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Ob 30-letnici Industrije usnja Vrh:1ika je 
predsednik republike tovariš Tito odlikoval 
našo delovno organizacijo z »Redom dela z 
rdečo zastavo«. Visoko odlikovanje je največje 
priznanje vsem delavcem danes skoraj 3000-
članskega kolektiva za vse uspehe, ki so jih 
dosegli v teh letih, za vse napore, ki so jih 
vlagali v svoje delo. priznanje za vse, kar so 
naredili. 
Uspehi, ki smo jih dosegli v teh 30 letih, niso 
majhni in ,smo nanje lahko ponosni. Seveda 
pa pomeni to odlikovanje tudi obveznost za 
še nova prizadevanja, za še večje uspehe pri 
našem nadaljnjem delu. 
Vse, kar smo v tem obdobju dosegli, je pred
vsem 1:ezultat naše opredelitve, da vse, kar 
delamo, ne delamo za sebe, ampak širšo druž
beno skupnost. Orientacija, da je oslonitev na 
lastne sile in sposobnosti edina realna in 
možna pot, se je pokazala za edino uspešno. 
Obveznosti, ki smo jih sprejemali, niso bile 
samo na papirju, ampak smo jih jemali resno 
in se tako tudi v praksi ponašali. Vse resolu
cije, vsi dokumenti najvišjih političnih foru
mov 1so bili za naš kažipot, kako delati za jut
rišnji boljši. Zato smo gospodarsko reformo 
in vse druge preizkušnje in težave vedno 
pričakovali pripravljeni. Za nas združeva
nje dela in sreds:tev ni nova stvar. Z 
integracijami, ki smo jih izvedli :'te pred 
leti, smo naredili veliko tistega, kar 
prinaša zakon o združenem delu. Pove
zovanje gospodarstva ne samo, v občini 
in republiki, ampak tudi izven nje in še dlje, 
je naša usmeritev, ki dobiva no•ve in nove 
kvalitete. 
Vključevanje v mednarodno delitev dela ni 
bila za nas nikoli politična akcija, ampak 
dolgoročna poslovna usmeritev, ki je dala še 
posebej velike rezultate.· 
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Glasilo delovne skupnosti Industrije usnja Vrhnika 

30 LET USPEŠNEGA RAZVOJA. 
INDUSTRIJE USNJA VRHNIKA 

Vselej smo v naših prizadevanjih za boljše 
gospodarjenje postavljali v ospredje ,1elo in 
istočasno skrb za človeka. Lepe fasade, in be
sede smo v delu poskušali nadomestiti z res
ničnim spreminjanjem odnosov in prizadeva
nji za doseganje najboljših rezultatov. Z ,1a
šimi dosežki se nismo nikdar hvalili in pre
tiravali. Skušali smo biti kritični do vsega, 
kar delamo. Učili smo se na napakah in sku
šali v naše delo in življenje vnašati tisto, kar 
je najboljše in najnaprednejše. Po,snemamo 
delovne organizacije z najboljšimi dosežki, ne 
samo doma, ampak tudi izven naše (lomovi-

ne. Skrb za kvaliteto je ena naših glavnih na
log. 
Kolektiv je bil vedno seznanjen z vsemi pro
blemi in v največji možni meri vključen v 
razreševanje vseh problemov. 
S,eveda pa bi bili nekritični ali celo nepošteni, 
če bi trdili, da smo rn:redili vse, da s:no de
lali vedno najboljše, da nismo grešili in de
lali napak. Teh je bilo veliko, toda vedno smo 
o njih spregovorili odkrito, brez priluivanja 
in o,lepševanj a. 
Pred nami je še ogromno nalog. Zlasti so to 
naloge, ki jih prinaša srednjeročni plan naše 
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delovne organizacije in zakon o združenem 
delu. če se bomo nalog lotevali tako in še 
bolje ko.t doslej, potem rezultati ne bodo izo
stali. Srednjeročni plan naj bi potrdil in na
dalje utrdil tisto enotnost, ki je že danes med 
temeljnimi organizacijami, in prinesel r.ove 
kvalitete. Plan katerekoli temelj ne organiza
cije združenega dela naj bo plan ostalih te-

meljnih organizacij, kakor naj bo skupni plan 
programa vseh naših TOZD. Naloge, ki jih 
prinaša zakon o združenem delu, so velikega 
samoupravnega sistema, za resnično odloču
joč vpliv delavca na vseh področjih našega 
življenja. Zato naj bo nadaljnje utrjevanje 
samoupravljanja v naši delovni organizaciji 
naša skupna skrb in naša osnovna naloga. 

Vrhniška Usnjarna 
v preteklosti 
V zadnjem četrtletju prejšnjega stoletja se je 
začela slovenska industija hitreje razvijati; 
nastajali so novi obrati, s<tare so razširjali. Med 
panoge, ki so v tem času napravile večji ko
rak napr,ej, štejemo tudi usnjarsko in z njo 
tesno povezano čevljarsko obrt in incl11strijo. 
že v tem ča1su je bila Vrhnika - poleg Šošta
nja, Konjic in Ljubljane - eden od centrov 
usnjarske industrije. Na Hribu je tedaj š,e 
delovalo devet manjših usnjarij (t. i. »krau
tarij«), kajti Hribski potok je bil - kot meh
ka voda - še posebej primeren za predelavo 
kož. »Krautarji« ,so imeli svojo bratovščino, 
ki je imela svoj sedež na Vasi. Kot vsaka taka 
bratovščina (ceh) je imela tudi ta svoj pra
por z naslikanim .simbo1om njihove obrti: 
levom, ki je držal nože za »folcanje« (struga
nje), >•šeranje« (odstranjevanje mesnine) in 
»štrihanje« (glajenje) ter zadružno skrinjico, 
v kateri so obrtne bratovščine shra1.1jevale 
listine s svojimi pravicami, ustanovni doku
ment ipd. Vendar pa obrtniška proizvodnja ni 
mogla konkurirati industrijski, <tako da so ti 
klasični usnjarji počasi propadali. 
Na delu površine, kjer stoji naša Industrija 
urnja Vrhnika, naj bi še okoli 1e1ta 1870 stala 
žaga, kasneje pa je Ivan Tomšič na tem me
stu uredil usnjarno, ki naj bi po nekem po
datku zaposlovala dvanajst ljudi. Kaj ve-:- pa 
o velikosti in opremljenosti usnjarne te1· o 
njeni pr,oizvodnji ni znanega. 
Med prvo vojno je nato obrat odkupil Karel 
Pollak, ki pa je že leta 1900 od Johanna Ja
nescha odkupil ljubljansko in kranjsko us
njarno. Vise tri so bile združene v pCJdjetje 
INDUS. Vrhniški obrat je Pollak po vojni pre
cej razširil in moderniziral. 
Prva povojna leta so btla v znamenju gospo
darske krize, ki je zajela mlado južnosfovan
sko državo. Vrednost denarja je vse bolj pa
dala; zamenjava, starega av.stroogrskega de
narja za dinarje pa je močno prizadela dele, 
ki so prej bili pod habsburško krono,. Vse te 
težave so seveda najmočneje pritisnile na de
lavca. Delavci vseh treh Pollakovih usnjarn 
so začeli že Ieta 1921 skupaj z delavci iz ne
katerih drugih slovenskih usnjarn mezdno gi
banje; vse večje izkoriščanje, neizpolnjevanje 
dol,očil delavske zaščitne zakonodaje ter pre
ganjanje in odpUJsti tistih, ki ,so se potegovali 
za boljši materialni položaj delavca in za 
boljše delovne pogoje, pa je pripeljalo do 
stavke, ki je na Vrhniki trajala. od 6.-13. 
marca 19•22. leta, končala pa se je le z del
nim uspehom, kaj-ti po trenutnih slabostih ob 
koncu vojne, ko je morala delavskemu raz
redu precej popuščati, se je buržoazija - ob 
podpod vladinega aparata - spet uspela po
staviti na svoje noge in s še večjo silo pritis
niti na delavca. Sama stavka ni bila več le 
boj za boljši materialni položaj, zavest delav
cev o njiho,vi razredni pripadno�ti in o nuj
nosti po enortnem na,stopanju je vidna v za
htevah stavkajočih, naj Pollak popravi kri
vico, ki jo je storil delavskemu z3.upniku Je
rebu. Tega je lastnik usnjarne odpustil in sa
mi udeleženci stavke omenjajo to dejanje kot 
glavni vzrok, da ,so začeli stavkati. 
Podatki iz tistega časa kažejo, da je vrhniška 
usnjarna zaposlo,vala l 36 ljudi, od tega 19 
žensk. Dnevni namok je znašal: 50 kravjih 
kož za gornje usnje, 100 kipsov za opanke 
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(gornje usnje ali notranjke) in 150 kipsov za 
gornje u,snje. Obrat je bil znan po proizvod
nji kva<litetnega gornjega usnja, kasneje so 
začeli izdelovati tudi manjše količine boksa. 
Na Vrhniki tedaj svinjskih kož še niso pre
delovali, čeprav je bilo v sv,etu poznano 
INDUS svinjsko usnje, ki pa so ga pri
dobivali v ljubljanskem obratu. Obrat se je 
že sam oskrboval s potrebno energijo, potreb
no vodo so črpali iz Ljubljanice, raz�Jolagali 
so z najosnovnejšimi čilstilnimi napravami. 
To je čas, ko je za usnjarstvo še vladala ko
njunktura; vojska je bila stalen in siguren 
odjemalec usnja. 
Dokaj ugoden razvoj vrhniške usnjarne je 
prekinila gospodarska kriza, ki je svet zajela 
z nepričakovano in za mnoge usodno močjo 
in pokopala tudi številne kapitaliste na Slo
venskem. V letih 1929�1934/35, ko je bila 
kriza najhujša, je ostala velika masa delav
cev brez zaposlitve. Porušeno svetovno trži
šče je vplivalo tudi na sfovenski gospodarski 
prostor. 
Pollak je moral že 1931. leta prenehati s pro-

Prapor usnjarske bratovščine 

izvodnjo v vrhniškem obratu, kranjsko po
družnico pa je moral dati v zakup podjetju 
Standard. Naslednje 1eto, torej leta 1.932, je 
prišel Pollak dokončno »na boben«, v-si trije 
obrati pa so dobili novo vodstvo, posebno 
konkurzno upravo, ki j,o je postavila Mestna 
hranilnica ljubljanska. Nadaljnja usoda teh 
treh obratov je bila naprej precej različna: 
kranjskega je imel še nadalje v zakupu Stan
dard, ljubljanskega je kasneje prevzel pod
jetnik Mergenthaler, poslopja vrhniškega 
obrata pa so služila voj:ski za skladišča, sicer 
pa so bila prepuščena propadanju. Delavci 
so ,se takrat razšli, le malo jih je n2šlo delo 
doma pri obeh vrhniških usnjarjih, Verbiču 
in Jeršinovcu, ostali pa so se raztepli po Slo
veniji ali pa še dlje. 
V letu 1934 zasl,edimo poskus obnovitve pro
izvodnje v vrhniški usnjarni: Podjetje STO-

RE ,se je n:mreč pogajalo z njenim lastni
kom. da bi vrhniško usnjarno vzelo v zakup, 
vendar pa zapisnik s sestanka ,odbora, ki je 
sklepal o tej ponudbi, zaključuje, da »se to
varna kot taka interesentu iz branže ne mo
re dati«. 
Narodnoosvobodilnega boja so se udeležili 
tudi nekateri usnjarji, ki so bili prej zaposle
ni v vrhniškem obratu, vendar pa podrobnej
ših podatkov o njihovem številu ni na razpo
lago. 
S predelavo kož na Vrhniki so nadaljevali 
šele med vojno, in sicer je proizvodnjo leta 
194,4 obnovil Savel Kalin, potem ko je bila 
njegova usnjarna v Mokronogu uničena. 
Usnjarna je prenovljena in malo razširjena 
dočakala konec vojne, kmalu za, tem - v za
četku leta 1946 - pa tudi dan, ko je 154 de
lavc-ev prevzelo usodo podjetja in s tem ek
sistenco v lastne roke. 

Naših 
30let 
1946-1950 

Industrija usnja Vrhnika je bila osnovana le-
ta 1,9,46 na temeljih stare Kalinove tovarne, 
katera je po osvoboditvi prešla v družbeno 
last. Novi državi, pon1šeni in uničeni v osvo
bodilnem boju, je primanjkovalo vseh vrst 
blaga že za osnovno normalno življenje. Za 
zadovoljitev osnovnih življenjskih potreb pa 
je bilo treba najprej uspo1sobtti tista podjetja, 
ki niso bila uničena in porušena. T'ako je bila 
tudi osnovna naloga zaposlenih v IUV, da 
usposobijo usnjarno za obratovanj,e in dose
žejo v najkrajšem času čim večjo proizvod
njo. že prvo leto svojega obstoja je 154 zapo
sLenih pričelo s proizvodnjo in izdelalo 90.500 • 
m2 vegetabilnega usnja. Glede na močno us
njarsko tradicijo na Vrhniki je bilo tu mnogo 
kvalificirane delovne sile, ki ·s,e je uspešno 
vključila v obnovo, in proizvodni pro,gram se 
je razširil tudi na krom strojeno svinjsko us
nje. že naslednje leto se je proizvodnja usnja 
podvojila, v letu 1950 pa je dosegla že 1 milij. 
m', količino, ki je bila nato, celih 15 let ne
dosegljiva. Prva povojna leta ,označuje ob
dobje direkcij, ko je bilo še vse go,spodarnko 
življenje dirigirano iz centralnega planskega 
organa, ki je usmerjal racionalno delit•�v ne
zadostnih količin blaga. Zato je bila tudi os
novna naloga delavcev, da proizvedejo čim 
več izdelkov ne glede na kvaliteto·. Pri tem pa 
ne smemo pozabiti, da ·so bile delovne pri
prave in stroji večinoma zastareli in da je bil 
ob pomanjkanju ustreznih materialov tudi 
tehnološki po,stopek zelo poenostavljen. Delo 
je slonelo predvsem na živi delovni sili, ki je 
ob pomoči redkih strokovnjakov predvsem z 
moralnimi spodbudami skušala pripomoči 
čim več k normalizaciji življenja. Ker je bila ' 
usnjarska industrija relativno že dokaj raz
vita, se je večji del njenega dohodka odlival 
v druge panoge, ki jih je bilo treba r,a no,vo 
zgraditi, da bi se nova neodvisna drfava čim 
prej tudi gospodarsko osamosvojila. V tem 
obdobju je prišlo tudi do resolucije Informbi
roja, ki je zaradi močne navezanosti našega 
gospodarsrtva na vzhodnoevropska socialistič
na gospodarstva in prekinitve vseh clotetla
njih stikov povzročila naši državi nepoprav
ljivo škodo. KPJ pod vodstvom to,variša Ti.ta 
se je že takrat zavedala 11aše samostojne poti 
v socializem, ki bo možna le, če bodo osnovni 
proizvajalci sami odločali o rezultatih svojega 
dela. Z ustanovitvijo prvih delavskih svetov 
v Letu 1950 smo stopili na pot samoupravlja
nja, ki je postalo za nas neizbrisno dejstvo. 
Tudi delavci v Industriji usnja Vrhnika so 
11. maja i<stega lerta ustanovili svoj prvi de
lavski svet in tako prevzeli tudi odgovornost 
za razvoj in obstoj podjetja. S tem je kolek-
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tiv napravil prve korake k s2moupravljanju. 
Ceprav je bil sprva še bolj formalen orga_n, 
katerega so še v veliki meri omejevali admi
nistrativni ukrepi, se je delavski svet že. mo
ral spoprijemati z velikimi težavami, ki so 
bile za največkrat neuke člane še prezahtev
ne. Zato je bila tudi ena od prvih pomembnih 
nalog izobraževanje član:}v DS in pojasnje
va.nje nalog kolektivu. 

1951-1960 

Začelo se je obdobje splošne demol,racije 
našega gospodarstva, ki si je kljub vsem zu
nanjim pritiskom že precej opomoglo in se v 
veliki meri osamosvojilo. Najvažnejše je bilo 
spoznanje, da se lahko zane,semo predvsem na 
lastne sile, čeprav so se morali vedno bolj za
vedati delavci v podjetjih, ki so jih prevzeli 
v svoje roke. Kljub temu pa so bili tedaj po
trebni še močni posegi države v pogoje go
spodarjenja,, kajti primanjkovala je še vedno 
marsikatera osnovna surovina ali reprocluk-

PoLeg kval-itetnih modnih izdeLkov tudi �o
dobno urejena trgovina privabLja kupce 

cijski material in seveda oprema. T'O je tudi 
obdobje usmerjanja na novo la,s;tno pot in 
borbe za njeno usmeritev proti vsem odpo
rom. ki so se še javljaLi v naši družbi in ji 
skušali predvsem z vnašanjem negotovosti v 
gospodarstvu škodovati ka,j1ti samoupravljanje 
je da,jalo preveč otipljivo ,orožje delavstvu vse
ga sveta v boju za novo človeka, vredno živ
ljenje. Tudi delavci v naši delovni organiza
ciji so se zavedali, da se bodo morali sami 
čim prej uspo,sobiti za odločilen vpliv pri iz
polnjevanju planskih obveznosti in načrtova
nju razvoja podjetja. Prva kriza, ki je dolete
la podjetje po sprostitvi v prvih desetih le
tih, je vplivala na precejšnje zmanjšanje pro
iz'."odnje, kajti zaloge so bile zaradi nekvali
tetnih izdelkov zelo velike. Poja,vila se je od
večna delovna sila in prišlo je do, prvih od
pustov. Kolektiv se je takrat jasno zavedal, 

da bo uspeh poslovanja odvisen predvsem od 
njegovih proizvodnih možnosti. Tako je bil, z 
namenom, da se zagotovita širša gospodarska 
osnova in boljše izkoriščanje surovin in od
padkov v letu 1952, ustanovljen nov obrat za 
predelavo ščetin, Tu se je zaposli,la predvsem 
ženska delovna sila, za katero je bilo delo v 
usnjarni prenaporno. Zaradi prenehanja 
predpisov o obveznem odiranju je prišlo tudi 
do pomanjkanja surovin svinjskih ko� in 
podjetje je pričelo predelovati tudi kože 
drobnice, kar pa ni prineslo zaželjenih re
zultatov. V tem času je prišlo tudi do prvih 
stikov s svetovnim tržiščem. Prvi izvoz us
nja v letu 1952 je znašal 269.000 US$ in se je 
do konca tistega desetletja po,večal za tri
krat. Bistveno je dejstvo, da se je v tem času 
detovna organizacija prvič spoprijela s kon
kur,enco na tujem trgu, spoznala vse o,s,tre 
pogoje gospodarjenja v mednarodnih razme
rah, se prepričala o lastni produktivnosti in 
stroških proiizvodnje. Obenem pa, se je tudi 

ponudila priložnost za spoznavanje novih teh
noloških doisežkov in možnosti njihovega uva
janja v domače razmere in pogoje. Delovni 
kolektiv IUV je spoznal, da je treba dati po
udarek kvaliteti pred kvantiteto in da le so
liden partner lahko uspeva na mednarodnem 
trgu. Toda zato so bile potrebne korenite 
spremembe v m�selnoiSlti in načinu dela. To 
so bila leta uspehov in padcev, leta spoprije
manja z lastno samozavarovanostjo iz obrt
niškega vodenja proizvodnje, ki je bilo še 
močno ukoreninjeno in je obremenjevalo ta
kratne delo,vne odnose. V•se to se je odražalo 
tudi v samem poslovanju podjetja, ki nika
kor ni moglo preko le povprečnih dosežko,v 
poslovanja, ki so nazadnje prišli celo v zelo 
negativne rezultate. Tedaj je bila tudi spre
jeta odločitev o specializaciji proizvodnje sa
mo na svinjsko usnje, seveda še preov,sem. 
vegetabilno, katerega pa niti domači, še po
sebej pa tuji trg, nista bila več pripravljena 
sprejemati v takih količinah kot doslej. Ob 

novih pogojih go,spodarjenja in še nepoduče
nemu samoupravljavcu je imela še vedno ve
liko moč birokracija, ki je nemalokrat :.�adr
ževala razvoj v starih okvirih, ki pa so bili 
pretesni za prebujajoča se podjetja. Zato je 
tudi država, ki je pod vodstvom KPJ še ved
no morala močno usmerjati gospodarstvo, is
kala nove poti in metode, s katerimi bi pro,iz
vaj alce pri njihovem delu čim bolj spodbu
dili in jih neposredno zainteresirali za večjo 
in kvalitetnejšo proizvodnj,o. Kajti kljub sa
moupravljanju še niso bili stvorjeni tisti me
hanizmi, ki bi delavcem jasno predočili de
jamske učinke uspešnosti ali neuspešnosti po
slovanja. Seveda pa je podjetjem zaradi rela
tivno še majhnega družbenega proizvoda in 
velikih skupnih družbenih po,treb ostajal le 
majhen del dohodka, s katerim so delavci 
lahko sami razpolagali. 

1961-1970 

Leta 1961 in 1962 je podjetje bilo v izredno 
težkem položaju. IlJV je veljala takrai za 
enega izmed najbolj nesolidnih in zavoženih 
podjetij te panoge v celi državi. Podjetje se 
od prvotne planske usmeritve še ni uspelo 
preorientirati na sodobno, tržno usmerjeno 
posfo,vanje. Zato so naraščale zaloge gotovih 
izdelkov, ki smo jih izdelovali, ne da bi po� 
prej zagotovili ustrezen plasma. Izdelki so bili 
nekvalitetni in predvsem neustrezni, kajti trg 
je zah-teva.l nove izdelke z novimi lastnostmi, 
ki bodo uporabni predvs'em v oblačilne na
mene. Tega pa tako organizirano podjetje, 
kot je bila takratna IUV, ni bilo sposobno. 
Primanjkovalo je sposobnih strokovnih kad
rnv ali pa so bili le-ti premalo upoštevani, 
predvsem pa so bili za nov strokoven način 
dela neprimerno organizirani. Tlo je obdobje 
borbe za uveljavljanje mladih, sposobnejših 
kadrov, z naprednim načinom mišljenja in 
težnjo po skupinskem delu, nasproti stari 
oportunistični miselnosti in mo,jstrski men
taliteti, ko je vsak »strokovnjak•< skrival svo
je znanje1 namesto da bi ga združil z znanjem 
drugih inventivnih kadro,v v nove dosežke. 
Vsekakor je najvažnejše ,spoznanje kolektiva, 
da je edina rešitev v usmeritvi na lastne sile, 
da od zunaj ni pričakovati pomoči pri razr.e
ševanju za takratne razmere izredno velikih 
težav. Samo,s;tojno se j,e bilo treba odločiti za 
novo smer in obEI�e poslovanja v prihodi1csti 
in v tem .smislu tudi pričeti takoj in nepo
sredno ukrepati. Potrebne so bile tudi i1eka
tere kadrovske spremembe in samoupravni 
organi so fo.rmirali novo vodstvo podjetja z 
našim direktorjem na čelu, ki se je vs·eh 
zgoraj navedenih dejstev jasno zavedalo. 
Do.Jočena je bila nova usmeritev in učinlrnvi
tejši pris.top k reševanju gospodarskih pro
blemov. Predvsem se je podjetje preorienti
ra1o na nov način proizvodnj,e, ki se je mo
rala prilagoditi trgu doma in v svetu. 
Vključevanje v mednarodno delitev dela je 
po1s;talo nepogrešljiva komponenta - sestavni 
del proizvodnje in uspeha podjetja. To je po
gojevala predvsem specializacija v proizvod
nji svinjskega usnja na oblačilno usnje, lrnte
rega kvaliteta pa takrat še ni zadovoljevala. 
S tem namenom je bila fo,rmirana tudi raz
vojna služba, zadolžena za tekoče sprem�mbe 
tehno1oških dosežkov in pomoč pro·izvodnji 
pri uvajanju novih postopkov za proizvodnjo 
usnja. Večji poudarek je bil elan tudi izobra
ževanju in vlaganju sredstev v kadre, katerih 
pomanjkanje se je ·občutno kazalo pri uva-, 
janju teamskega dela in novega poslovanja, 
tako v proizvodnji kot na domačem in še po
sebej tujem trgu. Pristopilo se je tudi k so
dobnemu načinu zbiranja informacij za po
slovne odločitve, kaj:ti same predpisane kji
govodske informacije niso več zadoščale za 
samostojno tržno obliko poslovanja, ki je za
htevala takojšnje ukrepanje ,ter ugotavljanje 
uspeha oz. neuspeha poslovanja na vseh pod
ročjih in v vsaki posamezni delovni enoti. 
Vpeljan je bil tudi nov stimulativnejši način 
nagrajevanja, ki se je nanašal predvsem na 
kvaliteto izdelkov, izkoriščenoot kapacitet in 
pra'."očasno pojavljanje na tržišču. Napori in 
delo so se obrestovali. Leta 1963 smo sicer 
dosegli še tako nizko proizvodnjo kot pred de
setimi leti, vendar se je izboljšanje že poka-
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Iz prvih povojnih dni - gradnjw tovarne usnja 
Vrhnika 

zalo v izvozu, ki je prvič do,segel 1 milij. S. 
Tako smo čez dve leti že pripravljeni priča
kovali gospodarsko reformo. Novi zaostreni 
ukrepi gospodarjenja nas niso presenetili, ta
ko lmt tiste, ki so še vedno živeli v starem 
planskem gospodarsitvu in čaka.!i po,moči od 
drugih. V novi sicer liberarnejših, vendar za 
posamezne delovne organizacije trših pogojih 
gospodarjenja se je začeti vzpon naše delovne 
organizacije še močneje stopnjeval. Od leta 
1963 do leta 1969 se je proizvodnja ,svinjskega 
usnja skoraj podvojila, izvoz pa se je v sed
mih letih povečal skoraj za 7-krat. Ttl nam je 
uspeio kljub velikemu pomanjkanju surovin 
in velikim spremembam na trgu, ki so sledile 
sprostitvi cen. Postali smo ne sanrn finanč-

Izdelki iz ščetinarne 

4 

no najmočnejša delovna organizacija v us
njarntvu, dosegli smo tudi renome glede po
slovnosti, kar so nam še posebej priznavali 
tudi tuji partnerji. 

Lahko rečemo, da smo s,e že v tem obdobju 
ponašali s.tabilizacijsko po vseh načelih do
brega gospodarjenja in da j.e bilo prav zaradi 
tega že prvo petletno obdobje gospodarske 
reJiorme za našo delovno organizacijo uspeš
no. 

Industrija usnja Vrhnika je bila do tedaj strn
go specializirana za predelavo svinjskih kož, 
poleg tega pa je obs:tajal še manjši obrat za 
predelavo surovih ščetin na Vrhniki. Ker v 
sami proizvodnji svinjskega usnja nismo vi
deli možnosti za širjenje podjetja, smo se po 
temeljitem preudarku in vsestranskih razpra
vah odločili za priključitev tovarne v Šmart
nem. Takratni Usnjarsko krznarski kombinat 
iz šmartna p1·i Litiji, ki je izdeloval goveje 
usnje, krzrno, usnjeno in krzneno konfekcijo 
ter razpolagal z lastno maloprodaj no n,r2žo, 

se je namreč znašel v nerešljivih težavah in 
je bil pr,ed biti ali ne biti. Ker smo zaupali 
v lastne sile in sposobnosti, smo menili, da 
ima zlasti proizvodnja govejega usnja,, ob 
upoštevanju vseh zahtev sodobne tehnologije 
in proizvodnje sploh, izredne možnosti srn raz
voj. Z razširi:tvij,o na vsa že prej omenjena 
ostala področja poslovanja se je tako delo
krog naše delovne organizacije precej l·azširil 
in smo smatrali, da je ·s tem tudi s'Ocialna 

Proizvodnja usnjene galanterije 

varnost zaposlenih v celotnen1 združenem 
podjetju tudi v prihodnje bo•lj gotova. Naša 
predvidevanja so se kmalu uresničila in po
trdila, saj je bila priključena delovna ,o,rga
nizacija že po dveh letih poslovanja v okviru 
IUV in ob sprejetju dodatnih strokovnih ka
drnv uspešno sanirana. Istega leta se je k nam 
priključilo tudi S,plošno krojaštvo in šiviljstvo 
iz Vrhnike, ki se je uspešno. vključilo ·.; del 
proizvodnega programa šmarskega obrata. 

"' 

.. 

Prvi uspehi so nas spodbudili, da smo še 
bolj smelo iskali novih poti pri širjenju pro- • 

izvodnega programa in zavestno težili k no
vim integracijskim procesom, ki so za nas po
stajali nujnost uspešnega gospodarjenja in 
zanesljiv,e poslovne politike. 

Vse te obrate pa je bilo treba tudi soL1obno 

Sodobno urejen konfekcijski obrat 

opremiti in uspo<Sobiti za primerne zmoglji
vosti. Zato smo v i'a,su od l. 1968 do 1970 vla
gali velika sredstva v modernizacijo novo pri
ključenih obratov kakor tudi matičnega pod
jetja na Vrhniki. Med pomembnimi investi
cijami je bil tudi elektronski računalnik, s 
katel"irn srn.o si zagotovili hitre in točne in
formacije o prodaji, nabavi, spremljanju pro
izvodnje in obračunu OD. Proti koncu leta 
19,70 smo pridrnžili tudi čevljarsko podjetje 
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TOZD Usnje-Plast prodwjalna osebnih 
varovalnih sredstev in opreme 

Rožnik iz Ljubljane, ki samo nri zmoglo p1·vot
no si zadanih nalog o po,večanju proizvodnje 
obutve. V okviru naše delovne organizacije 
se je preusmerilo v proizvodnjo usnjene ga
lantel'ije in tako je IUV delovala pravzaprav 
že na vseh področjih usnja1,sko-predelovalne 
industrije (razen obutve). 

1971-1975 

Kot pobudniki integracijskih procesov na 
področju usnjarstva v sLovenskem go,3podar
skem pro,storu srno skušali optimalno izkori
stiti povečano konjunkturo za svinjsko 1.1snje, 
ker je povpraševanje po le-tem zaradi močne 

TOZD TUŠ Šoštanj - strojarna, kromovega 
usnja 

podražitve govejega usnja zelo poraslo. Ker 
so bile vrhniške kapacite,te že maks•irna'1no iz
koriščene, odprle pa so se tudi nove možnosti 
za dobavo do tedaj zelo omejene suro,vine, smo 
izkoristili p1,iložnost o.z. pripravljenost s ,s,tra
ni Tovarne usnja šo,štanj in z njimi sklenili 
pogodbo o poslovno tehničnem ,sodelovanju 
pr,i predelavi svinjskega usnja (19'72). Tako 
je TUŠ tudi sama bolje izkoriščala svoje pro
izvodne zmogljivosti, se močneje vključevala 
v medn;:i.n;idne pos:lovne odno,se, rezulta,t tega 
sodelovanja pa je bil finančno uspešen in do
hodek se je tudi medsebojno deilil. V ta na
men je IUV vlofala tudi velika finančna sred
stva v tehnološko in strojno izpopoilnitev To
varne usnja �ioštanj - poleg uvedbe tehnolo
gije svinjskega velurja - in lahko smo pri
čakova,li, da bo to sodelovanje na tehnofo.š
kem in komercialnem področju v doglednem 
čaisu pripeljalo do popolnejših oblik sodelova
nja oz. do združitve. Povečan obseg proizvod
nje na vseh področjih je zahteval nove na-

pore na področju prodajne poli,tike. Tu se 
je zelo izkazala novo formirana izvozno-uvo,z
na služba, ki je na mednarodnem trgu uspeš
no prodajala vedno večje količine izdelkov. 
Poleg že precej vpeljanega velurja smo se pri
čeli vključevati v izvoz tudi z našimi final
nimi ,izdelki - usnjeno konfekcijo, kar je ne
dvomno močno pripomoglo k rasti našega iz
voza. To je tudi obdobje, ko pra,v zato formi
ramo tudi lastni oblikovalski oddelek in se 
predvsem na domačem trgu pričnemo uve
ljavljati kot nosilec modnih dosežkov na pod
ročju gotovih izdelkov iz usnja >in krzna. Vse 
izvozno-uvozne posle smo vedno bolj prevze
mali v lastne roke, saj se je tak način dela 
pokazal ne samo kot ekonomsko bolj upravi� 
čen (precej cenejši kot zastopniki), temveč še 
posebej kot neprimerno bolj učinkovit. Torej, 
še enkrat smo spo,znali, da je nasionLtev na 
lastne .sile edino upravičena, še posebej pri 
takem obsegu zunanje trgovine, ki se je v 
obeh smereh že gibala v višini 15· milij. $ (10 
milij. $ izvoz). Tudi na domačem trgu smo ob
čutili pomanjkanje lastne razvite trgovske 
mreže, s katero bi laže obdelovali tržišče in 
bili na njem bo,lj prisotni. L. 19,73 smo spre
jeli ponudbo Trgovskega podjetja Šoštanj iz 
Ljubljane, da se priključi k naši delovni or
ganizacij'i, kar j.e omogočalo učinkovitejšo 
prodajo blaga na domačem trgu. Ze v letu 
1972 smo se dogovorili z !gradom iz Vrhnike 
za gradnjo nove opekarne na Vrhniki in v ta 
namen se je podjetje tudi priključilo k IUV. 
Za omenjeni korak smo se odločilii zato, ker 
so na območju Vrhnike velike zaloge kvali
tetne surove gline, sama investicija, pa je na
kazovala zelo ugodne finančne rezultate, pod
jetj,e Igrad pa ni razpolaga,lo s :fiinančnimi 
sredstvi za tako visoke naložbe. Tako je ta 
investicija postala pravzaprav največje vla
ganje našega podjetja in prav te dni bo nova 
opekarna tudi pričela z obratovanjem. Zakaj 
nismo nadalje vlagaLi sredstva v nove inve
sticije na področju usnjarsko predelovalne 
industrije? Lahko trdimo, da so nas od tega 
odvračali različni momenti. Eden bistvenih je 
vsekakor ta, da republiški pristojni organi v 
planu za obdobje prvih sedemdesetih let niso 
šteLi naše panoge za perspek,tivno. Ta opre
delitev vsekakor ni bila upravičena predvsem 
z oziram na njene pozitivne rezultate na pod
ročju zunanje trgovine. Glede na močno po
večanje kapacitet v vseh naših delovnih eno
tah in povečano povpraševanje po ,svinjskem 
usnju v svetu so se tudi pokazale omejene 
možnosti pri nabavi svinjskih suro,vih kož, 
prav tako pa so se tudi pokazala velika ne
skladja med cenami surovih govej1ih kož in 
ustreznim gotovim usnjem. V prvih letih tega 
obdobja se je močno povečala tudi konkuren
ca substitutov usnja iz sintetičniih materialov, 
ki pa se kasneje ni pokazala tako pomembna, 
kot je bilo v začetku pričakovati. 

:q 

To obdobje, ki je pravkar za nami, je obdob
je nadaljevanja gospodarske refo,rme in sita, 
bilizacije, ki jo je še podkr,epilo pismo CK, 
ZKJ in tovariša Tita. obdobje slabosti in po
manjklj•ivosti ter velikih go,spodarskih spre� 
memb, tako doma ko,t v svetu. Na ,s.veto,vnem 
trgu je prišlo do velikih gospodarskih spre
memb. Monetarno kri2lo, ki je takrat nasto
pila in tudi danes, še ni povsem penehala, je 
bilo močno občutiti tudi v n2ši. delo,vni orga-• 
nizaciji, ki je na svetovno tržišče neločljivo 
vezana. Zelo negativno :sta se odražala tudi 
svetovna energetska kriza in prii,tisk na cene 
izdelkov, kar vse pa nas ni moglo prisiliti, da 
bi se umaknili pred novo na,stopaj,očo konku
renco,, te.mv,eč smo se na mednarodnem trgu 
še bolj utrdiili. Ob politični akciji za pospeše
no sodelovanje z deželami v razvoju smo dali 
pobudo za ustano,vitev sklada za podpira
nje izvoza v omenjene dežele. Inflacija in 
nelikvidnosit v domač-em gospodarstvu ter pre
hod na 42-urni delavnik so zahteva1i dodatne 
napo,re za celoten kolektiv. T'oda nadaljevali 
smo z že pred leti sprejeto politiko, ki se je 
dosledno držala stališč gospodarske reforme. 
Nismo se bali prizna:ti težav in pomanjkljivo
sti ter slabosti, temveč smo jih odkrito ugo
tavljali in jih priznavali ter se tudi pogumno 
spoprijeli z njimi. Prav odkriit in neizprosen 
boj na vseh področjih gospodarskega in druž
benega, življenja nas je kljub vsem zapre-
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kam pripeljal na raven, na ka·t,eri smo scedaj. 
Postali smo največja in najuspešnejša delov
na organizacija v jugoslovanski usnjarski in
dustriji ter smo med največjimi proizvajalci 
svinjskega usnja na svetu. Na•ša letna proiz
vodnja dosega preko 5,5 mil. m2 usnja in krz
na. V preiteklem letu smo prodaH za 140 mi
lijard S din izdelkov; usnja, krzna in ustrez
nih izdelkov pa smo izvozili za 16,3 milij. US 
dolarjev, in to izključno na konvertibilno pod
ročje, kar nas uvršča med prvih pet izvozni
lmv v SR S1oveniji na zahodna tržišča. Izvoz 
se je v zadnjih desetih letih povečeval vsako 
leto za tretjino, produktivnost pa je narašča
la letnro za 10 O/o. Danes IUV zapo•s:luje skoraj 
3.000 delavcev, rezulati njihovega uspešnega 
dela pa ,se odražaj.o tudi na njiho,vih solidnih 
osebnih dohodkih in družbenem standardu. 

Pri vsem tem pa smo skladno in uspešno raz
vij ali tudi samoupravne odnose, kar je ne
dvorrmo v v,eliki meri tudi pripomoglo k do
seženim rezultatom. Od prvega delavskega 
sveta do organiziranja po ekonomskih enotah, 
ki so zelo pozitivno vplivale na, odnose delov
nih ljudi do skupnih problen1ov •in jim dajale 
nove možnosti pri odločanju ,o Imnkretnih re
zultatih svoj,ega dela, smo ,se v tem obdobju 
tudi mi .samoupravno organizira·1i v duhu no
ve ustave. Seveda so se naši samoupravljavci 
organizirali tako, kot so nam narekovale naše 
potrebe in možnosti ter o katedh so se izjas
nili vsi zaposleni. Tako delovna organizacija 
Indu,strija usnja Vrhnika danes združuje se
dem temeljnih organizacij združenega dela in 

Ročno napenjanje - ena izmed pomembnej
ših operacij pri proizvodnji veliirja 

delovno skupnost skupnih strokovnih služb. S 
podpisom samoupravnega .sporazuma je bila 
določena celotna notranja samoupravna orga
niziranost, ki sloni na samoupravnih j,edrih, 
katel'ih imamo sedaj 40. S tem smo dosegli, 
da se je krog neposrednih udeležencev v sa
moupravnem odločanju razširil praktično na 
vse črane delovne skupnosti. S.an10upra.vna je
dra :se redno vsaj enkrat mesečno sestajajo 
in obra,vnavajo vse probleme v de1lovni or
ganizaciji, predvsem tiste, k•i se nanašajo na 
posamezna jedra. Tako se preko le-teh odvija 
celotno informiranje članov kolektiva, ti pa 
preko jeder posredujejo tudi svoje predloge 
in od1očitve, katere so ostali ,san1oupravni or
gani dolžni upoštevati. Osrednji samoupravni 
organ na ravni TOZD je dela,vski ·svet, kate
rega tvorijo delegati, izvoljeni iz posameznih 
samoupravnih jeder. Kot neposredni izvršilni 
organ delavskega sveta pa je odbor za med
sebojna razmerja, kateremu pri delu porna
gajo komisije in sveti. Na ravni celotne de
lovne organizacije pa deluje svet delegatov, 
v katerega so voljeni predstavniki vseh 
TOZD, njegova naloga pa je, da usklajuje in 
sprejema sklepe, ki ,so bili predhodno sprejeti 
v posamezni TOZD. 

Da bi omogočili neposreden nad2ior nad izva
janji sklepov samoupravnih organov, .smo 
ustanovilii tudi pet posebnih komisij (za zu-

• 



.. 

.. 

l!I 

TOZD Usnjarna šma1·tno - mokri oddelek 
' 

nanjetrg,ovinsko po,siovanje, za elrnnomsko-fi
nančno poslovanje, za kadrovskopersonalne 
zadeve, za razvoj samoupravljanja, za razvoj 
podjetja), ki praktično izvajajo naloge delav
ske lmntrole v podjetju. Da bi spodbudili in 
pospešili vključevanje k samoupravnemu deio
vanju v kolektivu, smo uvedli posebno prizna
nje za najbo,ljše delavce, diplomo vzornega 
delavca - samoupravljavca, kaitero· bomo 
najzaslužnejšim članom kolektiva podelili le
tos že tretjič. 
Ko govorimo o samoupravni organiziranosti, 
mkakor ne morem.o tudi n1imo rezultatov ki 
smo jih dosegli na področju ugotavljanja 'do
hodlrn, $aj le ob razpolaganju z maJterialnimi 

TOZD Usnjarna Vrhnika - ročno odmašče
vanje so zamenjali stroji; notrcinji transport 
se -opravlja z viličarji 

vredno<tami lahko neposredni proizvajalci tu
eh deJansko ,odločajo o rezultatih svojega dela. 
Smatramo, da smo prve korake v tej smeri 
naredili že pred in med gospodarsko r

0

efo·rmo 
ko je bil vpeljan nov dosleden način (1"·otav� 
lja,nja poslovanja po ekonomskih enot;h ki 
je zagotavljal vsaki teh enot ja,sno in re�lno 
sliko rezultato,v gospodarjenja. Prav zaradi 
tega s-o ,se mogli naši delavci brez predsodkov 
zavestno od1očiti o vlaganju sredstev v nove 
obrate. Lahko trdimo, da se je vse dosedanje 
prelivanje dohodka v okviru IUV že v !11arsi
čem pribl!iža,lo novim dohodlmvnim odnosom,· 
ki jih predvideva novi zakon o združenem 
delu. Sama potreba po čistih ekonomskih od
nosih znotraj podjetja nas navaja na pot, J.:a
tei,o danes zahteva naš družbenoekonomski 
�is�em. Kakor smo že ob konsolidaciji pod
JetJa pripravljeni stopili v gospodarsko re
formo in j,o že ob prvem -obdobju uspešno iz
peljali, tako tudi danes smatramo, da nas novi 
zakon o združenem delu ne bo presenetil, 

temveč samo še spodbudil k izpolnitvi in 
izboljšanju s·edanjih odnosov med TOZD. 
S podpisom samoupravnega sporazuma so 
TOZD začele še tesneje sode1o,vati pri uskla
jevanju svojih proizvodnih programov in sa
moupravnem planiranju. Pri tem izh"l.jajo iz 
možnosti, potreb in perspektiv posamezne 
TOZD, ki pa morajo biti usklajene in usmer
jene v do,sego optimalnih rezultatov na ravni 
celotne OZD. T'a proces s,eveda ne gre brez 
pretresio:v in ods!o,panj interesov med posa
mezmm1 TOZD, Je pa to edini upravičeni in 
sprejemljivi način skupnega dela, kar se je 
še yo,sebej poka_zalo ob spr.ejemanju srednj,e
rocnega plana 111 vzajemnem obravnavanju 
razvoJ!1·e pro�lematike. Prav na tem področju 
smo si zadah pomembne naloge v novem 
�re_dnjer_:očnem obdobju. To še toHko bolj, ker 
zel�mo se nadalje povečati proizvodnjo neka
tenh vi-.s:t usnJa, še posebej pa širiti kapaci
tete za izdelavo finalnih usnjenih izdelkov 
ob tem pa. �o dan še poseben poudarek pro� 
duktivnorsti 111 kval'iteti. Poleg tesnega sode
lovanja znotraj delovne organizacije smo kot 
pobudniki integracijskih pr,ocesov vedno te
ži.li k vsaki vrsti in obliki sodelovanja, ki je 
bila ekonomsko smotrna in opravičena. 
?lede na _to, ?a smo na ekonomskem področju 
ze ?osegh_ visoko specializacijo in marsikje 
tud _i maksimalne kapacitete, ki j,ih želimo tudi 
opt�1:1alno izkoriščati, pa, tega ne moremo 
trditi za področje povez0rvanja ,s .trgovino. 
Čeprav je pri pove2iovanju s tro·o,vino 
predvsem v smeri prodaje na domač.en; trO'u 
storje_n že pr,ecejšen napredek, pa nas čaka 

O 

š� 
preceJ n�pornega in odgovornega dela pri po
vezovanJu z 99bavitelj� surovine. Prav sedaj 
na tem podrocJu prehaJamo v nove oblike so
del?·va_r�Ja, ki naj bi prinesle zaneslivejšo in 
tra.1neJso zagoto-vitev surovinske baze in pri
�Jomogl_e k dokončnemu oblikovanju Industri
Je usnJa Vrhnika v zaokroiieno reprodukcij
sko celo>bo·. 
Čeprav v vseh dosedanjih navedbah nismo 
gov,ori�i o družbenopolitičnih organizacijah v 
podJetJu, pa smatramo foot povsem normalno-. 
da brez vzporednega uspešnega delovanja 
vseh teh sil ne bi mogli doseči takih rezulta
tov, lmt smo jih in za katere lahko neskromno 
rečemo, da niso majhni. Pri tem imamo v mi
slih predvsem zvezo komunisito,v sindikatov 
in mladine, tj. tiste aktivne družbene sile. ki 
v naši družbi delujejo že od vsega začetka: in 
so prav one bile odl,očilne, da smo prestali vse 
preizkušnje in se znali usmeriti na sedanjo 
pot delavskega samoupravljanja. čeprav sma
tramo, da smo na področju ,samoupravljanja 
vseskozi bilri na pravi poti in smo danes tudi 
uspešno organizirani, pa se ves čas zavedamo 
da še obstajajo pomanjkljiv0rsti, ki jih bo tre� 
ba v prihodnje odpraviti. T-o še toliko bolj, 
ker pred nami stoje še nov,e na�oge za po,poi
nejšo in učinkovitejš,o izgradnjo samouprav
nega organiziranja na osnovi delegatskega si
stema 111 nepo,srednega odločanja o razpola
ganJu z ustvarjenimi sredstvi. Pri tem pa bo
mo morali sodelovati prav vsi, saj bomo lahko 
le enoitn� in združeni ter ob podpori najbolj 
napredmh družbenih sil, še naprej dosegali 
nove delovne uspehe, ki so nam tudi jamstvo 
za boljšo prihodno·st . 
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Tekoče spremljamo in uvajamc 
strojne opreme, tehnologije, eni 
Začetek obratovanja Industrije usnja VL'hnika 

• 

je bil pov,ezan s težkimi povojnimi časi. V no
vozgrajenih prostorih se je zbrala stara stroj
na oprema. Tako je velik•o strojne opreme pri
šlo iz med vojno pogorele mokronošlce tovarne, 
ptujsl<e usnjarne ter ostalih opuščenih us
njarn. Vse to je vplivalo, da je takratna •teh
nol,cgija vsebovala vrsto ročno obdelovalnih 
operacij, pa tudi sam tehnološki postopek je 
slonel na počasnem jamskem sistemu. ·večina 
obdelovalnih operacij v mokdh oddelkih se 
je takrat opravljala 11očno. Spomnimo se dol
ge vrste panjev, poleg njih pa preznojene cd
maščevalce. ki so ročno odstranjevali mast. 
Podobno je bilo tudi na oclsti·anjevanju ščetlP, 
in glajenju. Pri tal<em delu je bila iZl'edn� 
nizka produktivnost, saj je l delavec o<lrna
stil le 30 lcomadov svinjsl<ih l<ož na d"n. 
V dodelavnih oddelldh pa se spominjamo pre
prostega obešanja lrnž na kljuke in m·epro
stega sušenja v prostoru. 
Napenjanje lrnž je bilo nekoč ročno na težke 
lesene okvire, kože pa so se pritrjevale z 
teblji. Brizganje je bilo ročno, prl čemer ;,a 
je bilo potrebno vsako kožo posebej polagati 
na bl'izgalni aparat in nato obešati v sušilni
co. 
Tehnologija je biJa povezs11a z dolgotrajnim 
jamskim načinom. Talrn se je luženje odvijalo 
v jamah. K.o·Že so se vsak dan p1·emetavale 
iz jame v jamo,. Zaradi majhnega mehansl<e
ga efekta je bil sam proces zelo dolg. Tako je 
samo proces luženja trajal 21 dni. 
Podobno kot luženje se j,e tudi strojenje v 
prvi fazi odvijalo v predsh,ojilnih ja1�wh. Na 
palicah obešene kože so se vsak dan prena
šale iz jame v jamo, koncentracija strojil p3 
se je po9topoma poviševala. Strojen.Je se je 
nadaljevalo in zaključilo v strojilnih sodih. 
Pt'oces pred.strojenja in strojenja pa, je trajal 
12 dni. 
Ker smo takrat razpolagali z velil<imi !rnliči
nami smrelrnvega lubja, je v sklopu strnjil
nice de1oval:i tudi el<strakcija, v kateri so 
se pridobivala drag.ocena str.ojilna sredstva. 
Tudi krem strojil11e juhe so se pripravljale v 
tovarni. Redukcija natl'ijevega bikromata se 
je izvajala v preprostih, s svincem oblečenih 
lcadeh. Ostali del tehnologije je bil z ozlrom 
na takratne mo.žnosli nabave in razvitosti po
možnih maiteriafov na precej nižji ravni kot 
danes. 
Posledica takega načina dela je bila iz1·edno 
nizka prndulctivnost dela tet· slabo l<orišče11.ie 
Jcapac!tet. P.oleg tega pa je tak način dela za
hteval velil,o število kvalificiranih delavcev. 
Zahtevnejši tržni pogoji in pomanjkanje kva
lificirane delovne sile so narelrnvali uvajanje 
novih metod dela in vsestransko izpopolnitev 
tehnologije ter postopno specializacijo. 
I<ot prvo novost beležimo p1sehod z ročnega 
na strojno odmaščevanje. z nabavo dveh od
maščevalnih strojev je bilo na tej opP.raci.ii 
prihranjenih 50 delavcev. 
Naslednji lrnrak na področju uvajanja n,o,vih 
strojev je bila operacija odstranjevanja šče
tin. Ker pa v te namene ni bilo speci1:1lnih 
strojev, so bile potrebne improvizacije. 'Tako 
smo odstranjevanju ščetin prilagodili star 
ožemalni stroj. V dodelavnih oddelldh pa smo 
prešli iz ročnega na stx,o,jno brizganje. Za na
penjanje kož je služila doma izdelana sušil
nica. Kasneje pa se je uvedlo namesto napl:'
njanja sušenje kož z lepljenjem na ploš6e. 
Vse te novosti so bile prilagojene izdelav! ga
lanterijsl{cga usnja, ki je bilo :takrat glavni iz
delek. Ko so se na trgu pojavili razni sinte
tični materiali za galanterijske namene, je 
pričelo povpraševan.1c po svinjslcem galAnte
rijskem usnju močno upadati. To .ie nat·elco
valo iskanje novih mofoosti. uporabe svinj
skega usnja. V tem času beležimo bistvene 
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pt·emike v asortimentu in tehnologiji. Sprva 
se je pričelo z izdelovanjem obutvenih nuiJu
kov. Zaradi pomanjkanja ustrezne surovine 
za nubuk se je začel izdelovati obutveni ve
lur, kasneje pa si je svinjsl�o usnje začelo uti
rati po ,t na oblačilnem področju z uvedbo ob
lačilnih velurjev. Tal<a prememba asortimen
ta, vse večje povpraševanje po tovrstnih iz
clelldh, kakor tudi težnja za čim racionalnej
šo proizvodnjo so narelrnvali večja rekon-

Bazeni za 1·astHnsko strojenje usnja: v nekda
njem Usnjarsko-Krznarskem kombinatu 
Smartno 

Ročno brizganje; danes to delo opravljcijo 
avtomatski stroj'i 



1ovosti na področju 
getike in varstva okolja 

Oper01cija preteklosti ročno »švedanje« 
(premazovanje s sulfidom po mastni strani) 
ovčjih kož 

» Rufanje« (ročno odstranjevanje ščetin) 

Poslopje IUV v Ljubljani s trgovino 
v ospredju 

strukcijska dela. Pr,ičeli smo z o,puscanjem 
jamskega sistema luženja in prešli na luženje 
v :sodih. Dokončno smo opustiLi vegetabilno 
strn,jenje in se popolnoma posvetili izdelavi 
obutvenega in oblačilnega usnja. Klasična 
tehnologija izdelave velurj,ev •. z dvakratnirn 
napenjanjem je postala glavna ovira pri na
daljnjem poviševanju kapadtet za izdelavo 
tega na trgu tako iskanega izdelka. Z zame
njavo prvega napenjanja z lepljenjem na 
plošče s,o bile dane možnosti za nadaljnje po
viš-evanje kapacitet. Pričele so se temeljite 
pl'iprave in načrtovanje zdo obsežne in za
htevne relmnstrukcije. Zahtevne še posebej za
to, ker je rekonsfrukcija zajela tehnologijo in 
strojne naprave ob istočasni naraščaj>0či pro
izvodnji. 

Glavne spr,emembe so nastale v mokrih od
delkih. Dokončno je bil opuščen jamski sistem 
odmakanja in luženja. Vse glavne operacije: 
odmok, priprava za odščetinjenje, luženje, 
čimžanje in strojenje so bile p1·enesene v so
de. Kvaliteten premik je bil napravljen pri 
pridobivanju pri nas tako dragocene ščetine. 
Po novi tehnologij,i je ostala ščetina •1epošlm
dovana. 

Z nabavo v•iličarj,ev je odpadlo ogromno te
žaškega p1·evažanja vozičkov ter počasnega 
vmetavanja v sode. Danes si praktično ne mo•-
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remo preds,tavljati proizvodnje brez viličar
jev. 
V dodelav111ih oddelkih .smo z nabav.o, novih 
pastingov, ·mehčalnih .<,trnjev, kanalskih s.u
šilnic, opustitvijo vlaženja v žagovini uspeli 
zmanjšati potrebno površino prositm·ov, kar 
je bila osnova za nadaljnje širjenje kapacitet. 
Z rekonstrukcijo barvarne pa smo tudi v us
njarsko strofoo kort pionirji pričeli uvajati av
tomatizacijo. Pionirji zato, ker smo bi1i prva 
tovarna, ki je v tako veliki meri uvaj3la pro
ces barvanja v Coretanih. Rol,eg barvarne pa 
si av,tomatizacija utira pot tudi pri cepljenju 
in merjenju. V fazi razvoja pa s10, še druga 
področja avtomatiziranja usnjarske proizvod
nje. 
T·ekoče spremljanj,e in študij vseh tehnološ
kih, strojnotehnoloških novosti rter njih uva
janje v proizvodnjo je omo,gočilo v istih de
lovnih pro,storih ter ob optimalnem korisčenju 
sur.ovin povišati proizvodnjo za trikrart. 
Vsi ti dosežka dokazujejo pravilnost naše 
usmeritve in nas še nadalje obvezujejo, da 
tekoče spremljamo novosti na področju raz
voja pomožnih materialov in strojne opreme 
ter jih uvajamo v našo tehnologijo. 
Tudi na energetskem. področju je bdlo po dru
gi svetovni vojni veliko težav. Energetski 
obrati širom domovine so bili večlinoma v sla
bem stanju. Treba je bi1o improvizirati, pre
seljevati parne kotle in agregate za proizvod
njo električne energije tja, kjer je bHo to naj
bolj potrebno. Jeklene cevi so se težim dobile, 
zato ,so bile cevne instalacije večkra,t izvede
he neprimerno (največkrat niso od_govar�al� 
premeri cevi). Top1o vodo smo pnpravlJah 
v,ečinoma tako da smo paro uvajali neposred
no v hladno ;odo, saj je bila centralna pr�
prava tople vode v tistih časlih le i·edkokJ·e 
izvedena,. 
Elektriko smo dobivali najprej iz majhnega 
transformatorja, ki je bil montiran v leseni 
hišici ob Ljub1janici. 
Ko je bila zgrajena sedanja kotlovnica,, smo 
montirali lokomobilo z generatorjem za 175 
kVA, ki j,e napajala usnjarno s paro in z elek
triko. Ker je bilo elektrike premalo, smo 
montiralli istočasno še UNRRA transformator 
z močjo 300 kVA, ki je v paralelni vožnji z 
lokomobilo pokrival naraščajoče potrebe us
njarne. Ta se je večala tako, da je �ilo tre:3a 
postaviti še dva stara parna ko.tla, In sta bila 
na mestu, kjer obra,tuj,eta danes dva parna 
motorja po 800 kV A. Po nekaj letlih smo pre
se�ili •ornenjena kotla na mesto, kjer obratu
je danes kotel št. 3, na izpraznjeno mesto pa 
je bil postavljen parni .stroj z generatorjem 
za 2'50 kW, ki smo ga doma predelali iz na
petositi 500 voltov na 400 voltov. 
Namen je bil dober, parni ·stroj je deloval �.n 
pomagal pokrivati naraščajoče potrebe po 
elektrdčni energiji, ni pa bil narejen tako, da 
bi mogel br,ez zapetljajev oddajati izpušno 
paro v usnjarno, čeprav smo ga, predelali za 
ta namen. 
Naraščajoče potrebe po električni energiji so 
zahtevale montafo drugega UNRRA transfor
matorja za 300 kVA. 
Prav gotovo je pred osmimi leti opravljena 
rekonstrukcija energetskih naprav, ki se je 
odvijala postopoma z večanj,em p1,oizvodnje v 
usnjarni, prispevala svoj delež pri priwdeva
njih za boljše gospodarjenje. Nove in sodob
ne naprave v usnjeni: ,od sodo,v, s.trojev, na
prav pa, do elektronskega merilnega stroja in 
računalniškega centra, zahtevajo veliko kva
litetne električne energije, in to čimbolj brez 
izpadov in brez redukcij. 
Energetski obrat smo rekonstruirali tako, da 
smo v prostoru, ki je komajda zadoščal za 
parni stroj z generatmjem za 250 kW, mon
tirali dva parna moto,rja z generatorjema, ki 
imata skupno moč 1600 kVA in še pripravo 
tople tehnološk·e vode z zmogljivostjo skoraj 
45 ma vode 90° C na uro. V kotlovnici smo 
zamenjali lokomobilo in oba stara parna koit
la na premog s tremi parnimi kotli na mazut, 
ki dajejo dovolj pare za pogon parnih agre
gatov, izpušno paro teh agregatov pa porabi
mo za ogrevanje v proizvodnji in za pripravo 
tehnološke tople vode, kondenzat pa, ki na
stane iz pare, po čiščenju ponovno uporabi
mo za napajanje parnih kotlo·v. Preskrbo z 
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električno energijo .smo dopolnili z močne:1s1-
rna transformatorjema, ki v primeru izpada 
la,stnih agregato,v lahko oskrbujeta usnjarno 
s potrebno električno energijo preko sodobno 
urejene stikalne plošče z dvojnimi zbiralnica
mi, kar pomeni, da lahko vsak pro,izvodni od
delek po,sebej napajamo z lastno električno 
energijo al,i pa z ono iz javnega omrežja. 
Cevne in elektroinstalacije v usnjarni so �e 
modernizirale in dopolnjevale vzporedno z 

montažo novih proizvodnih naprav tako, da je 
obratovanje le-teh čimbolj zanesljivo. 
Za v bodoče predvidevamo priključek na pli
novod, .tako da ne bo treba uporabljati ma
zuta, kajti plin ne vsebuje žvep1a, ki kot 
žveplov dioksid onesnažuje ozračje. Zemelj
ski plin, ki bo .speljan po cevovodu s·everno od 
Vrhnike, bo seveda dražji od mazuta in bo 
treba naložbo v to investicijo dobro preteh
tati. 
Poznano je, da usnjarne v tehnološkem pro
cesu predelave kož v usnje rabijo velike ko
ličine vode, zato so vse locirane ob vodnih vi
rih, ki nudijo dovolj .in kvalitetno us.trezno 
tehnološko vodo,. Razumljivo je, da so zato 
usnjarne po drugi strani vir velikih količin 
odpadnih voda, ki so močno oneisnažene z or
ganskimi in anorganskimi sestavinami. Zado
voljivo čiščenje teh odpadnih vod pa je zelo 
težko in drago. Tako je imela in ima tudi na
ša tovarna veliko težav pri reševan.iu tega 
problema, čeprav si je v svoji tridesetletni 
zg.odo,vini vseskozi, zla,sti pa še v obdobju zad
nj,ih nekaj let močno prizadevala, da bi čim 
bolje očistila odpadne vode, ki odtekajo v 
Ljubljanico in jo zlasti ob nizkem vodo,stoju 
močno onesnažujejo. 
Prvo čistilno napravo je še za usnjarno S. 
Kalina projektiral leta 194,4 inž. Dolničar 
Franc, in sicer za količino 500 m'1 odpadnih 
vod dnevno. S spreminjanjem (višanjem) 
dnevnega namoka, spreminjanjem strukture 
oz. vrst kož, ki srno j,ih predelova,l,i in s spre
minjanjem tehno.Lo,gije, zlasiti še tehno'1oških 
postopkov v mokrih oddelkih (luženje in stro
jenje), so se spreminjale v pogledu .funkcio-

nalnositi in velikos,ti tud·i čistilne naprave z 
namenom, čim bolje čtstiti vsak dan večje 
količine in vedno bolj onesnažene odpadne 
vode, k čemer so nas •silili tudi vedno strožji 
zakoni na, tem področju. 
Kljub v.sem prizadevanjem pa taka čistilna 
naprava ob pred leti močno zvišanem namo
ku ni bila več spo,s:obna zadovoljivo čistiti od
padnih vod. Zato se je kolekitiv pred petimi 
leti odločil za izgradnjo nove čistilne naprave, 
ki bo zadovolj,iv,o čistila 3500• m'1 odpadne vo,
de dnevno. Koncept čiščenja predvideva, da 
se bodo odpadne vode v usnjarni očisitile le 
do take stopnje, da jih bo mogoče dokončno • 
očistiti skupaj s komunalnimi odplakami me
sta Vrhnike na centralni čistilni napravi. Da 
bi zaželeni cilj laže dosegli, smo se odločili 
še za dodatno inves,ticijo, ki bo omogočila zbi
ranje in ponovno uporabljanje lužilnih kopeli, 
s čimer bomo ne .samo zmanjšali porabo ke
mikalij, ki jih uporabljamo za luženje, am
pak predvsem poboljšali kvaliteto odpadnih 
voda. 

Gradnja stanovanjskega bloka za delavce 
TOZD Usnjarna Vrhnika (pol.eg je že zgrajen 
blok iz solidarnostnih sredstev na področju. 
SO Vrhnika) 
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Kolektiv IUV nenehno vlaga 
v rast družbenega standarda 
Buren tehnično tehnološki razvoj in :�tevilčno 
naglo rast naše delovne organizacije vseskozi 
spremlja tudi skrb za primer-en družbeni 
standard delovnega človeka. Normalno je, da 
so se morali naši de1ovni ljudje v času po
spešenih investicijskih vlaganj zavestno od
rekati delu dohodka, ki bi ga lahko prelivali 
v družbeni ,standard, toda takšno. odrekanje 
je rodilo kasneje bogate sadove, tako da se
daj lahko s ponosom ugotavljamo, da je druž
beni standard naših delovnih ljudi na takš
nem nivo,ju, da lahko po,služi za vzgled tudi 
drugim. 
Kadarkoli govorimo o družbenem standardu, 
se moramo zavedati celovitosti pomena tega 
pojma. Kot družbeni standard ne smemo poj
movaiti le organizacijo letovanj in prehrane, 
pač pa vse tiste oblike aktivno,sti, ki služijo 
delovnemu človeku, da lahko čim bo'1je in čim 
lepše preživi svoj proisti čas in da se kot sa
moupravljavec usposobi za čim boljše oprav
ljanje .svojega dela. Tako torej zajema pojem 
družbenega standarda tudi izobraževanje, in 
sicer izobraževanje ob delu in družbeno poli
tično izobraževanje, celotno rekreativno de
javnost delovnega človeka kakor tudi skrb za 
urejenost in primernost celotnega okolja, v 
lrnterem živi delavec. 
Ko smo pobliže opredelili pojem družbenega 
standarda delovnih ljudi, si torej oglej mp 
kam in v kaj vse vlaga naša delo,vna organi-

Jedilnica v novih družbenih prostorih 

zacija z namenom, da zagotovi svojim delav
cem čim boljše pogoje za vsestranski razvoj 
njihove osebnosti. Za takšen razvoj je pogla
vitnega pomena izobraževanje delovnih ljudi 
ob delu, njihovo družbenopoMično dograje
vanje v zaves,tne samoupravljavce; prav tako 
pa tudi štipendiranje mladih kadrov, da s� 
de1o,vna organizacija zagotovi tudi v bodoč� 
dovolj strokovne delovne sile. Trenutno v naš\ 
delovni organizaciji štipendiramo 60 učencev 
in študentov, približno enako število pa smo 
jih štipendirali tudi v preteklih letih. V zad
njem času pripravljamo organizacijo usmer
jenega izobraževanja in aktivno sodelujemo 
pri oživotvarjenju novih oblik izobraževanja v 
okviru posebne izobraževalne skupnosti za us
njarsko in usnjarsko predelovalno industrijo. 

Star rimski pregovor pravi: »Zdrav duh v 
zdravem telesu!« Tega ,se zavedamo tudi v na
ši delovni organizaciji, saj zdrav, zadovoljen 
in sproščen delavec ni le garant višje produk
tivnosti pač pa tudi boljši :samoupravljavec 
in ne nazadnje tudi branilec vseh pridobitev 
naše samoupravne socialistične stvar nositi. Za
to naša delovna organizacija vsestransko 
podpira šporitno in špor:tno rekreativno dejav
nost naših delovnih ljudi. Tako finančno kot 
tudi drugače podpiramo nogometaše, rokon,e
taše, košarkarje, strelce in druge športnike, 
pri tem pa vedno za,sleduj·emo cilj, da se čim 
več delavcev aktivno vključi v vse navedene 
športne aktivnosti in je to vključevanje tudi 
eno izmed meril, za pomoč posameznim 

športnim kolektivom. 
Poleg telesnokulturne aktivnosti pa posveča
mo v,eliko ,skrb tudi družabnemu življenju 'n 
kulturnemu izživljanju naših de1ovnih ljudi. 
Tako v okviru posameznih temeljnih organi·
zacij delujejo pevski zbori, godba na pihala, 
razvite pa so tudi druge oblike posrednega 
kulturnega izživljanja, kot organizacija raz
stav, kulturnih prireditev in obiski predstav 
gledališč in opernih predstav. 
Velike delovne obremenitve in •težki delovni 
pogoji zahtevajo še zlasti poglobljeno skrb za 
aktivni tedenski in letni oddih. Naši delavci 
imajo za tedenski oddih na razpolago dvoje 
planinskih izletišč in gostišč, to je na Ulovki 
in na Andrej·evem domu, možno pa je kori
stiti tudi večje število avtoc2mp prikolic in 
počitniški dom v Strunjanu. Zadnje navedeni 
kapacHeti ,s:lužita našim delavcem predvsem v 
času letnega dopusta. Posedujemo 14 avto•
camp prikolic, počitniški dom v Strunj;:mu pa 
ima kapaciteto približno 40 ležišč z vsem pri
padajočim komfortom. V letošnjem letu smo 
pridobih v uporabo tudi nekdanji »sindikalni 
počitniški dom« na Belem križu, ki ima že 
nekoliko več kapacitet, kot naš dosedanji po
čitniški do,m v Strunjanu. Tako je torej v c:e
loti preskrblj·eno za ceneno in prijetno leto
vanje vseh zainteresiranih članov delo,vne 
skupnosti, tudi tistih z najnižjimi osebnimi 
dohodki, saj je prav tem posvečeno največ 
skrbi in imajo tudi prednost pri letovanju. 
Za dobro počutje med delom smo organizirali 
v vseh temeljnih organizacijah ,toplo malico, 
v večini temeljnih organizacij pa je pre,skrb
ljeno tudi za opo,ldanski in večerni ob1·ok, vse 
po simbolično nizkih cenah. Zla,sti temeljna 
organizacija Usnjarna Vrhnika ima tako ure
jen »obrat družbene prehrane«, da ni .samo 
v ponos tej temeljni organizaciji pač oa ce
lemu· kraju in, brez skromnosti, celo, vsej bliž
nji oko1ici. Prostori v tem obratu pa služijo 
tudi delu družbenopolitičnih organizacij in 
razvedrilu zlasti samskih delavcev, ki tu or
ganizirajo svojo klubsko dejavnost. 
Končno pa si moramo ogledati, kako smo po
skrbeli za stanovanjski standard naših de
lovnih ljudi. V zadnjih 30 letih smo z6radili 
259' stanovanj in namenili skoraj dve stari 
milijardi dinarjev kot pos·o,jila individualnim 
graditeljem družinskih stanovanjskih hiš. 
Kljub tako velikim naporom in sredstvom pa 
še vedno ugotavljamo, da nam manjka še 
najmanj 60 .stanovanj, zlasiti za mlade druži
ne. Tudi v jubilejnem letu s·o namenjeni ve
liki napo'1'i v razreševanje stanovanjske pro
blematike in nasploh problematiki družbene
ga standarda članov naše delovne .skupnosti. 
Tako gradimo v TOZD Usnjarna Vrhnika 
dvajseti s:tanovanjski blok in adaptiramo sta
ro zgradbo Doma počitka na Vrhniki. V TOZD 
Usnjarna Šmartno smo dokončali stanovanj
ski blok in se pripravljamo na gradnjo no-
vega; podobno ali enako pa velja tudi za pri
zadevanja ostalih temeljnih organizacij v se
stavi IUV. 
Za zaključek pa moramo povedati, da so se de
lovni ljudje TOZD Usnjarna Vrhnika ob praz
novanju 8. marca - dneva žena odločili, da 
bodo iz svojih sredstev investirali gradnjo 
otroškega vrtca, tako da bo naša de1ovna žena 
razbremenjena vsaj skrbi, kam naj da svo.j 
naraščaj takrat, ko odhaja na delo. Takšno 
darilo, za kakršn·o so se odločili delavci te
meljne organizacije Usnjarna Vrhnika, je res 
dragoceno in najbo,lje kaže njihovo veliko 
moralno zave,st in samoupravljalsko širino,; 
s tem pa so tudi najlepše počastili svoj jubi
lej ob 30-le1tnici ustanovitve IUV. 
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Brunarica na Ulovki 

Vrhniško opekarstvo 
od nekdaj do danes 
V bližini večjih naselij se je najpogosteje na
hajala tudi glina, iz katere je bilo mogoče 
proizvajati primitivno opeko za zidanje biva
lišč. Tako ugotovimo, da ima pri nas skoraj 
vsako večje mesto v ,svoji neposredni bližini 
tudi večje aU manjše opekarske obrate. 
Tudi na našem podeželju naletimo danes, na. 
dokaj opremljene opekarne, ki so zra,s,tle iz 
nekdanjih tako imenovanih ročnih opekarn. 
Prav iz potrebe po najprimernejšem gradbe
nem materialu je tudi na Vrhniki pred mno, 
gimi Ieti začela obratovati opekarna. Se pred 
tem pa je bila tu vpeljana ročna proizvodnja 
zidakov za zidanje hiš in bobrovcev za pokri
vanje streh. 
Zidaki in bobro,vci so bili, kot je omenjeno, 
oblikovani ročno s pomočjo za to prirejenih 
kalupov. Ko so bili že oblikovani, so se sušili 
na soncu in pozneje žgali v zlož·enih kopah. 
Peči za žganje opeke takrat še niso po,znali. 
Sedaj pa se vrnimo k opekarni na Verdu, ki 
je bila kot smo že por,očali, zgrajena konec 
prejšnjega, stoletja. Ta je že bila opremljena 
s parnim strnjem za pogon primitivnih pro
izvodnih .strojev, nadalje je bila tudi oprem
ljena s HOFFMANOVO krožno pečjo. Mogoče 
je izraz primitivni stroji nekoliko pregrob, 
ker ti stroji za tiste čase niso bili niti malo 
primitivni, ,saj se drugačnih ni dobilo; ti·e ba 
pa jih je bilo ročno polniti z glino, ročno re
zati izdelke in jih ročno odjemati od stroja ter 
polagati na samokolnice. S pomočjo samokol
nic se je tudi odvijal ves notranji transpod 
v ·opekarni, tako gline, surovih in žganih iz
deikov. 
Krožna peč, ki smo jo že omenili, je vsebo
vala 16 celic, od katerih je v vsako bilo mo
goče vložiti po 7.500 zidakov. Cela kroina peč 
je torej vsebovala 120.0001 zidakov, oziroma 
7500 komadov manj, ker je vedno morala 
ostati najmanj ena celica prazna, s čimer je 
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bilo omogočeno delo vlagalcem surovih izdel
kov in izvozačem žgane opeke. Princip delo
vanja krožne peči temelji na tem, da ogenj 
kroži oz. potuje po celi dolžini žgalne.isa ka
nata. 
Razumljivo je, da je taka opekarna potrebo-

vala veliko število delavcev za razmeroma 
majhno količino proizvedenih končnih izdel
kov. Takratna ekonomičnost je predvsem slo- · 
nela na poceni delovni sili in zelo poceni 
transportu. Omeniti moramo, da je potekal 
ves promet med opekarno na Vrhniki in Ljub
ljano po reki Ljubljanici. 
Teh nekaj podatkov iz preteklosti je vredno 
omeniti že zaradi tega, da bi se vedelo, kako 
stara je opekarska dejavnost na Vrhniki in 
kako opravičeno je še nadaljnje vlaganje v 
to dejavnost. 
Med ta opravičena vlaganja že lahko prište-

L 

v,amo vsa dela, ki so bila na stari opekarni 
izvršena po osvoboditvi. V glinokopu je težko 
kopaško delo zamenjal bager. Vagonetov na
loženih z glino ni več potrebno ročno poti
skati, temveč to delo odslej opravlja motorna 
lokomotiva. Zamenjani so tudi s-tari stroji za 
oblikovanje z novimi. Postavljene so bile no
ve umetne in naravne sušilnice si,stema Kel
ler, s pomočjo katerih se je občutno podaljšal 
letni čas obratovanja. Praktično je bilo s tem 
odpravljeno sezonsko delo in se je proizvodnja • 
poveč,aila od 3,5 MILIJONA ENOT NA 7 MILI

JONOV ENOT LETNO. 

Skratka, bili so dani vsi pogoji, da se je ko
lektiv opekarne v sklopu Industrije usnja 
Vrhnika že v začeitku leta 1973 odločil izde
lati investicijski program za izgradnjo nove 
opekarne s kapaciteto 35 milijonov opečnih 
enot letno. 
Iz tega programa, ki je bil prvotno tretiran 
kot sanacijski program, povzemamo nekatera 
dejstva, mimo katerih se ne m::ire Hi: 
stara opekarna je bila zgrajena na področju, 
bogatem s kvalitetno glino, z namenom, da bi ' 
krila potrebe po opečnih izdelkih Notranjske 
in Ljubljanske kotline. Kot smo že omenili, 
je bila opekarna opremljena s krožno pečjo, 
ki je zagotavljala kvalitetno žganje izdelkov. 
Čedalje večje potrebe po opečnih izdelkih so 
prera,sle zmogljivost opekarne, katere kolek
tiv pa samos·tojno ni bil v stanju pristopiti 
k neki večji inves,ticiji in se s tem uvrstiti 
med razvitejše proizvajalce opečnih izdelkov. 
Na splošno je stanje opekarn pri nas tako, 
da skoraj vse lahko •smatramo kot zastarele, 
predvsem s stališča produktivnosti in renta
bilnosti. Le redke opekarne pri nas :opr. Ma
riborska opekarna »Košaki«, Goriške opekar
ne, Opekarna Črnuče, Opekarna Ljubečna, 
Novomeška opekarna in delno Ljubljanske 
opekarne .so doslej uspele zbrati sredstva za 
modernizacijo proizvodnih naprav. Kljub re-

Stara opekarnm 
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Novci opekarna - pogled z jugozahodne 
smeri 

lativno ugodnim finančnim rezultatom pa 
nobena opekarna ni uspela zbrati toliko sred-
5:tev, da bi samostojno po,stavila modetT,o li
nijo za kontinuirano proizvodnjo raznih opeč
nih izdelko,v. Za takšno investicijo so poti-eb
na znatna finančna sredstva. Kot največji 
problem za to vrsto industrije so devizna 
sredstva pofrebna za uvoz opreme, kakršne 
pri nas še ne izdelujemo. Opekarne normalno 
prodajo celotno svojo proizvodnjo na doma
čem trgu, zato tudi nimajo nobenih virnv z:1 
lastna devizna sredstva ter .so prisiljene lrn
pova,ti devize po višjem tečaju. 
Naša stara opekarna je v svojem razvoju do
kaj zaostala in bi jo brez pomisleka lahko 
uvrstili med najbolj zastarele v Sloveniji. Fi
;::ična iztrošeno,st opreme ne prihaj,a to,liko do 
izraza kot ekonomska zastarelost, tj. majhna 
učinkovitost glede na možnosti, ki jih danes 
lahko dajejo moderni obrati. 
Merilo za opremljenost opekarne je število 
zaposlenih delavcev na 1 milijon enot letne 
proizvodnje. Za primet· navajamo nekaj vid
nejših slovenskih opekarn: 

Ljubljanske opekarne 

Opekarna Črnuče 

Kranjske opeka1·ne 

Novomeška opekarna 

Maribor "Košaki« 

Goriške ,opekarne 

Opekarna Vrhnika 

Delavcev 
na 1 milijon 

enot 
letno 

•i,5 

-1,5 

4,4 

3,6 

2.5 

3.8 

3,9 

Kolikor bi še nadalje zasledovali te statisti,:
ne poda.tke, bi ugo,tovili, da je vrhniška ope
karna v pogledu opremljenosti dokaj nizko na 
lestvici ter da za njo zaostaja le par pode-

ž·elskih opekarn na Stajerskern in v Beli kra
jini, ki zaposlujejo 11 do 12 delavcev za pro
izvodnjo 1 milijon enot letno. 

Kot primer navajamo, da obstajajo v svetu 
moderni obrati, ki zaposlujejo manj kot 1 de
lavca na 1 milijon enot letno. 
s.tara opekat·na si je pomagala s sredstvi 
amortizacije in os.tankom dohodka, da je v 
konjunkturnih letih nrodernizirala postopek 
sušenja, vendar le delno, tako da ,se je pre
težna lrnličina zidakov še vedno sušila na pro
stem v tako imenovanih gričih. 
Iz dosedanjih izkušenj je ugotovljeno, cla se 

za 1000 enot normalnega fon11ab porabi 2,00 
kubičnega metra gline, torej bi pri proizvod
nji 35 milijonov enot porabili na leto nekaj 
več kot 70.000 rn:i gline. Zaloge gline iJi torej 
pri takšni predvideni proizvodnji zadostovale 
za dobo 48 le,t. Izvršene so bile tudi sondažne 
vrtine na še nekoliko širšem podrnčju in je 
bilo ugoitovljeno, da so nahajališča gline ena
ke kakovosti še dosti večja. Surnvinska baza 
je torej zagotovljena in iz tega stališča ni po
mtslekov glede upravičenos,ti na1o,žbe v inve
sticijo. Nadaljnje analize gline so pokazale, 
da je ,ta sposobna za izdelavo kvalitetnih 
opečnih izdelkov vseh vrst. 
Mimogrede povedano, nekdanji ljubljanski 
graditelji so dajali veliko prednost prav vri1-
niškim opečnim. izdelkom. 
Z vrhniškim bobrovcem je pokrita cela Stara 
Ljubljana. Po,gled z ljubljanskega gradu nam 
potrjujejo in obenem da misliti, kako morajo 
biti ti tanki strešniki odporni, da kljubujejo 
stoletjem in v,sern drugim meteorološkim tet" 
industrijskim vplivom. 

Splača si ogledati prelepo opečno fasado na 
palači Zavarovalnice »Sava« (bivša Vzajem
na zavarovalnica) na .samem začetku Miklo
šičeve ulice v Ljubljani. Osnutke za to fasado 
in za posamezne opečne elemente fasade je 
izdelal arh. Plečnik in izrecno zahteval, da 
naj jih izdela opekarna na Vrhniki. Po,leg dru
gih zahtevnih izdelkov je ta opekarna izde
lovala tudi radialno opeko za tovarniške dim
nike. 

Vrnimo s,e nazaj k nahajališču gline; pri tem 
je vredno poudariti to, da nahajališče leži ta
ko rekoč v neposredni bližini stare in tudi nove 
opekarne. Računamo z največjo razdaljo 950 
metrov. To razdaljo bo premagoval transpod
ni trak preko Ljubljanice in preko senožeti na 
njenem levem bregu do nove opekarne. Pri 
tem je dana še možnost delnega osuševanja 
gline, saj bo po,t po transportnem traku od 
bagra do prve predelave trajala 20 minut. Ta
ko bo tudi ča,s transporta gline izkoriščen za 
prvo fazo priprave surovine. 

Vseh navedenih predno,sti stara opekama za
radi skromne opredeljenosti ni mo·gla izkori
šča,ti. Mora se pa reči, da je kolektiv te ope
karne vlagal dosti znanja in truda, da j,e pri 
tej opremljeno·sti uspeval zadostiti vsem lm
kovostnim zahtevam sedanjih dokaj strogih 
standardov in današnjim zahtevam tržišča. 
še nečesa kar še nikoli ni bilo povedano·, ne 
smerno zamolčati sedaj, ko slavimo delovne 
zmage in obletnico osvoboditve. Sitara ope
karna je bila idealno skrivališče orožja med 
drugo svetovno vojno. Iz njenega kolektiva so 
odšli številni mladi delavci v vrste borcev za 
osvoboditev domovine in na žalost se mnogi 
niso vrnili. SLAVA JIM' 

Nova opekarna 
pridobitev 

-

za vrhniško 
gospodarstvo 
Na prvi pog1ed in posebej še za nepoučenega 
opazovalca je malce čudno in nerazumljivo, 
da praznik usnjarjev v sklopu is:te delovne 
organizacije sovpada s praznikom novopora
jajoče se asociacije združenega dela, ki v teh 
dneh dobiva svojo dokončno podobo in pogo
je za sodobno proizvodnjo opeke. 

Do ideje in odločitve, da se del usnjarskega 
dohodka preliva v drugovrstno dejavnost, 
smo prišli že pred nekaj leti na osnovi te
melji te študije in takratnega položaja naše 
do,sedanje ·ozke specializacije v usnjarski de
javnosti na vrhniški lokaciji. V zadnjih de
setih letih smo kapacitete proizvodnje usnja 
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na Vrhniki povečali od nekdanjih 800.000 m2 

letno na pr,eko 3,000.000 m2
• Pri tem je pome

membna ugotovitev, da smo to povečanje do
segli na skoraj enaki tlorisni površini grad
benih objektov, kajti prejšnja tehno'1ogija je 
zahtevala velike gradbene površine in smo z 
uvajanjem sodobne tehnologije iste površine 
izkoriJstili za tolikšno povečanje kapacitet. To 
seveda omogoča uvajanje sodobne mehaniza
cije in naprav, kar vse smo sami vsak dan 
lahko do,življali in sproti spremljali takšno 
ekspanzijo v naši dosedanji rasiti. Smatramo, 
da smo na tej stopnji prišli do, 1skrajne zgor
nje točke, tako v pogledu fizičnega obsega 
proizvodnje na tej lokaciji kot tudi optimal
nega koriščenja kapaciJtet. Poleg tega pa za 
eventualno nadaljnje večanje kapacitet pre
delave 'Svinjskih kož ni prav nobene realne 
računice, ker trenutna in bodoča deficiiarno,st 
surovin na domačem in svetovnem tržišču ne 
dovoljuje takšnih nadaljnjih ekspanzij. 

Pod takšnimi pogoji proizvodnje smo dosegli 
po našem mnenju maksimalne mo,žne dos,ežke 
v pogledu produktivnosti, ekonomičnosti in 
rentabilnosti, seveda v okviru naših ra;,:mer, 
in smo na ta način v preteklih nekaj letih 
us•tvarili sorazmerno vis·oko akumulacijo. Del 
te akumulacije smo, kot je nam vs·em dobro 
poznano., solidarnostno prelivali med vsemi 
tremi usnjarnami, ki po,slujejo v okviru ob
stoječih temeljnih organizacij v naši delovni 
organizaciji. Takšno politiko solidarnostnega 
prelivanja dohodka smo si dogovorili že v sa
mem p1socesu integracij in kasneje pri ,spre
jemanju samoupravnega ,sporazuma o zdru
žitvi temeljnih organizacij v delovno organi
zacijo in smo na ta način že pred čas·om v 
naši miselnosti priznali in uzakonili principe 
združevanja dela in sredstev. 

Ker pa so vrhniški usnjarji del dohodka iz 
vrhniške usnjarne vsekakor želeli naložiti tu
di za bodoče generacije Vrhničano·v in ker v 
usnjarni, kot smo ugotovili, ni bilo ,1obenih 
pogojev za takšne naložbe, smo na osnovi 
vsestranskih takratnih prednosti proizvodni e 
opeke enos,tavno in kaj hitro našli rešitev, kje 
bi bil naš dohodek varno in perspektivno na
ložen. Ko smo v razmišljanju o naložbah v 
izvenusnjarske dejavnosti iskali investicijske 
programe, nas je vodila tudi misel,. naj ta na
ložba poveže interese delovnih ljudi, ki bodo 
s svojim delom in združevanjem rezultatov 
svojega dela .svojo življenjsko navezanm,t na 
domači kraj še bolj utrdili. 

Takšno razpoloženje usnjarj,ev so čutili ope
karji, ki so delali v neposredni soseščini :1a 
zastarelih napravah sorazmerno dobro opeko, 
ki pa žal razen z veliko dobre volje in izku
šenj niso razpolagali s potrebnimi finančnimi 
sredstvi in :siceršnjimi pogoji za prevzemanje 
velikih obveznosti, izvirajočih iz sorazmerno 
viJsokih investicij,skih vlaganj v potrebno mo
dernizacij.o ali eventualno novogradnjo·. Tako 
se je ideja o rojstvu nove moderne opekarne 
tako r,ekoč rndila spontano v obeh takratnih 
delovnih organizacijah. Misel na boljši jutriš
nji dan je delovne ljudi v obeh kolektivih 
enostavno združila v želji. za čvrstejši gospo
darski položaj organizacij združenega dela in 
seveda za boljši os1ebni in skupni standard 
del-ovnih ljudi. Na tej osnovi in s takšnimi 
idejc:mi so ti razgovori o skupnih akcijah pre
rasli v preučevanje možnosti integracije ta
kratnega Igrada, Vrhnika, ki je združeval 
gradbeniško in opekarsko dejavnost in Indu
strijo usnja Vrhnika v takratni njeni sestavi. 
Delavski svet Industrije usnja Vrhnika se je 
prvič srečal s lmnkretnejšo prob}ematiko in 
zamislijo o nameravani integraciji in izgrad
nji nove opekarne na svo,ji seji dne 17. de
cembra 1971. 

Za integracijo sta se oba delovna kolektiva 
odločila z referendumom v Igradu dne 2'8. 
marca 1972 in s sklepom delavskega sveta pri 
Indu.s,triji usnja Vrhnika konec me,seca apri
la. Igrad je bil integriran kot takratna orga
nizacija združenega dela z lastnostjo takratne 
pravne osebe in je tudi v procesu konstitui
ranja in samoupravnega organiziranja v smi
slu novih ustavnih določil obdržal lastnosti 
popolnoma samostojne temeljne organizacije 
združenega dela, ki je povezana v delovno 
organizacijo le s skupnimi dolgoročnimi cilji 
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in interesi delovnih ljudi ·obeh asociacij zdru
ženega dela. 
Kot vidimo, se je zamisel o izgradnji nove 
opekarne pomdila že pred dobrimi štirimi leti 
in bi se nepoučeni ,opazovalec upravičeno lah
ko vprašal, zakaj tako dolga doba za reali
zacij.o takšne investicije. Smatramo, da opra
vičevanje za tako dolg rok izgradnje ni po
trebno, ker so ljudje v obeh temeljnih orga
nizacijah v procesu same izgradnje sproti so
delovali in spremljali vse težave, ki so se v 
zvezi z izgradnjo pojavljale. 
Nl,jub temu, da ima opekarska proizvodnja v 
Jugoslaviji in Sloveniji že dolgoletno tradici
jo, smo za tako veliko in zahtevno investicijo 
smatrali, da naše izkušnje še niso zadosten 
po:mk za kvalitetno izvedbo, zato smo na,jprej 
iskali najugodnejšega inozemskega partnerja 
oziroma ponudnika take tehnologije ko,t tudi 
najmodernejše in najproduktivnejše opreme. 

Gradnja temeljev nove opekarne 

Na osnovi zbranih ponudb smo se odločili za 
firmo »Putin« iz Italije, ki je v celem svetu 
poznan in cenjen proizvajalec predvsem ope
karske avtomatike, hkrati pa ima kot poznana 
projektantska organizacija zelo tesne in pos
lovne odnose z vsemi ostalimi proizvajalci 
opreme in naprav za moderno, opekarsko pro
izvodnjo. 
Preden bi začeli z opisovanjem s2me tehnič
ne izvedbe investicije in izbora važnejše opre
me, naj omenimo nekatere težave, ki smo jih 
imeli v prvih dveh letih od začetka resne na
mere za izgradnj,o te opekarne. S, prvimi pro
blemi smo se srečali že pri določitvi ožje lo
kacij·e. Prva ideja je namreč predvidevala 
postavHev nove hale v nepo,sredni bližini ob
stoječe stare opekarne. Pri sondiranju tal za 
ugotovitev nosilnosti terena pa je bila ugotov
ljena izredno slaba nosilnost in takšna ni do
pušča,la izgradnje brez posebnih sanacij in 

Nova opekarna - gradnja peči 
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utrjevanja te1·ena ali postavlj2nja temeljev 
na po,s-ebne pilote in bi takšna izvedba grad, 
njo podražila po takratnih cenah za celo, mi
lijardo starih din. Takšna ugotovitev je iz
gradnjo nameravane opekarne skoraj po•s1ta
vila na kocko in so že obstajale popolnoma 
1sesne in objektivne namere, da od namera
vane izgradnje odstopimo. Vrhnika je kot kraj 
posebej udarjena in prizadeta, ker za kakrš
nokoli indusrt;rijsko gradnjo z zahtevano sicer 
malenkostno nosilnostjo tal izredno, težko 
najdemo primerno lokacijo. 
Med tem časom je bil sicer izdelan investicij
ski program in vložena prošnja za dinarslfo 
in devizno posojilo ter smo že takra,t tudi raz
polagali z načelno odobritvijo kredita. Ta 
elaborat je bil napravljen na osnovi infor
mativnih cen iz ponudb in je po takratni 
vrednosti predračunska vsota za osnovna 
sredstva znašala 5,3 milijarde dinarskih kre-

Depo za gl.ino v novi opek.irni 

ditov in da•La pristanek za ·odobritev devizne
ga posojila. 

V poilo,žaju, v kakršnem smo se znašli, smo 
trenutno zelo težko sprejeli kakršnokoli od
ločitev. Dejstvo je bilo namreč takšno, da iz
brana lokacija ni bila primerna, sredstva pa 
srno imeli tako rekoč že odob1·ena. Ce bi v ta
kratni situaciji ne razpolagali z že odobreni
mi krediti, bi verjetno prav gotovo odstopili 
od namere za izgradnjo te opekarne. Misel za 
zavrnitev ponudbe o kreditih pa ·tudi ni bila 
za nas sprejemljiva in tako smo se z vsemi 
silami lotili iskanja nove prin1erne lokacije. 
To pa je zahteva,lo svoj čas in razumljivo od
laganje začetka vseh del. Komplikacije okrng 
same lokacije so se zavlekle skoraj za celo 
leto. Med tem časom pa so ·seveda cene ne
prestano rasle in smo v času, ko smo 1·azpo
lagali z zadovo,ljivo lokacijo in zbraH vse ino
zemske ponudbe dobaviteljev opreme, zabele
žili porast predračunske vsote za osnovna 
sr,edstva na 6,8 milijard st. din. S to investi-

cijsko vsoto smo se odločili za začetek izvaja
nja del. 

Celotna idejna zasnova, tehnologije in teh
nične izvedbe so, kot smo že omenili, Puti
nove in je ,tudi gradbeni objekt prirejen vsem 
njegovim zahtevam. Prav tako so se tudi vsi 
ostali dobavitelji, bodisi domači ali inozem
ski, podredili osnovnemu tehničnemu kon
ceptu firme Putin. Za ta del skrbi nad za
snovo projektiranja in nad montažo opreme 
in seveda odgovornostjo za pravilno funkcioni
ranje v redni proizvodnji naše opekarne s ka
paciteto 35 milijonov opečnih enot na le,to za
htevni kvaliteti smo Putinu priznali pogodbe
no materialno odškodnino. 

Poieg projektne zasnov,e je firma Putin na
stopila tudi kot dobavitelj določene opreme 
in je dobavila: 

Kompletno opremo z v.so pripada,jočo avtoma
tiko, ki je vgrajena v tehnološki proces izde
la ve opeke od ustnika na vakuum preši do 
naprave za paletiranje žgane opeke. Del opre
me v tem proizvodnem ciklusu so po Putinovi 
dokumentaciji izdelali domači dobavitelji. 

Del opreme, ki jo je v svojem imenu doba
vila firma Putin, izvira od nekaterih sveto,v
no poznanih firm lwt specialistov za določe
ne operacije v proizvodnji opeke, tako je su
šilnica zgrajena po načrtih firme »MARELLI« 
iz Milana, Italija, kompletna termična centra
la raz.en vodovodov je proizvod firme »BER
NINI« iz Bologne, Italija, proizvodi te firme 
pa so tudi goriki na peči za žganj,e opeke. 
Funkcionalna in gradbena zasnova izvedbe 
111 m dolge peči je izdelana po tehnični do
kumentaciji firme »DE BARTOLOMEI:S,, iz 
Milana, Italija, za katero je vse najzahtevnej
še šamotne elemente in kovinske elemente 
visečega strnpa izdelala firma »SIRML-'i.« Ita
lija. Ventiliatorji, montirani na peči, ki oLra
tujejo pod izi,emno težkimi pogoji, so prniz
vod firme »MARELLI«. P,oleg naštete opreme 
iz tega proizvodnega ciklusa je firma Putin 
dobavila tudi kompletno predsušilno napravo 
z3. predsušenje surove gline. Karakteristika 
vrhniške gline je namreč v tem, da je poleg 
dobre kvalitete tudi izredno vlažna in ima v 
povprečnih pogojih v glinokopu ca. 38 °/o vla
ge. 

Od samostojnih drugih inozemskih dobavite
ljev je nas'bopila edinole firma »BEDESCHI-, 
iz Padove, Italija, ki je edna izpolnila naše 
pogoje v ra,zpisu, ki smo ga objavili ob zbira
nju ponudb. Omenjena firma nam je dobavi.la 
vakuum stiskalnice, fini mlin, filter mlin in 
bager za .izkop gline na glinokiopu. N:iiho,v ba
ger smo izbrali tudi na osnovi specifičnih na
ših zahtev in .ima kapaciteto 50 m" na uro in 
sposobrn:i1st dokopa in veliki površini, saj ima 
izkopno le,3,tev dolgo 35 metrov. 

Na osnovi zahtevanih projektnih parametrov 
prnizvodne hale nam je od številnih ponud
nikov najbolj odgovarjala ponudba firme 
Pr.ojektmetal iz Ljubljane, ki je s svojo iz
redno lahko jekleno konstrukcijo tudi za to 
lokacijo najbolj primerna. Poleg tega :ie s svo
jo po,rrndbo nudila razmeroma ugodno ceno in 
:ie bila od vseh ponudnikov betonskih in je
klenih konstrukcij najcenejša. Kot konkreten 
dobavitelj kornpl,etne j·eldene konstru;;:cije je 
nastopila firma Metalna iz Maribo,ra. Pro
jektmeta,l je izdelal tudi kompletno investicij
sko tehnično dokumentacijo za gradbeni del 
proizvodne hale. 
V sklopu izvajanja gradbenih del je zahtev
no vlogo odigrala tudi naša TOZD Ig„ad Vrh
nika, lq je izvajala vsa pripravljalna dela in 
gradbena dela za izgradnjo same hale, port;em 
je izvajala vsa gradbena dela od meljenja 
peči in vseh ostalih strojev, pri katerih .ir:! bila 
zahtevana izredna natančnost izvedbe. Po'1eg 
tega so izvedli vs,e tlake vštevši z vbetonira
nj,em transportnih prog. Prav tako so po pre
jetih načrtih v celoti zgradili dvokanalsko su
šilnico dolžine 85,5 m z nadgrajenimi toplo
zračnimi kanali. Tudi celotna gradbena izved
ba mazutne postaje, tralio postaje in vseh dru
gih gradbenih objektov in stori:tev je delo 
!grada Vrhnika. 
Od drugih domačih dobaviteljev in izvajalcev 
so sodelova.li naslednji: šamot iz Arandjelov-
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ca je deloma dobavil šamot in po prejetih na
črtih in pod nadzorom inozemskega strokov
nj.aka v ce1'oti sezidal peč za žganje opeke in 
s šamortno opeko obzidal vagone. 
Čelik iz Križevcev je izdelal po Putinovi in 
deloma naši dokumentaciji kompletno jekle
no opremo, kot razne jeklene armature za peč, 
vagone za sušilnico,, vse pločevinaste cevo
vode in zmontiral Putinovo opremo pod nad
zorstvom njegovih sitrokovnjakov. 
Čelik je tudi dobavil kompletno trampodno 
linijo za transport gline iz glinokopa do pre
delovalne hale. 
Dalit iz Daruvanja je izdelal, dobavil in mon
tiral vse lamelne in gumitransportne trakove 
za transport gline v predelavi; dobavil je tudi 
skrinjasta dodajalca in bag,ff za odvzem gline 
iz notranje deponije. 
Elektro,service Grosuplje je izvajal elektro
inštalaterska dela za luč in moč ter izdelal in 
montiral kompletno avtomatiko v predelavi 
gline. 

Pogled na novo opekarno 

16 

Trafo postajo je montiral,o podjetje E,lektro 
Ljubljana TOZD Servisi. 
Kot pomemben dobavitelj je nastopilo 
podjetje Gorenje, Velenje TOZD Sever 
Subotica, ki je projektiralo in dobavilo 
kompletno elektrorazvodno mrežo v predela vi 
gline. ki je popolnoma avtomatizirana ter je 
možno z njo opravljati pet programov. Poleg 
tega je ta firma dobavila tudi 5 elektrornoto,i·
jev neserijske proizvodnje izredno velikih 
moči. 
Klima iz Celja je izvedla kompletno inštala-

• cijo mazutne postaje kapac. 200 m'1 in mazut
nega razvoda. 
Poleg navedenih delovnih organizacij so so
delovale tudi še druge, med katerimi naj po
sebej navedemo Kovinarsko Vrhnika, ki nam 
je s svodimi uslugami ob vsakem času po na
ših potrebah priskočila na pomoč. 
Za naštevanje vseh izvajalcev in dobaviteljev 
opreme in naprav se nismo odločili le zgo,lj 
iz formalnih razlogov, pač pa je osnovni raz-

log v dokazovanju referenc in prevzemanju 
odgovornosti pri po,stavitvi za naše raz
mere tako moderne opekarne. 

Omenili smo že, da po projektih pričak•.1jemo 
kapaciteto 35 milijonov opečnih enot normal
nega formata na leto, za kar računamo, da 
borno porabili ca. 70.00D m" surove gline. V 
pr·oizvodnem asortimentu se bomo poskušali 
približati zahtevam gradbenih podjetij in 
ostalih potrošnikov naših izdelkov. Vsekakor 
nas v tej smeri raziskovanja tehnologije in 
iskanja možnosti uvajanja najbo,lj primernih 
in sprejemljivih oblik in dimenzij opečnih 
enot čaka še veliko dela, pri katerem bomo 
vsekakor rabili in prosili za sodelovanje razne 
projektantske organizacije in izvajalce grad
benih del. Največ prizadevanja smo že v prvi 
fazi namenili izdelavi posebne vrste izolacij
sko porozirane opeke in imamo v glavnem že 
pripravljeno tehnično dokumentacijo, ki žal 
temelji tudi na uvozni rešitvi in se je reali
zacija te zamisli nekoliko zavlekla zaradi naj-

novejših restrikcij uvoza opreme v letošnjem 
letu. 
V tej opekarni, ki jo sedaj spravljamo, v po
skusno obratovanje, računamo na izredne re
zulfa,te tudi v pogledu fizične produktivnosti, 
saj predvidevamo, da bo pri omenjeni prniz
vodnji 35 milijonov opečnih enot zaposlenih 
vsega skupaj ca. 45 ljudi z režijskimi in vo
dilnimi delavci, kar znese le 1,3 zapo,slenih na 
1 milijon komadov opečnih enot. Ker razpo
lagamo s podatki o produktivnosti v obsto
ječih opekarnah v Sloveniji, lahko trdimo, da 
je to izreden uspeh, saj vemo da 21.ajbo,ljše 
rezultarte v Sloveniji dosega neka opekarna z 
2,5 zaposlenimi na 1 milijon enot, slabše pro
duktivne opekarne, ki danes še vedno redno 
obratujejo, pa nekatere zaposlujejo tudi 4 in 
celo vel' delavcev za 1 milijon kom. Naša 
stara opekarna, ki je pred kratkim prenehala 
s proizvodnjo, je dosegla v s.lo,venskem me
rilu slab rezultat v produktivnosti, saj je za 
1 milijon enot imela skoraj 9 zaposlenih. V 
novi opekarni bomo po tej računici rabili z1 
enako količino proizvodov 7-krat rnanj de
lovne sile kot v dosedanji stari opekarni. To 
j,e za vrhniško gospodar,stvo vsekakor zanimi
va naložba, saj vemo,, da nam s,tah10 primanj
kuje delovne sile, kljub temu, da se ca. 3500 
ljudi vsakodnevno vozi v Ljubljano na delo. 
V.si ti ljudje imajo svojo s:talno zaposlitev in 
pretežno iščejo bolj zahtevna delovna mesta. 
Stara opekarna pa je zaposlovala pretežno 
nekvalificirano in priučeno delovno silo. V 
novi opekarni pa bomo rabili pretežno bolj . 
kvalifioirano delovno silo in storjeni so Že pot
rebni ukrepi, da se od sedaj zapos>lenih ustre
zen oz. potreben del ljudi priuči za nove , 
pogoje dela v novi opekarni. Nekatere bolj 
strokovne ljudi pa smo že na novo zaposlili. 
Smatramo, da mo v relativno kratkem času 
dosegli novo pomembno zmago, saj moramo 
računa,ti, da srno s pričetkom pripravljalnih 
del pri novi opekarni začeli šele 17. junija 
1974 in da smo temeljni kamen. od katerega 
dne dalje lahko teče rok prave izgradnje, po
loži1i šele 24. avgusta 1974. leta. To pomeni, 
da, smo tako pomemben in velik objekt zgra
dili tudi za naše razmere v so,razrnerno krat
kem roku. 
Po zadnjih podatkih računamo, da bo celofoa 
naložba v osnovna sredstva za to ope'.rnrno 
znašala 9,5 milijarde st. din. Od tega pokri
vamo iz bančnih dinarskih kreditov 4,2 mili
jarde, deviznih kreditov imamo 1,6 mllijarde, 
dobavitelji opreme nas kreditirajo za 832 mi
lijonov ,sit. din, ostalih 2',9 milijarde pa smo 
doslej prispevali iz lastnih si,edstev. Poleg 
tega smo seveda še pl.ačali Jnterka,larne ob
resti v času koriščenja kredita in zakonske 
obveznosti za izgradnjo energetskih objektov 
po splošno določenih stopnjah. 
Po ekonomski računici bi se takšna naložba , 
v normalnih razmerah morala amortizirati v 
dobrih sedmih letih ali v skrajnem primeru 
desetih letih. Vsekakor je pri takšni tako lrn
pitalno intenzivni inve3ticij•i treba računati, 
da za potrebe družbenega standarda zaposle
nih ne bodo tolikšne potrebe, ker bo zaposle
nih relativno mailo ljudi. V normalnih pogo
jih, ko se bo, no,va opekarna znebila največjih 
obveznosti za odplači•1o anuitet, bo delovni 
kolektiv te temeljne organizacije del svojega 
dohodka lahko združeval z delovnimi ljudmi' 
iz drugih temeljnih organizacij za realizacijo 
eventualno novih skupnih naložb in tako do· 
kazal, da tudi koietkiv opekarne sprejema in 
potrjuje po,litiko S,Olidarnostnega prelivanja 
dela dohodka za razširitev matel"ialne baze. 




