, izračun doseganja normativov za ugotav
ljanje vrednosti točke in določil vrednost točke 
za obračun januarskih osebnih dohodkov. 
Seznanjen je bil s problematiko nabave svinj
skih kož iz Sovjetske zveze in ZDA. Ker svinj
skih kož povsod manjka oz. jih je dobiti iz 
sedaj poznanih surovinskih virov vse manj, bo 
morala nabavna služba vložiti še večje napore 
za zagotovitev domačih kož, ki so ekonomsko 
manj interesantne kot uvožene, in iskati nove 
vire za oskrbo iz področij, ki so za nas še ne
poznana. To je še razlog več, da moramo s 
kožami drugače delati, zboljšati naš odnos do 
dela in produktivnost, popraviti izkoristek su
rovine in vpeljati novosti, ki zagotavljajo ra
cionalnejše koriščenje surovin. 
Odbor je razpravljal tudi o stanovanjski pro-

blematiki. Za dodelitev stanovanja prosi sedaj 
že 80 delavcev. Odbor je sklenil, da bo na eni 
prihodnjih sej razčistil naslednja vprašanja: 
Za kakšno gradnjo naj se odloč,imo na zemlj:i
šču bivše »vrtnarije« (blokovno ali individual
no); na kakšen način angažirati prosilce za 
stanovanje, da tudi sami nekaj prispevajo; 
določiti je pott·ebno kriterije za dodeljevanje 
stanovanjskih posojil tistim delavcem, ki si 
sami kupujejo stanovanje; spremeniti je treba 
razmerje delitve stanovanjslmh sredstev, ki je 
sedaj 20 % za individualno gradnjo in 80 O/o za 
blokovno, oziroma ga popraviti v korist indi
vidualne gradnje. 
Seznanjen je bil s problematiko delovnega ko
lektiva Tovarne usnja iz Kamnika, ki ga poleg 
nelikvidnosti tarejo še problemi pomanjkanja 
pomožnih materialov in surovin. 
Skakalnemu klubu iz Logatca je odobril 5.000 
dinarjev za organizacijo skokov. Za postavitev 
spomenika »Dražgoški« bitki« pa je odobril 
1.500 din. 

O delu letne skupščine 
osnovne sindikalne 
organizacije v TOZD 
Usnjarna Vrhnika 
Letne sindikalne skupščine TOZD Usnjarna 
Vrhnika, ki je bila januarja 1976, se je udeležilo 
111 članov. O delovanju sindikalne organizacije 
v letu 1975 je poročal predsednik tovariš Bo
žanic in uvodoma poudaril, da je treba pove
čati akcijsko sposobnost vseh sindikalnih 
članov v konkretnih razmerah, da bomo do
segalli boljše rezultate na vseh področjih našega 
dela. Ugotovil je, da je temeljna organizacija 
gospodarila v lanskem letu še v težjih pogojih 
kot pred letom dni, da pa smo kljub temu 
poslovno leto dokaj uspešno zaključili. Uspešno 
gospodarjenje v letu 1975 je plod dolgoletnih 
prizadevanj delovnega kolektiva, s poudarkom 
na močno Izvozno usmerjenost te temeljne 
organizacije. Izvozni rezultati in prizadevanja, 
da izvoz še povečamo, so se nam obrestovali 
med drngim tudi tako, da pravzaprav nismo 
imeli težav z uvoznimi materiali in je proiz
vodnja kolikor toliko normalno potekala. V 
svojem poročilu je najprej poudaril pomemb
nost našega samoupravnega planiranja, govoril 
o delovanju samoupravne delavske kontrole in 
njenem odnosu do Službe družbenega knjigo
vodstva, o vlo� sindikatov v ljudski obrambi 
in samozaščiti in o prizadevanjih sindikata, da 
so z sindikalno listo enotno urejena vprašanja 
s področja delitve sredstev za osebne dohodke. 
Poudaril je, da mora biti aktivnost sindikalne 
organizacije usmerjena v izv1·ševanje nalog 
Resolucije o ekonomskem in družbenem raz
voju, da se mora sindikat zavzemati in boriti 
za večjo produktivnost in da je ta naloga ena 
najpomembnejših nalog v letu 1976. 
Med našimi nalogami in problemi, ki jih bomo 
mo1iali urejati v prihodnjem letu in srednje
ročnem obdobju je gotovo ena največjih za
gotovitev potrebnih surovin - svinjskih kož 
in racionalno koriščenje le-teh v samem pro 
izvodnem procesu. V predlogu akcijskega pro
grama temeljne organizacije, ki je dan v obrav
navo vsem delavcem po samoupravnih jedrih, 
je predvideno za leto 1976 povečanje proizvod
nje 2/a 1,7 °/o. Namok kož bo ostal tolikšen, kot 
je bil v letu 1975, predvideno povečanje koli
činske proizvodnje gre le na račun spreme
njene tehnologije pri predelavi cepljencev, ki 
bo uvedena v drugi polovici leta. Na samo
upravnih jedrih pa se moramo dogovoriti za 
boljše koriščenje notranjih rezerv, ki so v kva
litetnejšem in ažurnejšem izvrševanju delovnih 
nalog, zmanjšanju odpadkov oz. trgancev pred
vsem na strojnih operacijah in  zagotovitvi 
večjega deleža boljših artiklov v naši proiz
vodnji. še naprej ostaja naša naloga povečati 
izvoz, ki naj bi v letu 1976 znašal v delovni 
organizaciji kot celoti 17 milijonov dolarjev, 
V srednjeročnem načrtu pa moramo določiti, 
da bomo še več sredstev vložili v modernizaci
jo proizvodnje in izboljšanje delovnih pogojev, 
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z občnega zbora sindikalne organizacije TOZD 
Usnjarna Vrhnika 

hitreje reševali stanovanjske probleme in 
povečali naše počitniške k�pacitet�. Tekom 
tega obdobja pa bomo morali postaviti in u:e
d!ti objekt za povečanje konfekcijske proiz
vodnje in predelavo škart usnja v končne 
izdelke. 
Poročilo o svojem delovanju je podal tudi od
bor samoupravne delavske kontrole v temeljni 
organizaciji oz. predsednik tega organa. Po
udaril je, da je delo odbora s:imo�pravne �e
lavske kontrole zaživelo, čutiti pa Je premaJh
no povezanost med člani odbora in ?stalimi 
delavci v temeljni organizaciji: Odbor JE: re��o 
pregledoval poslovanje temelJne orgamzaciJ�, 
sklepe samoupravnih or�anov, .P:��ledal �e 
tudi ugotovitve inventurnih korni�ll �n meml, 
da do tolikšnih razlik, kot so se po1av1le v letu 
1974 več ne sme priti oz. bo za razlike treba 
iskati krivce. Na sestankih samoupravnih jeder 
in samoupravnih organov je bilo precej govo:� 
o varčevanju, vendar odbor ni mog�l zaslediti 
bistvenih rezultatov na tem področJu. Govora 
je bilo tudi o režijskem delu v temeljni orga 
nizaciji in skupnih službah. Odbor samo
upravne delavske kontrole se je ukvarjal tudi 
s pojavi kraje v delovni organizaciji in ��r3:v
naval pritožbo delavcev iz barvarne, luz1�ice 
in lepljenja zaradi slabih del?�ih p�goJev: 
Odbor pričakuje več sodelovanJa m ak�1�ostl 
od ostalih članov kolektiva, da opozarJaJo na 
napake in sodelujejo pri delova.nj1;1 t�ga organa. 
Opozoril je še na probleme disc1plme, kot �o 
bili že obravnavani na sestankih samoupravnih 
jeder in osnovne organizacije ZK; to so n�
opravičeni izostanki (predvsem o� ponedelJ-: kih), zamujanje, izkoriš�anje boln�š.ke, �a: b1 
morali na ustrezen načm odpraviti. Kntično 
je ocenil tudi delo delegatov samoupravnih 

Dewvno predsedstvo občnega zbora sindikata 

organov - premalo se s sodelavei posvetujejo 
o problemih in predlo�ih, o �terih potem 
odločajo na samoupravruh organih. 
Poleg do sedaj napisanih ugo�ovitev in nal�g 
pa je bil sprejet še sklep, da Je treba o:g�-
2lirati izobraževanje vseh članov kolektiva m 
še posebej tistih, ki opravljajo delo na zahtev
nejših delovnih mestih v u�njarn�, da �ora 
odbor za medsebojna razmerJa v čim kraJSe1:f1 
času pripraviti razpored izmen za letovanJ� 
v počitniškem domu in prikolicah (da bo man] 
težav s planiranjem letnih dopustov), da je 
treba urediti problem prehrane v obratu druž
bene prehrane ob prostih sobotah in nedeljah 
in da je treba naš samoupravni sporazum o 
delitvi osebnih dohodkov prilagoditi sindikalni 
listi za leto 1976. . Sprejeto je bilo poročilo nadzornega odbora m 
finančni načrt osnovne organizacije sindikata 
za leto 1976, po katerem bo sindikat razpolagal 
za svoje delovanje z 28 milijoni S din. 

O delu letne skupščine 
• • • osnovne organ1zac11e 

sindikata v TOZD 
Usnje-plast 
Predsednik tovariš Klemenčič je podal poroči
lo v katerem je naštel akcije in delovanje 
si�dikata v temeljni organizaciji v letu 1975. 
Ugotovil je, da je sindikalna org:3n�zacija s.�
delovala p1·1 razdelitvi stanovall]sk1h poso11l, 
pri delu razpisne komisije za vodilna delovna 
mesta v temeljni organizaciji in urejanju ne
soglasij pri delu odbora samoupravne delav
ske kontrole; omogočila je brezplačno 10-
dnevno okrevanje v zdravi1iščih trem članom 
delovne skupnosti. Sindikalna organizacija �e 
sodelovala tudi pri organiziranju pr�nov3:nJ� 20-letnice obstoja delovne organizac11e, nJenl 
člani pa so se udeležili raznih prosl�v, in sicer: 
osrednje slovenske proslave 30-letnace osvobo-

ditve, odkritja spominske plošče narodne�u 
heroju Francu Rozmanu-S!!n.etu, 0��1t1a 
spomenika stavkajočim vrhrusk1m usnJanem, 
udeležili so se Pohoda po poteh partizanske 
Ljubljane itd. Clanom samoupravnih organov 
je bil omogočen obisk seminarjev o na�og�h 
in delu samoupravnih organov. Poudaril Je, 
da z delom sindikalne organizacije ni povsem 
zadovoljen in je zato pozval vse člane, naj 
bodo v bodoče aktivnejši pri svojem delu. Kot 
glavne naloge in probleme temeljne organiza
cije je naštel: neustrezni skladiščni prosto:! 
vseh enot v Ljubljani in tudi njiho:'ih s�upn�� 
služb in je zato treba intenzivneJe pri.stopiti 
k reševanju problema skupnih delovnih pro
storov v Ljubljani; nepravilen odnos posam�z
nikov do svojih delovnih nalog; nedogra1en 
sistem delitve osebnih dohodkov glede na 
uspeh delovne enote; izb,olJšati jE: P���ebno 
organizacijo dela v temelJm organizaciJ1, kar 
še posebej velja za komercialno službo. Po
ročilo in program nalog so člani soglasno spre
jeli. 
Sprejet je bil še sklep, da mora biti prvi del 
samoupravnega sporazuma o delitvi OD sprejet 
do l. 3. 1976, drugi del pa do 30. 5. 1976. Spr�j:t 
je bil tudi predlog, da se v t�m letu orgaruz�
rajo predavanja na naslednJe teme: vloga m 
naloge samoupravne delavskE: kontrole, po�en 
delegatskega sistema v organih s.amoupravlJ3:
nja, povezovanje delegatskega sistema na ru
voju družbenopolitičnih skupnosti in samo
upravnih interesnih skupnosti, družbena samo
zaščita. 
Ustanovljen je bil odbor za rekreacijo in kul
turo v sestavu: Gale Zdenko, Gostič Anton in 
Šorn Franc z nalogo, da v najkrajšem času 
organizira eno od naslednjih sekcij - planin
sko, strelsko ali plavalno. 
Sprejet je bil še sklep, da se sestanki dela':"
skega sveta, zbori delovnih ljudi, samoupravnih 
jeder in izvršnega odbora sindikata vršijo v 
popoldanskem času, ses�n�i odbor.� za med
sebojna delavska razmerJa m koleg1Ja pa med 
delovnim časom. 

O delu volilne 
konference 00 ZK 
v TOZD Usnje-plast 
Osnovna organizacija ZK v TOZD Usnje-plast 
Ljubljana je bila ustanovljena v letu _ 19�5 
in šteje 6 članov. V prvem letu delovanJa Je 
imela šest sestankov, na katerih je obravna
vala in razčiščevala notranje odnose v temeljni 
organizaciji, pomagala pri konstituiranj1;1 od

-: bora za samoupravno delavsko kontrolo m pri 
organiziranju organizacije ZSMS, ki je bila v 
temeljni organizaciji ustanovljena tudi leta 
1975. Poročilo o delu osnovne organizacije ZK 
ugotavlja, da mora organizacija posvetiti več 
skrbi sprejemanju nov.ih čl�nov v vrste Z�, 
zlasti mladih delavcev da Je treba preveriti 
delovanje članov, biti �a tekočem s politič!1-1n_ti 
dogodki doma in v svetu ter poskrbeti za. 1de�
no-politično izobraževanje članoy:. Spre?et �e 
bil sklep, da se trije člani udelež1Jo semm�r�a 
za novo sprejete člane ZK. Na J�onferenc1. J� 
bilo sprejeto stališče, da si moraJo komunisti 
prizadevati za uresničitev delovnih nalog, m�d 
katerimi je tudi preselitev na novo lokaciJo, 
in nalog na področju kadrovanja. 
Za sekretarja osnovne organizacije ZK T<?ZD 
Usnje-plast je bil izvoljen tov. Pe�er DurJ�va 
in za njegovega namestnika tov. Miro Bratma. 

Iz dela sindikata TOZD 
Tovarne usnja Šoštanj 
Ceprav še ni dolgo tega, kar je bila letna kon
ferenca OOS TOZD TUŠ, so naloge, ki ne 
moremo mimo njih, zahtevale takojšnjo akcijo. 
3. februarja 1976 je bil sklican sestanek kon
ference OOS na katerem smo razpravljali o 
predlogu družbenega dogovora o družbeni. sa
mozaščiti v občini Velenje. Ceprav srno o nJem 
govorili tudi na 00 ZKS, na sestanku odbora 
za SLO in štaba CZ, potem na sestanku z vra-
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tarji in čuvaji, smo ga nazadnje v razpravah 
na samoupravnih jedrih sprejeli takega, kot je 
bil predlagan. 
Zanimanje za družbeno samozaščito v občini 
in za konkretne naloge v okviru delovne orga
ndzaoije je bilo precejšnje. 
Na sestanku smo tudi ocenili letnd konferenci. 
Kritika zaradi organizacije konference I. OOS 
je bila opravičena, saj so nekateri pričakovali 
večjo zamudo in so poročila že podajali, ko je 
poročevalec šele prišel. Ker se pa iste napake 
ne smejo dogajati, je bila konferenca drug,i dan 
za II. OOS brezhibno pripravljena in izve
dena. 
Odobren je bil tudi finančni program za leto 
1976. Med ostalimi smo sklenili odobriti ·fi
nančno pomoč dolgoletnemu članu kolektiva, 
kJi je bil zaradi bolezni prikrajšan za osebni 
dohodek. 
Beseda je tekla tudi o iskanju možnosti pomoči 
slepemu otroku našega sodelavca. Pomagali 
bomo pri tem iskati dobrega specialista za 
očesne bolezni in, če bo potrebno, tudi priskr
beti finančna sredstva. 
Moram povedati tudi to, da je v našem kolek
tivu zelo dosti športnikov, ki se redno udele
žujejo tekmovanj na delavskih športnih igrah 
v Velenju. V ponedeljek in torek, tj. 16. in 17. 
2. 1976, so se v hotelu Paka v Velenju pomerili 
kegljači in kegljačice. Smučarji se že priprav
ljajo za tekmovanje na Pohorju, prav tako 
pospešeno trenirajo naši strelci in strelke. Sicer 
pa strelska družina, ki je v sklopu strelske 
zveze Velenje, nosi pa naslov Strelsll;a družlina 
»Usnjar« Šoštanj, beleži izredne uspehe. Na 
zadnjem državnem prvenstvu z zračno puško 
v Grosuplju so osvojili 12. mesto, pionirji pa 3. 
Z ozirom na razgibano športno-rekreacijsko 
dejavnost zaposlenih nas tare problem pomanj
kanja športnih objektov. V sodelovanju s to
varniško mladino si prizadevamo urediti pro
stor za malo nogometno igrišče in odbojko na 
prostem, za namizni tenis, streljanje in šah pa 
zaprtem prostoru. To bo skupna velika akci
ja, ki bo koristila visem tistim v podjetju, ki 
se ukvarjajo s športom. 
G.A. 

Delo 00 ZKS TOZD 
Tovarne usnja Šoštanj 
O delu 00 ZKS do sedaj še ni bilo dosti pisa
nega, vendar je bila naša aktivnost na redni 
letni konferenci, dne 18. 12. 1975, ugodno oce
njena. Izvoljeno je bilo novo vodstvo, ki bo 
naslednjo mandatno dobo usmerjalo in pri
pravljalo material za razpravo. 
Novi sekretar 00 ZKS TUŠ je tov. Stevanče
vič Ratko, namestnik Dragar Slavko, ostali 
člani sekretariata pa Veber Lidija, Vlajkov 
Nikola in Golob Anton. Konferenci sta pri
sostvovala tudi tov. Hubert Herček, član med
občinskega sveta ZKS Celje, in tov. Jože Aljaž, 
član občinskega komiteja ZKS Velenje. Ob tej 
priliki smo sprejeli 5 naših sodelavcev v član
stvo ZKS. Konferenca pa je bila mnenja, da 
kljub pridobitvi novih članov, ne smemo biti 
zadovoljni s članstvom. 
Ker je pred nami mnogo dela na družbeno
političnem in ekonomskem področju, smo k 
konkretnemu delu takoj pristopili. Prvi se
stanek sekretariata je bil že 16. l. 1976 in prvi 
sestanek 00 ZKS 19. l. 1976, z naslednjim 
dnevnim redom: naloge članov ZKS v letu 
1976, aktualna tema, problemi gospodarjenja 
v letu 1976, vprašanja komunistov. 
5. februarja je bil že drugi sestanek sekretari
ata in 6. 2. 1976 drugi sestanek 00 ZKS. 
Na njem smo obravnavali 5. sejo CK ZKS. Tov. 
Veber Lidijo in Dragar Slavka smo izvolili v 
svet ZKS OZD IUV. Med vprašanji komunistov 
pa je bilo govo1,a o preskrbi s surovino in re
promaterialom, o plasmaju gotovega usnja, o 
ustanov,itvi kluba samoupravljavcev itd. 
Skratka zanimanje in skrb za boljše gospo
darjenje sta redno prisotna, ne le med čliani 
ZK, ampak vsemi zaposlenimi v TOZD TUŠ. 
G.A. 
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Letno poročilo o delu 
komisije za kadrovske 
zadeve Tovarne usnja 
Šoštanj 
V letu 1975 je imela komisija za kadrovske 
zadeve 44 sej. To je bilo na kadrovskem pod
ročju zelo razgibano obdobje. Povečanemu 
obsegu proizvodnje se je pridružila tudi izred
no močna fluktuacija delovne sile. Na dnevnem 
redu so bile odpovedi delovnega razmerja, 
sprejemi, prestavitve, prenehanje lastnosti de
lavca v,sled pose,bno hudih kršitev delovnih 
dolžnosti in nezadovoljivega poskusnega dela. 
Domače delovne sile praktično ni bilo več, 
delavci iz drugih krajev pa so, bodisi zaradi 
nepoznavanja naših delovnih navad in načina 
proizvodnje bodisi zaradi neresnosti v pogledu 
.svojih zaposlitvenih želja, predstavljali za 
člane komisije izredno težke preizkušnje. Na 
naslov naše delovne organizacije so prihajale 
še razne prošnje občinskih soc-ialno-skrbstve 
nih organov za  reševanje tega ali onega p r o 
blema. Vedno pa je bilo najtežje pri razpravah 
o prošnjah za zvišanje osebnih dohodkov. Ob 
tako slabi osnovi nagrajevanja, ko ni urejene 
sistemizacije delovnih mest in se s tem v zvezi 
še vse preveč pojavljajo nelogične in nesmi
selne razlike pri nagrajevanju po delu, ob šte
vilnih izsiljevanjih, možnih zaradi pomanjka
nja določenih profilov, so člani komisije za 
kadrovske zadeve prestajalli mnoge žolčne di
skusije in pritiske. 
Sicer pa naj govore številke: 
V letu 1975 je komisija za kadrovske zadeve 
reševala 331 prošenj za zaposlitev, od katerih 
je bilo pozitivno rešenih 295, negativno pa 36. 
Od sprejetih je lastnost delavca pridobilo 265, 
izgubilo pa 229 delavcev. Samovoljno je zapu
stUo delovno organizacijo 167 delavcev, 30 jih 
je odšlo ali ,sporazumno ali po rednem odpo
vednem roku, 6 ni uspešno prestalo poskusnega 
dela, 26 pa jih je prekinilo delovno razmerje 
po sili zakona (odhod v JLA, v zapor, upoko
jitev itd.). Iz navedenega sledi, da smo imeli 
78,8 O/o fluktuacijo. 
Pri izhodnih intervjujih je kadrovska služba 
ugotov,ila, da se je večina njih odločila zapu
stiti delovno organizacijo zaradi nezadovoljstva 
z osebnimi dohodki (predvsem v oddelku lužil
nice). Naslednji najpogostejši vzrok odhoda iz 
delovne organizacije so bile težave z bivališči 
delavcev iz drugih krajev. 
Kot rečeno, je komisija za kadrovske zadeve 
obravnavala prošnje za ureditev OD. Takih 
prošenj je bilo 15. Od teh je bilo pozitivno re
šenih 8. 
že iz zgoraj navedenega števila sej je razvidno, 
da je bilo kadrovske problematike na pretek, 
dejstvo pa je, da bi teh sej lahko bilo mnogo 
manj, če bi razni predlogi za premestitve OD 
in drugo bil� komisiji pravočasno dostavljeni, 
zlasti pa v zadostni meri utemeljeni. 
Clani komisije so po svojih možnostih redno 
prihajaLi na seje in niso neupr,avičeno izo
staj_ali. 
S.J. 

Izvleček iz zapisnika 
27. redne seje odbora 
za medsebojna razmerja 
TOZD Usnjarna 
Šmartno, ki je bila dne 
4. februarja 1976 
Ad-1 
Po pregledu sklepov z zadnje seje OMR so 
delegati ugotov-Hi, da so bili le-ti v večini reali
zirani. Delegati so nato razpravljali o sklepu, 
ki so ga sprejeli na zadnji seji, glede povračila 
štipendije štipendistom,· ki jim je bilo štipen
diranje wtinjeno za�·a<;li 11eia(iostne�a uspeha, 

v prvem polletju šolskega leta 1974/75, in spre
jeli sklep: 
- da se vsem štipendistom, ki jim je bilo šti
pendiranje prekinjeno zaradi nezadostnega 
uspeha v prvem polletju šolskega leta 1974/75, 
letnik pa so uspešno zaključili, izplača štipen
dija za čas, ko le-te niso prejemali. 
Ad-2 
Tov. Pintar je seznanil pri.'5otne z rezultati 
poslovanja v mesecu januarju. Kljub temu, 
da vse proizvodne enote razen usnjarne v me
secu januarju niso dosegle predvidene proiz
vodnje, je rezultat dosežene proizvodnje zado 
voljiv. 
V zadnjem času so cene surovinam zelo porasle, 
povečala pa se je tudi stopnja uvoznih dajatev, 
in sicer za 10 O/o. Ti podatki pa niso zadovol}ivi, 
saj pretežno količino kož za krznarno uvažamo. 
Na tujem trgu so se povečale tudi cene usnju, 
zato so se potencialni kupci, ki so kupovali 
usnje pretežno na tujem trgu, sedaj obrnili na 
domači trg. 
Plan proizvodnje za letošnje leto je narejen 
za vse proizvodne enote. Za usnjarno je pred
videno, da bo proizvedla okrog milijon m2 
usnja. V krznarni se bo proizvodnja v letoš
njem letu le malenkostno povečala, za kon
fekcijo; usnja je planirano, da bo porabila 
95.000-100.000 m2 usnja, konfekcija krzna pa 
naj bi izdelala okrog 7.000 kosov težke konfek
cije in 10.000 do 12.000 avtosedežev. 
Za letošnje leto je predv,iden porast osebnih 
dohodkov za 10 O/o, stroški za material pa se 
bodo predvidoma povečali za 5 °/o. Izvoz naj 
bi ostal na lanskoletnem nivoju, uvoz pa naj 
bi se zmanjšal. število zaposlenih naj ne bi 
poraslo za več kot 3 O/o. 
Ad-3 
Po razpravi so delegati OMR sprejeli sklep: 
- da se za mesec januar obračuna enotna 
vrednost točke v višini 1.25. 
Ad-4 
V mesecu januarju je nastopilo delo v naši 
TOZD 6 delavcev, delovno razmerje pa sta 
prekinila 2 delavca. 
Tov. Andrič je podal predlog, da bi v primeru, 
da v enem obratu ni dovolj dela, šli delavci 
delat v obrat, v katerem bi delavce rabili. 
Tov. Jamnikar je nasprotoval temu predlogu, 
ker iz izkušenj ve, da bi v takem primeru de
lavci, ki  delajo ročno delo, ostali v obratu, 
kjer bi delali na stroju. 
Tov. Savšek meni, da je potrebno v najkrajšem 
čatiu nareddti opis delovnih mest in nato siste
mizacijo, saj je dosedanji način nagrajevanja 
že zastarel. 
Tov. Pintar smatra, da bo pri nas opisovanje 
delovnih mest potekalo hitreje, ker imamo do
ločene rešitve, ki nam bodo olajšale delo, ker 
so na Vrhniki že opravili opise delovnih mest. 
Opisi delovnih mest naj bi bili narejeni do 15. 
marca. 
Na delavskem svetu je bil sprejet sklep·, da 
samoupravna jedra izvolijo 3-člansko komisijo, 
ki bo usklajevala vrednotenje delovnih mest, 
skupna komisija pa naj bi nadzorovala njihovo 
delo. Te komisije naj bi delavci izvolili v teku 
enega tedna, vodje proizvodnih enot pa so za
dolženi, da se opisi delovnih mest opravijo 
čimprej. Razne meritve (milcro klime, hrupa, 
temperature, osvetljenosti ipd.), ki so potrebne 
pri ocenjevanju delovnih mest, pa naj bi opra
vil tov. Petkovšek. 
Tov. Urankar je seznanil prisotne, da so v 
usnjarni že naredili opise delovnih mest in 
smatra, da se morajo delovni pogoji zboljšati, 
enaka delovna mesta v proizvodnii enoti pa se 
morajo tudi enako oceniti. 
Delegati OMR so sprejeli tudi naslednja 
sklepa: 
- da se s tov. Zakrajšek Cirilom sklene civil
nopravna pogodba za plačilo urejanja samskih 
stanovanj za mesec december 1975, in sicer 
za znesek 2.000 din (neto). 
- da se tov. P1·aprotnik Pepci, ki je 'bila z 
29. l. 1976 :invalidsko upokojena, izplača 2 pov
prečna mesečna OD na zaposlenega v SR Slo
venij,i v preteklem letu (23. člen samouprav
nega sporazuma o osnovah in merilih notranje 
(ie).itvE} srE}<;lstev ?:a QD y IlJV). 



Delegati OlViR so potrdili predloge vodij pro
izvodnih enot in oddelkov o razporeditvi de
lavcev na nova delovna mesta in da se le-tem 
izdajo ustrezne odločbe. 
Tov. Urankar seznani prisotne, da je v mesecu 
februarju v Zagrebu sejem »Kože i obuce« in 
predlaga, da bi si sejem ogledalo čim več de
lavcev. Ker pa bi si med tednom sejem težko 
ogledalo veliko delavcev, predlaga, da se obisk 
sejma organizira v soboto, 21. 2. 1976. Ker pa 
je ta sobota redna delovna, predlaga, da se 
delo prestavi na soboto, 14. 2. 1976, in sicer 
enotno za celo TOZD. 
Tov. Andric je predlagal, da vodje proizvodntlh 
enot napravijo sezname delavcev, ki naj bi si 
sejem ogledali. 
Po razprav,i so delegati OMR sprejeli sklep: 
- da se delo na soboto, 21. 2. 1976, ki je redna 
delovna (po delovnem koledarju) prestavi na 
soboto, 14. 2. 1976 enotno za vse proizvodne 
enote. 
OMR je sprejel tudi sklep: 
- da se tov. ing. Mertik Franc in tov. Sinigoj 
Jože udeležita strokovne ekskurzije v tujino, 
kli jo organizira »Savez društava kožara i 
obučara SFRJ«. Ekskurzija je predvidena za 
mesec april. 

Iz zapisnika OMR 

Sestanek uredniškega_ 
odbora v TOZD TUS 
Šoštanj 
Ze v prejšnji številki smo vas seznanili. da 
se bo uredniški odbor sestajal vsakokrat v 
drugi TOZD. 
Predstavniki »domačega terena« TUŠ so nas 
lepo sprejeli. Naš sestanek se je vršil v snež
nem okolju v počitniškem domu oziroma v 
planinski koči, ki jo oskrbuje TOZD TUŠ, na 
Slemenu. 
Seji so prisostvovali predstavniki organov sa
moupravljanja in družbenopolitičnih organi
zacij TUŠ. 
In kaj smo se konkretno dogovorili? 
l. Tako imenovana GLAVA GLASILA naj se 
dopolni, tako da bodo poleg delovne skupnosti 
IUV napisane tudi vse naše TOZD. 
2. Breda, Marjan in Anton so se obvezali, da 
bodo pred vsako sejo uredniškega odbora, ka-

Razširjena seja uredniškega odbora na 
Slemenu 

terega član je Breda, ugotovili, kaj je ha nji
hovem dvorišču 1n v bližnjem okolju najbolj 
aktualno in bi veljalo zapisati v glasilu. P r e d 
log b o  Breda nato posredovala uredniškemu 
odboru. 
3. Vsi prisotni so tudi sprejeli obvezo, da bodo 
spodbujali sodelavce za pisanje in 1a bodo 
tudii sami bolj aktivni soustvarjalci glasila. 
4. Na organu samoupravljanja bodo zaprosili, 
da le-ta odobri sredstva za nabavo fotoaparata 
in fleša. S tem bo omogočeno, da bo aktualne 
dogodke v TOZD TUŠ zabeležil tudi objektiv, 
kar do sedaj ni bilo. 
5. Delavce, ki odhajajo na razna službena po
tovanja, sejme, posvetovanja itd., prosimo, da 
v zvezi s tem tudi kaj napišejo za glasilo (stro
kovni članki, potopis), ker verjetno vse doži
veto najbrž ni stroga poslovna tajna. 
Sklep, ki je bil sprejet na seji uredniškega 
odbora v Šmartnem (izvlečki iz sej in sestan
kov), tudi Šoštanjčani podpirajo in ga bodo 
realizirali. Naslednja seja uredniškega odbora 
bo v TOZD Usnje-plast. 

Urednik 

Ob zaključku 
7. političnega tečaja 
Jasnica 
8. decembra 1975 smo pričeli z našim dvome
sečnim tečajem, ki je že sedma tovrstna gene
racija. Prireja ga RK ZSS za predstavnike 
vseh občin Slovenije, za različne delovne ge
neracije, za sindikalne oziroma funkcionarje 
družbenopolitičnih organizacij. Tudi v tem 
tečaju smo zbrani iz najrazličnejših krajev 
Slovenije. Od Lendave pa do Kopra. 
že takoj prvi dan je bil naš »delovni dan«. 
Dobili smo glavne napotke za delo na tem 
tečaju in okviren urnik predavanj. 
Delovni dan se je navadno začel ob 8. uri zju
traj s predavanji. Tu smo poslušali najrazlič
nejše teme iz našega samoupravnega družbe
nega sistema, gospodarjenja in tudi del psiholo
gije osebnosti. Saj vemo, da mora človek, 
kadar hoče delati z ljudmi, l e -te poznati 
globlje kot pa samo njihovo podobo. In prav 
mi, kot sindikalni ali mladinski funkcionarji, 
imamo nalogo, da z ljudmi tudi komuniciramo. 
Ta predavanja ,smo poslušali vsak dan približ
no devet ur. Dopoldan šest in popoldan od 
16,30 do 19. ure. Bila so vsebinsko dobra in 
izbrana. Tudi podajanje je bilo izredno zani
mivo, za kar se imamo seveda zahvaliti samim 

predavateljem .in vodstvu tega tečaja pri iz� 
boru predavateljev. 
Tudi samo delo oziroma način dela je bil zelo 
koristen. Razdelili smo se v več delovnih sku
pin, kjer smo delali. Več predavateljev je upo
rabljalo tako metodo dela, da je vsaki skupini 
podal vprašanje oziroma temo ali nek problem, 
o katerem smo potem v teh skupinah razprav
ljali. Tako ,smo pridobili .izkušnje, saj smo bili 
prisiljeni prav vsi razpravljati. 
Poleg tega smo imeli pri večih predmetih tudi 
pismene naloge in nekatere od teh smo tudi 
ustno zagovarjali. V večini primerov je bilo 
to reševanje naših lastnih problemov, s kate
rimi smo se srečevali v delovnih organizacijah 
pri svojem delovanju v DPO. 
Toda naše delo ni potekalo samo v JASNICI. 
V dveh mesecih, kolikor je trajal naš tečaj, 
smo obiskali več delovnih organizacij, kot npr.: 
KOČEVSKI TISK, IMV Novo mesto, REK Ve
lenje, AERO Celje, PAPIRNICO Vevče, :ZELE
ZARNO Ravne, TERMOELEKTRARNO v 
Šoštanju. V teh delovnih organizacijah smo si 
ogledali proizvodni proces; po ogledu pa smo 
imeli povsod pogovor z njihovim političnim 
aktivom, kjer smo spoznali različne probleme, 
s katerimi se delovne organizacije srečujejo, in 
v večini primerov tudi nakazane rešitve le-teh. 
Seveda pa nam je, kljub temu da je urnik 
dokaj natrpan in da se predvsem sedaj protii 
koncu pojavlja prenatrpanost in utrujenost, 
ostalo tudi nekaj prostega časa. Za ta čas smo 
si ustanovili navidezne organizacije, kot je 
aktiv ZK, oziroma komisije, kot so športna, 
kulturna, informativna ter komisija za družbe
nopolitično aktivnost, v katerih smo prav vsi 
(tu ali tam) sodelovali in delovali v prostem 
času. 
športna komisija je organizirala tekmovanja 
v namiznem tenisu, v kegljanju in strelsko 
tekmovanje, kjer smo se pomerili z nasprot
niki iz Melamina ter tekmovanje v šahu s so
igralci iz kasarne Mirka Bračiča. 
Prav tako je delovala komisija za IPD, ki je 
redno spremljala predavanja na tečaju. 
Tudi informatorji niso spali. Izdali so tri bilte
ne in dokaj dobro spremljali naše življenje na 
Jasnici, kar se je cela dva meseca predvsem 
odražalo na naš(oglasni deski - HUMOR, saj 
se je vsak smešen pripetljaj pojava! kot kari
katura. 
Torej, taka oblika izobraževanja družbeno
političnih funkcionarjev je zelo koristna. Saj 
vsakdo lahko veliko odnese, seveda pa je to 
odvisno predvsem od vsakega tečajnika same
ga, koliko in kako spremlja predavanja, kako 
sam sodeluje in predela gradivo, ki mu je na 
razpolago. 
Upamo, da smo tudi mi odnesli veliko in da 
bomo koristno in s pridom uporabili pridoblje
no znanje v naših delovnih organizacijah in 
da bomo s svojim delom vsaj kanček dopri
nesli h graditvi naše samoupravne družbe! 

J. v. 

Vrednotenje delovnih 
mest 
Vrednotenje oz. ocenjevanje delovnih mest je 
področje, ki vsakogar zanima, saj je od tega 
tudi odvisen njegov osebni dohodek. Zaradi 
tega vas bomo v kratkem seznanili, kako po
teka tako ocenjevanje. 
Osnova za oceno delovnih mest je sistemiza
cija delovnih mest, ki obsega vse pogoje za 
zasedbo tega delovnega mesta, delovne naloge, 
iz katerih izhaja tudi odgovornost, umski na
por ipd., delovne razmere na delovnem mestu, 
:oizični napor itd. Ko je torej urejena sistemi
zacija, ,se pristopi k ocenjevanju. Ocenjuje se 
lahko po različnih metodah, npr. po točkovni 
metodi, metodi primerjanja parov, po metodi 
rangiranja, po kombiniranih metodah ipd. 
Največkrat se uporablja metoda točkovnega 
ocenjevanja, kombinirana z grupiranjem de
lovnih mest. Vse metode pa zajemajo na podo
ben način glavne štiri komponente, ki ozna
čujejo vrednost delovnega mesta, .in sicer stro
kovnost, odgovornost, napor in razmere na de
lovnem mestu. 
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v TOZD Usnjarna Vrhnika smo naJprej pri
stopili k opisovanju delovnih mest, na podlagi 
opisov pa še k vrednotenju delovnih mest. Ker 
bo ta nova ocena v kratkem dana v razpravo 
na samoupravna jedra, naj vas seznanimo, 
kako je to ocenjevanje potekalo. Uporabili smo 
točkovno metodo z grupiranjem delovnih mest. 
Metoda zajema vrednotenje strokovnosti, o d 
govornosti, napora in pogojev dela. 
Strokovnost obsega potrebno predhodno šol
sko (teoretično) znanje in potrebne predhodne 
delovne izkušnje. 
Odgovornost zajema odgovornost za opravljeno 
delo, za delo drugih in za varnost drugih. 
Nar,or obsega umski, čustveni (stiki s stran
kami, monotono delo i p d .) ter fizični napor. 
Pogoji dela pa obsegajo možnost nesreč, tem
peraturo, vlago - mokroto, prepih, pline -
hlape - pare, prah, umazanij_o, smrad, prah 
anilinskih barv, ropot in vdbracije. 
Vse te štiri komponente so razdeljene na več 
stopenj, ki so ovrednotene s številom točk. 
Skupna vrednost delovnega mesta je seštevek 
vseh točk. Ta vrednost delovnega mesta po 
funkciji in vrednost delovnega mesta po po
gojih dela. Vrednost po funkciji obsega stro
kovnost, odgovornost in umski napor, čustveni 
in fizičnd napor ter vse delovne razmere pa 
predstavljajo vrednost delovnega mesta po 
pogojih dela. V končno vrednost se upošteva 
konstantno število 100 (prišteje se k vrednosti 
vsakega delovnega mesta), s katerim se ureja 
razmerje med najnižjo in najvišjo oceno de
lovnega mesta. 
Pri ocenjevanju delovnih mest je kljub metodi 
potrebna tudi istočasna primerjava med delov
nimi mesti, da je zagotovljen enak strog krd
terij ocenjevanja. Ko so delovna mesta ovre
dnotena s številom točk, se jih razporedi v 
grupe. Določi se vrednost grupe, ki velja kot 
ocena vseh delovnih mest v določeni grupi. 
Obdržali smo petindvajset grup, glede v r e d 
nosti grup p a  se je treba dogovoriti, koliko 
vrednosti bi se .i2: vrednosti točke prelilo v 
vrednost grupe. 
Vendar pa je ocena delovnih mest le eden od 
temeljev nagrajevanja, ki ga je potrebno stalno 
dograjevati in izpolnjevati. Ostane odprto 
vprašanje stimulacije k čim kvalitetnejšem in 
intenzivnejšem delu ipd. Torej nas na tem 
področju čaka še dovolj dela. 
Sistemizacija delovnih mest,· ki obsega k o m 
pletne opise delovnih mest i n  tekstualni del 
s splošnimi določili, je bila že obravnavana na 
samoupravnih jedrih in bila tudi sprejeta, po
trditi pa jo mora še delavski svet, da lahko 
stopi v veljavo. 
Ko je sistemizacija potrjena, se lahko anali
tična ocena delovnih mest, ki jo je komisija 
že izdelala, da v razpravo. 
P.M. 

Tiskarski stroj dobiva 
vse večjo veljavo pri 
modernih dodelavah 

• 

USDJa 
Ni še dolgo, ko smo na tiskarskii stroj gledali 
kot na nekaj novega, nekaj, kar bo zopet treba 
vgraditi v tehnologijo pri dodelavi usnja. Po 
dveh letih je pri proizvodnji govejega usnja v 
naši usnjarni postal nuja, saj brez njega ne 
bi mogli slediti sodobnim kolekcijam oziroma 
efektom na prešanih ali gladkih artiklih. Ce 
ne bi imeli tiskarskega stroja, ne bi bilo pri
znanih i n  široko uporabljanih »bizonov, anil 
nap, šerp« ter podobnega i n  kolekcije bi bile 
prav gotovo bolj siromašne. 
Na dosedanjem tiskarskem stroju, ki dela v 
usnjarni Šmartno, res ni možno delati še vsega 
in vse preveč je delo odvisno od vajenih rok 
delavca in tehnika, toda razvoj gre naprej in 
strojna industrija zopet nudi nove izvedbe, 
tako da se danes tudi pri usnju že sliši o 
»ofset« tehniki in podobnem. 
V tem prispevku želim navesti samo nekaj 
variant oziroma možnosti, ki jih nudijo mo
derni stroji za tiskanje. 

10 

Na tržišču se nahaja nova izvedba stroja 
firme Dornbusch iz ZRN, ki stane ca. 80.000 
DM, in pa še bolj izpopolnjen stroj firme TTH 
- Rokomat, ki stane kar ca. 230.000 DM. Ti 
stroji so tako izpopolnjeni, da se da na njih 
izvesti praktično vse dodelavne faze, kar se 
tiče nanosa barv oziroma apretur - od apre
ture za vezanje prahu na mesni strani do 
končnih lak nanosov ali efektov. Izpopolnjeni 

Sistemi tiskanja 

Postopek 

DIREKT 

izravnalni 
trak 

+ 
+ 

INDIREKT 
(Rasterfilm) 

Izr. 
trak 

-+ 

+ 

SPALTDOSIER 
(gladek film) 

+ 

usmeritev 
valjev 

Tiskarski oz. 

/

. raster valj 

Snemalna 
klina 

Offset valj 

Snemalna 
klina 

Offset valj 

.Snemalna 
klina 

C.)N'I'R_i'1. - COA :'ER. 

Dozirni 
valj 

so načini doziranja, fiitriranja, stroja so pove
zani v linije v sistemu: tiskarski stroj, apre
tirni trak, brizgalna glava rin sušilnica in od 
takega stroja lahko pričakujemo tudi veliko 
učinkovitost. 
Zaradi lažje predstave samega poteka dela pri 
tiskanju oziroma pri nanosih s tiskarskim va
ljem ali raster valjem si oglejmo sledeči she
matski pl1ikaz: 

delovna faza 
apreture vrsta 
vodna org. valja 

Binder za vezavo prahu + 

Anilinsko zabarv. + 

Brezbarvna osnova + 
Kritna barva* + 

Efekt 
Tampon-lak 
Tampon -barva 

Org. EM apretura 
Kolodijska apretura 
1 - komp. PUR apret. 
Efekt barve 
Tampon - barva 
Tampon-lak 

Brezbarvna osnova 
Kritna barva* 
Apreture kot zgoraj 

Kritna barva 
Apreture kot zgoraj 

+ 

+ 

+ 

+ 

Raster 
+ Raster 

Raster 
Raster 

+ Desen 
+ Raster 
+ Desen 

Raster 

+ Raster 
+ Raster 
+ Raster 
+ Raster 
+ Raster 
+ Raster 

Specialni 
gladki 

+ valj 

Specialni 
+ gladki 

valj 

* Kritne barve je treba takoj po nanašanju še plišati in brizgati. 

Pri direktnem postopku se lahko izvajajo vse 
navedene faze, vendar daje ta najenostavnejša 
oblika stroja in sistema valjev tudi najslabše 
rezultate. Omejene ,so količine pri nanašanju 
in vsako odstopanje debelin pri usnju se vidno 
opazi pr-edvsem pri uporabi raster valja. 
Indirektni sistem ima prednost v tem, da se pri 
tem apretura prenaša od tiska11Skega valja ali 
raster valja na fino obdelani, gladki gumi valj, 
ki se lepše prileže na različno debelo usnje, in 
tak način daje enakomernejši efekt po celi po
vršini. 
Pri spaltdosierju in contra-coaterju, ki sta spe-

cialno prirejena za večje nanose, pa se količina 
nanosa regulira s samimi odmiki valjev. Za , 
tako delo prirejene apreture se lahko nanašajo 
na vsako usnje. Pri indirektnih nanosih, kjer 
pl"i.de v dotik s kožo gumi valj, je vsekakor 
za upoštevati tudi efekt drgnenja, predvsem 
pri contra-coaterju. V'alj se namreč vrti v na
sprotno smer in nanos je ne samo položen na 
usnje ampak t!Jdi vriban. 
Ce pregledamo sedaj vse skupaj, bi nekdo lah
ko rekel, no, sedaj pa vse na tiskarski stroj. 
Res je, marsikdaj se da nanašati zelo lepo, vse 
pa seveda·ne brez težav. V obratih, ki so nor-



malno opremljeni, bo vsekakor ostalo še pre
cej operacij na b11izgalnih strojih, strojih za 
poMvanje in apretirnih trakovih, vendar pa bo 
tisti, �i hoče delati racionalno, vse bolj upo
rabljal tudi tiskar,ski stroj, ne samo zaradi 
efektov, temveč predvsem zaradi racionalne 
porabe apretur in lakov, saj pri tem stroju 
praktično nii izgub. (Računati moramo, da gre 
pri današnjih načinih dela v dodelavah kar 
ca. 30 °/o materialov v kanal ali v zrak, plačani 
pa so bili s čvrstimi devizami.) 
Nove možnosti uporabnosti tiskarskega stroja 
zadolžujejo predvsem razvojno in tehnično 
službo ·S službo konstrukcije in vzdrževanja, d:a 
se takoj spoprimejo z novo odprtimi možnost
mi v dodelavi in poiščejo zopet boljše ali pa 
vsaj cenejše pos.topke. 
(Material: BAYER, simpozij, januar 76) 
M. J. 

Energetski obJat 
vTOZDTUS 
Splošna energetska kriza v svetu nas že vrsto 
let sili k izvajanju ukrepov za varčno upo
rabo osnovnih virov energije, predvsem goriv. 
Na tem področju je Industrija usnja Vrhnika 
že v letu 1969 pri pripravah za sanacijo bivše
ga Usnjarsko-krznarskega kombinata Šmart
no pri Litiji in v letu 1969 pri pripravah za 
modernizacijo energetskega obrata v usnjarni 
na Vrhniki raziskovala razne možnosti za smi
selno rešitev vprašanja varčne uporabe ku
riva 
Nedvomno po�itivnd rezultati gospodarjenja z 
energijo v usnjarni na Vrhniki od oktobra 
1970 dalje, ko se je prvič zavrtel Spillingov 
parni agregat za proizvodnjo električne ener
gije, februarja 1972 drugi agregat in maja 1972 
enak agregat v Šmartnem, so na.s navajali k 
študiju podobnih možnosti v Tovarni usnja 
Šoštanj, ,in to tem bolj, ker je že imela izkuš
nje z lastno proizvodnjo električne energije in 
ker se je odločitev iz leta 1968 v smislu varče
vanja kuriva pokazala kot še bolj nujna, saj 
se je energetska kriza v petih letih občutno za
ostrua. 
Iz pravkar prebranega uvoda ste lahko raz
brali, da gre pri vsej zadevi za lastno proiz
vodnjo električne energije. 
Rekli boste: električna energija, proizvedena 
v veliki termoelektrarni, mora biti cenejša od 
one, ki jo proizvedemo doma! 
Morda je to res, nikakor pa to ne drži v pri
meru, ko gre za istočasno proizvodnjo toplotne 
in električne energije! 
Velika termoelektrarna porabi za proizvodnjo 
ene k!ilovatne ure (za omrežje) 3320 kiloka101,ij 
toplote v obliki premoga. 
Izkoristek premogove toplote je torej: 

860 
17 =-- X 100 = 25,90/o 

3320 

Vse ostalo, tj. 100 - 25,9 = 74,12 toplote, ki je 
nastala pri gorenju premoga pa je izgubljeno, 
ker je odšla v ozračje skozi- dimnik in skozi 
hladilnik hladilne vode. 
Izjema so le sorazmerno majhne koJ.,ičine to
plote, ki jo termoelektrarna odda za ogrevanje 
lastnih prostorov in naselja ali mesta (npr. Ve
lenje). 
V energetskih obratih na Vrhniki in v Šmart
nem izkoristimo okrog 83,6 °/o mazutove toplo
te v kotlih, kjer proizvajamo paro. Razlika med 
termoelektrarno in našimi energetskimi obrati 
je v tem, da pri nas sicer tudi proizvajamo 
električno energijo (s pomočjo Spillingovdh 
parnih motorjev, ki poganjajo generatorje), 
vendar izpušne pa·re, ki pri tlaku 0,1 do 0,5 atm 
izstopa iz parnih motorjev, ne hladimo s po
močjo hladilnih stolpov, temveč jo porabimo 
za proizvodnjo tople vode ter za ogrevanje su
šilnic in prostorov. Ko para odda dovolj toplo
te, se spremerni v vrelo vodo ali točneje v kon
denzat, ki ga po čiščenju ponovno uporabimo 
za napajanje parnih kotlov. 
Pri polovični obtežbi dela Spilling agregat z iz-
\{Qri�tkQm 

- · · 

17 = 75 O/o, pri polni obtežbi pa z 17 = 83,7 O/o. 

Realno vzeto (polovična obtežba) rabimo za 
eno kilovatno uro, upoštevajoč vse izgube in 
to, da izpušno paro porabimo za ogrevanje: 

860 
W = - ---- = 1371,6 kcal/kWh 

0,75 X 0,836 

Pri polni obtežbi pa: 

860 
W = ----- = 1208,8 kcal/kWh 

0,837 X 0,85 

Iz zgornjega si lahko izračunamo, da rabi ve
lika termoelektrarna za proizvodnjo električ
ne energije v primerjavi z našo rešitvijo 

3320 3320 --- = 2,42-krat do --- = 2,75-krat 
1371,6 1208,8 
več toplote. 

Za boljšo predstavo vzemimo, da naj porabijo 
vse naše TOZD, torej celotna OZD IUV letno 
okroglih 10 milijonov kilovatndh ur električne 
energije. (V letu 1974: 11.689,004 kwh.) 
če to energijo proizvedemo v lastnih energet
skih obratih, porabimo več kuriva oziroma več 
toplote za: 

G1 = 10,000.000 X 1,3716 X 1010kcal/leto 

kar je: 
G1: 9500 = 1444 ton mazuta ali 
G1: 2500 = 5486 ton lignita. 

č:e pa bi vseh 10 milijonov lcilovatnih ur mo
rala proizvesti npr. termoelektrarna, bi pri 
nas pokurili manj kuriva v pravkar omenjenih 
količinah, termoelektrarna pa bi za to proiz
vodnjo porabila: 

G1 = 10,000.000 X 3320 = 3,32 X 1010 kcal/leto 
ali lignita G1: 2500 = 13.280 ton 

V tem primeru bi oškodovali energetske vire 
(tj. premogovnike) za 13.280- 5.486 = 7.794 ton 
lignita, k,i bi ga morali več nakopati v enem 
letu, za dobre pol dneva obratovanja šoštanj
ske termoelektrarne. 
Ali pa bolj otipljivo: 
Ko bi vsaka družina porabila za ogrevanje 
svoje hišice letno 13 ton lignita, pomeni 7794 

ton prihranjenega ld.gnita 600 družin, ki bi bile 
preskrbljene s toploto. Pri tem je vzeto ogre
vanje precej razkošno, oziroma hišica ne bi 
bila ravno majhna! 
Vsekakor nas tudi zanima, koliko nas prav
zaprav ,stane kurivo (mazut) za proizvodnjo 
ene kilovatne ure? 
Iz prebranega ste lahko ugotovili, da rabimo 
za proizvodnjo ene kilovatne ure električne 
energije v najslabšem primeru 1371,6 kcal v 
oblik,i kuriva, v našem priimeru mazuta. 
Kar je bil mazut v letu 1974 v povprečju po 
1,53 din/kg in vzemimo, da je bila njegova ku
rilna vrednost le 9500 kcal/kg, potem je račun 
na dlani: 

1371,6 
K = -- X 1,53 = 0,221 N din/kWh 

9500 

Kurivo nas je torej stalo 0,221 din/kWh, pri tem 
pa smo predpostavljali le polovično obtežbo 
proizvodnih naprav! To pomeni, da je strošek 
v resnici še nižji! 
M,imogrede: Kupljena el. energija bi pri od
jemu iz javnega omrežja stala v letu 1974 obrat 
na Vrhniki 0,347 N din/kWh. 

Razlika 0,347 - 0,221 = 0,126 N din/kWh ali za 
porabljenih 5,591.066 kilovatnih ur v letu 1974 
pomeni prihranek 704.474,32 N din ali sedem
deset starih milijonov. 
če bi Tovarna usnja Šoštanj že v letu 1974 
imela urejen energetski obrat, bi lahko priča
){ovali nai,lednje stanje: 

V zimskem času bi lahko proizvedli vso po
trebno električno energijo v lastnem energet
skem obratu, v poletnem pa le polovico (seveda 
približno). To pa zaradi starih kotlov z raz
meroma nizkim tlakom pare. 
Od celotne porabe v letu 1974, to je 3,019.700 
kilovatnih ur, za kar je TUŠ plačala 1,240.115,95 
nov.ih dinarjev (oziroma 0,410675 din/kWh) bi 
lahko sami proizvedli 

a) v zimskih mesecih 90 O/o, to je 
3,019.700 X 6 X 0,9 = 1,358.865 kWh, 

v poletnih pa npr. 40 O/o: 

_3,_0 _19_ .7_ 0_0_X_6_X_0_,4 
= 603_940 kWh 
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oziroma letno 603.940 + 1,358.865 = 
= 1,962.805 kWh 

Razliko: 3,019.700 - 1,962.805 kWh bi morali še 
kupiti. Vzemimo, da bi bila cena enaka, to je 
0,41 din/kWh to je 433.326,95 N din/leto. 
Z lastnim agregatom (Spilling) bi proizvedli to
rej 1,926.805 kWh/leto. Koliko bi stalo gorivo 
(lignit)? Vzemimo, da imajo parni kotli v To
varni usnja Šoštanj nekoliko slabši izkoristek, 
vsi ostali pogoji (izgube, polovična obtežba in 
podobno) pa naj bodo enaki. Izkoristek kotlov 
(upoštevajoč tudi ostale izgube, kakor v pri
meru »Vrhnika« z 83,6 O/o izkor,i1stka) vzemimo 
z borimi 70 O/o, kar pomeni, da le 70 O/o toplote 
hlgnita lahko koristno porabimo! 
Da ne bomo komplicirali! TUŠ v letu 1974 na 
žalost (čeprav »pri koritu«) ni uporabljala le 
velenjskega lignita, temveč tudi druge premo
ge, tako da lahko napišem vrednost toplote v 
bruto znesku 46,217 din/G cal (46,217 ddn za mi
lijon kilokalorij). 
Ker naj bi bila izkordstlj1vost te toplote v kot
lih ob upoštevanju ostalih izgub (v cevovodih, 
kondenzatu in podobno) le 70 odstotna, ostali 
pogoji pa naj bodo enaki, sledi, da bi porabili 
za kilovatno uro: 

860 
W = ---- = 1683 kcal, kar je seveda zelo 

0,75 X 0,70 
veliko in skorajda neverjetno. Pa naj bo ven
darle to osnova za naš izračun vrednosti kuri
va za eno kilovatno uro doma proizvedene 
električne energije (v TUŠ). 

46,217 X 1638 
K = ----- = 0,0757 din/kWh ! 

1,000.000 

Neverjetno, vendar kljub izredno napetim in 
slabim predpostavkam drži: 
V TUŠ bi kurivo za eno kilovatno uro v letu 
1974 pri navedenih pogojih stalo le pičlih 7,57 
starih dinarjev. 

Ali za predvidoma proizvedenih 1,962.805 kilo
vatnih ur: 

K = 1,962,805 X 0,0757 = 148.584,34 N din 

To pomeni, da bi TOZD TUŠ stala električna 
energija v letu 1974, če bi jo sami proizvajali 
v omenjenih količinah: 

kupljena električna energija 433.326,95 din 
lastna električna energija 148.584,34 din 
Skupaj: 581.911,29 ddn 

namesto dejanskih 1,240.115,95 din. 

Razlika 1,240.115,95 - 581.911,28 = 658.204,66 
novih dinarjev nam predstavlja razliko v ceni 
električne energije, ne upoštevajoč amortiza
cije in ostalih dajatev. 
Ali z dru�Lmi besedami: s 66 starimi milijoni 
dinarjev bi lahko obremenili energetski obrat 
v TUŠ v letu 1974 anuitete in ostale dodatne 
obveznosti, ne da bi rušili kakršna koli ostala 
razmerja. Da o razmerj1ih in razmerah v letu 
1975 ali celo 1976 sploh ne govordmo 

T. M. 
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Teden usnja in obutve 
Zagreb 
V času od 16.-22. februarja je bil na Zagreb
škem velesejmu 25. jubilejni mednarodni teden 
usnja in obutve. Pri organizaciji sta sodelo
vala še Društvo usnjarjev in čevljarjev SR 
Hrvatske in Zveza usnjarjev in čevljarjev SFR 
Jugoslavije. Sejemski program obsega: surove 
kože, usnje in krzno, obutev, usnjeno konfek
cijo in usnjeno galanterijo, strojila, kemikalije, 
stroje in opremo ter druge dodatne matel.'iale, 
potrebne v usnjarskopredelovalni industriji. 
Poleg domačih razstavljavcev so na sejmu so
delovali še predstavniki iz Italije, Avstrije, ZR 
Nemčije, Švice, Francije <in Madžarske. V času 
sejma so bila organizirana tudi strokovna po
svetovanja s področja usnjarske, krznarske, 
galanterijske in obutvene stroke, kjer so tudi 
predavali strokovnjaki posameznih firm za do
ločeno področje. Društvo usnjarjev in čevljar
jev SR Hrvatske pa je tudi organiziralo ocenje
vanje za najkvalitetnejše proizvode: za usnje 
podelujejo zlate plakete z diplomami, za izdel
ke pa zlati čevelj, zlato torbico in zlati 
plašč ter zlato medaljo za tisto usnje, ki tri
krat zapored osvoji zlato plaketo. 

Letošnjega sejma so se udeležili vsi najvidnejši 
predstavniki jugoslovanske usnjarskopredelo
valne industrije, medtem ko pri inozemskih 
razstavljaloih prednjačijo predvsem proizva
jalci pomožnih sredstev, opreme in raznih 
spremljajočih materialov in substitutov. Za do
mače proizvajalce usnja lahko trdimo, da so, 
vsaj glede na razstavljene izdelke, v kvaliteti 
že skoraj povsem izenačeni. O tem nas lahko 
prepl.'ičajo tudi prejete nagrade, seveda pa še 
vedno obstaja dokajšnja razlika med njimi 
glede kvalitetne izdelave večjih količin in po
slovnosti, kar nenazadnje vpliva tudi na samo 
rentabilnost podjetij. Pomemben napredek pa 
so napravili predvsem proizvajalci usnjene 
konfekcije in usnjene galanterije, kjer se ne
kdaj mala podjetja vedno močneje predstavlja
jo z novimi proizvodi, ki so po kvaliteti, pe
strosti in obliki vse bliže vodilnim podjetjem 
na tem področju. Podobno velja za proizvajal
ce usnjene obutve, kjer je konkurenca prav 
tako vedno večja in so v prednosti predvsem 
tisti, ki imajo razvejano maloprodajno mrežo. 
Pri tem ne moremo pozabiti omeniti, da se letos 
prvič po več kot desetih letih na sejmih po-

Izdelki iz našega usnja na sejmu - MODA 76 

12 

novno pojavlja kranjska Planika, ki je s svojo 
močno kolekoijo športne obutve Adiidas še po
sebej pož.ivila svoj paviljon. 
Naša delovna organizacija ·se je tudi letos 
predstavila s celotnim programom usnjarn in 
krznarn, konfekcijskimi izdelki iz usnja in 
krzna ter usnjeno galanterijo. Glede samega 
poslovnega uspeha sejma je težko reči kaj do
ločenega. Danes je že v navadi, da si kupci na 
sejmih le bolj malo ogledujejo izdelke, iščejo 
informacije in pride do zaključevanja poslov 
}:)olj po rednih, uhojenih poteh. To velja še po
sebej za Teden usnja in obutve v Zagrebu, ki 
terminsko ni najbolj posrečeno postavljen, saj 
so najbolj ugodni termini že zasedeni z drugi
mi prireditvami. Tako lahko na koncu ugo
tavljamo, da je ta sejem bolj manifestaoija ju
goslovanske usnjarskopredelovalne industrije, 
kjer se srečujejo predstavniki s področja teh
nologije, nabave, oblikovanja in prodaje, izme-

Predstavitev izdelkov iz velurja 

nJuJeJO svoja mnenja in izkušnje ter skušajo 
oceniti poslovne možnosti za naslednje enolet
no obdobje. 

A. K. 

Referat o odiranju 
svinjskih kož v Novem 
Sadu 
Dne 4. in 5. decembra lani je bilo v Novem Sa
du organizirano srečanje klavniške industrije 
in institucij imenovano NODA (Novosadski da
ni industrije· mesa). Izmed mnogih strokovnih 
predavanj je posebno zanimanje vzbudil dr. 
Andrija Marot iz klavnice »SOMES« v Som
boru s svojim referatom o ekonomski upravi
čenosti odiranja svinjskih kož. Dr. Marot je 
priznan strokovnjak na področju strojnega odi
ranja in tudi instruktor prvega jugoslovanske
ga stroja za odiranje govejih kož. 
čeprav je njegov referat pisan precej strokov
no, smo se vseeno odločili, da ga zaradi aktual
nosti z avtorjevim dovoljenjem objavimo v na
šem Usnjarju. 

G. J. 

Dr. Andrija Marot 
»SOMES« Sombor 

EKONOMSKA UPRAVIČ:ENOST ODIRANJA 
SVINJSKIH KOŽ 

Situacija s kožicami (oparjenimi deli svinjske 
kože), kakršna je bila v preteklih letih, tj. da 
ni imela nobene vrednosti, me je vzpodbudila 
k razmišljanju, kako bi bilo mogoče rešiti ta 
problem. 
Vsak lahko ugotovi, da predstavlja svinjska 
koža, predelana v svinjski velur, vrednost do 
160 din po metru oziroma v podlogo od 70 do 
90 din, medtem ko je njena vrednost v obliki 
oparjene, obrezane kožice zelo skromna od nič 

do 80 starih din/kg povprečno v letu 1974 in 
okrog 120 starih din v letu 1975. Seveda se bo 
takoj slišal prigovor, kaj nas briga zaslužek 
usnjarjev in njihovi dosežki oziroma naprej 
usnjarske galanterije in konfekcije. V nizu teh
noloških postopkov finalizacije usnja oziroma 
usnjenih izdelkov se nahajajo tudi klavnice 
na samem začetku, zato je normalno, da mo
rajo tudi one imeti določen finančni efekt, 
za katerega se po mojem mnenju splača boriti, 
in to tako, da bi se kože odirale z določenega 
števila zaklanih svinj. 
Določen pogum pri mojih razmišljanjih sem 
dobil ob podatkih, da je v ZDA vedno več pro
izvajalcev svinjskega mesa, ki prehajajo na 
kompletno strojno odiranje svinjskih kož. To 
mi ni bilo povsem jasno, saj je v teh deželah 
prevladovalo mišljenje, da je trajna rentabil
nost v linijah primarne obdelave edino v viso
komodernih linijah, kjer se po oparjanju svinj
ska dlaka odstranjuje s pomočjo različnih stro
jev in naprav. V Evropi pa je stanje bilo in je 
še drugačno. Pri kruponskem odiranju pred
njači Madžarska z več kot 70 °/o, njej procen
tualno slede: Bolga1,ija, Sovjetska zveza, 
Vzhodna Nemčija ·in v večjem ali manjšem od
stotlm ostale vzhodnoevropske države. 
Za boljše razumevanje bistva tehnologije odi
ranja svinjskih kož, poglejmo najprej linije 
primarne obdelave, kjer se ščetine odstranju
jejo z oparjanjem-šurenjem v različnih na
pravah. Najprej se srečamo z bazenom za opar
janje, kjer ostaja še v naprej prastari problem 
- bazenska voda, zaradi česar so bile skon
struirane naprave za pokončno oparjanje, ki so 
zelo drage, funkcionalno pa le težko dajo za
dovoljive rezultate. Po oparjanju svinje ob
delajo na stroj·ih za odstranjevanje ščetin, ka
terih je danes na svetu najmanj 200 različnih 
izvedb, med njimi so najnovejše kombinirane 
naprave za istočasno oparjanje in čiščenje ali 

pa se v stroje za: odstranjevanje ščetin vgrade 
gorilrui.ki in se istočasno opravijo faze meha
ničnega odstranjevanja ščetin, zažiganja ostan
kov in odstranjevanje izgorkov. 
Po odstranjevanju ščetin pridejo svinje na mi
ze za primarno toaleto. Pri kapacitetah več kot 



Naprava za odpiranje svinjskih kruponov 

150 svinj na uro so to največkrat tekoči trakovi 
iz nerjavečega jekla. 
Izredno visoko produktivnost linije in primar
no obdelavo brez p1\imere se doseže, če se za 
strojem, ki odstranjuje ščetine postavi bazen 
za potapljanje svinj v posebno smolnato maso 
ali mešanico kolofonije in parafinskega olja 
v razmerju 85 : 15 na 150° C. 
Ta rešitev ameriške firme ALLBRIGHT NELL 
Co. (Anco) predstavlja višek depilacije, vendar 
pa naprava zahteva veliko prostora. 
P1ii klasični obdelavi je dzza mize za primarno 
toaleto postavljena peč za zažiganje, nato na
prava za čiščenje zažganih ostankov-gareže, 
krtače za prednje in zadnje noge ter naprava 
za pranje površine polovic. 
Opravičujem se, ker ,sem moral napraviti malo 
rekapitulacijo naprav linije za tehnologijo 
oparjanja svinj. To sem želel zaradi tega, da si 

lahko predstavljamo, kakšne naprave so vse 
potrebne za svinjsko linijo kapacitete 150 svinj 
na uro in več. 
Seveda se sedaj postavlja vprašanje, kako bi 

izgledala linija primarne obdelave tam, kjer 
kompletno odirajo svinje oziroma kakšne na
prave so tam potrebne. Z opisom bom kratek, 
ker nimam kaj dosti naštevati. Namreč vse 
poprej naštete naprave se ne uporabljajo o2'Ji
roma odpadejo, namesto njih se uporablja sa
mo naprave za odiranje in morebitno naprave 
za naknadno odmaščevanje kož. Običajno klav
niško opremo, enako za obe liniji, ne bom ome
njal. Tu mislim na naprave za omamljanje, 
transportne poti in naprave za dviganje pri 
liniji za izkrvavljenje, naprave za pranje trupa 
po klanju, naprave za spuščanje in dwganje 

OparjaLni bazen za kruponsko odpiranje svinj 

na liniji primarne obdelave, kompletni cevni 
kolosek z ali brez transportnih elementov, 
kljuke za izkrvavljenje in razpenjalec. 
Danes obstaja v svetu le nekaj poznanih in 
preverjenih proizvajalcev naprav za komplet-

Naprava za navpično oparjanje 

no odiranje svinjskih kož. Zelim oznaniti firmo 
BOSS z dvema strojema in firmo SYSTEMA
TIC HOG PROCESSING INC. z enim strojem, 
prav tako iz ZDA. 
Prvi BOSS stroj je sestavljen iz poševne po
vršine, ki ima posredi odprtino. V njej je veri
ga, ki vleče kožo od spodaj navzgor. Glava 
svinje je fiksirana na pod s posebno verigo. 
Drugi BOSS stroj ima samo manjše tehnične 
izboljšave, princip dela je ostal isti. 
Stroj firme SYSTEMATIC HOG PROCESSING 
INC. se zelo malo raz1ikuje od BOSS, je samo 
nekaj višji in omogoča urno kapaciteto tudi do 
280 svinj. Stroji obeh proizvajalcev so naprav
ljeni tako, da omogočajo delo na konvejerizira
nih linijah. Cena strojev v jugoslovanski iz
vedbi bi bila med 3000 in 3500 dolarjev. 
Iz opisanega je razvidno, da je pri tehnologiji 
oparjanja vrsta dragih naprav, ki predstavljajo 
klavniški kapital v vrednosti 200 do 400 milijo
nov starih din, odvisno od kapacitete, zavze
majo tudi precejšen prostor oziroma zahtevajo 
povečanje klavniških zgradb in - kar je naj
važnejše - ustvarjajo izgubo po mojih izraču
ndh najmanj 50,00 din po svinji. 
Pri liniji za strojno odiranje je samo en stroj 
in prihranek 50,00 din po svinji. 
Ker vas bo zanimalo, kako sem prišel do vsote 
50,00 din po kosu. Računica je enostavna in iz
gleda naslednje: 

A. 

Pri strojnem odiranju kož imamo izgube: 

din 

l. del gobca in oba uhlja 4,00 
2. štiri parklji in rep 7,00 
3. manjša vrednost ½ kg slanine 2,00 
4. energetika za pogon 0,10 
5. kožice 5 _k...::g::.......,---c-c- -.,.---- --

---:5:"'.
,oo 

6. naknadno odmaščevanje 0,25 
skupno izgube po svinji 18,35 

B. 
Prihranki pri strojnem odiranju: 

din 

l. svinjska koža 40.00 
2. parklji, gobec, ušesa, salo 4.00 
3. energetika za zažiganje 3,60 
4. električna ener

_
g_iJ-. a"--'----- - - - -

o
'--

,3
-5 

5. topla _v_od�a _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ __ 4,5.Q 
6. prihranek na zastojih - dnevno 0,50 
7. prihranek na rezervnih delih 0,15 
8. �rihranek na obratnih sredstvih 3,00 
9. hladna voda 0,20 
10. prihranek 10 delavcev na liniji 0,65 
11. prihranek na vzdrževalnih stroških 0,50 
12. prihranek enega higieničarja 0,10 
13. prihranek na hlajenju 0,21 
14. prihranek na soljenju, termični ob
delavi, uskladiščenju v toku tehnološke-
ga procesa izdelave slanine 3,00 
15. prihranek na pljučih _ _ _ _ _____ 7,'-0_0 
16. prihranek zaradi manj bolovanj, ker 
se zmanjša delo z noži in število delav
cev 
17. prihranek pri odstranjevanju kožice, 
termični obdelavi in obdelavd. z mikro
kuterjem 
skupen prihranek pri svinji 
dobiček pri svinji 
izguba pri svinji 
čisti dobiček po svinji pri tehnologiji 
odiranja celih kož v primerjavi s tehno
logijo oparjanja 

0,50 

0,58 
68,84 
68,84 
18,35 

50,49 

Zaradi časovne omejitve ne morem kompletno 
prikazati svinjske linije za strojno odiranje, 
niti navesti lastndh izkušenj s strojnim odira
njem kož v somborski klavnici, ki ga uporab
ljam pl'.i svinjah, težjih od 300 kg. 
Ob tej priliki bom dal kratek opis dela in po
trebne delovne .sile enega od treh posameznih 
sistemov, 

13 



Depilacijska naprava »ANCO« 

Svinje se običajno perejo pred klanjem, oma
mijo, obesijo na tir za izkrvavljenje, koljejo in 

izkrvave v vertikalnem položaiu. Izkrvavljene 
pridejo do mesta, kjer se preobesijo ·in kjer se 
začne faza odiranja. S svobodne noge se odseka 
parkelj v tarzusu, nato sledi predodiranje steg. 
na in obrezanje rektuma. Da se lahko iste faze 
opravijo na drugi nogi, sledi preobešanje. Po
tem je svinja pripravljena za obešanje na raz
penjalo oziroma kolosek za primarno obdelavo. 
Nato sledi odiranje kože na ventralnem pod
ročj_u trebuha, prsi, nadlakti, vrata, ličnic in 
odsekanja parkljev v karpusu. 
Tako obdelana svinja pride do mesta za stroj
no odiranje, kjer se fiksira glava in spne koža 
prednjih nog. Odiranje sledi brez človeške po
moči v času 10 do 12 sekund. Ostale operacije 
so iste kot pri oparjanju. Za linijo kapacitete 
150 svinj na uro je potrebna naslednja delovna 
sila: 

Stroj za odpiranje svinj »BOSS« 

14 

l: delavci 

za omamljanje, obešanje in klanje 3 
za obdelavo zadnjih nog in preobešanje 4 
za obdelavo trebuha in prsi 2 
za obdelavo vratu in glave 2 
za fiksiranje in strojno odiranje 2 
Do trenutka egzentracije je potrebno 
skupaj 16 

Za egzentracijo, razsekanje in pranje notranje 
površine polovic je potrebno še 6 delavcev ozi
roma vseh skupaj 22. 
Zanimiv je podate!{, da so predvojne filrme 
KLEFIŠ in PREDOVIČ imele osemurne norme 
za odiralce prašičev težkih do 120 kg - 80 ko
sov, .in to z 5 °/o dovoljenih kož drugega sorti
menta. To pove, da je bil koeficient obdelave 
z odiranjem že pri pogojih ročnega odiranja 
zelo ugoden. 
Na koncu moram reči še par besed o današ-

Stroj za odpiranje svinj »System,citic hog 
processing inc« 
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njem običajnem načinu tretiranja in razmišlja
nja o svinjski koži. 
Poznano nam je, da Pravilnik o kvaliteti mes
nih izdelkov dovoljuje dodajanje določenih ko. 
ličin kožic v nekatere mesne proizvode. želim 
pa poudariti, da niti en naš predpis ne dovo
ljuje alkimističnih rešitev problema kožic. 
Mnogi danes mislijo, da je boljša računica, če 
se kožice puščajo na nekaterih mesnih izdelkih 
kot okrasni sloj, katerega potrošnik drago pla
ča nato pa zavrže ald. pa, da se kot emulzija i z ·  
gubi med ostalimi. komponentami v nekaterih 
mesnih pro,jzvodih. če se v primerjalni kalku. 
laciji vzame stvru:na vrednost svinjske kožice 
in odrte kože, se nedvomno pokaže razl,ika v 
vrednosti v korist finalizaoije svinjske kože v 
usnjarski industriji, in to v višini ca. 50,00 din 
na zaklano svinjo. To pomeni, če bi uvedli 
takšno tehnologijo obdelave samo pri 70 °/o za
klanih svinj, bi v Jugoslaviji prihranili letno 
okrog 10 milijard S din že v samih klavnicah. 
Obenem bi se preko usnjarske, galanterijske in 
usnjenokonfekcijske industrije ustvaril osta
nek dohodka najmanj 1 milijardo S din. To 
skupaj da vsoto približno 11 milijard S din in 
mislim, da nas mora to vzpodbuditi k razmiš
ljanju, ali .se splača svinjske kože odirati ali ne. 

POVZETEK 

Tehnologija odiranja kož v primerjavi z opar
janjem ima naslednje prednosti: 
l. Odpade cela vrsta dragih naprav za odstra
njevanje ščetin s svinj. 
2. Naprave so 10 do 2 0 -krat cenejše pri stroj
nem odiranju. 
3. Zakaj odstranjevati ščetino, kožo hladiti in 
na kraju z ohlajene svinje odstranjevati ko
žico, ki je brezvreden stranski proizvod. 
4. Odstrani se večni problem onesnaženja po
vršine trupa z bazensko vodo in bazenske vode 
v pljučih. 
5. Odstrandl bi se večni problem dlakavosti in 
dlačnih tulcev v proizvodih. 
6. Tudi v slučajih, da klavnice ne bi prešle na 
odiranje vseh sv.inj, bi bila večja korist pri 
svinjskih kožah. 
7. Vgraditev naprave in sam prehod na odira
nje se lahko izvede na kakršnikold obstoječi 
liniji, kjer se sedaj uporablja tehnologija opar
jenja, da bi po potrebi lahko linije delale tudi 
alternativno. 
8. Odiranje kož ima vrsto omenjenih predno
sti, poleg tega pa pride še do prihranka ca. 
50,00 din po svinji. 
9. V našem gospodarstvu bi v Jugoslaviji letno 
prihranili ca. 15 milijard S dinarjev deviznih 
sredstev, ker sedaj toliiko ,svinjskiih kož uvaža. 
Z druge strani, če bi od 3 milij. svinjskih kož 
50 °/o izvozili kot velur in 50 °/o kot podlogo, bi 
ustvarili še 33 milijard S din deviznih sredstev. 
Skupnost bi bila obogatena za 33 + 16 = 49 
milijard S deviznih dinarjev. In zopet ponav
ljam, potrebno je začeti razmišljati o tem, ali 
se svinje splača odirati aH ne. 
10. Celo v slučaju nevarnosti vojne, tehnolo· 
gija odiranja predstavlja čvrsto oporo pre
skrbovanja armade dn prebivalstva, ker je ve
liko bolj enostavno improvi21irati tehnološki 
proces odiranja kot oparjanja. 

dr. Marot Andrija 

Naše okolje 
V 87. členu Ustave je zapisano: 

Pojav onesnaževanja narave in ogrožanja na
ravnih in z delom pridobljenih vrednot okolja 
človekovega prebivanja, dela in biološke re
produkcije se je začel v zadnjih sedemdesetih 
letih procesa razvoja industrial,izacije, urbani
zacije ter znanstveno-tehnološke revolucije. 
Delovni ljudje in občani, organizacije združe
nega dela, družbenopolitične skupnosti, krajev
ne skupnosti in druge samoupravne organiza
cije in skupnosti imajo prav,ico in dolžnost 
zagotavljati pogoje za ohranitev in razvoj na
ravnih in z delom pridobljenih vrednosti člo
vekovega okolja ter preprečevati in odpravljati 
škodljive posledice, ki z onesnaževanjem zraka, 
tal, vode, vodotokov in morja, s hrupom ali 
kako drugače ogrožajo te vrednote ald sprav
ljajo v n(?vap19st življenje iri iqravje ljudi, 



�varstvo okolja je sestavni del človekovega 
splošnega materialnega napredka dn razvoja 
proizvajalnih sil. Zavedati se je treba, da lahko 
človek uresniči svoje potrebe in cilje na pod
ročju varstva okolja le s sredstvi, ki mu omo
gočajo napredek na drugih področjih njegovega 
dela in življenja, to je z neprestanim razvija
njem dosežkov znanosti, tehnologije in proiz
vajalnih sil. 
Problem ni v nek�m nepremostljivem konfliktu 
med moderno tehnologijo oziroma razvoju pro
izvajalnih $il in prirodo, ampak v tistem kon
fliktu, k+i nastaja zaradi zaostajanja človekove 
zavesti o neobhodnoslli sistematičnega obvla
dovanja stihijskega delovanja, materialnega 
razvoja družbe oziroma načina proizvodnje in 
družbenega življenja na prirodo. Naša dežela 
še ne občuti negativnih posledic industrijskega 
in gospodarskega razvoja v okolju v taki meri 
kot ga občutijo visoko razvite države, ker smo 
šele na začetku tega razvoja. To ne pomeni, da 
so problemi za nas manj važni in aktualni, 
obstoječe stanje, ki kaže na negativne posle
dice in predvideni razvoj opozarjata na potre
bo po vključevanju vseh družbenopolitičnih, 
znanstvenostrokovnih, vzgojnoizobraževalnih, 
tw\ističnih in drugih organizacijah do vseh 
faktorjev naše samoupravne družbe, od TOZD 
in KS do občinskih, republiških, pokrajinskih 
in zveznih organov. Slednji imajo še posebno 
odgovornost, ker je očitno, da dobrovoljna 
akcija občanov, društev in gospodarskih orga
nizacij ne bo zadoščala ampak je treba spre
jeti vrsto odgovarjajočih regulativnih, ekonom
skih in drugih ukrepov organov na vseh rav
neh. (citat: Edvard Kardelj l. marca 1973) 
Na osnovi resolucije skupščine SRS o družbe
noekonomski politiki in razvoju Slovenije v 
letu 1976 je komite za varstvo okolja pripravil 
družbeni dogovor o konkretnih ukrepih za var
stvo okolja. Predlog dogovora je bil objavljen 
v l. številki biltena republiškega komiteja za 
varstvo okolja »Naše okolje«. K splošnim ob
veznostim, ki jih sprejema sleherni udeleženec 
družbenega dogovora, sledijo tudi konkretne, 
ki obsegajo: 
l. Obveznosti za učinkov,ito izvajanje ukrepov 
proti onesnaževanju okolja (preventivnih in 
sanacijskih), v čemer se vidi širši družbeni 
interes za čisto okolje. 
2. Povzetek ciljev in dosežkov sanacij, rekon
strukcij in ,investicijskih programov, predelava 
(in odstranjevanje) odpadkov v sekundarne su
rovine, ukrepe proti nesmotrnemu zametavanju 
embalaže ali rabi škodljivih snovi, prepreče
vanje negativnih posledic; sem sodijo tudi na
por,i za vzgojo ljudi in zagotovitev reda, dobre 
organizacije, varčevanja in stabilizacijskih 
ukrepov. 
3. Načrte za rešitve, roke izvajanja, vsoto na

ložb v N din, način zagotovitev sredstev, 0/o 
vrednosti od cele naložbe (pri rekonstrukciji 
0/o od knjižne vrednosti objekta), katere re
šitve upravne narave je treba doseči, vpraša
nja tehnoloških in drugih rešitev. 
Podpisnik,i družbenega dogovora bodo tudi 
organizacije usnjarske industrije v Sloveniji. 
V naslednjih številkah Usnjarja bomo poročali 
kako bo naša delovna organizacija pristopila 
k izvajanju obveznosti, ki bodo sledile iz druž 
benega dogovora o varstvu okolja. 
(Nadaijevanje v naslednji števHki) 
K.P. 

Bolniški izostanki 
v letu 1975 
Povprečen odstotek izostankov v letu 1975 je 
bil v obratih na Vrhniki 5,5, v obratu Šmartno 
pa 6. 
V primerjaVi z letom 19'74 so se bolniški izo
stanki zvišali za nekaj več kot 1 °/o, kar ni zna
čilno samo za našo organizacijo, saj je bilo 
povprečje izostankov z dela v letu 1975 splo
šen pojav tudi v drugih organizacijah zdru
ženega dela. 
Iz priložene razpredelnice lahko razberemo, 
koliko delovnih dni je bilo izgubljenih zaradi 
posameznih vrst bolezni. V tej razpredelnici so 
zajete TOZD Usnjarna Vrhnil!a, TOZD Šmart
no in Skupne službe: 

štev. 
izg. štev. 
del. prim. 

l. Poškodbe izven dela 
2. Bolezni dihal 
3. Nega in spremstvo 
4. Bolezni kosti in gibal 
5. Poškodbe pri delu 
6. Bolezni prebavil 
7. Komplikacije nosečnosti in 
splavi 
8. Bolezni živčnega sistema in 
čutil 
9. Gl'ipa 
10. Bolezni kože in podkožja 
11. Bolezni spolovil, rodil 
12. Bolezni ledvic in sečil 
13. Bolezni srca in ožilja 
14. Psihične-psihonevrotične 
motnje ter motnje osebnosti 
15. Drugo in neoznačeno 
16. Nalezljive bolezni 
17. Novotvorbe 
18. Alergične-endokrine bolezni, 

dni 

4303 333 

3923 512 

3468 684 

3303 216 

2572 125 

2424 296 

2194 135 

2005 113 
1608 242 

1360 171 

1249 110 

1046 99 

975 33 

736 36 

658 224 

305 20 

230 7 

motnje metabo_l_izm_a _____ _  .::..13.::..3:..._ __ �
6
6 

19. Bolezni krvi 94 

20. Porodnice 18.090 103 

Skupaj: 50.676 3471 

- porodnice - 18.090 

32.586 

Največ delovnih dni je bilo izgubljenih zaradi 
poškodb izven dela, bolezni dihal, nege in 
spremstva družinskega člana, sled1ijo bolezni 
kosti in gibal, poškodbe pri delu in bolezni 
prebavil. 

Na enega zaposlenega p1'ide 17,9 izgubljenih 
delovnih dni (brez pornclnic), kar je v primer
javi z letom 1974 za 3,2 dneva več. 

V posameznih obratih pa je bilo na enega za
poslenega naslednje število !izgubljenih delov
nih dni (brez porodnic): 
l. Galanterija - 21,7 (skupno 1264), predvsem 
zaradi: 
- nege in spremstva družinskega člana 
- poškodb izven dela 
- bolezni dihal 
2. Usnjarna Vrhnika - 19,1 (skupno 15.877), 
predvsem zaradi: 
- poškodb izven dela 
- bolezni dihal 
- bolezni kosti in gibal 
3. Šmartno - 18 (skupno 10.517) predvsem za
radi: 
- bolezni dihal 
- nege in spremstva družinskega člana 
- poškodb izven dela 
4. Pomožna dejavnost Vrhnika 16,4 (skupno 
1715) predvsem zaradi: 
- poškodb pri delu 
- bolezni kosti in gibal 
- poškodb izven dela 
5. ščetinama - 16,4 (skupno .1134), predvsem 
zaradi: 
- psihične, psihonevrotične motnje ter motnje 
osebnosti 
- poškodb izven dela 
- bolezni srca in ožilja 
6. Konfekcija usnja Vrhnika - 13,3 (skupno 
1136), predvsem zaradi: 
- nege in spremstva družinskega člana 
- komplikacij nosečnosti 
- bolezni dihal 
7. Skupne strokovne službe - 9,4 (skupno 943), 
predvsem zaradi: 
- komplikacij nosečnosti 
- nege in spremstva družinskega člana 
- bolezn,i prebavil 
Nad povprečje organizacije (17,9) izstopajo Ga
lanterija, Usnjarna Vrhnika in Šmartno, ld 
imajo največ bolniških izostankov. Manjša o d 
sotnost zaradi bolniških izostankov pa je v po
možni dejavnosti Vrhnika, Ščetinarni in Kon-

fekciji usnja Vrhnika, najmanjša pa v Skupnih 
strokovnih službah, kar je glede na naravo dela 
razumljivo. 
s.z. 

Poškodbe pri delu v letu 
1975 v TOZD Usnjarna 
Vrhnika in TOZD 
Usnjarna Šmartno 
Podrobnejša analiza poškodb pri delu bo po
dana v letnem poročilu službe varstva pri delu. 
V tem kratkem sestavku podajam le kratek 
pregled »poslovanja« na področju varstva pri 
delu, izhajajoč iz osnovnih številčnih podatkov, 
ki se nanašajo na posamezno TOZD. 

l. TOZD Usnjama Šmartno 

Nezgod pri katerih so bile povzročene telesne 
poškodbe in ki jim je sledila odsotnost z dela, 
je bilo 46 (od tega 4 na poti na delo ali z dela). 
Skupno je bilo izgubljenih 754 delovnih dni. 
Računajoč na povprečno število zaposlenih (iz 
efektivnih ur) predstavlja število poškodovan
cev 7,9 °/o oziroma pogostnost je bila praktično 
80 (število poškodovancev preračunano na 1000 
zaposlenih). 
Povprečno število izgubljenih delovnih dni na 
eno poškodbo je bilo 16,3. 
Pri 41 poškodovancih je bila odsotnost z dela 
izpod 30 dni. Nadomestilo za osebni dohodek, 
kot nam je znano, gre do 30. dneva odsotnosti 
z dela v breme TOZD. 
19 poškodovancev še ni dopolnilo 25. leta sta
rosti. 
Ena poškodba pri delu je na poškodovancu 
povzročila trajne posledice; na srečo je lažje 
narave, tako da ni bila potrebna premestitev 
na drugo delovno mesto. 

2. TOZD Usnjarna Vrhnika 

Poškodovalo ,se je 80 delavcev (od tega 7 na 
poti na delo in z dela). Skupno število izgub
ljenih delovnih dni znaša 1818 (od tega je bilo 
257 delovnih dni izgubljenih pri poškodovancu 
- na dehL iz l. 1974 in 3(}5 izgubljenih delovnih 
dni zaradi poškodbe na poti z dela v l. 1974, 
kar predstavlja več kot 114 vseh izgubt;enih 
delovnih dni zaradi poškodb pri delu. 
71 poškodovancev je bilo v staležu izpod 30 
dni. 
Resnost poškodb - to je povprečno število 
izgubljenih delovnih dni na eno poškodbo -
znaša 22,7. 
O/o poškodovanih (računajoč na povprečno šte
vilo zaposlenih) delavcev znaša praktično 7 O/o, 
iz česar sledi, da je bila POGOSTNOST po
škodb 70 poškodovancev preračunano na 1000 
zaposlenih. 
Nobena poškodba ni povzročila trajnih posle
dic. 

3. Glavni dejanski vzroki 

Največ poškodb je bilo povzročenih zaradi 
osebnega faktorja (ca. 60 O/o), to je zaradi ne
znanja, nepravilnega načina dela, prehitrega 
tempa dela in kršitev varnostnih predpisov. 
Ostale poškodbe pa so bile povzročene zaradi 
kombiniranih vzrokov, to je osebne in tehnične 
narave. To so primeri, pri katerih je povzroče
na poškodba kot posledica tehničnih pomanj
kljivosti (nevarna območja strojev, ki jih ni 
možno povsem zavarovati- spolzke delovne in 
transportne površine) in osebnih napak (kot 
npr.: nezadostna pazljivost, hitenje, precenje
vanje svojega znanja ,in sposobnosti itd.). Cistib 
tehničnih povzroč.iteljev poškodb praktično ne 
beležimo, ker končno za vsako tehnično po
manjkljivostjo stoji subjekt, to je človek, ki 
bi verjetno lahko s predhodnimi ukrepi od
pravljal tehnične napake. 
Ena poškodba je bila povzročena z jedkovino 
zaradi nepravilnega načina dela (dviganje pre
težkega bremena, kar bi morala opravljati dva 
delavca). 
Najtežja poškodba v Šmartnem je bila prav 
tako povzročena zaradi nepravilnega načina 
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dela (poseganje v nevarno območje stroja). Da 
pa se je delavec odločil za tako nevaren poseg, 
pa je prav gotovo precejšen vzrok v tem, ker 
krmilne naprave za pogon in zaustavljanje 
stroja niso bile vgrajene na pravilnem mestu 
in tudi zaustavljanje soda ni bilo možno na 
varen način). 
Po obliki beležimo največ poškodb zaradi ure
zov z noži za obrezovanje kož, zlasti na leplje
nju. Za odpravo takšn,ih poškodb moramo pre
izkusiti uporabo kovinskih pletenih varoval
nih rokavic, in to povsod, kjer bo možno delo 
izvajati na nemoten način v pogledu produk
tivnosti in kvalitete dela. Na drugem mestu 
poškodb po obliki pa so udarci in odrgnine 
zaradi padcev na spolzkih delovnih površinah 
in stopnicah. Za zmanjšanje teh povzročiteljev 
bomo morali pričeti z vgrajevanjem folij ali 
drugih nanosov, 1m zmanjšujejo drsenje. 

4. Primerjava z letom 1974 

V pogledu števila poškodb, resnosti in pogost
nosti ni bistvenih razlik, čeprav so rezultati, 
z izjemo števila poškodb, nekoliko manj ugod
ni. Vsekakor pa je razveseljivo dejstvo, da le 
v enem primeru ostajajo lažje trajne posledice 
na poškodovancu. 
Kljub temu da je čistih osebnih vzrokov manj 
kot v preteklosti, pa jih je še vedno preveč. Za 
zmanjfanje le teh pa je potrebna v letu 1976 
še večja zavzetost nas vseh za področje izo
braževanja in vzgoje s področja varstva pri 
delu. Formalno preverjanje znanja o varstvu 
pri delu v smislu zakonskih določil ni zadosten 
pogoj za varno delo. 
Vsi zaposleni pa se moramo zavedati, da le z 
aktivnim izvajanjem sprejetih in dogovorjenih 
ukrepov zagotavljamo sebi in sodelavcem var 
no  delo. 
In ne nazadnje, za izboljšanje delovnih po
gojev in delovnih razmer bomo morali v bo
doče angažirati še več ustvarjenih materialnih 
sredstev. 

P. P. 

Pregled bolniškega 
staleža in nesreč pri delu 
v letu 1975 v IUV 
TOZDIGRAD 
Gradbeništvo 

V letu 1975 je bilo v naš,i delovni organizaciji 
zaradi bolezni, nezgod pri delu, porodniškega 
dopusta, spremstva in nege družinskih članov 
izgubljenih 4293 delovnih dni in 487 dni z ne
polnim delovnim časom (4 ure), kar znaša 
5,83 O/o vseh realiziranih ur. 
Več kot polovica 54,5 O/o alii 2543 dni odpade 
na bolniško odsotnost do 30 dni, 20,5 O/o na 
bolniško nad 30 dni, 17,8 O/o na odsotnost za
radi nezgod pri delu, 6,7 O/o na porodniški do
pust in 0,5 O/o na nego družinskih članov in 
spremstvo. 
Največ izgubljenih delovnih dni je bilo janu
arja, februarja, oktobra, novembra in decembra 
1975, najmanj pa v maju in juniju. Podatki 
kažejo, da zavisi bolniška do ne1te mere tudi 
od koriščenja letnega dopusta. V začetku leta 
letnega dopusta zaradi del nismo odobravali, 
do konca leta pa ga je večina že izkoristila. 
Prijavljenih je bilo 43 nezgod pri delu, na poti 
na delo in na poti z dela. Pr.i povprečno 250 
zaposlenih glede na realizirane ure znaša to 
17,2 O/o vseh zaposlenih. V letu 1975 se je za
poslilo 94, odšlo pa 51 delavcev, kar pomeni, 
da se je flulttuacija nekoliko zmanjšala, (leta 
1973 prišlo 160, odšlo 140 delavcev, leta 1974 
prišlo 110, odšlo 96 delavcev). Odstotek poško
dovanih se je po lanskem občutnem znižanju 
(13 O/o) zopet povzpel na raven iz leta 1973. Kot 
vzrok lahko navedemo pomanjklj.ivo izvajanje 
dopolnilnega izobraževanja in preizkusov iz 
varstva pri delu ter premalo kontrolo s strani 
vodilnega in vodstvenega kad1·a. število izgub
ljenih dni zaradi nezgod v letu 1975 je 628, za
radi poškodb iz leta 1974 pa je bilo dodatno 
izgubljenih še 183 delovnih dni v letu 1975. 
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Število izgubljenih deiovnih dni po eni nezgo
di je 14,6, kar kaže le na malo zmanjšanje 
resnosti poškodb. Kar 25 nezgod je, kjer je 
izostanek trajal od 2 do 10 delovnih dni. Težjih 
poškodb z izostankom preko 30 dni je bilo 6. 
Vzroki za nastanek težjih nezgod so: pole
denela cesta, v,injenost, neprevidnost pri pla
niranju nasipa, neizkušenost in premajhen 
nadzor, neurejena transportna pot In nepre
viidnost, slaba organizacija dela in pomanjkljiv 
nadzor, oseba neprevidnost pri delu s traktor
jem, Pri lažjih poškodbah pa so vzroki: ne
uporaba osebnih zaščitnih sredstev (10 prime
rov), neprevidnost pri prenosih, vbodi z žeblji, 
preobremenitev, poškodbe pl'i nepazljivem delu 
z ročnim orodjem in slaba organizaoija dela. 

Mesec do 30 dni nad30 dni 

I. 197 115 
II. 259 56 

IIl. 142 65 
IV. 164 61 
v. 130 39 

VI. 126 40 
VII. 293 28 

VIII. 232 57 
IX. 159 70 
X. 335 82 

XI. 213 105 
XII. 193 175 

2443 893 

Od 324 delno ali ,stalno zaposlenih v letu 1975 
jih je bilo na bolniški do 30 dni (stroške nosi 
podjetje) 164. Največkrat so bili na bolniški 
naslednji delsavci: 

Ime in priimek 
števno 

X bolniška izgubljenih 
dni 

l. Salkic Alaga 13-krat 81 

2. Bečič Osman 9-ltrat 48 

3. Kryeziu Gani 9-krat 45 

4. Jukič Gojko 8-krat 77 

5. Nadarevic Osme 8-krat 50 

6. Keranovic Bego 6-krat 53 

7. Lulic Tale 7-krat 82 

8. Zemljič Stanko 6-krat 51 

9. Kozlovic Milan 6 -krat 47 

10. Mustedanagic Ibrahim 6-krat 45 

11. AUčajic Ahmet 6-krat 24 

12. Krasniči Daut 6-krat 12 

13. Caserman Franc 5 -krat 118 
(nezgoda 

s težjo 
poškodbo) 

14. Stojnic Ostoja 5-krat 33 

15. Porčič Hasan 5-krat 28 

16. Karajkovic Zuhdija 5-krat 23 

17. Begič Medo 5-krat 19 

18. Keranovič Redžo 5-krat 20 

19. Mačkovic Ranko 5-ltrat 16 

20. Andjelic Nedjo 4-krat 24 

M.J. 

(vse 
v zadnjih 

4 mesecih) 

STRUKTURA POŠK0I)OVANC:E:V PO 
KVALIFIKACIJ AH 

NK 

17 

PK 

3 

Pu 

4 

KV 

14 

VKV 

4 

Kvalifikacijska struktura poškodovanih, (18 
poškodovanih je visokokvalificiranih in kva
lificiranih delavcev), kaže na slab odnos do 
varstva pri delu in na kršenje zakonov •in 
predpisov iz varstva pri delu. 

Tabela bolniških izostankov v letu 1975 -
brez porodniškega dopusta, nege družinskih 
članov in nepopolnega delovnega časa 

dnevi 
št. nezgod izgub. zaradi Skupaj 

nezgod 

2 114 426 
3 54 369 
4 121 328 

38 263 
5 47 216 
6 66 232 
4 21 342 
3 16 305 
6 61 290 
5 91 508 
4 68 386 
1 114 482 

43 811 4147 

Prišli odšli 
V mesecu januarju 1976 se je v Industriji usnja 
Vrhnika zaposlilo 33 delavcev, 40 delavcev pa 
je nehalo delati. 

a) TOZD Usnjarna Vrhnika: 

prišli: 
Ahmet Abdakov,ic, Bajro Begic, Bego Begič, 
Drago Bobnar, Marta Budja, ing. Marija De
bevec, Husein Lulič, Marija Marolt, Mehmed 
Mujčic, Antonija Petkovšek, Pavla Petkovšek, 
Munir Pjanic, Asim Porčic, Mehmed Skakic, 
Franci Susman, Branka štrukelj, Handija Top
čagic, Vehid Tufek, Ahmet Zdralic, Slavko Zi
lavec, Fata Djin,ic; 

odšli: 
Anka Bizjan, Valentina Brenčič, Zlata Burzic, 
Matjaž Dobrovoljc, Janez Jeršič, Ivana Jurjev
čič, Franc Možina, Vida Pejic, Marija Petrič, 
Andrej Verbič; 

b) v skupnih strokovnih službah se je zaposil 
Miltlavž Borštnik; 

c) TOZD Usnjarna Smartno: 

priš1i: 
Vinko Kokovica, Ljudmila Kotar, Lela Ma11i
novič, Marija Tomazino, Erika Trentelj, Ciril 
Zagar; 

odšli: 
Matija Lupše, Pepca Praprotnik; 

d) TOZD !grad - opekarne Vrhnika: 

prišel nihče 

odšli: 
Ahmet Abdakovic, Bajro Begič, Bego Begič, 
Marta Budja, Hamid Ferhatovič, Enes Han
danagic, Husein Lulic, Mehmed Mujčič, Pavla 
Petkovšek, Munir Pjanic, Asim Porčic, Meh
med Skakic, Aziz Topčagič, Hamdija Topčagic, 
Rasim Zenkovic, Ahmet Zdralic, Fata Djinic; 

e) TOZD !grad - g1·adbeništvo Vrhnika: 

prišel nihče 

odšel: Redžo Salkič; 



f) V TOZD Usnje-plast Ljubljana nri. spre
memb; 

g) TOZD Maloprodajna mreža v Ljubljani: 

· prišel nihče 
zaradi smrti prenehalo delovno razmerje Me
saric Stjepanu; 

h) TOZD Tovarna usnja Soštanj: 

prišli: 
Stevan Andric, Janko Cujež, Jakob Grabner, 
Bertolomej Mičic, Stanka Znidar; 
odšli: 
Aluš Bečiri, Meksud Dizdarevic, Marija Go
lavšek, Matija Lukanovic, Marica Matovic, Ste
van Mandič, Zinka Nakov, Stanko Vukoja, Sto
jan Vukovič. 
J. B. 

Rojstni dnevi upokojenih 
delavcev v mesecu marcu 
a) TOZD Usnjarna Vrhnika: 

let 

Jože Dermota 71 
Karolina Elsner 61 
Jožefa Fatur 66 

Mar,ija Gavranovic 39 

Albina Guzej 51 
Hermina Horvat 45 
Pepca Kisovec 64 
Jože Kuhar 64 
Ciril Kunstelj 65 
Marija Malacko 70 
Gizela Maraž 76 
Josipina Pirnat 68 
Vinko Polj,_an_še_k _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

_ !c-::-� Jože Smrtnik _ __ _ ___ _______ 
72 Jože Tršar 

Ivan Valentic 63 

Alojz Vrščaj· 61 
Jože žagar 66 

b) TOZD Usnjarna Smartno: 

Antonija Javornik 
' Jelka Peskar 

Josipina Petrič 
Jelka Ponebšek 
Pepca Praprotnik 
Franc Rajner 
Jože Sotlar 
c) TOZD lgrad - opekarne Vrhnika: 

Jože Jesenovec 
Janez Muha 

d) TOZD Tovarna usnja Soštanj: 

let 

61 
64 
67 
43 
53 
59 
60 

Zet 

80 

78 

let 

Anton Bastl 74 
Jože Burger 62 
Slavka Dobnik 61 
Ana Dvornik 53 
Jože Jurak 69 
Jože Klančnik 41 
Jože Koren 70 
Rudi K

:::
O
:.:.
V

.::
ač

:::_ ___ _ __ _ _ _ _ __ 
-:
6
-:-
0 

Jožefa Mazej 61 
Jože Plaznik 57 
Jože Pogorelc 55 
Alojz Romih 54 
Viktor Sedminek 57 

___ _ _ _ _ _ _ __ 
let v spomin 

Jožefa štrigl 
Franc Trapečar 
Milan Vertot 
Jožefa Vodovnik 
Jože Vučina 
Jože Zager 

Iskreno čestitamo! 
J. B. 

Upokojitve 

64 
65 
63 

70 
68 

71 

S 15. januarjem 1976 je prenehalo delovno r a z 
merje zaradi starostne upokojitve 
Ivanu Jurjevčiču, rojenemu l. 9. 1914 na Vrhni
ki, zaposlenemu v Industriji usnja Vrhnika 
neprekinjeno od 3. januarja 1949. 
Ivan Jurjevčič je prva leta delal v usnjarni, 
pozneje pa je bil zaradi bolezni premeščen na 
delovno mesto vratarja-čuvaja, kjer je zelo 
vestno in vzorno opravljal svoje delo. 
Ob tem, zanj tako pomembnem dogodku mu 
želimo vrsto let trdnega zdravja in osebne 
sreče! 
Industrija usnja Vrhnika 

Ivan Jurjevčič 

Vodstvo in predstavniki samoupravnih 
organov ter neposredne sodelavke so se 
pnsrčno poslovili od dolgoletne članice 
kolektiva, Pepce Praprotnik, ki se je v 
januarju upokojila. Zelimo ji še veliko zdravih 
in srečnih let 

Kolektiv TOZD 
Usnjarna Smartno 

Nežka Jesenovec 

- Le mesec dni je poteklo, ko nam je naša 
upokojenka Nežka Jesenovec z Drenovega 
griča poslala dve lepi pismi (objavili smo jih 
v 80. številki Usnjarja), v kater.ih nam je, č e 
prav sama težko bolna, zaželela srečno in 
zdravja polno novo leto, uspeha in napredka 
v prihodnosti in ž-e smo zvedeli, da je umrla 
zaradi neozdravljive zahrbtne bolezn,i. 
Nežka je bila rojena 5. l. 1902 v Vrzdencu pri 
Horjulu, dolga leta pa je živela na Drenovem 
griču s hčerko Franco in vnukinjo. 
V naši delovni organizaciji je bila zaposlena 
kot snažilka v usnjarni od 5. 2. 1949 do upoko
jitve 10. 3. 1956. 
Vedno nasmejano in pridno Nežko smo zelo 
pogrešali po odhodu v pokoj - zaželeli smo 
ji veliko zdravih in srečnih let. 
Sr-ečevali smo se na novoletnih srečanjih naših 
upokojenih delavcev, ki se j ,ih je Nežka vsa 
leta vedno udeležila, le v preteklem letu ni 
mogla več priti. Leta 1974 se je udeležila tudi 
izleta upokojencev v Šoštanj vendar je bila ta 
pot zanjo zelo težka; bila je ž-e bolna, pa tega 
takrat še ni vedela. 
Ob smrti pokojne Nežke izrekamo njeni hčerki 
Francki in vnukinji iskreno sožalje. 

Alojz Baloh 

- V mesecu januarju je umrl tudi upokojenec 
Alojz Baloh z Vrhnike. 
Rojen je bil 3. 12. 1907 v Breginju pri Tolminu. 
V naši delovni organizaciji je delal od 18. 4. 
1952 do upokojitve 16. 9. 1964. 
Pokojni Alojz Baloh je bil tih, zelo vesten, 
skromen in pošten delavec, borec NOV in član 
Zveze borcev. 
Tudi njega ,smo pogrešili na novoletnem sre
čanju upokojencev. Vedeli smo, da je težko bo
lan pa vendar smo upali na ozdravitev; žal 
je tudi on vse prehitro podlegel zahrbtni bo
lezni. 
Zeni Francki ter sinovoma Cvetku in Darku 
izrekamo ob smrti moža in očeta iskreno so
žalje. 
Ind11strija usnja Vrhnika 

Stjepan Mesaric 

Smrcu druga Mesaric Stjepana TOZD Malo
prodajna mreža izgubila je mnogo. Izgubila je 
marljivog, pedantnog, vrednog i vrlo stručnog 
radnika, koji je do poslednjeg daha svoga ži
vota, i ako u saznanju svoje bolesti, neumorno 
radio, nesebično se ·zalažuci, ne samo za izvr
šenje plana trgovine koju je stručno vodio, 
več i za premašenje plana i podizanja ugled 
trgovini, 
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Skoro 10 godina rada u svojstvu rukovodioca 
trgovine u Zagrebu, marljivim i besprekornim 
zalaganjem, podigao je ugled trgovine u Za
grebu na zavidnu visinu. Njegova korektnost 
i pravilan odnos prema osoblju trgovine, do
prinelo mu je da kod osoblja bude vrlo omiljen, 
ljubazno ophodjenje sa kupcima i nastojanje 
da iz trgovine podju uvek -sa dobrim utiscima 
i dobro usluženi, takodje su stvorili kod ku
paca primeran lik stručnog radnika u trgo
vini. 
Nastajanja da njegova trgovina bude blago
vremeno i dobro snabdevana n�su zaostajala, 
radi čega j•e češce obilazio proizvodnju, i ako 
slabog zdravlja sam odnosio blago da bi za
dovoljio kupce i ostvario što veci promet. 
Na sastancima kolektiva pri rešavanju nastalih 
problema, imao je pravilan stav, znao je šta 
treba preduzeti, davao je i svoje predloge, uvek 
nastoje6i, da ta rešenja ,idu u dobrobit celog 
kolektiva i našega TOZD-a: 
Željan za dalje uspehe, i ako pr.i.tisnut i do
macim problemima, bio je u svome domu i otac 
i mati, pa čak do nedavno i negovatelj stare 
majke, podižuci jeddnca sina od malena koji 
je sada na odsluženju vojnog roka u JNA. 
Tim njegovim zalaganjem, tj. okupiran poslov
nim i porodičnim problemima nisu mu dozvo
ljavali da obrati vecu pažnju na svoju tešku 
bolest, da se blagovremeno leči, nije izostajao 
sa radnog mesta, jer mu je bilo životno zado 
voljstvo, voleo je da predano i časno radi pa 
tako i druge vaspitivao, jednom rečju, sago
revao je na radno mesto što je želeo da otskače 
od sviju u svakom radu. 
Kao naknada za marljiv i predan rad, za dobro 
očinstvo smrt ga je otrgla nedozvolivši mu da 
ostavi poslednju želju. 
Neka je slava našem voljenom i cenjenom 
drugu Mesavic Stjepanu. 

pretsednik samoupravnog jedra 
TOZD malopr. mreža 

Zahvala 
Ob smrti našega dragega in skrbnega moža 
in očeta 

ALOJZA BALOHA 

se zahvaljujemo Industriji usnja Vrhnika za 
nagrobni venec. 
Posebno se zahvaljujemo Leopoldu Rapušu -
delavcu IUV, ki je poskrbel za vse potrebno 
za pogreb pokojnika. 
Iskrena zahvala za pomoč tudi sosedom obeh 
tovarniških blokov na Tržaški 17 in 18 ter go
zdarskega bloka in končno tudi vsem tistim, 
ki so na kakršenkoli način pomagali v teh t e ž 
kih trenutkih i n  sočustvovali z nami. 

Vrhnika, 31. januarja 1976. 
Zena Francka, sinova Cvetko in Darko 

Pisma vojakov 
Spoštovani! 

Zaradi dolgočasja, ki me sedaj počasi prevze
ma, sem se odločil, da zopet napišem par vrstic. 
Kot prvo vas lepo pozdravljam in želim veliko 
uspeha v nadaljnjem urejevanju našega glasila 
Usnjar. 
Dobivam ga redno 4n, po pravici povedano, se 
ga zelo razveselim, ko ga dobim, ker je to moj 
edini stik s podjetjem. Opazil sem, da je ve
liko sprememb v podjetju, toda niso samo pri 
vas, so tudi pri nas v JLA. 
Od prvega t. m. je uvedena malica, tako da 
hodimo štirikrat na »obedovanje«. Poleg tega 
se je hrana poboljšala še v kval.iteti. Na prejš
njo nisem imel kaj reči, sedaj pa še manj. 
Resno, če se vojak ne pogleda, kako je oblečen, 
sploh ne bi vedel, da je v JLA. Redno življenje, 
ki se tu odvija, pripelje do tega, da se tu člo
vek zdravstveno pa tudi v kilogramih popravi. 
Edina zadeva, katero JLA ne more urediti, je 
domotožje. 
Čim bolj se bližajo dnevi vrnitve domov, a 
to so še trije meseci, tem večje je domotožje. 
Toda vsa sreča, da za tako premišljevanje ni
mam veliko časa, ker drugače n� bi vedel, 
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kako bi to prenesel. Res je dobro, da ima člo
vek v takem okolju dosti dela in se na ta na
čin zamoti. 
Končal bom, ker moram zopet nazaj k tovari
šem, mladim vojakom, za katere sem zadolžen, 
da jih poučujem. 
Tovariški pozdrav sodelavcem ,in celotnemu 
kolektivu ter veliko uspeha v nadaljnjem delu. 

Vojak Rafael Krompi.č 

Po enem mesecu in pol sem se odločil, da vas 
na kratko seznaruim o mojem vsakdanu v JLA. 
NaiPreje bi vse skupaj prisrčno pozdravil. Pi
šem vam iz kasarne »Husinska Buna« v Tuzli. 
Mesto Tuzla je raztreseno s svojimi stavbami 
(ustanovami) po majhnih gričkih. 
Kotlina je podobna ljubljanski; spominja me 
na mojo rodno Vrhniko. Mesto ima precej 
razvito dndustrijo in precejšnje rudno bo
gastvo. 
Navedel vam bom najbolj razviti podjetji: 
Titovi rudnici - Kreka Banoviči; Soda - So 
-Lukovac. 
Odredili so me za dekontaminanterja in gasilca 
obenem. 
Počutim se dobro. Hrana je tudi odl.ična. Kot 
sem že omenil, sem gasilec. Sedaj imamo »obu
ko«. Učimo se o vsem: od gasilskega aparata 
pa do avto cisterne. Obenem imam tudi dežur
stvo. Sem dežurni gasilec kasarne vsake tri 
dni. 
Spoznal sem že precej tovarišev iz Slovenije, s 
katerimi prežM..m tudi prosti čas v kasarni ali 
v mestu. 
Toliko o življenju vojaka v Tuzli in lep po
zdrav sodelavcem, posebno pa gasilskim tova
rišem. 

Vojak Milan Umek 
V. P. 4041/25 
75002 Tu.zla 

Spoštovani sodelavci! 

Najprej lep pozdrav in, čeprav malo pozno, 
vam želim srečno zdravo in uspešno novo leto 
1976. 
Oglašam se iz kasarne Hristjan Todorovski
Karpoč v Kumanovu, kjer sem na odsluženju 
vojaškega roka. Na »obuki« sem v četi veze 
za radiotelegrafista. 
Sedaj sem tu »že« štirideset dni in sem se kar 
privadil na vojaško življenje, a še vedno mi 
je malo dolgčas po domu, kolegih in sodelav
cih. Eno novo leto sem že preživel tu, in če 
pomislim, da bom moral še enega, me kar 
malo stisne pvi srcu. A če je do sedaj še vsak 
preživel to, mislim da bo tudi meni uspelo in 
to čim bolje. Tu sem spoznal veliko kolegov iz 
vseh republik, s katerimi se dobro razumemo 
in mislim, da bo tako ostalo tudi vnaprej. 
Zahvaljujem se vam za denar, ki sem ga z 
veseljem prejel, obenem pa va:s prosim, da mi 
še vnaprej pošiljate glasilo Usnjar, ki ga pre
berem do zadnje črke in ga že težko pr!ča
kuj em. 
še enkrat vsem skupaj lep pozdrav, posebno 
pa sodelavkam in sodelavcem iz dodelave. 
Zelel bi si dopisovati z mladimi iz naše delov
ne organizacije. 

Vinko Kuzmič 

V. P. 4084/1 
91300 Kumanovo 
Makedonija 

Na početku ovog pisma želim se u ime svoje 
zahvaliti na vaš dobiveni Usnjarski list i mno
go mi je drago što osečate da sam još uvek 
sa vama u kolektivu. 
Posebno želim pozdraviti člana fabrike, koji 
se je sjetio za mene i poslao mi vaš list, a 
takode pozdravljam i ostaile služberuike i rad
nike TUŠ. 
Ovo moje pismo je kratkog sadržaja. Hoču u 
njemu samo toliko da vam istaknem zahvalnost 
i da vas obavestim da ču za šest meseci opel 
biti u vašoj sredini. 
To je bilo sve, što sam za sad imao napisati. 
Srdačno vas pozdravljam i želim što više uspe
ha u proizvodnji. 

Vojnik Mile nič 

DOM JNA 
Nazorjeva 3 
64000 Kranj 

Zahvala 
Zelo vesel in presenečen sem bil, ko ste mi 
poslald na dom januarsko številko Usnjarja. 
Zanjo se vam najlepše zahvaljujem, hkrati pa 
se priporočam še za vnaprej, saj me kot upo
kojenega člana še vedno zanimajo dogodki v 
kolektivu. 
Lepo vas pozdravljam in vam želim še veliko 
uspehov pri delu. 

Rok PečTw 

Opravičilo 
V 80. številki našega glasila Usnjar je nastala 
nepl'ijetna napaka. Izdelovalec fotografij, na 
katerih smo zabeleim novoletno srečanje 
Šmarčanov, je napačno nastavil negativ. Za
radi tega so osebe na fotografijah pri roko
vanju postale »izraziti levičarji«. 
Vse prizadete prosimo, da nam oprostijo. 

Uredniški odbor 

Od vsepovsod 
.TUGOSLOVANSKO BABY BEEF MESO 
PREDRAGO 

V proizvodnjd in prodaji baby beef mesa je bila 
do nedavnega Jugoslavija brez konkurence na 
svetovnem tržišču, in to zaradi dobre kvalitete 
in kokurenčene cene. Ta dva pogoja pa sta bila 
dosežena edino z uporabo industrijskih kxmil, 
katerih osnova je bila cenena koruza. 
Druge dežele našemu baby beef mesu niso 
mogle konkurirati zaradi tega, ker so za krm
ljenje poleg industrijskih krmil uporabljale tu
di navadno krmo. Kvaliteta takega mesa je 
bila le malo slabša od našega, cena pa nekaj 
nižja od naše. Dogodilo pa se je, da je poleg 
prepovedi izvoza mesa v države Evropske go
spodarske skupnosti prišla tudi občutna podra
žitev koruze in drugih krmilnih koncentratov 
in naenkrat naše meso ni bilo več konkw:enčno 
na svetovnem tržišču in naši odjemalci so začeli 
kupovati le malo slabše in cenejše meso iz dru
gih držav. 
V zadnjih desetih letih se je npr. prolzvodnia 
mesa povečala za 50 °/o, proizvodnja naravnih 
krmil pa zmanjšala, kar pomeni, da je vsa 
vzreja pri nas bamala na umetruih krmilih in 
predvsem na koruzi. V drugih dxžavah se je 
proizvodnja naravnih krmil večala vzporedno s 
povečanjem govedoreje. V eni izmed njih proiz
vajajo silažno koruzno na 600.000 hektarjih, a 
koruzo na 2 milijona ha. Iz tega bi se lahko kaj 
naučili, saj je silažna koruza občutno cenejša 
od koruznega zrnja. 
Ce bi naši živinorejci uporabljali za pitanje 
tudi silažno koruzo, bi bilo naše meso ne samo 
zopet konkurenčno na svetovnih tržiščih, am
pak bi prišlo tudi do selekcije med govedorejci, 
in sicer v korist tistih, ki bi imeli za to pogoje. 
S pitanjem goveda z industrijskimi koncentrati 
se je bavil lahko vsaltdo, tudi v krajih,. kjer ni 
pogojev za izdelavo silažne krme. To bi po
vzročilo specializacijo in bolj ekonomično pro
izvodnjo mesa, kar je pogoj za boljšo kval-iteto 
in bolj konkurenčne cepe, 

Pf' .�693 



Ze iz njene majhnosti v oklepu snežene odeje 
lahko sklepamo, da je namenjena za vleko 
najmlajših 

Fotoreportaža 

Pa pravimo, da pri nas nimamo sredstev za 
BOB progo in sankanje! 

Na Mantovskem parkirišču za ta sad narave, 
v teh dneh ni nevarnosti za porušitev. Snežna 
opora je več kot zadovoljiva 

Na Ingradovem dvorišču bi lahko odprli nov 
TOZD in to »SNEZNI KAMNOLOM« 

Ulovka - kljub obilnim snežnim zalogam 
(čeprav družbeni dogovor in samoupravni 
sporazum v zvezi s tem že nista na vidiku), ni 
dovolj izkoriščena ob delovnih dopoldnevih 

Stara Qpekarna v snežni lepoti. zii-žamazanost 
snega pa je kriv buldožer 
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Prej smo več kot dve leti godrnjali, ker ni 
biio snega, da spet vsem ni prav, zlasti tistim, 
ki bi morali bolj pripravljeni sprejeti snežno 
odejo, jo teptati in jo po nepisanem in znanem 
pravilti, tudi odstranjevati pravočasno s tistih 
pov1·šin kjer zaradi določenih družbenih 
interesov ni zaželena 
Sicer pa bo objektivne težave prav gotovo 
odstranila pomlad 

Glavni direktor je vodil razgovor z odgovor
nimi delavci iz vseh TOZD o pomembnosti 
ter nalogami na področju družbene samo
zaščite in splošnega ljudskega odpora 

Fotoreportaža 
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Postaj in poglej v katero smer se je varneje 
odpeljati (kvaliteta pluženja ni povsod enaka) 

Fotoreportaža 

Poslušaki - resnični ljubitelji pesmi, so 
veliko prispevali, da je kulturni program 
odlično uspel 



Fotoreportaža 

Rdeče češnje rada jem . . .  

recitatorka mladinka Vrhovnik 

Pevci usnjarne in mladinci so nastopili tudi 
v garnizonu »IV AN CANKAR« 

Fotoreportaža 

Moški sindikalni pevski zbor IUV - TOZD 
Usnjarna Vrhnika je v okviru kttlturnega 
tedna priredit samostojni celovečerni koncert 
borbenih, umetnih in narodnih pesmi. V 
programu so z recitacijami sodelovali mladinci 
in mladinke dramske sekcije OK ZMS 
Vrhnika 
Program v za.dovoljstvo gledalcev zelo dobro 
uspel 

V torek 10. 2. 1976 je našo TOZD obiskal tov. 
Vinko Hafner, sekretar mestne konference 
ZK Ljubljana te1· predstavniki družbeno
političnega življenja Ljubljane. Po ogledu 
proizvodnih obratov za predelavo svinjskega 
usnja na Vrhniki je glavni direktor OZD IUV 
seznanil goste s problemi in tispehi delovne 
organizacije v preteklem letu in s planom za 
leto 1976 
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Brez besed 

Brez besed 

Brez besed 
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Hec za vse 
KORISTNA UPORABA 

Poslavljamo se od našega avtobusa. Je kdo po
mislil, da bi ga lahko koristno uporabili za pre
voz delavcev po točnem voznem redu k malici 
in od ma1ice? ! Z viličarjem bo problem točno
sti težje rešljiv! 
B. L. 

1 RAZPOL02ENJE 

- Ali hočeš slišati najnovejši vic? 
- Prosim te, nikar. Se ne smem smejati, ker 
sem duševno že pripravljen za zobozdravnika. 

SORODNE DUŠE 

- Tvoj mož je pripovedoval včeraj v uradu, 
da se bo ločil, ker ne spadata skupaj. 
- Oslarija! Moj mož je zabit cepec in midva 

' spadava kar lepo skupaj. 

HEC ZA VSE 

Ko smo »sejali« člani uredniškega odbora »Us
njar« v začetku februarja v Andrejevem domu 
na Slemenu, se je Petru primerHo nekaj zanj 
sila neprijetnega. Gospa pes, družinski član 
enega naših sodelavcev, je na žalost in veselje 
cele družine skotila šest mladičev. Veselje ob 
tem dogodku se je polastilo nas vseh. In kaj bi 
drugega, kot da smo takoj začeli pobirati pro
stovoljne podpise, ki naj bi izrazili iskrene če
stitke srečni »mamici«. 
Peter, radoveden kot Peter je, ni hotel zamu
diti ponujene priložnosti, le s pripombo (ust
no): »Saj me gotovo slavljenka ne pozna več!« 
Naš komentar: Ker je nesrečni Peter mislil, da 
gre za sodelavčevo ženo, gospa pes ni zame
rila! 

DELITEV PO LOCITVI 

Prvi: »Zdaj sem končno ločen, da. Zena je do
J bila otroke, jaz p a  stanovanje.« 

,. 

Drugi: »In premoženje?« 
Prvi: »To pa je dobil advokat.« 

PO POROKI 

- Zakaj se pa nič več ne pokažeš s tisto lepo 
plavolasko? 
- Poročila se je. 
- S kom pa. 
- Z menoj. 

PODRA2ITEV 

Prvi: »Ti, ki si direktor, mi boš vedel povedati, 
če je res, kar se govori, da boste vašim izdel
kom zvišali cene?« 
Direktor: »Prvič slišim. No, ampak veš kaj, če 
se že govori, bi pa morda res zvišali?« 

PO KAPLJICAH 

Ribničan prodaja suho robo. 
- Kako vam kaj gre? ga pobara znanec. 
- Kakor bolniku, vsake tri ure žlica, odgovori 
Ribničan. 

SODBA 

Po svadbi se dva gosta pogovarjata: »Rekel si, 
da je sreča, da sta se Tone in Jana poročila. 
- Prepričan sem o tem. 
- Toda, ali veš, kako sta oba trmasta? 
- Vem. Pa ravno zato bo zdaj nesrečen samo 
en zakon namesto dveh. 

KAJ PA NAMESTNIK 

Naš Tine trdi, da je na ulici v Parizu slišal tak
le razgovor zaljubljencev: 
- Zakaj nisi prišel na sestanek? No, to bi ti 
nazadnje še oprostila, lahko bi bil pa vsaj to
liko obziren, da bi poslal namestnika. 

.. 

»Kam, pa greš tako ,nobel' Fonze?« 

�-
»Kam 1)a kam dragi moj?« 

__ ... ---.., 

»Hik, draga moja, bom pa kar jaz spit tale 
brinovček na tvoje zdravje, da te bom za dan 
žena malo razbremenit!« 

»Namesto žene gre na proslavo v počastitev 
dneva žena, ker ona nima časa!« 

- -
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Clani PIGD - TUŠ - Šoštanj 

Gasilci TUŠ so imeli 
dne 24. I. 1976 že svojo 
59. letno konferenco 
Predsednik društva je najprej pozdravil vse 
navzoče, še zlasti goste iz TOZD Šmartno. Sle
dila so poročila. Posebno zanimivo je bilo po
ročilo poveljnika. Ta se je v svojem poročilu 
dotakl11il več problemov. Poudaril je, da je dru
štvo posebej zadnja 3 leta zelo živahno delo
valo, saj je bil poudarek na delu z mladino in 
ženami. Zensk je v gasilskih vrstah občutno 
premalo, glede na to, da je v TOZD TUŠ za
poslenih kar 40 O/o žena. Zelo je zaživelo delo 
z mladino, saj vemo, da brez dobre mladinske 
ali pionirske desetine v prihodnosti ne more 
biti dobre članske desetine. Problem nastaja 
pl1i delu s pionirji, saj po navadi nimajo ga
silci tesnejšega stika s starši pionirjev, da bi 
le-ti vedeli, kje se nj,ihov otrok zadržuje. Po
gostokrat otroci to izkoriščajo in namesto, da 
bi šli v gasilski dom na vajo, zavijejo rajši 
kam drugam. Mnog,i pionirji si po nekaj obi
skih v gasilskem domu premislijo in ne priha
jajo več na vaje, saj je gasilsko delo trdo in 
naporno, potrebna sta vztrajnost in stroga d i 
sciplina. Prav zato je treba pionirjem v gasil
skem domu nuditi tudi možnost za koristno 
zabavo in jim s tem napraviti gasilstvo bolj za-
111imivo. Zato so pionirjem kupili šah in žoge, 
igrajo pa lahko tudi namizni tenis. V avgustu 
bodo pionirji odšli na taborjenje v Šentvid. 

V preteklem letu pa je dobro deloval tudi ga
silski pevski zbor, saj je kljub kratkemu ob
stoju nastopal že na več prireditvah. Za pevce 
pa je velika težava v tem, da delajo v več iz
menah in se zato težko dobijo na vaji. 

V letu 1975 so nabavili tudi precej novega 
orodja, zlasti so bili veseli nove 8 0 0 -litrske mo
torne brizgalne. 

Poveljnik je v svojem poročilu poudaril tudi 
problem hidrantnega omrežja v TUŠ, saj je 
sedanje popolnoma dotrajano. Po poročilu po
veljnika se je razvila živahna debata prav 
okrog problema hidrantov in dostopov do vo
de. Ureditev hidrantnega voda bi stala okrog 
190 milijonov S din, prav zato pa je treba ure
diti več dostopov do Pake, saj bo to znatno 
ceneje. 

Poveljnik je prebral tudi plan dela za, nasled
nje leto. Plan je zelo obširen in zahteven, ven
dar so ga gasilci soglasno sprejeli in bodo prav 
gotovo stremeli za tem, da ga čim bolje ures
ničijo. 

Po končanem dnevnem redu je predstavnik 
Občinske gasilske zveze Velenje podelil pri
znanja posameznikom za dolgoletno članstvo v 
gasilski organizaciji. 

B. L. 
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Ulovka se je izkazala 
V začetku meseca februarja (točneje v soboto, 
7. februarja) smo Vrhničani na Ulovki ponovno 
po treh letih (zaradi slabih zim) gostili naj
bolje jugoslovanske alpske smučarje in smu
čarke. Manjkali so le tisti, ki so bili na olim
piadi in še nekateri že starejši boljši smučarji, 
tako da je bila udeležba res na državni ravni. 
Tekmovanje v slalomu na Ulovki je Smučar
ska zveza Slovenije .sprejela v svoj koledar 
tekmovanj za kategorizacijo, tj. eno izmed ti
stih tekmovanj, na katerih se tekmovalci ozi
roma tekmovalke lahko pridobe točke za čim 
boljšo uvrstitev na lestvici smučarjev in s tem 
tudi ugodnejše štartne številke. Tako je na tek
movanjih za kategorizacijo udeležba kvalitet
nih tekmovalcev že vnaprej zagotovljena, le
tos pa še toliiko bolj, ker je večina prejšnjih v 
letošnji sezoni zaradi pomanjkanja snega od
padla. Zato pa je imel organizator tekmovanja, 
smučarske sekcije ŠD Partizan Vrhnika, še po
sebej odgovorno nalogo, da tekmovanje pri
pravi kvalitetno in brez spodrsljajev, da bi ta
ko tudi razširili glas o Ulovki, ki je letos prvič 
zadihala kot urejen smučarski center. 

Na dan tekmovanja v slalomu je bila Ulovka 
dokaj borno »založena« s snegom. TVD -
Partizan je kljub snežnim težavam uspešno 
izvedel organizacijo tekmovanja 

,,. 

Samo tekmovanje je potekalo v lepem vreme
nu in hudih borbah tekmovalcev, ki so na pre
cej težkih progah, katere sta postavila bivši 
trener državne reprezentance - Magušar in 
trener smučarjev Alpetoura, voz.Hi precej na· 
padalno in brezkompromisno, tako da se jih 
je v končni oceni uvrstila le dobra četrtina. 

Rezultati: 

Startalo je 74 tekmovalcev. 

Mesto Ime in priimek Klub Cas 

l. Mišo Magušar Olimpija 101,47 
2. Jaunik Dušan Branik 103,68 
3. Uroš Mencinger Branik 109,01 
4. Marko Jurjec Olimpija 114,38 
5. Janez Novak Olimpija 116,61 
6. Andrej Kumer Končar Zg 117,52 
7. Jože Gartner Zelezniki 118,53 
8. Srečko Forte Trbovlje 118,77 
9. Igor Belčič Akademik 123,35 
10. Niko Šifrer Akademik 126,02 
15. Drago Grom Vrhnika 143,73 
16. Brane Krašovec Vrhnika 145,90 

Najboljši tekmovalci so prejeli spominske ko
lajne ter tudi praktična darila, katere je pri
spevala naša delovna organizacija kot pokro
vitelj tekmovanja. Kljub velikemu številu od
stopov in diskvalifikacij je bilo tekmovanje 
izpeljano uspešno in ,so organizatorji napra
vili vse, kar je bilo ob pičlih snežnih razme
rah možno storiti. Pri tem pa je treba vseka
kor omeniti vse tiste Vrhničane, ki so sodelo
vali pri tekmovanju in s svojim nesebičnim 
delom prispevali k uspešno izpeljani priredi
tvi. Vsa organizacija je bila dokaj z.ahtevna in 
je pri njej aktivno sodelovalo kar okrog 50 
smučarskih delavcev in smučarjev. Ker je bilo 

tekmovanje »na delovno soboto«, je bilo gle
dalcev malo, sicer pa je bilo že samo aktivnih 
udeležencev tekmovanj,a okrog dvesto. Dej
stvo je, da so podobna tekmovanja vsakemu 
smučarskemu centru potrebna, saj tekmovalci 
lahko mnogo prispevajo k dobremu glasu smu 
čišč. 
Prepričani smo, da bo letos, ko se obetajo 
ugodne zimske razmere, Ulovka dokončno za
živela tudi kot rekreacijski center za našega 
delovnega človeka in potrdila, da so sredstva, 
vložena vanjo bila upravdčena. 

K. A. 




