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o�gan1zac1 Je 
IUV, dne 
29. v. 1976 
je bila posvečena 30•-l:etnici delovne organiza
cije Industrija usnja Vrhnika,. Tej obletnici 
smo pridružili še otvoriitev novo zgrajene ope
karne v Sinji gorici in nato še IV. tovar1šlw 
srečanje delovne skupnosti IUV na Ulovki. 
Na, naše slovesnosti smo povabili tudi pred
stavnike družbenopolitičnega življenja SR 
Slovenije in iz občm, kjer imajo sedež naše 
temeljne organizacije združeneg,a, dela. Pova
bilu sta .se med drugim odZV1afa tudi tovariš 
France Popit - predsednik Centralnega komi
teja Zveze komunistov Slovenije in tovariš 
Albreht - č1an predsedstva Centralnega ko
miteja Zveze komunistov Ju�os:1avije ter pod
predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slo
vemje. 
Za 30-letno uspešno delovanje organizacije je 
predsednik republike tovariš Tito odlikoval 
kolektiv Indusitrije usnja Vrhnika z Redom 
dela z rdečo zastavo. Odlikovanje je na seji 
sveta delegatov izročil predstavniku delovne 
organizacije tovariš Roman Albreht. 
Na seji sveta delega.tov so bila iizročena tudi 
odlikovanja IUV. Tako kot že prejšnji dve leti 
so bila tudi za letošnje leto izročena »prizna
nja za vzornega delavca-samoupravljavca«. 

" Ta priznanja so prejeli naslednji naši sode
lavci: 
Tomo Butko iz TOZD Usnjarna Vrhnika 
Slavko Dragar iz TOZD Tovarna usnja Šoštanj 
Lado Mole iz TOZD Opekarna Vrhnika 
Nikola Rajkovič iz TOZD !grad-gradbeništvo, 
Vrhnika 
P,o pravilniku o odlikovanjih v IUV je za za
služne člane kolektiva predvideno še odličje 
•>zlata značka IUV« in »srebrna značka, IUV«. 
V letošnjem jubilejnem letu so bile te značke 

Slavnostne seje Sveta delegatov se je udeležil 
predsednik CK ZKS tov. France Popit 

prvič podeljene članom kolektiva. Na predlog 
družbenopolitičnih organizacij iz temeljnih 
organizacij in delovne skupnosti .skupnih služb 
je »zlato značko IUV« na ,seji sveta delegatov 
prejel tovariš Anton Debevec, glavni direktor 
delovne organizacije. »Srebrne značke IUV<• 
pa so prejeli: 

OB DNEVU BORCA 

ČESTITAMO 

VSEM UDELEŽENCEM 

NOB 

TER NEKDANJIM 

AKTIVISTOM 

iz TOZD Usnjarna Vrhnika: 
Bradeško Tine, Buč,ek Anton, Čamernik Ana, 
Dolenc Ivanka, Ficko Herman, Gorenc Janez, 
Grah Anton, Japelj Anton, Je1·eb Anton, Jer
šinovič Otmar, Kenk Ivanka, Knez Milan, 
Krecenbaher Albin, Krvina Janez, Kržmanc 
inž. Alojz, Lenarčič Anton, Markič Miha, Mar
kovic Marita, Obid Ema, Osredkar Anton, Pe
čar Janez, Pejic Tomo·, Podlipec Francka, Ho
de Avgust, Stergar inž. Branko, šventner Sta
ne, Velkavrh Rudi 

iz TOZD Usnjarna Šmartno: 
Adamlje Aio,jz, Čož Ciril, Grošelj Aloiz, Kra
mar štefka, Namestnik Marija, Renko Franc, 
Zgonc Stanislav, žitnik Anton 

iz TOZD Tovarna usnja Šoštanj: 
Samobor Afeksander, Srebre Alojz, Verto,t Ma
rija 

iz TOZD [grad-gradbeništvo, Vrhnika: 
Jarc Marija 

iz TOZD Usnje-plast, Ljubljana: 
Juhart Franc, Klemenčič Rafael, Perkošan 
Slavko 

iz delovne skupnosti skupnih služb: 
Gruden Pavla, Kočevar Rudi, Mihelič mz. 
Franc, Mole Majda, Palatinus Milan, Partl 
Alojz 
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30. obletnica 
IUV 
sovpada 
z velikimi 
revolucio-

• • 

narn1m1 
spremem
bami 
v naši družbi 
Govor predsednika sveta delegatov delovne 
organizacije IUV na slavnostni seji, dne 29. 
maja 1976. 

V letošnjem letu praznujemo 30. obletnico 
ustanovitve IUV. Pred 30 leti torej je nekda-

nja Kalinova usnjarna prešla s sklepom mi
nistrstva za industrijo vlade FNRJ v družbe
no lastnino. Trideset let ni takšna doba, ki bi 
zaslužila sama po sebi večjo pozorno,st, saj je 
to relativno kratek čas v razvoju nekega pro
izvodnega subjekta, če pri tem odmislimo vse 
burne spremembe in važne zgodovinske mej
nike, ki smo jim bili priča v teh zadnjih tri
desetih Jetih . .Ze sam fenomen prehoda ,:aseb
ne Kalinove tovarne v družbeno oziroma ta
krat v državno lastnino, pomeni velik zgodo
vinski mejnik, ki je kasneje tudi omogočil vse 
velike zgodovinske spremembe, ki so se odra
zile v celotni družbeni nadstavbi in so dosegle 
svoj volumen v uvedbi delavskega samou
pravljanja in delegatskega sistema, s čimer so 
bili podani vsi pogoji za neposredno odločanje 
de1ovnih ljudi o vseh bistvenih vprašanjih. 
Tradicija usnjarstva na Vrhniki je že dokaj 
stara, saj pisani viri govore, dat zametki seda
nje usnjarne na Vrhniki segajo že v leto 1870; 
usnjarstvo koit obrtna panoga pa je živelo na 
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vrhniškem področju že davno prej. Iz te tra
dicije usnjarjev vleče sv,oje korenine tudi na
ša IUV. Prehod Kalinove usnjarne v državno 
lastnino sovpada s težkimi povojnimi razme
rami. Porušena domovina je preživlja:la sicer 
veselje v svobodi, toda tudi iz}emni napori 
delovnih ljudi niso mogli v tako kratkem času 
odpraviti razdejanja, ki ga je prizadejal oku
pa1io-r. Da bi bilo to stanje še težje, je le dve 
leti po tem, ko smo začeLi v svobodi obnav
ljati porušeno domovino in gradi-ti temelje za 
boljši jutrišnji dan, pretila resolucija Inform
biroja. Kljub ekonomski, poliitični in drugačni 
b1okadi vzhodnoevropskih dežel, s katerimi 
smo bili do takrat življenjsko povezani, so na
ši delovni [judje tudi :ta napad na naš samo-

Iz TOZD opekarne je prejel priznaanje 
dober delavec-samoupravljavec tov. 
Lado Mole 

Clan komisije za podelitev priznanj OZD -

IUV tov. Herman Lešnik je podal 
obrazložitve za odlikovance 

stojni razvoj in enakopravnost zmagoslavno 
prešli in se obogatili z novimi izkušnjami in 
vero v nezmotljivo moč delavskega razreda in 
partije pod vodstvom tovariša Tita. 
V tem času beležimo v IUV že prvi skokovit 
porast proizvodnje in zaposlenosti. Od 154. za
poslenih v letu 1.946, ki so izdelali 90.5-00 m2 

svinjskega vegetabilnega usnja, je bilo v 1etu 
1950 zaposlenih 715 delavcev, ki so izdelali že 
milijon m2 usnja. Tolikšen obseg proizvodnje 
pa je IUV že takrat uvrščal med največje pro
izvajalce usnja na jugoslovanskem tržišču. 
Takšen porast proizvodnje sovpada tudi s po
rastom zavesti naših delovnih ljudi, ki so že 
v marcu 1950 izv,olili svoj prvi delavski svet 
in prevzeli upravljanje podjetja. S prehodom 
upravljavskih funkcij v roke delovnih ljudi so 
se na široko odprle možnosti za večje samo-

iniciative in s tem tudi razvoj delovne orga
nizacije. Delavec je postal dejanski samou
pravljavec, graditelj nove družbe in novih od
nosov, s čimer je bH življenjsko zainteresiran 
za razširitev -ekonomske osnove pr10izvodnje 
in s tem ža čim večji dohodek delovne orga
nizacije. Tako je torej celotna invesibicijska 
politika prešla iz državnih v delavčeve roke . 
.Ze v letu 1952 je bil iz -ostanka dohodka usta
novljen nov obrat za predelavo svinjskih šče
tin, ki so pri proizvodnji .svinjskega usnja na
stopale kot stranski proizvod. Nov način vo
denja proizvodnje j-e narekoval kouekltivu di
namičen način proizvodnje in prodaje, s tem 
v zvezi pa se je tudi pojavila zahteva po iz
vozu, boljši kvaliteti in obenem po boljši teh-

Dober delavec-samoupravljavec iz TOZD 

Igrad tov. Nikola Rajkovič 

Dober delavec-samoupravljavec iz TOZD 

TUŠ tov. Slavko Dragar 

nološki opremljenosti proizvodnje kakor tudi 
boljši strokovni zasedbi delovnih mest. Zaradi 
vsega tega je v tem času dozorelo prepričanje, 
da se je potrebno specializirati le na enovrstno 
proizvodnjo usnja. Padla je odločiitev, da se 
specializiramo za izdelovanje svinjskega us
nja. Takšna odločitev samoupravnih organov 
in vodstva podjetja je bila nedvomno pravil
na, čeprav so se sadovi te odločitve pokazali 
šele mnogo kasneje. 
P.o .obdobju s·olidnega poslovanja in razvoja v 
letih 1950 do 1960 pa je v letu 1961 podjetje 
nenadoma zašlo v velike težave, takd da- se je 
zelo resno postavljalo celo vprašanje obstoja 
podjetja. Ko analiziramo predhodno obdobje 
in vzroke za nastruo krizo, lahko ugotovimo, 
da je do takšnega položaja prišlo zaradi objek
tivnih in subjektivnih vzrokov. Objektivni 



vzmk je bil v splošno zaostreni politiki poslo
vanja, ki je dajala čedalje več poudarka trž
nim pogojem, čemur pa se je bilo v kra,tkem 
času, upoštevajoč ustaljeno me:nta1Mteto,, težko 
prilagoditi. Subjektivni fafotor pa je prav tako 
v mentaliteti in uspavanosti tedanjega, vodst
va podjetja, ki ni dosledno analiziralo tržne 
s,iituacije in ukrepalo v skladu z že prej pro
klamirano politiko delavskega sveta, da je po
trebno izboljšati kvauteto, izvažati, prilagaja
ti tehnologijo razvoja usnjarstva v svetu in 
tudi pra,vilno zasesti delovna mesta s strokov
no uspo,sobljenimi in samoupravljanju preda
nimi delavci. 
Reševanje teh težav je zahtevalo veliko po
žritvovalnosti in odrekanja vseh članov delov-

Iz TOZD Usnjarna Vrhnika je prejel 
priznanje kot dober delavec-samoupravljavec 
tov. Tomo Butko 

Anica Camernik je prejela srebrno znacko 
IUV 

ne skupno,sti. Resnično enotna in preudarna 
poslovna politika ob podpori vseh občinskih 
in osta1ih dejavnikov. Novo v,odstvo podjetja, 
ki je z nastopom novega direkrt:orja na začetku 
leta 196•2 prevzelo vodenje podjetja, je uspelo 
podjetje prepeljati čez nevarne vode, ki so mu 
grozile s potopom. Sledilo je obdobje konso
lidacije podjetja. V tem času si je delorvni ko
lekitiv prizadeval ,odstraniti negativne posle
dice kriznega obdobja in razrešiti vsa nako
pičena protislovja. Naslonitev na, lastne stro
kovne moči in zaupanje delovnih ljudi v sa
nacijski načrt, ki so ga avtonomno sprejeli, 
je imelo, za posledico, da je podjetje že v na
slednjem letu doseglo ugodnejše poslovne re
zultate. To ,obdobje konsolidacije je trajalo 
nekaj let. V tem času se je podjetje gospo
darsko utrdi!lo. Z rastjo proizvodnje pa so na-

stopile nove ovire, ki so otežkočale izvajanje 
začrtane politike postopnega povečanja proiz
vodnje svinjskega usnja. Na domačem trgu je 
primanjlmvalo svinjskih kož. Izhod smo našli 
v uvozu svinjskih kož predvsem iz vzhodno
evropskih držav. S porastom proizvodnje 
sv,inj1skega usnja pa je za plasman tega po
star.o jugoslovansko tržišče pre•tesno, zato smo 
usnje pričeli izvažati na zahodna tržišča. Ta
ko smo že v letu 1963 izvozili na konvertibilno 
področje svinjsko usnje v vrednosti nad en 
milijon dolarjev. Ko se vračamo v mislih na
zaj v tis.to prelomno obdobje, moramo ,; po
nosom ugotoviti, da smo prav takrait pravilno 
začrtali pot našega nadaljnjega razvoja, ki se 
je odraža-la v pospešenem izvozu in utrjeva-

Poleg najvišjega priznanja SO Vrhnika je 
tov. Debevec Anton, glavni direktor OZD 
IUV, prejel tudi najvišje priznanje OZD IUV 
- ZLATO ZNAČKO, ki mu je bila 
podeljena na slavnostni seji Sveta delegatov 

nju materialne baze ter integriranju &lovenske 
usnjarske industrije. 
Gospodarska reforma leta 1965 nas ni našla 
nepripravljene; ker smo ravno izšli iz krizne
ga obdobja, smo naše obnašanje in poslova
nje že prej prilagodili reformskim zahtevam. 
V ta čas po reformi pade tudi naše prizade
vanje za integriranje razdrobljene slovenske 
usnjarske industrije. Tako smo leta 1967, ko 
je rtakratni usnjarsko krznarski kombinat 
Šmartno pri Litiji zašel v kritični po1ožaj, pri
spevali k njegovi sanaciji, končno pa so de
lovni ljudje obeh delovnih organizacij skleni
li, da se usnjarsko-krznarski kombinat pripoji 
k IUV. T,o se je izvršilo leta 1968. S tem smo 
naš proizvodni program razširili še na pod
ročje govejega usnja, krzna, krznene in usnje
ne konfekcije. Zaradi vse večje zahtevnos>ti 
poitrošnikov doma in na tujem kakor tudi za
radi hitrega razvoja usnjarske tehnologije v 
svetu, smo v času od 1968 naprej vlagali ve
liko sredstev v modernizacijo in razširjeno re
produkcijo podjetja. Proti koncu leta 1970 se 
je IUV pripojila še nekdanja čevljarska tovar
na »Rožnik« v Ljubljani, katere poslovni pred
met smo spremenili tako, da je ta obrat po
stal eden najbolj renomiranih galanterijskih 
proizvajalcev v Jugoslaviji. Zaradi pomanj
kanja opeke v tistem času so se naši ljudje 
odločili, da zaradi obilice najkvaliteitnejše gli
ne na področju občine Vrhnika investira v iz
gradnjo nove opekarne. Zaradi vlaganja sred
stev ene delovne organizacije v drugo delovno 
organizacijo z drugačnim poslovnim predme
tom in zaradi pomanjkanja pozitivno pravnih 
predpisov je prišlo Jeta 1972 do pripojitve 
gradbenega podjetja !GRAD, v kaiterega sklo
pu je bila tudi 108 let stara opekarna•, k IUV. 
V letu 1'973 pa sta se končno IUV pripojili še 
trgovinska OZD Trgovsko podjetje ŠOŠTANJ 
in Tovarna usnja Šoštanj, ki je že pred tem 
imela velike težave v proizvodnji in pri pro
daji svojih proizv,odov. 
Doslej prehojena pot kaže, da smo na sloven
skem usnjarskem področju odigrali važno vlo
go v pogledu združevanja in razvoja te in-

dustl1ije. Takšno vlogo bomo ,odigrali tudi v 
bodoče, kaj,ti le gospodarsko močna združena 
usnjarska industrija s s·odobno organizacijo in 
medsebojno delitvijo dela ter dosledno ureje
nimi dohodkovnimi ·odnosi je garant za nemo
ten razvoj v vse ostrejših pogojih gospodar
j,enja. 
Skladno z integriranjem posameznih delovnih 
organizacij se je povečal tudi fizični uspeh 
proizvodnje, rasU so: izvoz, dohodek in osta
nek dohodka. 
Tako smo v preteklem letu izdelali 5,334.000 
kvadratnih metrov usnja, izvoz pa je znašal 
16,345.000 dolarjev. 
Cel:otni dohodek je znašal 142 S milijard, osta
nek dohodka pa dobrih 7 milijard S din. V 
letošnjem 1letu načrrtujemo pri svinjskem us
nju le za 1,8 O/o večjo proizvodnjo, pri gove
jem pa 12,4 O/o. 
To kar sem povedal do sedaj je biLo le suho
parno naštevanje dejstev in številk. Za vsemi 
temi uspehi, ki sem jih navedel, pa stoje de-

lovni ljudje, ki so se morali za dosego vseh 
teh rezultatov marsičemu odreči. To odreka
nje, ki je bLlo zavestno in ni temeljilo na od
tujevanju sredstev delovnim ljudem, pa je ro
dilo tudi obilne sadove, ki se ne kažej.o samo 
v proizvodni sferi, pač pa tudi na področju 
družbenega standarda. Vseskozi smo si priza
devali posvečati veliko skrbi družbenerpu 
standardu delovnih ljudi in smo v ta namen 
zgradili 259' stanovanj in namenili individual
nim graditeljem stanovanjskih hiš skoraj dve 
milijard S dinarjev stanovanjskega posojila. 
V zadnjem času gradimo na Vrhniki 20. sta
novanjski blok, adaptiramo stari dom počitka, 
da bomo vanj vselili 7 družin, v Šmartnem pa 
smo ravnokar predali ključe dvajsetim novim 
imetnikom stanovanjske pravice. Precej sred
stev smo porabili za dotacije športnim orga
nizacijam, krajevnim skupnostim, skratka za 
vse tisto, kar delovnemu človeku izboljšuje po
goje bivanja in njegovega vsestranskega in 
polnega razvo1a - delavca - strokovnjaka in 
samoupravljavca. Veliko sredstev vlagamo tu
di v strokovno izobraževanje ob delu, družbe
nopolitično izobraževanje in štipendiranje. 
Tako sedaj štipendiramo 60 učencev in štu
dentov, približno enako število štipendistov pa 
smo imeli tudi vsa prejšnja leta. Za naše de
lovne ljudi je dobro preskrbljeno tudi v času 
letnih dopustov, saj imata naša počitniška do
mova v �.trunjanu in na Belem križu skupno 
preko 80 postelj, poleg teh stacioonarnih kapa
citet pa imamo še 14 počitniških prilmlic, od 
katerih smo tri odpeljali začasno naJ Tolmin
sko kot solidarnostno pomoč naših de10vnih 
ljudi potresnemu pod:t10čju. Urejeno imamo 
tudi družbeno prehrano delavcev, saj je ravno 
ta objekt, v katerem se vrši seja•, namenjen 
družbeni prehrani naših delavcev kakor tudi 
drugim družbenim aktivnostim in delu druž
benih organizacij. 
Proslavljanje 30. obletnice IUV sovpada z ve
likimi revolucionarnimi spremembami v naši 
družbi. Naši delovni ljudje so dobili v rnke 
novo orožje, s katerim bodo lahko dosledno 
uveljavljali vse principe delavskega samou-
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pravljanja; to orožje je zakon o zdl'užcnem 
delu. Prav je, da ob proučevanju tega tako 
pomembnega zakona kl'ltično pregledamo na

šo samoupl'avno prakso, kajti le takšen pri
stop in takšno razumevanje tega nadvse po
membnega predpisa nom v praksi lahko zar.o
tovl tudi njihovo realizacijo, in sicer ne samo 
po črk! in :formalno, pač pa po vsej njeg-ovi 
revolucionarni vsebini, katel'e srž izhaja iz sa
mo ustave in teorije marksizma. Dejansko so 
naši delovni ljudje prevzeli v roke odločanje 
o bistvenih zadev:ih lastne reprodukcije še 
pred ustanovitvijo TOZD, kat· se je zgodilo 
ko11cem leta 1973, in sice1· takrat, ko so bila 
kot oblika neposrednega demolnatičnega od
ločanja ustanovljena samoupravna jedra. Prnv 
na samoupl'avnih jedrih se odloča in razprav
lja o vseh bistvenih zadevah, istočasno pa je 
ta oblika tudi lwmunikacljsko sredstvo oziro
ma subjekt komuniciranja. Zavedamo se, da 
naše samoupravno organiziranje, ki smo ga sa
moupravno uredili s podpisom zadnjega sa
moup1·avnega sporazuma o združitvi TOZD v 
OZD IUV, ni in ne sme biti enkrat za vedno 
zaključeno, saj bi bilo takšno prepričanje po
polnoma zmotno in nedialektično. 
P1izadevati si moramo, da bomo še bolj po
globil! dohodkovne -0dnose, načela solidarnosti 
in tudi ustanavljali TOZD tam, kjer so za to 
dani pogoji, ki jih določata ustava In zakon 
o združenem delu. Takšen pristop k reulizaclji 
zakona o združenem delu bo vsekakor garant 
naših 11adaljnjih uspehov in vsestranske per
spektive delovnih skupnosti, združenih v lUV. 
Prepdčan sem, da izražam mnenje vseh <-Ja
nov delovne siwpnosti, ko trdim, da želimo, 
da bi se skladno in uspešno razvijali tudJ v 
bodoče In da bi tako kot doslej tudi v prihod
nje prispevali kar največ k razvoju širše in 
ožje družbene skupnosti. 

Solidarno 

smo združili 

delo in 

sredstva 
Govor predsednika delavskega sveta TOZD 
USNJARNA VRHNIKA ob otvoritvi opekariie 
v Sinji gorici, dne 29. maja 1976. 

Govor predsednika DS TOZD Us1ijarna 
Vrhnika - Dodig Franca p1·i otvoritvi Nove 
opekarne 

Podpredseclnilc IS - SRS tov. Roman Atb?'eht 
nam je podelil visoko odlikovanje 
preclsednika. SFRJ Jo!!ipa Broza Tita 
Roman Albreht je bit tudi slavnostni 
govornik pri otvo,·itvi nove opekarne 

Danes slavimo novo delovno zmago, kl so jo 
dosegli delovni ljudje v organizaciji zdn1že
nega dela Industrije Usnja Vrhnika, in to v 
jubilejnem letu, ko praznujemo 30-letnico C:e
lovne organizacije. Ta Jubilej pa tudi sovpada 
z vrsto revolucionarnih in zgodovinskih do
godkov, med katerimi mot·amo vsekakor po

staviti na prvo mesto razpravo in sprejemanje 
zakona o združenem delu. :2:e v času, ko smo 
se pripravljali na izgradnjo nove opekarne,!,() 
se delovni ljudje nekdanje samostojne delov
ne organizacije Igrad, v katere sestavu Je 
bitla tudi temeljna organizacija Opekarne ka
lwr tudi sedanja temeljna organizacija Us· 
njarna Vrhnika, zavedali, da je takšno vl'llko 
investicijo, ki je širšega družbenega značaja, 
možno izvesti le z združitvijo dela in sredstev 
obeh temeljnih organizacij. Ta ekonomski hn
perntiv je tudi pripeljal do tesnejšega pove
zovanja obeh temeljnih ot·ganizaclj in končno 
do formalne pripojitve !grada k Industriji us

nja Vrhnika. Podobne oblike zdrnževanja dela 

in sredstev smo sicer poznali tudi že v pre
teklosti, saj smo to načelo skupaj z načelom 
solidarnosti uresničevali že v času, ko smo sa

nkali težko stanje 11ekdanjega usnjarsiw-krz
narskega kombinata Šmartno, T,ovarne obutve 
Rožnik in v zadnjem času Tovarne usnja Šo
štanj, Jel so vsi sedaj uspešni in enaicopravni 
člani velike družine Industrije usnja Vrhnika. 
Toda vse te spontane oblike solidarnosti In 
združevanja dela in sredstev so Imele glavni 



poudarek prav na socialis·tični soJidarnosti in 
manj na medsebojno samoupravno do.govorje
nih dohodkovnih odnosih iz naslova združeva
nja dela in sredstev. Prav nova Opekarna pa 
je primer, kalw se v življenju uresničujejo re
volucionarna določi,la zakona o združenem 
delu. 
Delavci temeljne organizacije Usnjarna Vrh
nika so se zavestno odločili, velik del svojega 
ostanka dohodka vložiti v izgradnjo Opekar'

ne, ker so menili, da bodo na ta način zdru
žena sredstva koristHa ne Ie obema temeljni
ma organizacijama, ki bosta participiraii na 
dohodku, pač pa tudi ožji in širši družbeni 
skupnosti. 
Delavci Industrije usnja Vrhnika smo trdno 
prepričani, da bo prav zakon o združenem de
lu s svojo bogato in jasno izdelano vsebino, 
zlasti v tistem delu, ki se nanaša na dražbeno
ekonomske odnose delavcev v združenem delu, 
odprl nove možnosti in perspektiv,e še bolj 
poglobljenega medsebojnega sodelovanja in 
poslovnega povezovanja, s tem prepričanjem 
in oboroženi s praktičnimi izkušnjami pretek
losti pa se že danes zavezujemo, da bomo s-to
rili tudi pos.Iej vse, da bi duh novega z.akona 
polno zaživel in se prelil v vse po,re našega 
samoupravnega sistema. 
Dovolite mi, da vas sedaj na kratko seznanim 
s potekom izgradnje nove opekarne in osnov
nimi podatki o tej, lahko rečem, »usnjarsko
opekarski« inves,ticiji kot tudi z osnovnimi po
datki in značilnostmi bodoče ·opekarske pro
izvodnje. Veliko več o vsem tem pa boste lah
ko izvedeli iz današnje slavnostne številke na
šega mesečnega glasila »USNJAR«, ki je po
svečena 30-letnici naših usnjarskih prizade
vanj in tudi tej novi delovni zmagi, ki je plod 
skupnih prizadevanj tako opekarjev kot us-
njarjev. 
Kljub temu, da se je zamisel o izgradnji ope
karne porodila že pred dobrimi štirimi leti, 
smo zaradi težko premostljivih težav glede iz
bora lokacije z gradnjo pričeli šele pred manj 

- kot dvemi leti, ko je bil položen temeljni ka
men za to novo opekarno. Od položitve te
meljnega kamna do danes je preteklo le 21 
mesecev in lahko smatramo, da smo opekarno 
zgradili v relativno kratkem roku. 
Pri izgradnji opekarne so sode1ova,li številni 
tuji in domači izvajalci. Domala vsi pa so se 
morali podrediti idejni zasnovi in projektni 
dokumentaciji te1• tehnologiji renomirane ita
lijanske firme »Putin«, s katero smo podpisali 
osnovno pogodbo. Pogodbena kapaciteta pa je 
120.000 komadov opečnih enot NF (noi·malnega 
formata) odnosno 20.000 enot modularnega 
bloka dnevno, kar odgovarja letni kapaciteti 
najmanj 35 miilij. komadov opečnih enot. Kot 
soizvajalci pa so pri izgradnji sodelovale še 
naslednje organizacije: 

Bedeschi iz Padove in domača podjertja: 
Meta,lprojekt - Ljubljana, Metalna - Mari
bor, Celik - Križevci, Dalit - Daruvar, ša-

Srebrno značko je med drugimi prejel tudi 
dolgoletni prizadevni delavec TOZD 
Usnjarna Vrhnika, tov. Anton Buček 

mot - Arandjelovac, Sever - Subotica, Kli
ma - Celje, Elektro - Ljubljana, Elektroser
vis - Grosuplje ter podjetji z Vrhnike Igrad 
in Kovinarska. 

Pri financiranju te naložbe pa je sodelovala 
Ljubljanska banka. 
Računamo, da bo v novi opekarni zaposlenih. 
le okrog 45 ljudi skupaj z režijskimi delavci, 
kar znese le 1,3 zaposlenega na 1 milijon ko
madov opečnih enot, kar je 7-krat manj, kot 
smo imeli za enako količino zaposlenih v stari 
opekarni in predsfavlja to izreden uspeh, saj 
je v Sloveniji najboljša do sedaj dosežena pro
duktivnost 2,5 deJavca na 1 milijon enot. 
Taka kapitalno intenzivna naložba je zato še 
toliko pomembnejša za naše občinsko gospo
da,rstvo, saj se že dolga leta ubadamo s kro
ničnim problemom pomanjkanja delavcev v 
naši občini. 
V prvem obdobju obratovanja bomo proizva
jali klasične vrste opeke, saj nas je restrikcija 
uvoza opreme zavrla, da bi realizirali že v tej 
fazi proizvodnjo .posebne vrste izolacijske po
rozirane opeke. Naše nadaljnje raziskave in 
hotenja pa so usmerjena na te no,ve vrste ope
ke in pos·ebne opečne elemente in upamo, da 
se bomo lahko približali zahtevam in željam 
gradbene operative. 
Celotna naložba v osovna sredstva za novo 
opekail'no znaša blizu 10 milijard S din, pri 
tem smo kot lastno udeležbo pri5pevali 
skoraj pofovico. 
Upravičeno pričakujemo, da bodo rezultati 
pokazali, da je ta naložba ekonomsko in druž
beno upravičena ter da bo pomenila novo 
vzpodbudo za še boljše rezultate v naši de
lovni organizaciji pa tudi v občinskem merilu. 

Najvišje 
• • 

priznan Je 
SO Vrhnika 
sta prejela 
Anton 
Debevec 
Karel 
Grabeljšek 

• 

1n 

Na predlog Komisije za odlikovanja in prizna
nja Skupščine občine Vrhnika so delegati vseh 
zborov Skupščine na zadnji seji odločili, da 
letos podelijo dve občinski priznanji - Pla-
keti Ivana Cankarja. • 

Plaketa Ivana Cankarja je največje občinsko 
priznanje, ki ga Skupščina občine ob nušem 
prazniku podeljuje najzaslužnejšim občanom 
za njihov prispevek h gospodarskem, politič
nem in kulturnem napredku občine. 
Letošnja odlikovanca, tov. Grabeljšek in tov. 
Debevec, sta vsak na svojem področju ·1E.liko 
prispevala, da je naša občina in Vrhnika 
postala poznana širom naše domo,vine, tako na 
kulturnem kot na g-0,spodarskem področju. 

TOV. ANTON DEBEVEC je ko,t glavni direk
tor OZD Industrija usnja Vrhnika v svojem 
15-letnem vodenju te organizacije do•segel ze
lo pomembne rezultate, ki jih lahko ocenju
jemo ko,t izjemne. 
Tov. Anton Debevec je prevzel mesto glavnega 
direktorja OZD Industrija usnja Vrhnika v 
času, ko so bile gospodarske razmere v pod
jetju že drugo leto zelo težke. Takrat se je 
med variantami za rešitev položaja omenjala 
celo likvidacija delovne organizacije. S pri
zadevnim in razumnim ukrepanjem, z načrtno 
izbiro sposobnih sodelavcev, stalno skrbjo za 
zaposlovanje strokovnih kadrov, z medernizaci
jo proizv·odnje, s povečanjem pr,oduktivnosti z 
razširitvijo in selekcijo asortimana proizvod
nje, z izboljšanjem kvalitete in usmeritvijo v 
izvoz je IUV pod vodstvom tov. Debevca kma
lu izboljšala svoj položaj in iz leta v leto hit
reje napredovala. Tako je v času do danes 
prerasila v največjega proizvajalca usnja v Ju
goslaviji. Njen delež, ki obsega 5,5 milijonov 
m2 usnja in krzna, predstavlja četrtino jugo
slovanske proizvodnje usnja. 
Posebno mesto v okviru republike je imela 
IUV pod vodstvom tov. Debevca na- področju 
integracij, saj danes združuje v svojem �esta
vu dve tretjini vseh slovenskih usnjarskih 
zmogljivosti, le-to je dosegla predvsem s pri
ključitvijo dveh velikih delovnih oirganizacij 
- nekdanji Usnjarsko-krznarski kombinat v 
Šmartnem pri Litiji in Tovarno usnja v Šo
štanju. 
Pomembne uspehe je IUV pod vodstvom tov. 
Debevca dosegla pri uveljavljanju na ino,zem
skem trgu. V zadnjih desetih letih se je raz
vila v enega največjih izvoznikov v naši re
publiki, kar je še posebej pomembno zaradi 
orientacije v izvozu na konvertibilno področje, 
kjer je v zadnjih letih stalno med prvimi pe
timi slovenskimi izvozniki. Po obsegu proiz
vodnje pa spada med največje slovenske pro
izvodne organizacije in med 100 največjih pro
izvodnih organizacij v Jugos1laviji. 
Delovna organizacija, ki jo vodi tov. Debevec, 
vlaga svoja sredstva ne le v modernizacijo us
njarske proizvodnje, temv-eč tudi na druga 
področja. Tako bo letos dogradila na Vrhniki 
novo, moderno opekarno, namesto današnje 
tehnološko zastarele. 
Vse naštete uspehe je IUV dosegla v času, ko 
jo vodi kot glavni direktor tov. Debevec, ki 
je poleg velike sposobnosti upravnega vode
nja vedno stremel za čimboljšo organizacijo 
samouprav v OZD. V tem času je doživela tudi 
samoupravna organiziranost v IUV pomemben 
razvoj z uvedbo samoupravnih jeder in že 
. pred sprejetjem nove ustave je uvajala dele
gatski sistem v samoupravni organiziranosti. 
Tov. Debevec je tudi kot občan imel vedno po
sluh za potrebe kraja. Dolga leta že aktivno 
deluje v vodstvih družbenopolitičnih o,rgani
zacij, kjer je opravljal doslej najodgovo,rnejše 

S PLAKETO IVANA CANKARJA je bil 
nagrajen na slavnostni seji vseh zborov SO 
Vrhnika naš glavni direktor 
ANTON DEBEVEC 
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naloge. Veliko časa in svojih sposobMsti pa 
namenja tudi delovanju v telesno-lmlturnih 
organizacijah in društvih. 

KAREL GRABELJŠEK-GABER je bil :·ojen 
J8. 10. 1906. leta na Vrhniki v delavski c•t·užini. 
T,lrnj ob izbruh,1 vojne se je vrnil v svoj roj
strni kraj in začel aktivno sodelovati v 11a
roclncosvobodilnem gibanju. Bil je med oqa
nizato1·ji OF na V1·bnild, 1942. leta je odše,1 v 
partizane. Tudi lrnt partizan je deloval na 
vrhniškem področju, kjer je organiziral SPZZ 
in SKOJ. Kasneje je bil sekretar partijske šole 
za Notranjsko okrožje. Urejal .ie tudi ,,Not
eanjski glas«, na,to »Dolenjske novice•• in bil 
partizanski novinal' v Trstu in na za�echmju 
I. slovenske vlade v Ajdovščini. 
Karel Grabeljšek, občan Vrhnike, je aktivno 

Pisatelj Karel Grabeljšek prejema najvišje 
priznanje Skupščine občine V1·/inika 
PLAKETO IVANA CANKARJA 

sodeloval v svojem rojstnem kraju na vseh 
področjih družbenopolitične in kultu·rne de
javnosti. Med našo mladino, zlasti še med pio
nil'.ii, neull'udno s pisano in živo besedo obllja 
tradicijo naše borbe ter budi v mladih srcih 
ljubezen do domovine. 

Grabeljšek, lmjižev11ik, nam v svojih številnih 
delih prikazuje in ohranja čas našega l>oja :,;a 
svobodo, boj notranjskega kmeta in proletarca 
za ideale revolucije, opisuje povojno obdobje 
z vsem! svetlimi in temnimi trenutki uspehov 
in razočaranj, sk1·atka, prikazuje živl ,jenje 
takšno, l(aln·šno v resnici tudi je. S svojimi 
mladinskimi deli pa na najprimerneHi nač:lti 
ohranja tradicijo NOB, vzgaja mladi rod v 
ljubezni do domovine. 

Karel Grabeljšek se zaveda tudi vrednosti 
kuHurne dediščine, ki 11am jo je zapustil ua� 
rojak, veliki Slovenec Ivan Canl<ar, saj je ,,Jo
ži,! veliko truda v ureditev Cankarjevega ,�1u
zeja na Vrhniki. Tudi sedaj neutrudno s svojo 
preudarno besedo sodeluje in veliko prispeva 
k snovanju kulturne politil,e naše občine, še 
posebno v letošnjem letu, ko praznujemo 100-
letnico rojstv;:i, Ivana Cankarja. 

Obema odlikovancema čestitamo! 
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Odliko-
vanec
Leopold 
Rapuš 
Na podlagi določil statutarnega dogovora o 
orga11izlranju In delovanju sindll,atov in zve
ze sindikatov v SR Sloveniji ter določil pra
vilnika republišlcega sveta Zveze sindil,atov 
Slovenije o podeljevanju zlatega znaka sindi
katov Slovenije je odbor za podelitev zlatega 
znaka na svoji seji, 14. maja 1976, sprejel sklep 
o podelitvi zilatega znaka sindikatov Slovenije 
v letu 1976 desetim sindikalnim organizacijam 
in 49 sindil{alnim delavcem. 
Za ures11lčevanje delavskih interesov 7. dolgo
letnim delom v sindikalni organizaciji in ;,a 
pomembne uspehe v njenem uveljavljanju In 
razvoju je pr()jel delavec - vodja izmene v 
obdelovalnici TOZD Usnjarna Vrhnil,a, I,�o
pold Rapuš. 

Obrn�ložitev odbora: 
Med okupacijo je bil ocl leta 1942 do osvobo
ditve v in<teL·nacij i in v zaponi v Italiji in v 
Nemčiji. V KPS je bil sprejet Ieba 1945. 
V politično delo se je vključil kot mladinec. 
Po osvoboditvi .ie bil sekretar komiteja SKOJ 
v Trebnjem, nato se je leta 1952 zapo,sli\ v In
dustriji usnja Vrhnika. Isto leto je biJl izvoljen 
za pl1Cdsednika sindikalne podružnice podjet
ja, nato pa so ga v letu 1954 izvolili za pred
sednika občinskega sveta ZSS na Vl'lrnild. Kot 

Leopold Rapu� 

prostovoljec je s tem zaupane naloge uspešno 
opravljal do leta 1959. V ,tem času je bil tudi 
član okrajnega sindikalnega sveta Ljubljana 
olrnlica. Leta 1959 je bil izvoljen za sekretarja 
občinskega komiteja ZKS, naslednje leto pa 
je dokončal srednjo politično šolo CK ZKS. 
Po tej šoli je ponovno pt1evzel dolžnost pred
sednika občinskega sveta Zveze sindikatov 
Slovenije in jo opravljal do leta 1963. ko, se je 
na svojo željo vrnil na delo v pi-oizvodnjo v 
Industl'ijo usnja Vrhnika. 
Leopold Rapuš pa ni deloval al,tivno samo v 
sindikatu ali zvezi sindikatov. Ko se je vrnil 
v podjetje, je bil leta 1963 izvoljen za sekre
tarja osnovne organizacije ZK in kasneje v 
delavski svet, v okviru 1,aterega je vodil ko
misijo za nag1·ajevanje. BH je tudi več let od
bornik občinslce slmpščine in član občinske 
lrnmisije za podeljevanje štipendij. 

Tudi sedaj de.la v komiteju občinske konfe
rence ZKS Vrhnika in vodi hkra.ti njegovo 
komisijo za idejna vprašanja. Je še član dele
gacije krajevne skupnosti za skupščino občine, 
tn·edsednik aktiva neposrednih proizvajalcev 
občit1sl{e lwnference ZK in predsednik samo
upL·a vne delavske kontrole v organiu1ciji 
združenega dela. 
LeopOlld Rapuš se odlikuje po svoji pl'edano
sti delavskim interesom in je zato dober del 
svojega družbenega udejstvovanja pos\·etil 
ravno delu v sindikatu in zvezL sindikatov tet' 
v zvezi komunistov kot organizacijah delav
skega gibanja. Pri tem pa se je vedno vklju
čeval v samoupravne odločitve in odnose lcot 
aktiven samoupravljavec in ob tem iskal naj
ustreznejše samoupravne odločitve ter rešitve. 
Leopolda Rapuša so v letu 1973 proglasili v 
Industrija usnja Vrhnika za vzomega samo
upravljavca. 

Odlikovancu Leopoldu Rapušu iskreno česti· 
tamo! 

Osnutek 

zakona o 

združene111 delu 
Konec aprila je Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
sprejel osnutek zakona o združenem delu. To 
je zakonodajni akt, ki bo celovito urejal od· 
nose v združenem delu, kaiterega namen je po
polneje izraziti socialistično in samoupravno 
bistvo teh odnosov, zlasti pa pravno nelast
niški značaj družbene lastnine. S tem zako
nom se uresničuje intencija Ustave SFRJ, v 
praksi. Ustava namreč določa, da fedel'acija 
po zveznih organih »u1·eja temeljne pravice 
delavcev v združenem delu, s katerim so za
gotavlja njihov položaj v samoupravnih in 
družbeno-ekonomslcih odnosih ter temeljne 
prnvice in obveznosti organizacij zdl'lli.ene�a 
dela, samoupravnih interesnih skupnosti, dru· 
gih samoupravnih organizacij in skupnosti in 
družbeno političnih skupnosti �ede sredstev, 
ki so družbena la.stnlna.« 

Glede na pomembnost zakona, s katedm IJo
mo na podlagi medsebojnega združevanja svo
jega dela nadaljevali in določili obseg, obliko 
in smoter svojih celokupnih odnosov, pravic 
in obveznosti ter odgovornosti, teme'lječih na 
delu, vodimo tudi v organizacij! zdniženega 
dela Industrije usnja Vrhnika široko razpra
vo, s katero skušamo približati zakon sleher
nemu dela,vcu. K tej razpravi bo prav gotovo 
pripomogla tudi razčlenitev zakona v našem 
časopisu Usnjar, v katerem bo v nadaljevanju 
objavljena vsebina zakona. 

Kaj je p1·avzaprav vodilo zakonodajai!ca k prl
p1·vi tako temeljitega lrndeksa o združenem 
delu? V prvi vrsti določiti temelje sistema 
združenega dela na vseh področjih in v vseh 
odnosih. V zvezi s tem so v osmitku urejeni 
odnosi, ld jih je doslej urejalo več zveznih 
zakonov, kot npr. zakon o medsebojnih raz
merjih delavcev v združenem delu, zakon o 
ugotavljanju in obračunavanju celotnega do
hodka in dohodka v temeljnih 01.·ganizacljah 
združenega dela, zakon o konstituiranju orga
nizacij združenega dela in na njihovem vpisu 
v sodni register, zakon o pravnem prometu z 
clrnžbenimi sredstvi temeljnih organizacij 
zdl'Uženega dela itd. 
z namenom, da se uredi celota odnosov v 
združenem delu, je v osnutku razčlen.i�na tu
di tvarina o družbeni lastnini. v kateri je za
snovano delo delavcev v združenem delu, tva
rina o družbenih dogovorih in samoupr�vnih 
sporazumih. V osnutku zakona so vgrajeni tu
di nekateri sistemski odnosi s področja drnž
benega planiranja, denarnega sistema, kredit
nega sistema, sistema premoženjskega in 
osebnega zavarovanja l.td. Predvsem pa zakon 
urejuje temeljne odnose v združenem delu, s 
katel'im se zagotavlja ustavni položaj delav
cev in njihova neodtujljiva pravica, cla odlo-



čajo o svojem delu in pogojih ter rezultatih 
svoj,ega dela. 
V osnutku zakona je združeno delo pojmovno 
razčlenjeno kot družbeno ekonomski {ldnos. V 
združenem delu, zasnovanem na samouprav
nih temeljih je izražen predvsem proizvajalen 
odnos, v katerem se uresničuje spajanje dela 
in sredstev v rokah delavcev in se odpravlja 
odtujenost delavcev od materialnih pogojev 
in rezultatov njihovega dela. Združeno delo 
zagotavlja torej, da delavec, uveljavljajoč 
svojo pravico dela z družbenimi sredstvi na 
podlagi svojega živega in minulega dela, ,od
loča o vseh vprašanjih, ki zadevajo upravlja
nje dela in družbenih sredstev, ter njegov ma
terialni in družbeni položaj. 
Zakon izhaja iz načela, da je celotna nova 
vrednost ki jo ustvarijo delavci v združenem 
delu, dr�žbena lastnina, da pri njeni delitvi 
sodelujejo vsi delavci, ki so prispevali k _ust
varjanju nove vrednosti. Na novo ustvarJena 
vrednost se uresničuje v denarni obliki kot 
dohodek temeljne organizacije. V dohodku, ki 
ga ustvarijo delavci na področju materialne 
proizvodnje, so vsebovani tudi rezultati dela 
delavcev v družbeni dejavnosti. S tem je do
ločeno, da je na novo ustvarjena vrednost v 
združenem delu rezultat dela delavcev v te
meljnih organizacijah na področju materialne 
proizvodnje koit tudi dela drugih delavcev v 
združenem delu vštevši tudi dela delavcev v 
temeljnih organizacijah na področju izobraže
vanja, kulture, znanosti, _zdravstva itd. D�ho
dek temeljne organizaciJe se dosega odvisno 
od uspehov pri delu in od rezultato·v,_ dosež�
nih pri pripravljanju sredstev za pro1zvod11Jo 
v družbeni lasti in gospodarjenju z njimi. V 
skladu s tem vsebuje osnutek tudi konkretne 
rešitve za ureditev odnosov, povezanih s skup
nim ustvarjanjem dohodka, ki omogočajo, da 
se popoJnoma izražajo posamezni in_ skupni �n
teresi delavcev, da iz dohodka, svoJe temelJne 
organizacije združujejo ,sredstva v tiste oblike 
združevanja dela in sredstev, ki bodo dale 
najboljše rezultate v skupnem ustvarjanju 
dohodka in pri povečanju produMivnosti nji
hovega: in skupnega družbenega dela. Na ta 
način se v medsebojni povezanosti in odvisno
sti pri ustvarjanju skupnega dohodka zago
tavljajo pogoji za povečanje dohodka temelj
ne organizacije, s tem pa tudi za povečanje 
osebnih dohodkov delavcem in za popolnejše 
zadovoljevanje njihovih osebnih in skupnih 
potreb. S tem postane dohodek v pravnem 
smislu družben in neposreden motiv dela in 
gospodarjenja, hkrati pa ,tudi izraz in mated
alna o,snova socialističnih družbeno-ekonom
skih odnosw in materialna osnova, uresniče
vanja delovnih in življenjskih, osebnih in 
skupnih potreb ter interesov in splošnih druž
benih potreb. S tem v zvezi so v ,osnutku za
kona razčlenjene tudi določbe ·O odgovornosti 
delavcev v združenem delu, zlas.ti pa pri iz
polnjevanju obveznosti, da družbeno in eko
nomsko smotrno uporabljajo družbena sred
stva, jih nenehno obnavljajo in povečujejo ter 
da vestno izpolnjujejo svoje delovne obvez
nosti, povečujejo pr.oduktivnosrt svojega in 
skupnega družbenega dela ter proizvodno ali 
drugo dejavnost, ki jo opravljajo, prilagajajo 
zahtevam trga in samoupravno dogovorjeni 
družbeni delitvi dela. Temu naj bodo podre
jeni odnosi v razporejanju in deHtvi dohodka. 
Z uresničevanjem načela o združevanju dela 
in sredstev sta neposredno povezana kreditno 
monetarni in bančni sistem. Glede tega osnu
tek določa samo osnovo sistema, po kateri se 
morajo med tistimi, ki uporabljajo ta sred
stva. zasnovati takšni medsebojni odnosi, ki 
temelje na enakih načelih kot medsebojni od
nosi, ki temeljijo na združevanju dela in sred
stev nasploh. Na teh temeljih so v osnutku 

11 razčlenjene tudi določbe o razporejanju do
hodkov, ki jih banke ustvarjajo s svojim po
slovanjem. 
Osnutek vsebuje načelne druočbe o družbe
nem planiranju s stališča usklajevanja skup
nih interesov pri ustvarjanju skupnega dohod
ka na podlagi samoupravnega prevzem:mja 
obveznosti in odgovornosti glede združevanja 
dela in sredstev za določeno plansko obdobje 
in glede uresničevanja skupnih cHjev in na
log v družbeni reprodukciji. 

Zaradi izvajanja navedenih načel v družbeno 
ekonomskih odnosih osnutek razčlenjuje os
novne oblike združevanja. V tem smisiu so v 
osnutku podrobno razčlenjene določbe v te
meljni organizaciji kot delu delovne organi
zacije in osnorvni obliki združevanja dela ter 
določbe o delovni organizaciji kot osnovni ob
liki združevanja temeljnih organizacij. Na
tančneje pa so določeni tudi pogoji, po katerih 
imajo delavci v združenem delu pravico in 
dolžnost organizirati temeljno organizacijo. 
Temeljna organizacija je osnova združevanja 
v delovno organizacijo, v sestavljene organi
zacije in druge oblike združevanja dela in 
sredSltev. Temeljna organizacija je osnovna 
samoupravna skupnost delavcev, v kateri de
lavci volijo delegate v organe upravljanja v 
vsaki organizaciji združenega dela, samou
pravni interesni skupnosti ali v drugi sarnou
pravni organizaciji in skupnosti ter delegacije 
in delegate, da bi tako uresničevali svoje pra
vice, obveznosti in odgovornosti in organizi
rano sodelovali pri opravljanju funkcij druž
benopoUtičnih skupnosti. V osnutku je dolo
čeno, da je delovna organizacija samostojna 
samoupravna organizacija delavcev povezanih 
s skupnimi interesi pri delu in pridobivanju 
dohodka, organiziranih v temeljne organiza
cije v njeni sestavi. V delovni organizaciji se 
izjemoma lahko uresničujejo tudi funkcije te
meljne organizacije, če ni pogojev da se v 
njeni sestavi organizirajo temeljne organiza
cije. Tudi sestavljena organizacija je samo
stojna samoupravna organizacija, v katero se 
lahko združuje delovno organizacijo, da bi ta
ko uresničevale skupne cilje. Vendar je se
stavljena organizacija takšna oblika združe
vanja, v katero se delovne 01·ganizacije zdru
žujejo prostovoljno. 
V zakonu so urejena vprašanja, ki zadevajo 
odločanja delavcev na zbodh, z refer,endumom 
in z drugimi oblikami osebnega izrekanja ter 
po delegatih v delavskem svetu v temelj
nih in drugih organizacijah združenega deia 
oziroma po delegacijah in delegatih v organih 
uprav,ljanja v samoupravnih interesnih skup
nositih, in skupščinah družbenopolitične skup
nosti. Pri tem je zlasti pomembna ureditev 
tvarine, ki zadeva samoupravno sporazume
vanje in družbeno dogovarjanje. Samouprav
ni sporazumi in družbeni d,)govori so namreč 
osnovni pravni akti, s ka,terimi delavci in dru
gi delovni ljudje samoupravno urejajo druž� 
benoekonomske in druge samoupravne odno
se in svoje medsebojne pravice, obveznosti in 
odgovornosti v združenem delu. To so nova 
oblika pravnih aktov, ki doslej niso bili ure
jeni z zakonom. 

Nadaljevanje prihodnjič! 

A. Z. 

Vsi dogovori, 
na katerih 
temelji plan, 
bodo sprejeti 
do konca leta 
- Za uresmcevanje dogovorjene politike ce
lotnega razvoja države v obdobju od leia 1076 
do 1980 so posebnega pomena energetika, agro
industrijski kompleks, surovinske dejavno,sti, 
strojegradnja in ladjedelništvo, magistralni 
promet in tujski turizem 
- Nove zmogljivosti morajo biti zasnovane na 
domačih virih ter usklajene s potrebami do
mačega trga in z možnostmi za racionalen iz
voz 
- Do konca leta 1976 bodo sklenjeni samou
pravni sporazumi in dogovori, s katerimi se 
zagotavlja kontinuiran razvoj dejavnos,ti po
sebnega pomena 
- Zagotoviti družbeno učinko,vitost in racio
nalnost investicij 
- Organizacije združenega dela, ki opravlja
jo mednarodne in tranzitne stodtve, se bo ob
ravnavafo kot izvoznike 
Usklajevanje stališč republik, pokrajin do 
tretjega dela O&nutka Družbenega plana Ju
goslavije za obdobje od l. 1976 do 1980 (poseb
ne obveznosti in naloge} je bilo uspešno kon
čano 3. junija v Odboru za družbeni plan in 
razvojno pruiti@o Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. V zelo konstruktivnem in 
delovnem ozračju so delegati na petih sejah 
Odbora podali mnogo pripomb, dopolnitev in 
predlogov za vnovično oblikovanje posan1:ez
nih točk Osnutka plana. Pri tem je bila izra
žena visoka stopnja pripravljenosti za dose
danje soglasje glede točk, o katerih so imeli 
delegati različna mnenja. 
Ker smo v prejšnjih številkah »Poročevalca« 
prikazali prvotno in spremenjeno besedilo te
ga dela Osnutka plana, za zdaj podajamo kar 
najbOilj strnjen pregled sprememb in dopol
nitev, do katerih je prišlo v postopku uskla
jevanja stališč republik in pokrajin. 

Dejavnosti posebnega pomena 

V uvodnem delu Osnutka plana so spremem
be, s katerimi se poudarja, da se posebne ob
veznosti in naloge nanašajo na dogovorjeni 
razvoj dejavnosti, ki so posebnega pomena za 
realizacijo dogovorjene politike celotnega raz-
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voja države v obdobju od l. 1976 do 1980. Kot 
je navedeno, gre pri tem za naslednje dejav
nosti: (1) energetika (proizvodnja in prenos 
električne energije, proizvodnja in predelava 
premoga, nafte, naravnega in tehničnega pli
na); (2) agroindustrijski kompleks; (3) suro
vinske dejavnosti katerih proizvode se pre
težno izvaža ali ki pomembneje prispevajo k 
nadomeščanju uvoza, črna metalurgija barv
nih kovin, proizvodi bazične kemije in neko
vinski proizvodi; (4) strojegradnja in ladje
delništvo; (5) magistralni promet; (6) tujski 
turizem. • 

Tudi v točki, v kateri je govor o tem, da fe
deracija, republike in pokrajine prevzemajo 
posebne obveznosti in naloge, so vnešene po
membne spremembe. Med drugim je natanč
neje do1očeno, da omenj,eni subjekti planira
nja pospešujejo združevanja dela in sredstev, 
ne pa, kot je bilo rečeno v prejšnjem besedi
lu, da ustvarjajo pogoje za takšno združeva
nje. Dopolnjena je tudi formulacija o pospe
ševalnih ukrepih za naložbe v razvoj dejavno
sti, v katere gredo te naložbe, maksimalno 
usklajene s potrebami domačega trga in z 
možnostmi za racionalen izvoz, mo-rajo biti 
zasnovane tudi na domačih virih. Pridano je 
stališče, da veljajo dogovorjeni pospeševalni 
ukrepi za ves čas izgradnje. 

V usklajenem besedilu Osnutka plana je nova 
podtočka, v kateri je predvideno, da se Skup
ščini SFRJ vsako leto predloži s poročilom o 
uresničevanju plana ,tudi ana1lizo pogojev go,
spodarjenja in položaja dejavnosti posebnega 
pomena. To analizo se naredi na podlagi za
ključnih računov in dogovorjenih kazalcev za 
predhodno leto. 

Glede določanja kontinuitete izgradnje zmog
ljivosti v dejavnostih posebnega pomena je 
dogovorjeno, da se samoupravne sporazume 
organizacij združenega de!la in dogovore re
publik :ter pokrajin sklene do konca l. 1976 
(namesto prejšnje formulacije, po kateri bi 
morali biti sk,lenjeni ti sporazumi in dogovori 
do konca l. 1977). 

Nadaljnja razčlenitev pospeševalnih ukrepov 

Kar se tiče pospeševanja dogovorjenega raz
voja v okviru dejavnosti posebnega pomena, 
so preformulirani ukrepi, ki jih bo podvzema
la federacija. Izločen je odstavek, v katerem 
je bilo določeno, na katero uvozno opremo se 
bodo nanašale olajšave v okviru carinskih 
kontingentov. Odstavek, v katerem je bilo go
vora o urejanju vprašanj odplačila devizne 
komponente za naložbe v dejavnosti, ki ne 
do-segajo zadostnega deviznega pritoka, je na
domeščen z novim besedilom. Tako je pred
videno, da se bo z dogovorom republik in po
krajin določilo tudi druge pospeševalne ukre
pe ekonomske politike za razvoj tistih dejav
nosti, ki so posebnega pomena za uresničeva
nje politike celotnega razvoja države, in sicer 
glede na njihove posebnosti. 

Dogovorjeno je, da bo Zvezni izvrsm svet 
predlagatelj vnesel na ustrezno mesto v dru
gem delu Osnutka plana zamisel, da se bo or
ganizacijam združenega dela z dogovorom re
publik in pokrajin zagotovilo ustrezen znesek 
deviznih sredstev za tiste proizvode, ki jih za
voljo režima izvoznih omejitev in prepovedi 
niso mogle doseči. V zvezi s tem je tudi re
čeno, da je treba upoštevati, kako se to vpra
šanje ureja v deviznem sistemu (,o tem je bilo 
govora pri prejšnjem obravnavanju tega vpra
šanja v Odboru). 

Dopol.njena je tudi točka, ki se nanaša na po
speševalne ukrepe republik in pokrajin. V no
vem odstavku je rečeno, da bodo republike in 
pokrajine dogovorno navajale in spodbujale 
zainteresirane organizacije združenega dela v 
tem, da z namenom zadovoljevanja potreb go
spodarstva, kadar teh potreb organizacije ne 
morejo zagotoviti na racionalni podlagi, zdru
žujejo dela in sredstva za razširitev obstoje
čih in zgraditev novih zmogljivosti na pod
roč_jih, ki imajo komparativne prednosti. 

Namen je, da se pri tem zagotovi ustrezno 
družbeno učinkovitost in smotrnost investicij. 

Ukrepi in naloge glede razvoja 
posameznih dejavnosti 

Tudi pri uskfajevanju stališč glede ukrepov, 
ki se jih bo podvzemalo za dogovorjeni raz
voj posameznih dejavnosti posebnega pome
na, je prišlo do ustreznih sprememb besedila 
Osnutka plana. 
V točki, kjer so našteti ukrepi na področju 
magistralnega prometa, je natančneje določe
no, da se organizacije združenega dela, ki 
opravJjajo mednarodne in tranzitne prometne 
storitve, obravnava kot izvoznike v skladu s 
sistemom, s katel'im se ureja ekonomske od
nose s ,tujino. 
Predvideno je tudi, da se z dogovorom repub
lik in pokrajin zagotovi nadailjnjo prerazdeli
tev dela davka na naftne derivate in sicer v 
dobro prispevkov in nadomestil, ki so name
njene naložbam v dogovorjeni razvoj cestne
ga omrežja. 
Vključena je tudi nova podtočka, s katero je 
določeno, da samoupravne interesne skupno
sti oziroma organizacije združenega dela PTT 
prometa ob dogovoru republik in pokrajin 
podvzemajo ukrepe in ustvarjajo pogoje za 
realizacijo programa magistralnih TT linij. 
Da bi se čimbolj natančno do-ločil položaj tu
rističnega gospodarstva, je usklajeno stališče, 
naj se v okviru ukrepov za pospeševanje iz
voza, in to v skladu z deviznim sistemom z 
dogovorom republik in pokrajin rešuje odprta 
vprašanja stimulacije deviznega pritoka, ki se 
ga dosega s tujskim turističnim prometom, saj 
se ga ne evidentira v organizacijah združene
ga dela turističnega gospodarstva. 
V besedilu, ki se nanaša na posamezne gospo
darske panoge, vključene v dejavnosti poseb
nega pomena so opravljene manjše spremem
be prejšnjih kvantifikacij. Po drugi plati so 
natančno določeni roki, do katerih bi veljalo 
izdelati bilance aU skleniti družbene dogovo
re. Tako je rečeno, da bo energetska bilanca 
za obdobje do l. 1985 pripravljena do konca 
l. 1978. Republike in pokrajine bodo do konca 
leta 1976 sklenile dogovor o plinifikaciji drža
ve, vIDljučno tudi o virih oskrbe s plinom ter 
medsebojnem povezovanju mreže plinovodov. 
Glede črne metalurgije je sklenjeno, da bo z 
dogovorom o razvoju te panoge v naslednjem 
petletju podrobneje opredeljen obseg in asor
timent proizvodnje. 

Dogovori o razvoju dejavnosti posebnega 
pomena - sestavni del plana 

V sklepnem delu tretjega dela Osnutka plana 
(novo besedilo) je rečeno, da je del zasnovan 
na dogovorih o temeljih Družbenega plana Ju
goslavije za obdobje od l. 1976 do 1980, ki so 
že sklenjeni ali pa bodo sklenjeni do sprejetja 
plana. Za primer, če kateri od teh dogovorov 
ne bi bil sklenjen v predvidenem roku, je do
ločeno da republike in pokrajine prevzamejo 
obveznost, da jih sklenejo do konca l. 1976. Ti 
dogovo11i tvorijo ser,tavni del Družbenega pla
na Jugosfavije. Pripominja se, da bo plan, če 
bo potrebno, ustrezno spremenjen in dopol
njen. Pri tem se izhaja iz načelai kontinuira
nega planiranja. 
Dele plana, ki se nanašajo na vprašanja raz
voja gospodarsko manj razvitih repub,lik in 
SAP Kosova, ki so ostali neusklajeni, se bo 
naknadno vneslo, pri čemer bo besedilo plana 
ustrezno spremenjeno. 

(Vir: Poročevalec. 17, · 1976) 

Družbeni plan 
SR Slovenije 
za obdobje od 
leta 1976 1980 
Letos bomo prv1c sprejemali družbeni sred
njeročni plan Jugoslavije, ki bo temeljil na  
temeljih družbenega plana republik, na samo
upravnih sporazumih o temeljih planov samo
upravnih organizacij in skupnosti in njihovih 
planih, na dogovorih o temeljih družbenih 
planov občin, mest in regionalnih skupnosti 
in njihovih planih ter na skupno ocenjenih 
možnostih in pogojih za razvoj v republiki. Z 
družbenim planom republike se zagotavlja 
uresničevanje pravic delavcev v temeljnih in 
drugih organizacijah z druženega dela ter vseh 
delovnih ljudi, da v republiki odločajo o po
gojih za pridobivanje in uporabo dohodka in 
da na tej podlagi določajo skupno politiko go
spodarskega in družbenega razvoja v repub
liki. Novi sistem socialističnega samouprav
nega planiranja smo šele začeli graditi, zato 
je v sedanji fazi dela in priprav na srednje
ročni plan še veliko usedlin starega način a 
planiranja. Pri planiranju se premalo izhaja 
iz dejanskih dohodkovnih soodvisno,siti in s 
tem povezanega združevanja dela in sredstev. 
Dohodek šele postaja osnova in vsebina druž
benega planiranja. Zlasti ugotavljamo, da za
ostaja celovito planiranje v temeljnih in dru
gih organizacijah združenega dela in v njego
vih asociacijah, ker se njegovi plani vse pre
več omejujejo na razvoj materialnih pogojev 
za proizvodnjo, zanemarjeni pa so problemi 
razvoja družbenih dejavnosti ter problemi 
prostorskega razvoja. Na področju družbenih 
dejavnosti pa ugo-tavljamo, da je premalo 
medsebojne povezanosti in usklajenosti med 
samoupravnimi sporazumi o temeljih planov 
v samoupravnih interesnih skupnostih i.n da 
zlasti programi niso usklajeni z realnfmi mož
nostmi razvoja. 
Rezultati dosedanjega petletnega o-bdobja 
1971-1975 kažejo še vedno dinamično rast ma
terialne proizvodnje in storitev, ki pa je bila 
nekoliko počasnejša kot v predhodnem obdob
ju. Zaradi gospodarske recesije v industrij
skih državah in gospodarskega neravnovesja 
v svetu je prišlo tudi pri nas do upadanja ra
sti družbenega proizvoda, ki je raste! le po 
stopnji 6,5 °/o (predvideno 7 O/o). V petih letih 
je družbeni proizvod porasel za 37 O/o, v tem pa 
industrijska proizvodnja za 50 O/o. 
Na temelju nove ustave je prišlo tudi do pre
obrazbe združenega dela in oblikovanja novih 
samoupravnih socialističnih produkcijskih od
nosov, tako v organizacijah združenega del� 
kot v celotni družbeni reprodukciji. Preosno
van je bil celotni finančni sistem in likvidi
ran državni kapital, doseženi pa so bili tudi 
pozitivni premiki v samoupravnem urejanju 
na področju družbenih dejavnosti. Dooeženi 
so bili ugodni rezultati pri izboojševanju živ
ljenjskih in delovnih pogojih delavcev ter po
večana zaposlenost. Le-ta se je povečala za 
24 O/o, življenjski standard pa je poraste! za 
32 O/o. Zaradi hitre rasti družbenega standarda 
(stanovanje, zdravstveno in ,otroško varstvo), 
za katerega so večji del sredstev delovni 
ljudje prispevali sami, pa .so realni o�ebni do
hodki na zaposlenega stagnirali. Nerazveselji
vo je tudi dejstvo, da je delež produktivnosti 
v naraščanju družbenega proizvoda znašal le 
34 O/o (predvideno 75 O/o). Pomembni premiki so 
bili sforjeni tudi v povečanem in hitrejšem 
razvoju nezadostno razvitih območij, pred
vsem na gospodarskem področju, dočim pa se 
področje infrastrukture in družbenih dejavno
sti še vedno neustrezno razvija. Tako je prišlo 
do nekaterih perečih gospodarskih proble
mov, ki se kažejo v veliki odvisnOGti sloven
skega gospodarstva od uvoza energije, suro
vin, reprodukcijskega materiala, opreme in 



telmofogije ter s tem povezanim deficitom v 
zunanje-trgovinski menjavi, ki vedno bolj po
staja omejitveni faktor za nadaljnji hitrejši 
razvoj. Od leta 1973 se je poslabševal položaj 
gospodarstva v delitvi, kar se kaže v poslab
šani akumulativni in repr.oduktivni sposobno
sti" v nekaterih proizvodnih grupacijah. Ob 
prehodu na no.vo srednjeročno obdobje so si
ce11 zaznavne spremembe v strukturi investi
cij, doseženi so uspehi pri umirjanju cen in 
delno zmanjšan defidt v blagovni menjaui s 
tujino, vendar se vsi ti rezultati kažejo še 
predvsem kot posledica administrativnih ome
jitev. Nad vsemi do sedaj omenjenimi proble
mi pa prevladujeta še stagnacija in inflacija, 
tako da je izboljšanje polo.žaja, ki je osnovna 
naloga v novem srednjeročnem obdobju, do
kaj kompleksna zadeva. 
Upoštevaje sklepe, stališča in aktivnosti, ki se 
nanašajo na dosedanje snovanje družbenega 
plana, SR Slovenije in SFRJ, so temeljni cilji 
družbenega in ekonomskega razvoja v obdobju 
1976-1980, ki bodo zagotovili kvaliteten na
predek v razvoju proizvajalnih sil in družbe
noekonomskih odnosov, naslednji: 

- utrjevanje in kvalitetni napredek v po,lo
žaju delavca v združenem delu kot odločil
nega dejavnika razširjene reprodukcije, ki vo
di k uveljavljanju dela in ustvarjalnosti ter 
kl'epitvi varnosti, družbene samozaščite in 
ljudske obrambe; 

- stalno izboJjševanje življenjskega standar
da delavcev in občanov, ob poudarjeni kre
pitvi družbenega standarda na osnovah soli
darnosti ter vzajemnosti in socialne varnosti, 
zlasti na osno,vi pravic iz živega in minulega 
dela; 

- intenzivnejše gospodarsko sodelorvanje s tu
jino, zlasti z deželami v razvoju in z neuvr
ščenimi deželami, s tem da je povečanje izvo
za blaga in storitev, racionalno nadomeščanje 
uvoza ter izboljšanje plačilne bilance eden po
glavitnih razvojnih kriterijev; 

- stabilnejši gospodarski razvoj na, kvalitet
nih osnovah ob skladnejših· odnosih v obsegu 
in strukturi proizvodnje in· potrošnje s po
udarkom na tistih nalogah skupnega pomena, 
ki so temeljni pogoj za dinamičen in stabil
nejši razvoj SR Slovenije in za njeno učinko
vito vključevanje v razvoj SFR Jugoslavije; 

- skladnejši gospodarski in socialni razvoj 
vseh območij v SR Sloveniji; 
- smotrno prostorsko razporejanje dejavno
sti in objektov in ohranitev najmanj sedanje
ga obsega in kvalitete obdelovalnih zemljišč 
za kmetijske namene ter zmanjševanje seda
njih in preprečitev novih žarišč onesnaževa
nje omolja. 

Kakšne so torej temeljne naloge na posamez
nih področjih skupne politike razvoja za do
sego omenjenih ciljev? 
Zaposlenost je v dosedanjem razvoju SR Slo
venije že dosegla stanje polne zaposlenosti in 
bo ob predvideni 3-odstotni povečani rasti 
po,trebno tudi zaposlovanje iz drugih območij 
SFRJ. S tem v zvezi je neločljivo povezana 
tudi skrb za žiwjenjski standard zaposlenih, 
za katerega bomo morali v prihodnje skrbeti 
v okviru sprejetih minimalnih standardov. 
Predvideno je tudi povečanje deleža produk
tivnosti v prirastku družbenega proizvoda na 
okoli 57 °/o nasproti povprečno 34 O/o v pretek
lih petih letih (v industriji pa od 44 O/o na 70 
odstotko,v). To je ena od strateških nalog 
skupne razvojne politike in jo bo možno 
uresničiti le s primernimi ukrepi na področju 
nagrajevanja, strokovne usposobljenosti, or
ganiziranosti, uvajanje sodobne tehnologije in 
tudi solidarnim zadovoljevanjem skupnih po
treb v samoupravnih interesnih in krajevnih 
skupnostih. 6,5 °io letno povečanje realnega do
hodka v družbenem sektorju oziroma 6 O/o po
večanje celotnega družbenega proizvoda pa je 
močno ,odvisno od politike delitve dohodka 
vsake posamezne TOZD, ki naj bi v končni 
meri tudi prispevala k povečanju življenjske
ga standarda v planiranem obdobju za 5-6 
odstotkov letno. Povprečni realni osebni do-

hodki na zaposlenega se bodo v vsem petlet
nem obdobju povečali za 16 O/o in predvidoma 
porasli od 3521 din v letu W75 na okoli ,1100 
din v letu 19'80 (po cenah iz leta 19·75). Pogla
vitna naloga bo bistveno zmanjšati stanovanj
ski primanjkljaj. Samoupravne stanovanjske 
skupnosti bodo združile sredstva in usmerjale 
izgradnjo najmanj za 65.000 stanovanj do le
ta 1980; od tega približno 70 O/o na področju 
družbene graditve stanovanj in okoli 30 O/o 
stanovanj v zasebni režiji. Seveda pri tem ne 
sinemo pozabiti tudi urejene družbene pre
hrane. Na izboljšanje produktivnosti bo vse
kakor vplivala visoka raven razvoja na pod.:. 
ročju družbenega standarda. od zdravstva, so-

cialnega varstva, izobraževanja otroškega 
varstva, kulture do telesne kulture. Za sklad
nejši regionalni razvoj bo treba manj razvitim 
področjem s hitrejšim gospodarskim razvojem 
infrastrukture zagotoviti tudi izenačevanje po
gojev na področju družbenega standarda. 
Pomembne naloge pa nas čakajo tudi na pod
ročju ljudske obrambe (v SR Sloveniji bo v 
tem obdobju porabljeno okoli 0,5 O/o narodnega 
dohodka) in družbene samozaščite, pravosodja 
in uprave ter izgradnje družbenega informa
cijskega sistema. 
Naloge in smernice za ukrepanje na področju 
skupne politike gospodarskega razvoja pa nam 
že same po sebi predočata s•ledeči dve tabeli: 

OSNOVNI KAZALCI RAZVOJA SR SLOVENIJE IN SFR JUGOSLAVIJE V OBDOBJU 
1971-1975 IN 1976-1980 

Dl'Užbeni proizvod 

Celotno· gospodarstvo 

Družbeni sektor 

Industrija 

Kmetijstvo 

Zaposlenost v družbenem sektorju gospodarstva 

Produktivnost dela v družbenem sekitorju 

Delež produktivnosti v stopnji rasti družbenega proiz
voda v O/o 

Realni osebni dohodki na zaposlenega v družbenem 
sektorju 

Izvoz blaga 

Uvor.1: blaga 

Osebna potrošnja 

Investicije v osnovna sredstva gospodarstva 

Letna stopnja rasti 

SFRJ SRS 

197.l-75 1976-80 1976-80 1971-75 

6,3 7,0 6,5 6,1-

6,8 7,5 6,9· 6,4 

8,1 8,0 8,5 6,8 

4,1 4,0 0,7 3,3 

4,3 3,5 4,3 2,7 

2,4. 4,0 2,5 3,6 

53 34 57 

1,6 3,5 0,2 3,0, 

5,0 6,0 8,2 

5,9 6,3 5,0 

5,3 6,0 4,0 5,9 

6,2 8,5 7,7 8,0* 

,:, Zaradi neprimernih vrednosti baznega le.ta (1975) so stopnje rasti izračunane iz obdobne6a 
prirasta med petletjem 1976-1980 in 1971-1975. 

STRUKTURA INVESTICIJ V OSNOVNA SREDSTVA 

l. vlaganja v gospodarsko infrastrukturo 

2. vlaganja za povečanje proizvodnje hrane 

3. vlaganja za modernizacijo zmogljivosti in povečnje 
proizvodnje sur,ovin in reprodukcijskega materiala 

S k u p a j  1-3 

4. ostailo 
v tem: 

- stojegradnja in ladjedelništvo 

- inozemski ,turizem 

Skupaj gospodarstvo 

Delež vlaganja v DP 

Struktura v O/o 

1971-75 1976--80* 

18,1 34,3 

6,0 8,8 

6,4 9,4 

30,5 52,5 

5,3 4,8 

2,2 2,3 

100,0 100,0 

18,0 19,7 

Vrednost 
v mlrd 

din -

cene 1975 
1976-1980 

30,1 

7:71 

8,2 

46,0 

4,2 

2,0 

87,6 

* Zaradi primerlji,vosti s struktuiro vlaganj, predvideno v družbenem planu SFRJ, so v prv� 
skupini zajeta vlaganja v energetiko, prometno infrastrukturo in vodno gospodarstvo, v drugi 
skupini kmetijstvo, ribištvo in predelava sladkorja in mleka, v tretji skupini vlaganja v črno 
in barvasto metalurgijo, bazično kemijo in proizv,odnjo nekovin. Ce upoštevamo še strojegrad
njo in inozemski turizem, ki po družbenem planu SFRJ spadata med naloge, ki imajo poseben 
pomen pri uresničevanju dogovorjene razvojne politike, znaša udeležba teh dejavnosti 59,6 O/o. 
Struktura vlaganj je še v fazi proučevanja predvsem z namenom, da se ublaži problem pred
videnih padajočih vlaganj za modernizacijo in povečanje z,mogljivosti drugega gospodarstva. 
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Javno posojilo 
za ceste -
naša družbena 
obveza 
Družbeni plan razvoja SR Slovenije za ob
dobje 1976-1980 vključuje kot pomembno 
prednostno območje na področju investicij vla
ganja v gospodarsko infrastrukturo, ki med 
drugim vključuje tudi cestni promet. Tako se 
je v sodelovanju z vsemi ,občinami in regija
mi izoblikoval tudi minimalni program potreb 
za vzdrževanje, rekonstrukcijo, modernizacijo 
in gradnjo republiških cest v prihodnjem pet
letnem obdobju in je po današnjih cenah 
ovrednoten na 10.800.000.000 din in predvide
va: 

l. modernizacijo 613,85 km makadamskih re
giona1lnih cest, 
2. ojačitve z novim asfaltom 587,50 km repub
liških cest, 
3. rekonstrukcijo 217,10 km republiških cest, 
4. izgradnjo 66 km novih cest, deloma avto 
cest l. etape, 
5. izgradnjo 21 mostov, 
6. sofinanciranje mestne cestne mreže po 
družbenih dogovorih v Ljubljani, Celju in Ma
riboru, 
7. izgradnjo podpornih zidov, odpravljanje 
črnih točk, izgradnjo parkirnih prostorov ob 
cestni mreži, zavarovanje železniških preho
dov. 
8. redno letno in zimsko vzdrževanje republi
ških cest, 
9. stroške upravljanja, vračanje posojil, režij
ske sfroške in druge. 

Vlaganja bodo izvršena po predlaganem pro
gramu na podlagi izdelane prioritete po vred
notenju republiške cestne mreže z upošteva
njem še naslednjih kriterijev: 
- 25 odstotkov vseh finančnih sredstev, pred
videnih za modernizacijo in rekonstrukcijo 
republiških cest, se nameni za ceste na manj 
razvitih področjih (slovenski družbeni dogo
v,or); 
- vsa programirana, a ne izvršena r:estna 
dela v .srednjeročnem obdobju 1971�1975 se 
prioritetno prenese:jo v prva leta srednjeroč
nega obdobja 1976-1980; 
- dokončanje že začetih potezo,v moderni
zacij a!li rekonstrukcij in 
- v vsaki občini mora biti zagotovljenih do 
leta 1980 vsaj 50 odstotkov moderniziranih re
gtonalnih cest. 

Vlaganje v cestno infrastrukturo po tem pro
gramu predstavlja minimalno potrebno inve
sticijo, saj bo tako še vedno pokritih le 70 °/o 
sfookovno ugotovljenih potreb za to obdobje. 
Manjša vlaganja na tem področju bi pred
stavljala nedopustno in škodljivo zavoro pri 
družbeno-gospodarskem razvoju Slovenije. 
Tako je javna razprava o ,osnutku srednjeroč
nega plana ob podpori družbenopolitičnih 
dejavnikov podprla tudi predlog o javnem RO
sojilu za ceste. Skupni razpisani znesek poso
jila znaša za področje cele republike 
900.000.000 din in je glede na število zaposle
nih v družbenem in v zasebnem sektorju raz
deljen na posamezne občine lmt najnižjo ob
vezo. Pri tem naj bi vsak zaposleni prispeval 
najmanj po,lovico mes,ečnega osebnega do
hodka, kmetje, obrtniki, osebe sv·obodnih po
klicev in upokojenci pa po njihovih gospodar
skih možnostih. Svoj delež pa naj bi prispe
vale tudi vse organizacije združenega dela, vse 
cle1ovne skupnos,ti in druge :,amoupravne orga
nizacije. Vpis posojila se je začel l. 5. 1976 in 
bo trajal do 31. 10. 1976. Posojilo se lahko 
vplača v enem ali največ 24 ,obrokih. obre
stovalo se bo po 10 O/o obrestni meri, vrnjeno 
pa bo v petih letih, s tem da prva anuiteta do
spe v izplačilo l. 7. 19-79. 
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Minimalna obveza za našo delovno organiza
cijo, tj. vseh sedem TOZD in DS skupnih 
služb, znaša ca. 4.000.000 din. Del!ovni ljud.i·e 
v vseh TOZD so se že preko samoupravnih je
der odločili za vpis posojila v predpisani vi
šini. Glede na aktivno dejavnost vseh odgo
vornih družbenih dejavnikov pa lahko priča
kuj.emo, da bomo predpisano obvezo še pre
segli, saj bo presežek namenjen izključno za 
ceste na področjih, kjer je bil tudi zbran. Pd
čakujemo, da bo čim večji znesek zbran že 
pred letnimi dopusti in da bo tudi v tej druž
·beni akciji naša delovna organizacija pokazala 
tisto zrelost in sposobnost, ki se izraža tudi v 
njenem dolgoletnem uspešnem pos-lovanju. 
A. K. 

V usnjarni 
Šinartno 
prvih pet 
Inesecev-

" uspesno 
Kolektiv Usnjarne Šmartno s1 JC za poslov
no ·leto 1976 postavil obsežne naloge in vsaj za
četek leta kaže na uspešno reševanje postav
ljenih ciljev. Glavne točke iz dolgega seznama 
nalog stabilizacijskega programa so sledeče: 

l. Izdelati preko en milij.on m2 usnja 
2. Ukiniti nočno delo žena 
3. Zmanjšati nadurna sobotna dela v proiz
vodnji 
4. Povečati produktivnost z boljšo organizaci
jo dela in nagrajevanjem po delu 
5. Izdelati in uveljaviti analitično oceno de
lovnih mest 
6. Povečati produktivnost in zmanjšati stroške 
z uveljavitvijo racionalizacij in inovacij 
7. Zmanjšati število nepotrebnih, posebno pa 
še neupravičenih izostankov z dela 
8. Izboljšati informiranost članov kolektiva 
skozi samoupravna jedra in delegate ter sa
moupravljanje dejansko približati delovnemu 
človeku. 

Našteval bi lahko še naprej, saJ Je nalog ve
liko; vzete so iz naše sredine in v rešitvi teh 
vidimo stabilizacijo ter napredek kolektiva. 

Upravljanje z aparatom za brizganje je 
zahtevna in odgovorna naloga v vseh 
usnjarskih TOZD. Brizganje kož v TOZD 
Usnjarna Šmartno 

Pri r,ešev2nju planskih obveznosti smo v pe
tih mesecih zaostali za slabih 3000 m", kar ni 
niti enodnevna proizvodnja in mislim, da to 
lahko smatramo za velik uspeh. Ob boljJi sin
hronizaciji s kupci bi bil plan lahko tudi pre
sežen. vendar komadni prevzem in kontrola s 
strani' naših odjemalcev večkrat zavira zagon 
proizvodnje. Pred proizvodnjo stoji naloga -
boljše izvrševanje dinamike proizvodnje, pro
dajna služba pa bo morala z boljšimi kontakti 
rešiti ozko grlo na prevzemih gotovih izdel
kov. Več naporov bo vsekakor potrebnih v ča
su dopustov, ko bo kljub zadostnim naročilom 
vseeno mrtva sezona, plan pa nismo podredili 
tem vsekakor izjemnim pogojem (priloga -
diagram!). 
Pri ukinitvi nočnega dela žena smo z organi
zacijskimi spremembami pri samem delu, mo
ram reči, tudi s prizadevanjem in dobro voljo 
prizadetih. naredili uspešen korak, saj lahko 
rečemo, da nočnega dela žena v usnjarni ni
mamo več. Res je, da evidenca izkazuje iie vse-

ga skupaj 500-600 delovnih ur. toda to so več 
ali manj posebna dela - reševanje zakas11elih 
terminov ali popravljanje napak v sami proiz
vodnji. Nočno delo je ne samo drago in težko 
- večinoma tudi slabo produktivno in obkro
ženo z vrsto nesporazumov in napak. 
Del ozkih grl tako rešujemo z nadurnim sobot
nim delom, katerega pa moramo tudi :,:manj
šati, tako da nam za dokončno odpravo ostane 
še reševanje racionalizacije v tehnologiji in 
investicije v boljšo, produktivnejšo strn,jno 
opremljenost. Za oprav,o ostalih nočnih del. 



kjer so zaposleni moški, pa zaenkrat ni iz
gledov. 
S,voje poglavje so nadurne sobote. Stremeti 
moramo za tem, da pridemo v okvir 42-urnega 
delovnika. vendar smo zaenkrat tu najmanj 
uspešni. Vse prepogosto porabimo planirano 
prosto soboto za redna dela, čeprav so edino 
opravičljiva verjetno res samo popravila stro
jev in naprav in eventualna dela na čiščenju 
strojev oz. večjih remontih. Sobotno delo 
sigurno ni ekonomično za proizvodnjo, saj je 
vsaj še enkrat dražje od rednega dela. produk
tivnost pa zelo skromna. Praviloma bi moralo 
biti sobotno nadurno delo res samo izhod v 
s kraj ni sili. 
Boljša ·organizacija dela in nagrajevanje po 
delu bistveno lahko premaknet3 produktiv
nost. Na minimum je treba zreducirati proiz
vodno-režijska dela (naloga normirca in od
delkovodij), pri realno normiranih delih pa 
mc>iamc res 1,.1:-idnim zagotoviti neokrnjen za
služe\, ker bomo le tako hitro našli nepro
duktivne, ki živijo na račun drugih. Stimula
tivno nagrajevanje je nujno treba uvesti tudi 
na režijska vodstvena dela v pi'-oizvodnji, kjer 
obstajajo pogoji za to - saj imamo metre, 
sortimente, možnost racionalizacij in podobno. 
Tudi v ostalih strukturah, ne samo pri strojih, 
moramo poiskati boljše in jih nagrajevati po 
rezultatih dela. 
Težko pričakovana analitična ocena delovnih 
mest sama kot taka ne bo dala ničesar, morali 
jo bomo poživiti z ljudmi oz. na sedanja 
delovna mesta razporediti ljudi, ki jih ima
mo, in tiste oceniti v proizvodnji z ako,rdi in 
kontrolo kvalitete, ostale, ki jim je efekte tež
je meriti, pa z osebno oceno. toda na osnovi 
jasno postavljenih propozicij. 
Racionalizacije in inovacije skrbno čuvamo 
kot notranjo rezervo. Res je težko razume,ti, da 
se komisija ne more niti sestati in obdelati pri
pravljeni osnutek pravilnika, predlogi pa ča
ka,jo in kandidati sprašujejo, kaj . je s tem. 
Mislim, da moramo zadevo premakniti ne samo 
zaradi političnih prittskov, temveč bolj iz eko
nomske nuje in interesa ljudi, ki v tem vidijo 
nada�jnje možnosti prihrankov in obenem za
služkrov. 
Neopra,vičeni izostanki z dela in izostanki 
sploh so postali prava razvada, za proizvodnjo 
pa velika cokla. Opomini in ,ostale kazni so 
neefikasni, stalež pa beg v dopust. Popolnoma 
realno ocenjujem predlog, ki smo ga izdelali 
in predložili samoupravnim organom - za ne
opravičeni iwstanek ostaneš brez gibljivega 
dela za tekoči mesec - plavi postajajo dragi, 
za neizostajanje z dela pa stimulacija 100 din 
mesečno ali po sedanjih normah še en regres. 
Mislim, da zasluženo! 

Boljša informiranost članov kolektiva je prav 
gotovo osnova za dobro gospodarjenje in še 
posebno samoupravljanje, sa,j mora to postati 
in ostati edina pot, ki je trasirana skozi našo 
družbeno stvarnost. Vsi skupaj bomo morali 
da,ti več od sebe, da bomo samoupravo res 
vgradili ne samo v temelje, ampak tudi v nad
gradnjo naših celotnih prizadevanj. 

M. J. 

Iz odbora za 
n1edsebojna 

• 

razn1er1a 
TOZD 

»Usnjarna« 
Šn1artno 
V mesecu maju se je Odbor za medsebojna 
razmerja sestal trikrat. 
že na prejšnjih sejah je Odbor razpravljal o 
pripravi akcijskega programa za IUV TOZD 
»Usnjarna« Šmartno. S strani glavnega direk
torja pa je bila pred kratkim izražena :rnhte
va, naj bi izdelali akcijski program za celotno 
OZD. ki naj bi vseboval tudi načela za petletno 
obdobje razvoja naše delovne organizacije. 
Poudarek naj bi bil torej dan razvoju OZD, 
ki naj torej ne bi bil seštevek razvojnih pro
gramov posameznih TOZD, temveč integralna 
celota za celotno OZD. V tem smis,Iu je torej 
primerno, da dobimo s takim projektom enot
na izhodišča. 

OMR je razpravljal tudi o vedno večjih iz
ostankih z dela. V zvezi s tem so tov. Mali inž. 
Jože, Izgoršek Irma in Pintar Branko sesta
vili predlog za zajezitev izostankov z dela. O 
predlogu mora dati svoje mnenje pravna služ
ba OZD, 00 sindikata ter delavci. 

Pri obravnavi poslovnih dosežkov za mesec 
april je bilo ug·o,tovljeno, da so cene surovim 
kožam na domačem trgu porasle, zadnje čase 
pa je čutiti tudi pomanjkanje predvsem go
vejih kož. Konec meseca aprila je bil v Beo
gradu sestanek predstavnikov klavnične indu
strije, prometnih organizacij, industrije us
nja ter čevljarske industrije. Dog,ovoriii so se 
o novih sprejemljivih cenah za vsako gr!.lpa
cijo in tudi za podpis samoupravnega spor�
zuma o urejanju medsebojnih odnosov. Pri 
tem je potrebno poudariti, da je naša OZD 
pred dnevi sklenila z deliovno organizacijo K.o
teks, Osijek dogovor o vlaganju sredstev in s 
tem tudi o dobavi surovih kož. Podoben spo
razum je v pripravi tudi z delo,vno organiza
cijo Centrokoteks, Beograd. Z obojestranskim 
prizadevanjem lahko pričakujemo, da bomo 
pri izpolnjevanju teh dogovo,rov količinsko 
pokriti z boljšimi govejimi kofami, s,eveda pa 
se postavlja vprašanje rentabilnosti predela
ve. To vprašanje postaja čedalje bolj žgoče 
tudi zato, ker so cene naših prnizvodo-v lirni-

S seje sveta delegatov 

tirane, na drugi strani pa pričakujemo, cla bo 
za tovrstno boljšo surovino cena poras.tla s se
danjih 19,00 din na 23,00 din za kg. Zato je 
potrebno čimprej pristopiti k izdelavi novih 
kalkulacij, tako da bi s l. junijem predlagali 
našim kupcem nove cene, ki so odobrene s 
strani Zavoda za cene. 
Podoben primer imamo tudi v krznarni, kjer 
že vse predolgo prodajamo krzno po starih 
cenah, medtem ko so cene sur,o,vim ovčjim ko
žam med tem časom že večkrat porasle, poleg 
tega pa tudi vsi ostali stroški. Zato bomo tudi 
v tem primeru prisiljeni povečati cene izdel
kom krznarne, saj imamo za to,vrstne proiz
vode odobrene višje cene. 
Tudi obe konfekciji uspešno izpo'1njujerta plan
ske obveznosti, zato je pričakovati, da tudi tu 
ugodni rezultati ne bodo izostali, seveda pod 
pogojem, da bo tržišče prevzelo trenutne pre
cejšnje zaloge sezonskih izdelkov konfekcije 
krzna. 
OMR je razpravljal tudi o vlogah občins!<e 
konference ZSMS in 00 ZSMS TOZD •>Us
njarna« šmaritno za odobritev udeležbe šestim 
delavcem na zvezni mladinski delovni akciji 
ter je dvema delavcema odobril ,odhod, in si
cer v času od 16. 5. 19·76 do 6. 6. 19,7!6, ostale 
vloge pa: je zavrnil. 
Na zadnji seji pa je odbor obravnaval in spre
jel operativne plane za posamezne proizvod
ne enote. 
Poleg tega je obravnaval tudi stanovanjsko 
problematiko ter pod prvo točko razdelil do
bitnikom stanovanj v novem bloku B-1 na 
Ustju stanovanja po etažah, pod drugo točko 
pa je razpisal posojilo za individualno grad
njo, in sicer v višini din 400.000.- din. 

Pomanjkanje 
obratnih sredstev 
TOZD»Malo

prodajna mreža« 
Predpisi, ki urejajo način in roke zavaro,vanja 
plačil med uporabniki družbenih sredstev, so 
v določeni meri prizadeli tudi IUV TOZD Ma
loprodajna mreža. Kot ostale temeljne orga
nizacije združenega dela, ki so pravne ·Osebe 
s svojimi žiro računi, mora tudi IUV TOZD 
Maloprodajna mreža tekoče plačevati svoje 
nabave oziroma za nakupe zagotoviti ustrezne 
instrumente zavarovanja plačil. 

Ceprav se Maloprodajna mreža v letu 1976 
oskrbuje s trgovskim blagom skoraj izključno 
iz proizvodnih - konfekcijskih TOZD Indust
rije usnja Vrhnika, mora kljub temu nakupe 
takoj poravnati oz. plačila za svoje nakupe 
pri njih zavarova,ti z avaUziranimi menicami. 
To pomeni tudi za maloprodajno mrežo, da 
lahko kupuje samo toliko, kot lahko plača. 
Menice je treba najkasneje v 90 dneh odku
pHi oz. izplačati. 
Zaradi slabe dediščine, ki so jo dodelili TOZD 
Maloprodajna mreža ob njeni ustano,vitvi. kjer 
smo imeli za 555 milijonov S din premalo po
slovnih sredstev za normalno poslovanje in 
ker se to pomanjkanje lastnih virov po&"lova
nja še povečuje zaradi prodaje na potrošniška 
posojila in vrednostnega večanja zalog (zara
di dviga cen artiklom v proizvodnji), nismo 
v stanju normalno plačevati nakupov pri pro
vodnih TOZD IUV niti nadaljevati tak obseg 
p1,oda,je na potrošniška posojila (ca. 20 O/o ce
lotne realizacije). 

V interesu kronfekcijskih enot Industrije usnja 
Vrhnika bi moralo biti, da so frgovine IUV 
primerno založene in da jim je omo,gočena 
primerna prodajna politika. Za.t-0 je razumlji
vo. da se bodo morale pi,oizvodne temelj ne or
ganizacije IUV, ki izdelujejo konfekcijo·, ne
kako do.govoriti o medsebojnem sodelovanju 
in odobriti maloprodajni mreži ustrezen dol
goročni' ki"edit za ustvarjanje ustreznega ::;kla
da trajnih obratnih sredstev. 
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Delavci v temeljni organizaciji Maloprodajna 
ml'eža so že razpravljali o problemu pomanj
kanja obratnili sredstev in tudi obravnav:.llL 
kolikšna zaloga trgovskega blaga v tl'govini je 
najprimernejša, vendar je narava prodajnih 
at·Ulclov in specializiranost tt·govin tista, ki ne 
daje velikih možnosti hitrega obračanja zalog. 
Ob predpostavki, da povprečno stanje zalog 
trgovskega blaga znižamo na 850 milijonov S 
dinarjev in da rezerviramo ca. 600 milijonov 
S din za prodajo na potrošniška posojila, bi 
Maloprodajna mreža poleg 1 milijarde S din 
svojih sredstev potrebovala za normalno po
slovanje še 500 milijonov S din virov trojnih 
obratnih sredstev. 

D. K. 

Prvi koraki 
Konec meseca maja je bila svečana otvod
tev nove Opel(arne v Sinji gorici. Vse je bilo 
praznično, zastave so plapolale, godba je igra
la, pevci so peli, za opekarje pa se je pričel 
dolg delovni dan. 
Stroji so se zavrteli, pričeli sta obrntovatl 
umetna sušilnica in tunelska peč. :Ze takoj 
prve dni se je pojavila velika skrb, lrnko do
biti zadostne količine pL'itnerne gline za po
žrešne bagt·e in stroje. Transportni tral� za 
pl'enos gline iz nahajališča do nove opekar11e 
naml'eč še 11i gotov, zaradi česa1· se $edaj gli
na dovaža s kamioni. Ta način transporLa ne 
zagotavlja zadostnih količin gline, poleg tega 
pa je zelo neekonomičen, saj obremenjuje vs9.lc 
opečni blok z 0,40 din. 
Glina je os11ov11a surovina opekarslrn dejav
nosti. Za idealno proizvodnjo je najprl:ner
nejša glina, ki vsebuje 18 do 20 °/o vlage. V 
našem pdmeru pa se borimo s preveliko pri
sotnostjo vlage v glini, to pa zaradi tega, kel' 
jo plidobivamo iz globinskih nahajališč. Naša 
glina je po svojem sestavu z.elo primerna za 
proizvodnjo yseh vrst opečnih izdelkov, ·;se
buje pa .tttdi do 40 °/o vlage. Tukaj nastaja pro
blem, kako osušiti oziroma izpariti 20 O/o vla
ge, cla bi bila glina pl'imerna za oblikovanje 
izdelkov. 
Poznamo več načinov priprave gline, najsta
rejši ln najzanesljivejši način je dolgotrajno 
odležavanje gline v pokritem pi·ostot·u. 
Drugi iti ne tako priporočljiv način je dodaja
nje suhih pdmesi, kot je sil'OVi lom, mlet žga
ni lom in celo pepel iz peči, kar pa v našem 
primeru ne pride v poštev, ker tunelska peč 
kurjena z mazutom ne daje niti minimalnih 
lcoličin pepela. 
V našem primeru pa je v novi opekarni mon
tfrana posebna naprava za oouševanje �line 
s pomočjo gol'ilcev. Ta naprava žal tudi še ni 
dokončana in preizkušena. Delavci opekarne 
pa se upravičeno nadejajo, da bo. prav s po
močjo te pripL·ave možno Pl'ipravljati glino v 
deževnem ln iudl zimskem obdobju. 
Za orientacijo naj povemo, da bo. opekama 
pri polnem obratovanju potrebovala dnevno 
do 180 m3 gline. Sedaj, lrn je v teku še tako 
imenovana poizkusna pl'Oizvodnja, potrebuje
mo le polovico navedene količine. Glede na 
to, da tudi to ni ma,jhna količina, se pojav• 
ljajo problemi, kako zagotoviti dnevno 90 m3 

gline, primerne za p1·oizvodnjo. Cim vsebuje 
glina pl'eveč vlage, opekarji pravijo, un je 
premehka· težave se začnejo že pl'i tem, da 
se lepi na' transportne tl·akove. Pozneje se pa 
težave še stopnjujejo, ker se izdell<i pri iz
hodu iz stroja sesedajo ali pa se sesedejo ozi
roma spokaj,o pozneje v sušilnici, kar je še to
liko slabše. Z eno besedo povedano, od dobl'e 
priprave gline je odvisen ves nadaljnji r,ro
izvodni postopek, ki se na koncu odrafa v 
dobri ali slabi kvaliteti izdellcov. 
Dosedanje izkušnje v proizvodnji so pokaza
le, da smo imeli op1·avka tako z dobro kakor 
lucli s slabo glino. Vzrok je v tem, ker se gli
na dovaža s kamioni, na katel'ih je natovor
jena iz različnih pla,sti in različnih vsebnosti 
vlage. Izučilo nas je tudi, da novi stroji in av
tomatika ne prenesejo različnih vrst �line, 
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Na otvo1·itvi nove ope/wrne je biio velilco 
števito vabljenih gostov, delavcev iz vseh 
TOZD OZD lUV in Vrhničanov 

temveč v tem pogledu zahtevajo strogo ena
komernost. 
Naijvečja težava pa je v tem. da sedaj še niso 
dani pogoji za enakomerno it, neprekinjeno 
pl'Olzvodnjo. Primanjkuje namreč etažnih va
gonetov za sušilnico kakor tudi vagonetov za 
tunelsko peč. Proizvodnja je sedaj stl'ogo l)d
visna od števila razpoložljivih vagonetov za 
sušilnico i.n tunelsko peč. Zaradi tega moi·ajo 
delavci delati talffat, ko imajo na razpolago 
zadostno število praznih vagonetov. To se pra
vi, da morajo delati tudi v popolclanslcem ča-

Visoki gostje so si z zanimanjem ogledali 
tehnološlct postopek, poteni ko je delavec 
TOZD opekcwne Fra.nc Vrhovec vk!jttčH 11 

pogon novo opekarno 

su. sobotah in celo ob nedeljah. 
Kljub dokaj težkim pogojem ni slišati pritožo, 
ker opekat·ji upajo, da se bo tudi to uredilo. 
Seznanjeni so s tem. da je za sušilnico :iaro
čcnih še 15 etažnih vagonetov, za tunelsko peč 
pa 20 vagonetov.· Dela na usposobitvi trans· 
portnega traku so tudi že v teku. 
S tem bodo dani pogoji za nol'malno še&tdnev
no obrntovanje na teden. Obratovati se bo 
moralo še nadalje tucll ob sobotah, Jce1· tunel
ska peč nič ne vpraša, temveč le zahteva vsa
kih 65 minut en vagonet, naložen z 924 komadi 
modularnega bloka. Vsak modularni blok vse
buje po šest opečnih enot, toi·ej je na enem 
vagonetu naloženih 5544 enot. 
Ko smo že pri tunelski peči. moramo pove
dati, da že sedaj deluje brezhibno, čeprav jo 
moramo zaradi pl'ej omenjenih problem-l)v v 
predhodn.ih .fazah proizvodnje nekoliko zadl'
ževati. Sedaj namreč daje redno vsaki rlve ul'i 
po en vagonet. 
Sušilnica še rada včasih nekoliko ponagaja, to 



pa prav zaradi neenakomernosti dotoka suro
vih proizvodov in zaradi nehomogenosti gline. 
Posledica tega so bile prekomerne količine lo
ma v sušilnici. Lahko trdimo, da se sedaj tudi 
to že normalizira in da so delavci, delno s po
močjo Halijanskih monterjev osvojili izredno 
zapl"eten sistem sušenja izdelko,v iz naše gline, 
ki je izredno občutljiva. 
Ne bi bilo prav. če bi se ob tej priliki zadrže
vali samo pri glini, strojih in napravah. Ome
niti je treba prizadevne delavce, ki so dokaj 
hitro in uspešno prekoračili jez med zastarelo 
primitivno proizvodnjo in modernim s1stemom 
avtomatične proizvodnje. 
Zanimivo je videti nekdanjega kurjača stare 
krožne peči, kako si danes zapisuje podatke, 
ki jih odčituje iz kompliciranih instrumentov 
tunelske peči. 
Skratka, cela nova opekarna je po,lna razno
ba,rvnih signalnih lučk, gumbov, vzvodov in 
celo fotocelic. Vsak, ki to vidi, si misli, da je 
za upravljanje te avtomatike potreben kolek
tiv tehnikov. vendar se na vso, navidezno za
pletenost danes že spoznajo dela,vci iz stare 
opekarne. Vsak od nj,ih z vso pazljivostjo 
opravlja delo, za ka•tero je določen. 
Omenimo naj tudi to, da skupino-vodje, ki so 
prav tako prišli iz sitare opekarne, zelo dobro 
opravljajo svoje ·odgovorno delo ter se borijo 
s problemi, ki jih res ni malo. 
Za gotovo lahko trdimo, da bo nova opekarna 
imela mnogo manj problemov in več uspehov 
takrat, ko bo imela na razpolago zadostne ko
ličine odležane gline v tovarni in v njeni ne
posredni bližini. 

A. A. 

Sprejeti profili za 
usnjarske delavce 
Dne 3. 6. 1976 je Izvršni odbor združenja 
TOZD usnjarsko predelovalne industrije pri 
Gospodarski zbornici Slovenije sprejel profile 
usnjarskih delavcev. 
Profil poklica je posnetek zahtev smiselno za
okroŽ€nega izseka dela, za katerega so potreb
ne sposobnosti, ki se kažejo v smiselno za
okroženem znanju, spretnos,tih in navadah. 
Profil poklica zato obsega splošne podatke o 
poklicu, podatke o delu v poklicu, podatke o 
psihofizičnih in psihičnih sposobnostih ter po
datke o praktičnem in teoretičnem poklicnem 
znanju. 
Profil poklica, ki zajema take podatke, je tako 
izhodišče za izobraževanje v gospodarstvu in 
družbenih službah, hkrati pa služi vsem, ki 
jim je pri delu potrebno poznavanje poklicev. 
Delovna skupina, ki so jo sestavljali pretežno 
člani naše delovne organizacije, je v sorlelova
nju z Zvezo skupnosti za zaposlovanje S.R 
Slovenije izdelala profile treh specializiranih 
poklicev usnjarjev: 
usnjar strojar, usnjar obdelovalec in 11s11Jar 
dodelovalec. Izobraževanje za navedene po
klice je namenjeno tako odraslim kCJlt mladini. 
Za vse pa je pogoj končana osnovnošo,lska ob
veznost, vendar pa najmanj končanih 6 raz
redov. 
če pogledamo na kratko, vidimo, da so delo-v
na področja usnjarja strojarja naslednja: pri
prava kož za strojenje, strojenje kož, ceplje
nje golice in strojenih kož in vzdrževanje stro
jev in naprav. 
Delovna področja usnjarja obdelovalca so: 
struženje kož, glajenje in valjanje kož, bru
šenje kož in vzdrževanje strojev in orodja. 
Usnjar dode'1ovalec dela na naslednjih delov
nih področjih: barvanje strojenih kož, barva
nje kož z brizganjem, sušenje kož in vzdrže
vanje stroj,ev in orodja. 
Kot smo že rekli, so profili poklicev izhodišče 
za izobraževanje. Na osnovi le-teh bodo izde
lani učni načrti za izobraževanje teh profilov 
usnjarskih delavcev in tako upamo, da bo,mo 
v doglednem času pričeli z izobraževanjem 
vseh treh profilov usnjarskih delavcev. 

F. R. 

V selili smo se 
v nov blok 
V četrtek, 10. junija 1976, smo v TOZD »US
NJARNA« Šmartno s'1avili praznik, saj so naši 
delavci dobili ključe stanovanj v no-vem sta
novanjskem bloku na Ustju. 
Na gradnjo novega bloka smo začeli misliti 
že leta 1973, saj je bilo v Šmartnem in v Li
tiji tisti čas čutiti veliko pomanjkanje stano
vanj. V zadnjih letih se je po zaslugi naše 
TOZD in Predilnice Litija to, stanje bistveno 
izboljšalo. Po zazidalnem načrtu. ki je bil spre
jet pred leti, je bilo v Šmartnem določeno ožje 
področje za blokovno gradnjo in več področij 
za individualno gradnjo. 
Ker smo bili trdno odločeni, da pričnemo v na
ši TOZD radikalno reševati stanovanjski pro
blem, smo se odločili, da celotno zemljišče za 
blokovno gradnjo odkupimo. Po zazidalnem 
načrtu naj bi na tem področju zgradili �·tiri 
bloke, ki naj bi imeli skupno petdeset shmo
vanj oz. 3.000 m2 stanovanjske površine. 
Ko smo dobili vsa potrebna soglasja za zače
tek gradnje, smo za izvajanje gradbenih del 
izbrali GIP Beton iz Zagorja. Odločili smo se 
za gradnjo stanovanjskega blok,a - dvojčka 
B-1 z naslednjimi stanovanjskimi enotami: :šti.
ri trosobna, šestnajst dvosobnih in štiri eno
sobna stanovanja. 
Po ponudbenem predračunu je znašala takrat
na gradbena cena 5.534.560 din, prispevek za 
vodovod pa je znašal 48.000 din. V prodajno 
ceno niso bili zajeti stroški komunalne in zu
nanje ureditve. Za to dejavnost smo sklenili 
posebno pogodbo s Skladom za urejanje in od
dajanje stavbnih zemljišč na področju občine 
Litija, preko katerega smo kupili tudi zemlji
šče. Za komunalno ureditev so stroški znašdi 
653.280.- din, za zemljišče, ki je veliko pri
bližno 5.000 m2

, so stroški znašali 190.540.- din, 
dodatno pa smo še sofinancfraH transforma
tornko postajo v znesku din 253.100.-. Plačali 
smo že tudi polovico kotlovnice v višini din 
550.000.-. Izkazalo se je namreč, da je naj
bolj smotrno takoj vgraditi celotne ogrevalne 
kapacitete tudi za drugi blok, ki ga borno gr�:
dili v naslednjih dveh letih. 
Med gradnjo so nastopile tudi podražitve, ki 
smo jih morali izvaj,alcem del priznati v vi-

Nov stanovanjski bLok deiavcev TOZD 
Usnjarna Šmartno 

šini, ki jih za celotno Slovenijo izračunava Bi
ro za gradbeništvo SRS. Tako je bila končna 
gradbena cena objekta 7,368.592.- din. 
Pri pokrivanju stroškov smo dobili kredite 
Podružnice za kreditiranje stanovanjskega go
spodarstva pri Ljubljanski banki, manjši del 
kupnine pa smo pokrili iz lastnih virov. 
Kakšna nepopisna sreča pa se skriva v vseh 
teh suhoparnih podatkih, pa vemo le tisti, ki 
smo dobili ključe novih stanovanj. Marsikdo 
bo šele sedaj zaživel polno. človeka vredno 
življenje, 

M. M. 

Na seji Sveta deLegatov je bH ponovno 
soglasno izvoLjen za gLavnega direktorja 
OZD IUV Anton Debevec 
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·Najpomembnejši 
izvozniki med 
industrijskimi 
delovnimi 
organ1zac11am1 
v SR Sloveniji 
( v 000 dolarjih) 

Me.5to 
po 

Izvozu 
na 

Konvert. konv. 
pod- pod-

Deiovna organizacija Skupaj račje račje 

l. Iskra, Kranj 49.094 38.761 1 
2. Gorenje, Velenje 43.931 38.114 2 
3. IMV, Novo mesto 26.855 26.855 3 
4. TAM, Maribor 24.243 21.107 4 
5. Cinkarna, Celje 22.438 4.943 
6. Ind. usnja Vrhnika 16.333 16.333 5 

7. Impol, Slov. Bistrica 15.366 13.439 6 
8. Planika, Kranj 15.268 5.166 
9. T'GA Kidričevo 14.6,79 4.900 
10. Ag1oqstroj� Ejubljana 13.254 2.072 
11. Krka, Novo mesto 13.011 6.251 17 
12. Rudnik svinca in 
t.opilnica Mežica 12.758 8.103 10 
13. Tov. dušika. Ruše 12.369 10.662 8 
14. Sladkogorska 
Sl. vrh 11.749 11.362 7 
15. Železarna, Ravne 11.54.4 7.636 12 
16. Lek, Ljubljana 11.096 5.492 
17. Litostroj, Ljubljana 11.067 7.009 15 
18. Peko, Tržič 10.794 2.992 
19. Zelezarna,, Jesenice 10.315 5.323 
20. Vozilo. Gorica 8.300 8.276 9 
21. Sava, Kranj 8.138 7.988 11 
22. Donit, Medvode 7.943 5.833 
23. Cimos, Koper 7.325 7.325 13 
24. Novoles, Novo mesto 7.155 7.117 14 
25. Mura, Murska Sobota 7.127 6.653 16 
26. MTT, Maribor 6.960 5.054 
27. Alpina, Žiri 6.820 1.65,1 
28. železarna, š,to·re 6.497 5.731 
29. Unior, Kovaška 
ind. žreče 6.439' 4.156 
30. Javor, Pivka 6,.040 4.538 

Ostale delovne organizacije usnjarsko-prede
lovaine industrije 

Tovarna usnja. 
S1ovenj Gradec 4.033 4.033 
Konus, Sl. Konjice 3.4.,77 3.33,4 
Tovarna usnja, Kamnik 3.077 3.077 
Toko, Domžale 1.491 710 
Ciciban, M. pri Gorici 1.380 l.0'5rl 

Lilet, Maribor 1.139 401 
Ind. obutve, Novo mesto 137 137 
Tekstil, Ljubljana 
TOZD Galant 114 10 
Trio, Tržič 37 37 
Tobak, Ljubljana 
TOZD Torbica 7 7 
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Usnjarskopredelovalna industrija spada rnš:d 
tiste panoge v SR Sloveniji, ki doprinašajo 
pomemben delež k izvozu naše republike. Bi
stveno jo prekašajo le kovinska, elektro in 
lesna industrija, medtem ko lahko rečemo. da 
se nekako enači s kemično in teksitilno indust
rijo ter barvno metalurgijo. še posebea je bila 
panoga uspešna v preteklem letu, saj je po
rast izvoza (indeks 113) večji od povprečne ra
sti izvoza v industriji (indeks 109). Tako se je 
tudi delež naše panoge dvignil od 8,4 °/o v l. 
1974 na 8,8 °/o v l. 1975 v skupnem izvozu ,,z. 
od 6,9 °/o na 7.2 O/o v izvozu na konvePtibilno 
področje. 
Pomemben delež pri tem odpade na n2šo de
lovno organizacijo, ki je z lanskoletnim izvo
zom v višini 16.333 tisoč dolarjev povečala iz
voz iz predhodnega leta za celih 20 O/o, pri tem 
pa je treba še poudariti, da je bil ves izvoz na 
konvel'tibilno področje. Tako smo v l. 19,75 
ustvarili 2.24 °/o (v l. 1974 2,02 O/o) celotnega 
slovenskega izvoza oz. 3.03, napram 2,72 °/o iz
voza na konvertibilno področje. Naš delež v 
usnjarskopredelovalni industriji pa znaša pre
ko 25 O/o v skupnem izvozu, na konvertibilno 
področje pa že skoraj 42 O/o in se tudi vsako 
leto povečuje. 

Čeprav se po celoitnem dohodku uvrščamo med 
večja slovenska podjetja (med 15. in 20. me
stom), pa se po izvoznih rezultatih uvršb:imo 
v sam vrh slovenskega gospodarstva. Tako smo 
po doseženem izvozu na konvertibilno pod
ročje med petimi največjimi izvozniki, v skup
nem izvozu pa smo le za mes<to nižje. Preka
šajo nas le tako velike delovne organizacije, 
kot so Iskra, Gorenje, TAM in IMV, torej pod
jeitja iz tistih panog, ki se danes štejejo med 
najbolj perspekitivne, tako pri nas kot v svetu. 
GledE! na to, da je zunanjetrgov,inska bilanca 
naše delovne organizacije zelo pozitivna (uvoz 
dosega 75 O/o izvoza, od tega 1/3 iz klirinškega 
področja), doprinašamo pomemben delež k 
splošnemu izboljšanju slovenskega gospodar
stva. Zato nas doseženi rezultati obvezujejo, 
da tudi v naprej obdržimo ne samo dosežen 
izvoz, temveč tudi njegovo dosedanjo dinami
ko, kar vsekakor ni lahka naloga. Zato pa 
pričakujemo tudi več razumevanja za naše 
probleme na tem področju s strani pristojnih 
republiških organov, ki bi morali o »neper
spektivnosti« naše panoge ponovno temeljito 
razmisliti. 

K. A. 

Kako smo poslovali v prvih 
5 mesecih 1976 v primerjavi z istim 
obdobjem lanskega leta 
Namok: 

svinjske kože ton 

goveje in junčje kože ton 

ovčje kože ton 

skupaj ton 

Proizvodnja: 

svinjsko usnje s cepljenci m2 

goveje in junčje usnje s cepljenci m2 

goveje podplatno in tehnično usnje kg 

ovčje krzno m2 

s01'1irane ščetine kg 

poraba usnja v 

konfekcijah usnja m2 

usnjeni galanteriji m2 

poraba krzna v konfekciji krzna 1112 

opeka - opečnih enot 
Izvoz - dotarjev 

P. G. 

Za novega predsednika Sveta detegatov je 
bil izvotjen Sušteršič Niko - vodja nabave in 
uvoza surovin iz delovne skupnosti skupnih 
strokovnih stužb 

I.-V. lf.'76 I.-V. 197.5 

7.768 7.60ll 
3.571 2.781 

367 346 
11.706 10.72'8 

1.642.422 1.771.225 
556.362 495.356, 
330.937 280.5,24 
111.500 110.567 

41.937 42.291 

95.919 93.571 
6.648 11.926 

21.271 10.161 
907.069 2,09·2.710 

6,648.349 7,000.487 

indeks 

102 
1�� 
106 
109 

93 

112 

118 

101 
99 

103 
56 

209 
13 
95 

' 



Naš portret: 
Janja 
Antunovič 
Vsi jo na videz pcxmaj.o, tudi za ime bi vedeli 
povedati, njen priimek pa vedo le njeni naj
ožji sodelavci. Vendar je Janja že pojem vrh
niške lužilnice. Izmed vseh delavcev je naj
dlje v tem oddelku. 
Rodila se je 22. 6. 1926 v Novem šeher.iu. Ra
da se spominja., kako je kot 18-letno dekle de
lala v ekipi za razkuževanje, ko je bila njena 
vas 1944. leta osvobojena. V muslimanski šoli 
so imeli urejeno bolnišnico za ranjence. Sta•l
na nadloga tako ranjencev kot domačinov je 
bil tifus in uši. Vsi kmetje so bHi mobilizirani 
za prevoz ranjencev in mrličev z bojišča v 
okolici. Delu se ni nihče upirnl, veljaJo je ge
slo, stori kar moreš in ne vprašaj po plačilu. 
21-letna se je udeležila delovne akcije pri 
gradnji proge šamac-Sarajevo. »Na progo �mo 
šli vsi z mladostnim navdušenjem. Kdor je 
ostal doma, je obdeloval v1,tove in njive, da 
je bilo dovolj hrane za brigadirje. Vsak večer 
smo nanosili velik kup drv in plesali ob ta
bornem ognju.« Ko pripoveduje o brigadi, ne
nadoma preide iz mirnega pripovedovanja k 
gestikuliranju, kot da bi mi hotela dopove
dati, kje na ravnici pod gričem je bhl.a utabor
jena njena brigada. Lahko bi mi pokazala, celo 
mesto, kjer je stal šotor. 
lvL!adina takrat ni ostala samo pri enkratni ak
ciji, ampak se je v brigadah vključila, v delo 
mlade in iz ruševin porajajoče se industrije. 
Na ta način je tudi Janja prišla na Vrhniko 
in v IUV. 
Prizadeto pripoveduje, da je bil njen prvi vtis 
o Vrhniki zelo slab. Veliko ljudi, ki so se po
dali od doma je pozabilo domače obnašanje 
do skupnosti. Pod okriljem anonimnosti so de
lali neumnosti, ki jim doma sploh ne bi padle 
v glavo. Tako je zaradi takih posameznikov 
padla slaba luč na vse, ki so se pošteno in 
vestno poprijeli dela. 
12. 7. 1947 je nastopila službo na Vrhniki. Prvo 
leto je podmazovala kože ,s sulfidnim po<lma
zom, na.to pa je celih dvajset let kuhala oz. 
raztapljala natrijev rnlfid in pripravljala pod
maz. Zadnja leta, odkar je bila spremenjena 
tehnolog,ija, obrezuje golico pred cepljenjem. 
Rada bere po•ljudno znanstvene knjige iz me
dicine in gospodarstva, romani je ne privla
čijo. »Ljudj,e, ki niso poučeni, se niti pogovar
jati ne znajo, ker ničesar ne preberejo. Pogo
varjajo se 1e o vremenu ali pa kritizirajo vse
vprek.« 

Zadovoljna je, ker je po tolikih letih dobila 
novo stanovanje, čeprav ji le ne gre v račun, 

Naš portret: Antunovič Janja 

da blok nima niti ulice, niti hišne številke. Tu
di z delom je zadovoljna in si želi le to, da 
bi bilo delo stalno. Mladim delavcem svetuje, 
naj razumejo, da takoj ne bodo toliko zaslu
žili, da bi lahko zaživeli z veliko žlico. Kdor 
bo vesten in stalen, bo prišel na boljše. Vsak
do je razporejen na svoje delovno mesto in je 
nespametno gledati na druge. 
R. F. 

Prišli - odšli 
V mesecu apr1lu in maju 1976 se je v Indust
riji usnja Vrhnika zaposlilo 46 delavcev, 47 
delavcev pa je nehalo delati 

a) TOZD Usnjarna Vrhnika: 
prišli: 
Arif Abdakovič, Marjeta Acceto, Boža Buh, 
Mujaga Ferhatovič, Božo Grigič, ing. Rarbka 
Klemenc, Boris Krašovec, Rasim Mujčič, l<'erid 
Nadarevič, Milinko Pavlovič, Husein Porčič, 
Omer Topčagič, Hasan Tričič, Gregor Želez
nik, Husein Zdrailič, 
�. služenja vojaškega roka so se vrnili: 
mgr. dipl. ing. Anton Gantar, Rafael Krom
pič, Anton Novak, Ljubo Pungerčar, Bogdan 
Turk, Zdravko Vukadinovič; 
odšU: 
Inge Božič, Nedeljko Doskovič Stanka Furlan, 
Alojz Glaser, Ivanka Jež, Milena Menard, Mi
lan Mladenovič, Bernarda Mole, Asim Mura
tagič, Boro Pavlovič, Jožica Sever, Branka 
štrukelj, Alojzija Teven, Cvetka Vodopivec, 
Rajko Vučenovič, 
vojaški rok je šel služit: 
Franc Lukman, 
zaradi smrti j,e prenehalo delovno razmerje 
Mileni Lukanc 
upoko•jena sta bila 
Ciril Hren in Ivanka Košir; 

b) V delovni skupnosti skupnih strokovnih 
služb so se zaposlili 

Milica Brenčič, Barbara Hladnik, Andreja Lo
štrek, Edvard Zupan mlajši, 
s služenja vojaškega roka se je vrnil 
Stanislav Sternen, 
delati' so nehali: 
Miklavž Borštnik, Marija Novak in Slavica 
Sodja; 

c) TOZD Usnjarna Šmartno: 

prišli: 
Jože Borišek, Ivan Což, Jožica Jerin, Ana Ko
govšek, Sonja Krznar, Leopold Štrus, Milan 
Zupančič, 
!:: služenja vojaškega roka so se vrnili: 
Peter Což, Marjan Majdič. Ivan Tekavec. 
Anton Zaman, 
odšli: 
Jože Borišek, Marija Jelen, Nada Jurič, Zlat
ko Kokalj, Katarina Lindič, Zlatko Pucarevič, 
Nadja Repič, Jožica Strmec, Jože šegš, Bogda
na Zec, Jo.že Železnik; 

d) TOZD Igrad - opekarne Vrhnika: 

prišli: 
nihče 
odšli: 
Arif Abdakovič, Mujaga Ferhatovič. Rasim 
Mujčič, Ferid Nadarevič, Husein Porčic, Orner 
Topčagič, Hasan T'ričič, Husein ždralič; 

e) TOZD Igrad - gradbeništvo Vrhnika: 
prišli: 
Djema,l Bajrič. Ibrahim Hankušič, Ahmet Na
sic, Ha.Jil Nas.ič. Mehmed Nasič, Mustafa Os
manhodžič, Boško Tešič, 
s služenja vo,jaškega roka sta ,se vrnila 
Alojz Berginec in Ljubomir Lukic, 
odšH: 
Osman Bečič, žarko Boric, Kryeziu Gani 
Ahmet Na,sič, Halil Nasič. Mustafa Osmanho
džič; 
Iz TOZD Usnje - plast, Maloprodajne m,·eže 
in Tovarne usnja Šoštanj podatkov nismo :Jre
j,eli. 
J. B. 

Rojstni dnevi 
upokojenih 
delavcev 
v mesecu 
juniju in juliju 
a) TOZD Usnjarna Vrhnika: 

Alojz Bizjan 
Marija Brenec 
Rozalija Gruden 
Janez Kovačič 
Ivan Mattias 
Anton Molk 
Janez Obid 
Pavla Pajsar 
Antonija Vidmar 
Franc Zakrajšek 

Franja Dobovičnik 
Marija Fortuna 
Jakob Gladek 
Ana Kavčnik 
Marjanca Kovač 
Vinko Moškon 
Jakob Pavlovčič 
Vinko Pivk 
Franc Prek 
Peter Sečnik 
Jakob Urh 
Kristina Vučenič 
Jakob Založnik 

b) TOZD Usnjarna Šmartno: 

Jože Benegalija 
Anton Ilovar 
Vlado Karel 
Pavel Perme 
Jožefa Peterlin 
Ivan Pišek 

let 

3. junija 66 
22, junija 71 
11. junija 62 
21. junija 64 
23. junija 63 
16. junija 6'.) 
25. junij,a 69 
19. junija 56 
9. junija 67 

19. junija 48 

let 

15. julija 60 
27. julija 57 
16. julija 66 
23. julija 62 
15. julija 58 
9. julija 64 

12. julija 67 
19. julija 73 
28. juli; 77 
26. julija 59 
15. julija 76 
31. julija· 62 
22. julija 75 

72 let v juniju 
38 let v juniju 
64, let v juniju 
50 let v juniju 
55 le,t v juniju 
79 let v juniju 

c) TOZD Igrad - opekarne Vrhnika: 

Anton Gregorka 71 let v juniju 
Anton Jesenovec 78 let v juniju 
Tončka Žitko 66 le1t v .i uniju 
Marjeta Go,rjanc 72 let v juliju 

Vsem slavljencem naše iskrene čestitke in že
lje še za vrsto srečnih in zdravih 1E•t! 

J. B. 

Pisma vojakov 
Oglašam se vam iz Pule, kjer preživljam prve 
dni vojnega rnka. Do sedaj je še kar .šlo, če bo 
tako ostalo, se bo dalo premagati, le dolgčas 
mi je po kolektivu. po5•ebno pa po sodelav
cih. s katerimi smo se dobro razumeli in upam, 
da bo tovarištvo spet dobro med nami, ko se 
vrnem iz annije. 
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Zato vas tudi prosim da mi pošiljate Usnjarja, 
da bom zvedeJ kaj več o življenju v kolektivu. 
Sedaj vas vse skupaj lepo pozdravljam in že
lim mnogo delovnih uspehov celotnemu kolek
tivu, posebno pa obratu lužilnica-odmašče
valnica. 
Franc Lukman 
V. P. 1159-93/B-VE 7 

52002 Pula 

Oglašam se vam iz kraja, kjer služim vojaški 
rok in ob tej priliki pozdravljam vse moje so-, 
delavce kot tudi mojstre dodelave. 
Vojaški rok služim v mestu Mladenovac, mo
ram pritrditi, da je ta del Srbije pokrajinsko 
zelo lep. Mesita samo pa ravno ni kaj preveč 
zanimivo, zato ga tudi malo obiskujem. Za
čelo se je poletje in lepo vr,eme, veseU me, 
da sem že končal vse elemente vojne obuke. 
Nadaljujem s tečajem za bodoče komandirje 
·Oddelka. Naša enota slovi kot najboljša v 
pouku R. V. in P. V. O., prav zaradi tega ima
mo manj sti'ožjo komando, to mi pa kar dobro 
de. 
Vsekakor dosegamo tako dobre rezultate s to
varištvom, z nenehnim učenjem in voljo. 
Zahva,Ijujem se koleitivu za vse poslane št. 
Usnjarja. Do sedaj sem v,sakega prečita! do 
zadnjega lista. Iz lista Usnjar sem razbral, da 
kolektiv napreduje. Kolek,tivu želim Re vna
prej dobre rezultate in pa da bi z malo trnda 
dosegel čim kvalitetnejši sortiment usnja. 
Prejmite vsi skupaj lepe pozdrave, predvsem 
pa moji sodelavci iz pastinga. 
Srečko Jeraj 
V. P. 1205/57 
11400 Mladenovac 

SPOŠTOVANO UREDNIŠTVO! 

Najprej vas toplo pozdravljam ter se vam 
obenem zahvaljujem za redno pošiljanje 
Usnjarja, ki ga z ves�jem prebiram. Iz njega 
zvem marsikaj iz življenja našega kolektiva. 
Sporočam vam, da sem pred nekaj dnevi šel 
v »odkomando« na delovno mesto četnega 
bolničarja. Tu bom preživel zadnjo tretjino 
vojaškega roka. 
Ce}oiten kolektiv še enkrat prisrčno pozdrav
ljam ter želim vsem še naprej obilo delovnih 
uspehov. 
Simon 

Moj novi naslov: 
Simon Novak 
VP 8530/10 c 
43400 Virovitica 
SR Hrvatska 

V začetku vse lepo pozdravljam. Sporočam 
vam, da sem do sedaj prejel vse številke 
Usnjarja, ki $te mi jih poslali in se iz srca 
zahvaljujem. V kasarni je vse po starem, sa
mo vreme je slabo. 
Upam, da je vse v redu v tovarni in proiz
vodnja poteka normalno, kot je predvideno. 
Prejmite lepe pozdrave iz Banje Luke od vo
jaka Bojana. 

SPOŠTOVANI TOV. UREDNIK! 

Najprej se vam iskreno zahvaljujem za 
»Usnjarja«, ki ga redno prejemam. Sem vo
jak, vojni rok služim v Zagrebu in zaradi ča
sa, ki ga imam kot vojak več kot preveč, še 
z večjim veseljem prebiram vašo revijo. Sem 
tudi navdušen reševalec križank in tako zato 
zelo težko čakam vsake številke »Usnjarja«. 
Do sedaj ni,sem imel poguma, da vam po,šljem 
kakšno od rešenih križank - sedaj sem se pa 
odloči:!, da poskusim srečo - saj bi mi kot 
vojaku in delavcu tovarne usnja v Šmartnem 
vaša praktična nagrada prišla zelo prav. 
Z upanjem na »srečo,, vas pozdravlja vaš zve
sti bralec Milan. 

Moj naslov je: 
Milan Janežič 
V. P. 4545-3-A Zagreb 
41002 Zagreb 
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SPOŠTOVANI! 

Oglašam se vam. iz Beograda oz. iz Zemuna, 
kjer služim vojaški rok. Zahvaljujem se vam 
za li$t Usnjar in vas prosim, da mi ga še na
prej pošiljate. čestitam celemu kolektivu ob 
30. obletnici uspešnega poslovanja in vas to
variško pozdravljam. 

Varga 
V. P. 3046/12 
11082 Zemun 

In memor1am 
Vest, da je 14. maja umrla Milena Lukanc, 
stara komaj 25 let, nas je zelo presunila. 
Tiho in skromno je prišla v septembru 1973 
povprašati za delo in sprejeli smo jo. Ni ji 
bilo usojeno dolgo ostati med nami in njeno 
mlado življenje je ugasnilo, po·tem, ko se je 

Milena Lukanc 

dolgo borilo proti neozdravljivi bolezni. 
Nepravična je življenjska usoda, smrt pa po
sebno kruta takrat, ko si izbira· žrtev med 
mladimi ljudmi. 
Vedeli smo, da je bila Milena že dolgo težko 
bolna, kljub temu pa nas je njena smrt zelo 
prizadela, saj ni le boleča izguba za njene 
starše in brata, temveč toliko bolj za njeno 
hčerko Saško in -sinčka Damjančka, ki sta do
polnila šele 4 in 3 leta starosti. 
Milene ne bomo pozabili, v uteho pa nam je 
misel, da s<ta otroka ostala v dobrih in skrb
nih rokah njenih staršev, ki bo$ta za ljubečo 
vzgojo in skrb našla v njih delček nadomesti
la za izgubljeno hčerko. 
Družini pokojne Milene naše iskreno sožaJje! 

INDUSTRIJA USNJA VRHNIKA 

Zahvala 
Ob izgubi moje matere KATARINE TORKAR 
se iskreno zahvaljuj,em vsem sodelavkam in 
sodelavcem za izrečeno sožalje in darovano 
pomoč. 

Vrhnika, dne 20. 5. 1976. 
IV ANKA DOLENC 

Zahvala 
Ko sem nekega februarskega dne t. l. obiskal 
prijatelja in sem pri njem ugledal Usnjarja, 
glasilo vaše delovne skupnosti, se mi je takoj 
porodila misel, da bi ga mogoče na mo
j o prošnjo dostav,lja'li tudi meni, saj i,em v 
usnjarski industriji zaposlen že od leta 1935, 
ko sem se zaposlil kot strojni mojster v Ka
linovi tovarni usnja v Mokronogu, tja pa sem 

prišel iz šentjanškega premogovnika, torej iz 
Krmelja. 
Iz Mokronoga sem bil na pobudo tov. Kalim\ 
premeščen leta 1945 na Vrhniko, kajti tovar
na usnja v Mokronogu je bila povsem uniče
na. 
V Industriji usnja mi je bila naloga v glav
nem delo s parnimi napravami. Po nalogu ta
kratne usnjarske direkcije v Ljubljani sem 
bH določen v tovarno usnja v Šmartnem pri 
Litiji za delo pri montaži večjega parnega 
kotla. Istočasno pa sem vodil demontažo več
jega in montažo manjšega parnega kotla v 1 

predilnici Litija v Litiji, za!to mi je bil koiek
tiv tovarne usnja Šmartno doma1Iega por.man, 
tam sem se mudi,! skoraj dve leti. 
Leta 1955 pa sem se na lastno željo zaposlil 
kot vodja pomožnih delavnic na unjarski soli 
v Domžalah, kjer sem ostal vse do upoko-
jitve. · . 
Zahvaljujem se· naslovu za ugodno reše1io 
prošnjo, kajti vaše glasilo dobivam kar redno, 
podjetju Industriji usnja pa želim še mnogo 
nadaljnjih uspehov. 
Anton Oblak, Verd 125, Vrhnika 

Zahvala 
Ob smrti moje mame 
se iskreno zahvaljujem vsem sodelavkam in 
s;odelavcem v usnjarni za venec, denarno po
moč in udeležbo na pogrebu. 

BOZANA VRHOVEC 

Zahvala 
Strti v globoki žalosti ob prezgodnji smrti na
še drage hčerke, sestre in mamice 
MILENE LUKANC 
se najtopleje zahvaljujemo delovnemu kolek
tivu Industrije usnja Vrhnika za vso pomoč, 
ki nam jo je nudil v teh težkih dneh, za da
rovano cvetje in venec, za udeležbo na njeni 
zadnji poti ter za denarno pomoč otrokoma. 

Zalujoči starši, brat Janko z ženo, Dušan, po
sebno pa hčerka. Saška in sinek Damjanček 

,,Dom.ovina, 
si še kakor 
zdravje?" 
Pri založbi Borec je pravkar izšla knjiga Pet
ra Likarja, ki no$i prav tak naslov, kot je na
slov tega sestavka. S tem delom dobivamo 
Slovenci novo razširjeno in poglobljeno in
formacijo o našem okolju. Avtor, znani TV 
komentator Peter Likar, je po vsej Sloveniji 
zbral stotine primerov onesnaževanja ok()lja, 
ki ponekod prerašča že v pravo katastrofo. V 
osnovi se je pretežno oslanjal na podatke na
ših in tujih raziskovalcev, ki se ukvarjajo s 
posameznimi področji, potem pa je okrog tega 
jedra nanizal žive primere, ki jih je ilustriral 
s pripovedovanjem prizadetih ljudi, družbe
nopolitičnih delavcev in z lastnimi opazovanji 
ter ugotovitvami. Naravnost leksikografsko 
poznavanje problema, poznavanje ozadij, želja 
po izboljšanju ogroženega okolja, navajanje 
primero-v, ko je bilo okolje rešeno pred ones
naževanjem, hkrati pa brezkompromisnost do 
nekaterih krivcev dajejo delu še po:,1eben pe
čait. Knjiga je napisana s spretno roko novi
narja in bralca pritegne, da je ne odloži, do
kler je ne prebere. Mnogi med tistimi, ki so 
knjigo že prebrali, so jo poimenovali kar 
»kriminalka o našem okolju«. 
V takem okolju sta avtor in fotogi,afski moj
ster ing. Marjan Smerke posnela marsikatero 
fotografijo. Knjiga je opremljena � približ
no 120 barvnimi in črnobelimi fotografijami, 
ki sam tekst več kot zgovorno dopolnjujejo. 



Avtor obravnava ogroženost zemlje, vode, 
krasa, gramoznic, živali, hrane - vsega, kar 
nas obdaja in na kar ljudje dostikrat še po
mislimo ne, da je v nevarno5ti. Vsi obravna
vani problemi zadevajo Slovenijo. Avtor le 
pore.dko sega v druge republike ali na šir
ša območja. 
Knjigo bi moral imeti vsak občan, ki mu ni 
vseeno, kaj je sojeno našemu okolju, pred
vsem pa bi jo morali imeti tisti, ki se že po 
naravi svojega dela ukvarjajo ali pa bi se 
morali ukvarjati z bojem proti onesnaževa
nju ,okolja: delavci v indu5triji, delegati, de
lavci v organizacijah javne uprave in šol. Bolj 
ko se dviga življenjski nivo, bolj je ogroženo 
človekovo okolje, hkrati s tem pa raste tudi 
zavesit občanov in skrb, da bi oko,lje vendarle 
zavarovali in ga ohranili. 
Ce ob vsem, kar nam to branje nudi, zane
marimo včerajšnji ali današnji dan, ta trenu
tek (čeprav tega enostavno ne moremo) in se 
ozremo malček naprej in se spet zamislimo 
nad vprašanjem okolja, ki je naš skupen pro
blem, šele tedaj se prav zavemo, da nam v 
usodnih časih •onesnaženo okolje ne bo zavez
nik, temveč velik sovražnik. Prenekateri se še 
predobro spomnijo, ko so se morali odpove
dati požirku vode na dolgem pohodu, ker je 
bila voda okužena. Strupi in odplake nam še 
bolj zmanjšujejo vire. Med NOB je bila uma
zanija šteta med sovražnike, posebej še, ker ni 
bHo dovolj zdravil. In kako bo jutri? Poitreb
ne so nam čiste podzemske jame, gore, gozdo
vi, naravna zavetišča in skladišča. Zaledje je 
naš prostor gibanja in življenjski vir v času 
miru in v ča;,u vojne. 
O vsem tem in še mnogočem govori ta knjiga. 
Knjiga, ki je naša vest. Knjiga, ki nas uči. 
Knjiga, ki je vredna branja. Knjiga, za danes. 
in za jutri. To je branje, ob katerem se šele 
prav zavemo, kako daleč smo že zabredli in 
kaj nas šele čaka, če si ne bomo vsi 3kupaj 
še bolj prizadevali, da pride do 5treznitve v 
našem mišljenju in v povsem praktičnem de
lovanju. 
Seveda pa to ni nobeno črnog,ledo pisanje. 
Avtor s pozornostjo opiše vsak pozitiven pre
mik, ki ga je bilo moč zasledirti zadnja leta. 
Uvod h knjigi »Domovina, si še kakor zdrav
je?« je napisal predsednik komiteja za var
stvo okolja in podpredsednik izvršnega sveta 
SR Slovenije dr. Avguštin Lah., 
Knjigo naročite tako, da izpolnite objavljeno 
naročilnico, jo izrežete in nalepite na dopis
nico, ki jo naslovite na naslov: ZALOŽBA 
BOREC, knjigotrški oddelelek, 61000 Ljublja
na, Miklošičeva 28/1. 
Cena: 250 dinarjev. Naročnino lahko poravna
te v treh, dveh ali enem obroku. V sami na
ročilnici ustrezno obkrožite. 

Naročilnica 

Ivan Cankar 

Vrzdenec 
Moja maiti je doma z Vrzdenca. 
Ta vas j,e, pravijo, tam nekje v Horjulski do
lini; jaz ne vem, če je res, ker je nikoli nisem 
videl in je tudi na nobenem zemljevidu ni 
zaznamenovane. Ali da je na svetu in da je 
ce'1o prav blizu, je čisto gotovo. Morda sem 
bil že do nje samo že za uro hoda; morda 
sem jo bil kdaj na dolgih svojih potih pone
vedoma že ugledal, pa je nisem .spoznal po 
imenu in mi je bila tuja in nema kakor vsaka 
druga vas. Zdi se mi prav zares, da sva ne
koč stala z materjo na hribu ter gledala nanjo. 
Zgodaj zjutraj je bilo, mislim. V dolini oo bile 
še bele megle, iznad megla se je vzdigal hol
mec, na holmcu je bila cerkev z visokim ob
zidjem in na to cerkev je sijalo žarko sonce. 
Na materinem obrazu je odseval ta nebeški 
svit. Iztegnila je roko in je pokaza'1a na cerkev. 
»Tam je Vrzdenec!« Njen glas je bil globok, 
mehak in zamišljen, kakor da bi rekel otrok: 
,,Tam so nebesa!« In kakor da bi jetnik s.tr
mel skozi omrežje: »Tam je polje!« ... Mor
da pa je vas čisto kje drugje in čisto drugačna 
in so bile to samo sanje. 
Nikol� nisem bil na Vrzdencu in vem, da ni
koli ne bom. Tudi ne, če bi bi:l en sam korak 
do tja. Spomnim se na to vas, kadar sem zelo 
potrt, ali zelo bolan. Takrat se mi približa, 
kakor se časih razboleli in preplašeni duši 
približa smrt. Prešinila me je nekoč misel, iz 
temne globočine, iz bolesti je bila segla, da 
bom ob tisti uri, ko se bo treba napravi,ti na 
zadnj,o pot, ugledal s slamo krito kočo, kjer 
se je rodila moja mati, ugledal tudi še njeno 
zibko, z rdečimi srci pomalano; in videl drob
nega otroka v predolgem zelenem krilcu, ,1je
gove prve. nebogljene korake, slišal njegov 
tenki smeh, njegove jecljajoče, napol razum
ljive besede ... in da bodo vse naokoli, kako,r 
cvetice na polju, cvetele bele misli srca, ki še 
ni bilo ranjeno od spoznanja. Prešinila me je 
taka misel in ne dvomim nič, da se bo res tako 
zgodilo. Ker spomin, ki se človeku oglasi iz 
onih kraj,ev, ne laže nikoli. 
Dan pred smrtjo se je mati selila. Bilo je že 
pod mrak in ,truden sem bil. Mati je mirno 
sopla in zdelo se mi je, da spi; zato sem šel 
po prstih iz izbe ter se napotil k sosedu, da si 
odpočijem· ob kozarcu vina. Ostal sem tam, 
dolder se ni do dobrega znočilo. Ko sem se '.lr
nU ter prižgal svetilko, me je zgrabila za grlo 
neznana groza. Materina postelja je bila praz
na. Stal sem in trepetal in se nisem mogel 
ganiti. Nič ne vem kako in nič ne vem kdaj 
sem se pres,topil, hodH s svetilko v roki po 

Nepreklicno naročam(o) ...................... izvodov 

DOMOVINA, SI ŠE KAKOR ZDRAVJE? 

naslov: 

kraj: ...... 

ulica: 

pošta: 

zaposlen(a): 

datum: podpis: 

izbi, po veži; in vse, kakor da hodi neki drug, 
čisto tuj človek, jaz pa da stojim za mizo ter 
gledam in čakam, kaj da bo opravil. Tako sem 
prišel skozi vežo in po dveh lesenih stopnicah 
v malo kamrico, kjer je imela stara ženska 
svoj kot. Na postelji je ležala moja mati. Ko 
sem j,o ugledal, mi je ,stisnilo, do kaplje iz
želo srce nekaj tako čudnega, da nikjer ni 
temu imena; bolest in ljubezen, oboje in še 
več. Mati je bila mlada, lica so bila zdrava, 
oči jasne in vesele, na ustnicah smehljaj. 
Gledala me je z nekako tiho, pritajeno prešer
nostjo, nespametnega otroka, ki trepeče, da 
sam ne ve zakaj. 
»Kako ste prišli v to posteljo ma,ti?« 
»Sama sem prišla. Nikar ne misli, da sem tako 
hudo bolna! če Bog da, bova kmalu na Vrz
dencu. Saj se meniva že toliko let! Ko sem 
vstala, se mi je kar zdelo, da bi se napotila 
naravnost tja, pa ni&iem našla ,obleke. Kaw 
ste jo spravHi ?« 
Ob teh besedah, ob tem pogledu in smehljaju 
mi je bilo, da bi šel kam v samoto, v temo in 
tam potožil nebesom. Ker občutil sem, da je v 
kamrici še nekdo tretji, ki se sklanja nad naju 
bled in visok ter naju posluša. 
»Tista postelja tam ni prav postlana; peče me, 
kakor da ste mi nasul1i žerjavice pod rjuho. 
Tukaj je boljše, le malo daleč je. Saj bi že 
skoraj bila prišla do Vrzdenca, tako sem ho
dila. Stopim in tudi zid stopi na stran, kakor 
da bi se otroci lovili ... Mislim, da bi si na
ročila voz do Vrzdenca, drugače ne prideva 
nikoli tja. Kako bodo gledali, ko se pripeljeva! 
Saj bi Mrovec dal voz, kajne?« 
»Cernu bi ga ne dal?« 
»Zares, čemu bi ga ne dal? Rano zjutraj se 
odpeljeva, nedelja bo in sonce. Jaz vem, da 
bo vse lepo, kakor da bi bilo v svetem pismu. 
Zgodilo pa se bo kmalu; nocoj še ne, ker je 
že noč, ali jutri najbrž ... stopi no k Mmvcu 
in povprašaj zaradi voza . . . čemu jokaš?« 
Vroče se mi je bilo iZJlilo iz oči in mi je žgalo 
na licih. Mati se je ·ozrla name z globokim, 
nemirnim, čudno plahim pogledom; obrnila 
je glavo k zidu, spet je bil bolan, ubog, od 
trpljenja in bridkosti izsesan njen obraz. 
človek, ki je imel pelin za kosilo in pelin za 
večerjo, ki je škropil ljubezen, koderkoli je 
hodil, sam pa ni okusil nobene kap[je, si na 
tihem, prav na skritem dnu svoje duše ustvari 
5Vetle sanje, brez katerih bi moral skoprneti 
od vsega hudega. Najprej se mu zasveti od 
nekod le prav ponižna lučka, spomin na ne
kaj milega, želja po nečem lepem, mehkem, 
kar morda nikoli nikjer ni Mlo in nikjer ni. 
Luč pa je zmerom lepša in svetlejša, kolikor 
več je bridkosti in kolikor bliže je odrešenje. 
Dokler se svetloba nazadnje veličastno ne iz.
lije v ·ono, ki je zadnja in večna· ter je tako 
izpolnjena obljuba, srcu dana, in doseženo 
plačilo za verno zaupanje. 
Spomnim se na Vrzdenec, kadar mi je v duši 
mraz, kadar mi zahladi v lica tesnobni strah, 
ki je ·spomin na smrt ... Kaj je res že blizu 
tisti čas, tista sončna nedelja? Mrovec, pripra
vi brž voz, da se popeljeva z materjo na 
Vrzdenec! ... 

Od vsepovsod 
ZMANJŠANO KLANJE PRAŠIČEV IN OVAC 
Po podatkih Zveznega zavoda za statistiko o 
zakolu živine v prvem tromesečju letošnjega 
leta je bilo zaklano 6 °/o več goveda oz. v bru
to teži 8 O/o več kot v enakem obdobju lani. 
Po strukturi je bilo pitanega goveda zakla
nega 15 O/o, krav pa 45 O/o več. 
Zakol prašičev se je zmanjšal za 6 O/o. Največ
ji padec zakola je bil v osrednji Srbiji (- 18 
odstotkov), medtem ko so v Makedoniji za
klali kar 200 °io več. Velik padec je tudi pri 
klanju ovac, saj znaša kar 37 O/o. 

J. G. 
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Fotoreportaža 

18 

Med precej skromnim številom udeležencev 
»Po poteh partizanske Vrhnike« so bili tudi 
delavci iz TOZD Usnjarna Vrhnika 

10. maja 1976 je bila na Vrhniki osrednja 
proslava v počastitev 100. obletnice rojstva 
Ivana Cankarja. Med drugimi so se je 
1tdeležili tudi najvišji predstavniki družbeno
poiitičnih organizacij in Skupščine SRS 
(Sergej Kraigher, Franc Popit, clr. Marijem 
Brecel.i, Janez Barborič) 

Slavnostni govornik na proslavi je bil 
podpredsednik Skupščine SRS Beno Zupančič 

Razstavo „Cankar in gledališče« je odprl 
dr. Bratko Kreft 

Fotoreportaža 

Sprejem štafete mladosti (v ozadju nov 
poslovnostanovanjski bLok, ki ga gradi 
TOZD Igrad) 



• 

• 

Tako velike množice ljudi verjetno še ni bilo 
na Ulovki 

Tudi delavcem iz naših bratskih republik na 
Ulovki ni bilo dolgčas 

Fotoreportaža 

Osebje obrata družbene prehrane in ostali 
pomočniki so imeli polne roke dela. Svoje 
delo so kljub precejšnji sončni energiji, l;;i je 
pospeševala znojenje tega dne. dobro opnwni 

Prijetno razpoloženje nci IV. tovariškem 
srečanju delavcev i.z vseh naših TOZD _je 
popestrila godba na pihala i.z Soštanja 

Na plesišču smo :zdritžili delo in ... 

Fotoreportaža 
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Od vsepovsod 
INDIJA OVIRA IZVOZ 
POLSTROJENEGA USNJA 

Indija je zmanjšala eksportne kvote za pol
strojeno usnje, in slceL' 15 °/o za polstrojene 
kozje in ovčje kože tet· 10 °to za goveje pol
strojene kože. Istočasno so povečali "a :ime
njene polizdell<e izvozne dajatve za 5 O/o, talco 
da morajo sedaj izvozniki indijskih pohtro
jenih kož plačati 25 O/o izvozne carine. Tudi 
izvoz gotovega usnja so dodatno obremenili 
s 5 O/o, tako da znaša sedaj 10 °/o. S ,temi ukre
pi je med drugimi močno prizadeta tudi us
njarna »Cibalia,, iz Vinkovcev, ki je speciaiJi
zirana za indijske kozje kože. Ti u\{l'epi in
dijske vlade bodo povzročili zvečanje cene 
kozjega velurja oz. konfekcije. 
J. G. 

DEMONSTRACIJA KEMICNEGA 
CršCENJA USNJA V ANGLIJI 

Nemški 11ačin kemičnega čiščenja usnja LE
D_E1RME1STER , PRO_cESS je :;edaj izpopol
nJen tudi za č1ščenJe pelcvelurja, in sicer s 
k?mbinacijo obdelave s topilom in valjka
nJem. Ta pos,topek bodo demonstrirali junija 
y Birminghamu na sejmu naprav za p1·anje 
m kemično čiščenje British Laundry and Dry 
Cleaning Exhibition. 
Leathe1· 6/1976 

Za razvedrilo 
ZANESLJIVO ZNAMENJE 

- Naš pes čedalje slabše sliši. 
- Kcako pa veš to? 
- Ker ne tuli več, kadar sos;edova žena poje. 

DOPUSTNIŠKA 

Tri tedne so bili Cališnikovi na morju. Vrnili 
so se temno 1·javi, le desna roka tovariša Ca
lišnlka je bila bela lcot prej. 
»Ni čudno,« pojasni, »ko sem pa lcar naptej 
moral segwti v žep.« 

lN KAJ POTEM 

Očl<a pokliče petletnega sinka, da bi ga pri
pravil na veseli bližnji dogodek v družini. 
»Povej, ali bi bil zadovoljen, če bi ti čez me
sec dni z mamico lcupila majhnega bratca?« 

Sinko pa �e razumevajoče nasmehne: »In kaj 
bi storila sedaj, če bi rekel ne?« 

RAZUMEVANJE 

»Veš, Zofka, saj se ni težlto sporazumeti s 
tujci.« 
•>Ne, ne, razumeš skornj vse - le tistega ne, 
kar govol'ijo.« 

PRI ŠOFERSKEM IZPITU 

•>No, ko ste na vsa vprašanja talto lepo odgo
vorili, pa povejte še, iz česa se sestoji motor!<• 
»Kakor sem izračunal, iz mojih dvajse,tih me
sečnih plač.« 

ZDRAVILO 

- Kaj naj napravim, moj mož samo po go
stilnah poseda? 
- Ko bo prišel ponoči domov, mu sladko re
ci: »O, ali �i ti, Matevž?« 
- Ampak, moj mož je vendar Maks. 
- Saj ravno zato! 

NAROCILO 

šef delavcu: »Ce kdo vpraša za mene, recite, 
da me ni. Toda pazite, da vas ne dobi pri delu, 
sicer ne bo verjel!« 

... 

Brez besed 

NERAZUMLJIVO 

»S tem poljubom sem ti vse povedal. Si me 
razumela?« 
»Ne, prosim, povej mi še enkrat!« 

CASI SE SPREMINJAJO 

Lovro in Bošt}an sta dijaka Srednje lcmeUj
ska šole. Zadnjič sta se dobila med odmorom 
na hodniku in se začela pomenkova,ti o pt·ecl
metih na šoli in o učenju. Ko &ta že nekaj 
časa modrovala, vzdihne Lovro: 
- Vidiš, včasih so rekli: če nič drugega ne 
boš znal, za kmeta boš že! 
- Danes pa pravijo: če želiš biti kmet, mo
raš tudi nekaj znati!« 

NA VLAKU 

- Ampak, gospa, vaš sinček je pa že malo 
prevelik za polovično lcarto! 
- Ja, kaj hočete, otroci hitl'o rastejo, vi pa 
tako počasi vozite! 
- Koliko si pa star? vpraša 5p1·evodnlk fan
ta! 
- Na vlaku tri leta; drugače pa šest let. 

1 

NOV ZAKON 

Polde na čmo lovi ribe. Mimo pride ribiški 
čuvaj in ga vpraša: 

• 

»S lmkšno pravico pa, lovite tu ribe?,, 
»s pl'avico močnejšega!"' odgovori Poldi. 
Cuvaj gre godrnjaje naprej: »Ze spe<t nov za- "' 
kon, ki ga še ne poznam!« 

KAJ JE BILO TREBA TAKO DALEC 

Planinski vodič je vodil v pJ,anine prikupno 
letoviščarko. Tudi vodič je bil mlad zal fant. 
Vso pot ji je 1·azlagal razne zanimivosti, ji 
pokazal to in ono, nazadnje pa se ni mogel 
več premagovati. Zgrabil jo je in poljubil. 
Ona mu je vsa presenečena poljub vrnila, ko 
pa je prišla k sebi, je t·ekla: »Mislim, da f.Va • 
šla predaleč!« 
»Tudi jaz mislim tako,« je rekel mladenič, 
••lahko bi se poljubila že v dolini.« 

VELIKODUŠNOST 
Ravnatelj kaznilnice odhajajočemu. jetniku: 
»Oprostite, ke1· smo vas imeli pomotoma dva 
tedna predolgo v zapoi·u.« 
Kaznjenec: »Prav, prav, mi boste pa prihod
njič odtegnili.« M. C. 



• 

• 

VINSKI KAMEN 

Stari kolegi se dobijo v gostilni in vpraša 
eden: 

- Kje pa je danes Luka? 
- šel je k zobozdravniku, odvrne drugi. 
- _Kaj pa mu je, se začudi prvi. 
- Vinski kamen si je šel brusit, žalostno po-
jasni drugi. 

JEDILNIK MALIC 
(SPOMINI NA GORENJE) 

ponedeljek: 

pasulj z dodatkom svinjskih kož ali vegetabil
nih podplatov, sobotni kruh, čaj (uspešno so
delovanje) 

torek: 

DC-9 v juhi, svež kruh, čaj (gradimo letališče) 

sreda: 

enolončnica brez dodatkov, kruh, čaj (se pri
leže) 

četrtek: 

boljše je kupiti sendvič in sok (mama priprav
lja dobro kosilo) 

petek: 

predlanski fižol v solati, trdokuhana jajca Pe
rutnina Ptuj, čaj (Gorenje), kruh za v pomije 

sobota: 

na srečo imamo v večini proste! 
Naslednji teden jedilnik ponovljen z 1zJemo 
zamenjave srede in petka. Preživeli smo. 

L.B 

V pom.ladnem. 
jutru 
čez hribe je pokukal nov dan, lep in svež po
mladanski dan, z jutranjo zarjo ozaljšan, od 
ptičjega petja pozdravljen. Njegova svetloba 
se je prek hribov razlila v dolino, objela prvo 
cvetje po vrtovih, se dotaknila hiš in vztrepe
tala nad potokom. Rodil se je dan, ko si ga le 
človeško srce zaželeti more in kot ga le pri
čakujoča pomlad lahko pričara. Svetloba in 
milina novega dne sta neslišno potrkali na 
okna hiš, se vtihotapili v sobe in srca ljudi. 
»Vstanite, nov in lep dan se je rodil,« je 
vztrepetalo v srcih ljudi. In vstali so, s po
mladjo v srcih in z žarom ljubezni v očeh. 
Stopali so na pota novega dne, mlajši in sreč
nejši, kakor so sinoči legli. Bodo uspeli ob
držati vsi ves dan radost novega dne v očeh, 
bodo nosili ves dolgi dan ljubezen v srcih? 
Vsak dan vozi avtobus navsezgodaj v bližnje 
mesto. Delavci se vozijo z njim, med njimi di
jaki in šolarji; živo in veselo je včasih v njem, 
spet drugič otožno, kakršen je pač dan. In to 
jutro bi človek pričakoval, da bo v njem ve
selo in da prav ničesar ne bo omadeževalo 
lepega pomladnega jutra in leska mladosti v 
očeh ljudi. 
Ustavil je avtobus na postaji in vstopali so 
vanj ljudje, od rosnega jutra pozdravljeni! 
Napolnili so se sedeži z mladimi in srečnimi 
ljudmi! Bilo je veliko mladih po letih, vsi 
mladi po srcih. Med zadnjimi je na avtobus 
vstopilo dekle; dve berglji sta ji nadomeščali 
zlomljeno nogo in s težavo se je pomikala med 
sedeži. Nobeden ni bil več prazen. Mladenke 
in mladeniči so sedeli na njih, dekletove sta
rosti; skupaj so se nekoč igrali in sedeli v 
šolskih klopeh. A glej, nihče izmed njih se ni 
dvignil, da bi dejal: »Sedi in se odpočij, da 
se sreča in sijaj novega dne razlije po tvojem 
obrazu.« Ne, sedeli so trdo in togo in kakor 
se je pomikala mimo njih, tako je v njihovih 
očeh ugašal sijaj mladega jutra in žar dobrote 
je izginil iz njihovih lic. Gledali so vanjo ka
kor v tujko, ki jim hoče ukrasti košček njiho
vega udobja. Težko jim je bilo četrt ure stati 
in za to ubogo četrt ure so prodali zarjo po
mladi v svojih očeh, so izdali toploto sreče v 
svojih srcih. Bo mar v vseh očeh, kakor zvez
de na jutranjem nebu, ugasnila luč ljubezni? 

Ne, ne bo! Kajti ko je pridrsala do konca 
vrste, je tam sedel možakar s trdim, zguba
nim in od sonca ožganim obrazom, krepkih, 
od dela grčastih in zgaranih rok. A glej, v 
njegovih očeh je tedaj, lepše kot v vseh dru
gih, zažarela zarja mladega jutra. Vstal je in 
ponudil mladenki prostor. In tedaj je skozi 
okno posijal prvi sončni žarek in osvetlil nje
gov obraz. In prav zaradi njega se to jutro 
ni spremenilo v navaden dan, ampak je ostal 
ves dolgi delovni dan praznik - praznik lju
bezni in dobrote. 
žal tega dneva niso vsi razumeli; premalo je 
bilo ljubezni v njih srcih; morda ljubezen le 
spi v njih srcih, zaklenjena z devetimi ključi. 
Se bo kdaj prebudila, da bodo lahko z mirnim 
srcem, brez hinavščine v očeh, gledali vsi či
stemu jutru v obraz? 

Ce se bo, bo to velik in svetal dan! ! ! 

I.M. 

Potoček kalan 
Potoček krasan 
se vil je čez plan; 
ves bi'ster in čist je 
bil nam v veselje 
in ptic glasni napev 
nad njim je zvenel. 

Potoček kalan 
se vije čez plan; 
a v njem ni več ribic, 
nad njim ni več ptičic 
in s sivo meglo je 
prekrito nebo. 

Potoček kalan 
boš še kdaj krasan? 
Veš, meni se toži 
po tvoji lepoti! 
Potoček kalan -
mar upam zaman! 

M.I. 

Krvodajalci 
Enkrat tukaj, drugič kje drugje izbruhne 
krvodajalska akcija, pa ni zato nič čudnega, 
da je tudi v našem kraju. 
V našem oddelku smo ugotovili in rekli, da bi 
bilo lepo in prav, da se tudi mi udeležimo sto
odstotno te humane akcije. 

»Ja, tovariši, to moramo,« je bil najbolj gla
sen širokopleči Pepi. »Upam, da ga ne bo med 
nami, ki bi se potuhnil. Jaz sem enkrat že 
dobil kri - imel sem prometno nesrečo - se
daj je priložnost, da jo vrnem!« 

Tudi tovarišica Fifi - kličemo jo gospodična 
Fifi - je bila zelo navdušena in s tovarišico 
Pepco, ki je tudi raje gospa kakor tovarišica, 
sta sklenili, da gresta skupaj. 
Ker so torej že bili trije, je ta svetli zgled 
potegnil za sabo še Fonzelna, ki je kar žarel 
od zdravja, pa Tomaža s svojimi sto in dvaj
setimi kilogrami ter tovarišico gospodično 
Urško in končno sem prištulil zraven še jaz 
svoj trebuh in vse, kar ga drži skupaj. 
Tiste dni smo imeli veliko za povedati o 
dolžnostih do soljudi. Tako smo debatirali, da 
bi Fifi skoraj pozabila skuhati pravkar po
draženo kavico. Seveda je tudi delo pretrpelo 
nekaj škode, kar pa pri tako humanih stvareh 
itak ne igra nobene vloge. 
Le Janez, ta pa je molčal in delal. Seveda smo 
na skrivaj malo opravljali - egoista -, ki 
nima nobenega posluha za to, da bi pomagal 
soljudem. 
In končno je prišel tisti lepi in človekoljubni 
dan! Jaz na žalost nisem mogel na odvzem 
krvi, ker me je bolel zob, nagnusnik! Tudi 
drugi niso imeli kaj več sreče: širokoplečega 
Pepeta je bolel hrbet; pomislite, tako mogo
čen hrbet in če te boli, je to prav tako, kakor 
da bi žirafo bolel vrat. 
Gospodična Fifi je s kolegi prekrokala pred
pustno noč in je zato imela oči kakor dve pet
indvajset amperski varovalki. Ker ni šla ona 
ni šla tudi njena najboljša kolegica Pepca -
lepo je, če so ljudje tako enotni in solidarni! 
Ker so tako odpadli trije najbolj glasni, je ta 
zapeljivi zgled potegnil za sabo še Fonzelna, 
Tomaža in Urško. Prvi se je spozabil in ga na 
tešče srknil kozarček - kakor sleherni dan. 
Tomaž je zaspal in zamudil službo - zakaj bi 
jo ravno danes ne? Dražestna Urška pa nam 
je skoraj v solzah razložila, da se je spomnila, 
da je v mladih letih prebolela prhljaj ter bi 
zato njena kri utegnila še komu škodovati, 
ker bi se tako prhljaj razpasel po širini, z 
monoksidom odišavljeni deželici. 
Le Janez tudi danes ni ničesar pripomnil! Ka
ko pa naj tudi bi, saj ga ni bilo v službo . 
Krvodajalci imajo namreč takrat, ko dajo kri, 
dela prost in plačan dan!!! 

I.M. 

V sprejemnici pred oddajo krvi je zelo 
živahno. Razgovori, prepleteni s šaljivimi 
vložki preženejo strah (seveda, če je krvo
dajalca sploh strah?) 
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Desetina PIGD TOZD Usnjarna Vrhnika 

Moška desetina PIGD - TOZD TUŠ 

Republiško 
tektnovanje 
gasilcev 
Dne 22. 5. 1976 je bilo v Mariboru republiško 
tekmovanje gasilskih enot. Na tem množič
nem 1tekmovanju je sodelovalo preko 300 tek
movalnih enot, med njimi tudi ženske. Naša 
OZD je bila zastopana z naslednjimi enotami: 
- TOZD Usnjarna Vrhnika - moški 
- TOZD Usnjarna Šmartno - moški 
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Desetina PIGD TOZD Usnjarna Smartno 

Zenska gasilska enota PIGD TOZD TUS 

- TOZD Usnjarna Šoštanj - moški 
- TOZD Usnjarna šoštanj - žem.:ke 
Tekmovanje za moške enote je bilo v dveh 
disciplinah (trodelni napad in taktična vaja). 
ženske enote so prav tako nastopile v dveh 
disciplinah (trodelni napad, prakJtično nude
nje prve pomoči). 

Moške enote so dosegle skupno naslednje šte
vilo pozitivnih točk: 

- TOZD Usnarna Vrhnika - 762 točk 
- TOZD Umjarna Šmartno - Wl točk 
- TOZD Usnjarna Šoštanj - 804 točk 

Ob VIII. kongresu gasilske zveze Slovenije 
v Novi Gorici je bila svečana parada gasi.lcev, 
katere so se udeležili tudi člani PIGD iz 
naših TOZD 

čeprav še ne vemo končnih uvrstitev naših 
ekip, pa vendarle vidimo, da je najboljši re
zultat dosegla enota iz TUŠ. Tudi za ženske 
ekipe nam uvrstitve še niso znane. Dejstvo 
pa je, da je ženska enota TOZD TUŠ dosegla 
dober rezuUat. 
Priprave za tekmov,anje vseh enot so bile si
cer kratke, toda uspešne, kar je seveda za
sluga vseh članov enot, kljub temu da so raz
porejeni v vseh treh delovnih izmenah, in pa 
vodstva TOZD, ki so omogočila nemo·ten po
tek priprav. 
Udeležba na tekmovanju je v,sekakor kori5t
na. V pripravah za tekmovanje se izboljšuje 
operativna pripravljenost, udeležba na tek
movanju pa poleg tega utrjuje dobre to,variš
ke odnose med člani enot in ostalimi gasilci. 
Dne 6. 6. 1976 pa so se naši gasilci udeležili 
tudi velike parade, ki je bila v Novi Gorici 
ob 8. kongresu gasilske zveze Slovenije. 

P. P. 

Mladinska 
športna olimpiada 
»Vrhnika 76« 
V letošnjem letu je mesec mladosti potekal v 
znamenju športa, saj je bila v maju izvedena 
Mladinska športna olimpiada - »Vrhnika 76«. 
Mladi iz TOZD, krajevnih skupnosti, specia
liziranih organizacij, JLA, skratka iz vseh 
sredin so se pomerili v 11 športnih panogah, 
Sodelovalo je preko 35,0 mladih, med njimi 
tudi ekipe naše 00 ZSMS, TOZD Usnjarna, 
ki ,smo tekmovali v večini disciplinah. 



• 

"' 
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V tednu mladosti so uspešno nastopili 
nogometaši 

Dosegli smo naslednje rezultate: 

Košarka: 
l. IUV 
2. Vrhnika 
3. St. Vrhnika 

Nogomet: 
l. JLA 
2. IUV 
3. V. P. 5312/24 

Kegljanje: 
l. IlJV 
2. St. Vrhnika 
3. MOPD 

Sah: 

l. IUV 
2. JLA 
3. St. Vrhnika 

Namizni tenis: 
l. IUV 
2. MOPID 
3. St. Vrhnika 

Streljanje: 
l. St. Vrhnika 1 
2. IUV 
3. St. Vrhnilrn 2 

Rokomet: 
l. St. Vrhnika 
2. IUV 

Kljub temu, da smo v posameznih disciplinah 
dosegli zelo dobre rezultarte, smo v skupni 
uvrstiJtvi drugi, saj za kolesarS1tvo, tek, pohod 
in odbojko ni bilo zanimanja mladih v našem 
TOZD. 
J. v. 

Trim kegljanje 
na področju 
občine Vrhnika 
za leto 1976 
Da kegljanje postaja čedalje bolj mnoz1cen 
šport na Vrhniki, dokazuje številna udeležba 
v trim 1igi, ki je bila organizirana pod pokro
viteljstvom TTKS in v organizaciji kegljaš
kega kluba Tenkis,t v mesecu marcu in aprilu 
1976. Tekmovanje se je ·odvijalo v borbenih 
igrah. Skupno je nastopilo 26 ekip. Za zma
govalca se je bila precej ogorčena borba med 
ekipama IUV - Usnjarna, A in IUV - Grad
beništvo A. OdločiJtev je padla, v zadnjem ko
lu, kjer je Usnjarna A imela nekoliko več 
športne ,sreče in je tako zmagala pred ,lansko
letnim zmagovalcem ekipo !GRADA. 

Doseženi rezultati: 

kegljev 

l. IUV - Usnjarna (A) 1650 

2. IUV - Gradbeništvo (A) 1605 

3. V. P. 5312 1490 

4. Fenolit 1·1.66 

5. Kamnolom 1460 

6. Kovinarska 

7. V. P. 5312/3 

8. IUV - Usnjarna (B) 

9. Parketarna Verd 

10. Mantova 

11. Tovarna vrat Bor (A) 

12. Obrtniki 

13. Os. šola Ivana Cankarja 

14. Postaja Milice 

15. IUV - Usnjarna (C) 

16. Komunalno podj,etje Vrhnika 

Najuspešnejši tekmovalci na prvenstvu 
KK »TANKIST« za leto 1976 (Dolinčar, 
Petavs, Spur). Petavs Rado je bil tudi 
zmagovalec na turnirju za PLAKETO 
IVANA CANKARJA 

1451 

1434 

1405 

1391 

1389 

1387 

1364 

1265 

1249 

1232 

1205 

Kegljač KK »TANKIST« - Godnjavec 
Zdravko, v TRIM ligi je nastopil za ekipo 
Postaja LM Vrhnika 

17. Uprava skupščine občine Vrhnika 1191 

18. Elektro Ljubljana - okolica 1185 

19. KS Bevke 1165 

20. IUV - Gradbeništvo (B) 1145 

21. Iskra Antene 1090 

22. Osn. šola J. Mraka 1067 

23. Zdraw,.tveni dom Vrhnika 982 

24. Tovarna vrat Bor. (B) 781 

25. Tovarna vrait Bor. (C) 717 

26. Kmetijska zadruga 373 

P. P. 

Zmaga ekipe IUV 
TOZD Usnjarna 
Vrhnika 
Dne 5. 6. 1976 je zavarovalnica Sava organi
zirala športna srečanja v raznih športnih dis
ciplinah med delavci poslovnih enort iz Ljub
ljane, Maribora, Celja in Kranja. Ekipa iz 
TOZD Usnjarna Vrhnika je bila povabljena, 
da sodeluje na prijateljskem srečanju v keg
ljanju (4 x 50 lučajev). Z:avarovalnica je na
stopila s tremi ekipami. Zmagala je naša eki
pa z 805 podvtimi keglji. Med posamezniki 
�ta najboljši rezultat dosegla naša tekmoval
ca, in sicer Kržmanc A. - 217 kegljev in La
zovič 211 kegljev . 

Prvinšek Jože - uspešen nastop za ekipo 
B TOZD Usnjarna Vrhnika na TRIM 
tekmovanju v kegljanju 

Športna srečanja
med TOZD 
Na Vrhniki so se pomerile ekipe TUŠ, Usnjar
ne Šmartno in Usnjarne Vrhnika v kegljanju, 
šahu in malem nogometu. 
Vrstni red je bil naslednji: 

Kegljanje: 
l. Vrhnika 1591 kegljev 
2. Šmartno 1532 kegljev 
3. Šoštanj 1503 kegljev 

Posamezniki: 
l. Jerina V. 411 (Vrhnika) 
2. Kržmanc A. 409 (Vrhnika) 
3. šumnik M. 406 (TUŠ) 

Sah: 
l. Vrhnika 4,5 točke 
2. Šoštanj 1,5 točke (igra1i so brez enega ig
ralca,) 

Posamezniki v brzopoteznem tur.: 
l. Cvijetovič (Šoštanj) 
2. Prvinšek (Vrhnika) 
3. Nikolčič (Vrhnika) 

Mali nogomet: 
l. Šoštanj 
2. Vrhnika 
3. Šmartno 

Rezultati: 
l. Šmartno : Šoštanj - 1 : 3 

2. Vrhnika : Šoštanj - 3 : 1 
3. Šmartno : Vrhnika - 3 : 1 

Nekaj dni kasneje pa so Vrhniški nogome
taši igrali povratno srečanje v malem nogo
metu s šmarrtnom in so zmagali z 10 : 2. 
J. v. 
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Veliko število gledalcev so privedle ženske 
- nogometašice, kajti igralci Usnjarja le bolj 
poredko igrajo pred tako številno 
publiko 

Nogometašice Ljubljane (levo) in Sarajeva 
(desno) so bile deležne posebne pozornosti 
vodstva »Usnjarja«. Po prikazani igri na 
novo preurejenem igrišču so dokazale, da bi 
lahko dostojno okrepi.le moštvo Usnjarja. 
Kolegi nogometaši bi lažje dosegali gore, 7:er 
bi nasprotnik tekal za njimi . .. 

Za konec 
sezone 

. . "" 

novo 1gr1sce 
Vrhnika, podeželsko mesto, se bo verjetno še 
dolgo spominjala 23. maja, nedelje popoldan, 
ko je bilo slovesno odprto prenovljeno nogo
metno igrišče. To je bil pravzaprav skromen 
prispevek, s katerim se je NK »Usnjar,, pri
ključil praznovanju 100. letnice rojsitva Ivana 
Cankarja, praznov,anju dneva mlados,ti in ob
letnici rojstva našega tovariša Tita. To je bil 
dan, ko si lahko ob improviziranem stojišču 
ponovno videl vrhniško občins,tvo, domačine 
- stare in mlade - celo veliko žensk, pa ta
ke, ki se dokaj spoznajo na nogomet, in take, 
ki so pr,išli bolj iz radovednosti. Za otvoritve
no zanimivosit je NK »Usnjar« poskrbel tako, 
da je poklica•! v goste ženski ekipi NK »že
lezničar«, 'Sarajevo in NK »Ljubljana«, torej 
ekipi, ki tekmujeta v zvezni žensko. nogomet
ni ligi. T,ekma je bolj služila popularizaciji no
gometa na Vrhniki, obenem pa je bi.la pred
tekma tekmi članov »Usnjar« in NK »Adri,a,, 
iz Mirna pri Gorici. 
Naj vam na kratko predstavimo igrišče. Vrh
nika, ki je - lahko rečemo - največji not
ranjski športni center, je že nekaj let nazaj 
pogreša-la tak objekit. Staro nogometno igri
šče ni več ustrezalo svojemu namenu in je 
bolj služilo za rekreacijo kot pa za organi
zirano tekmovanje. 
Gradnja igrišč - sedaj imamo namreč tudi 
pomožnega - se je začela po končani jesen
ski sezoni •l. 1974. Res je sicer, da se je grad
nja zavlekl,a skoraj celi dve leti, kar so :mno
gi kritizirali, res pa je tudi to, da NK »Usnjar« 
ni imel na razpolago dovolj denarja za :�gra
ditev takega objekta v krajšem času. Naj cb 
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tem poudarim, da bi v normalnih okoliščinah 
tak objekt stal preko 100 milj. S din, NK 
»Usnjar pa je porabil le dobro tretjino te 
vsote. TTKS Vrhnika nam je zagotovil sred
stev v višini 21,2 milij. S din, vse os<talo je 
prispevala OZD Industrija usnja Vrhnika, 
TOZD »Usnja·rna« Vrhnika. Naj ob tem po
vem, da razen naše OZD nobena od vrhniških 
organizacij ni prispevala ničesar za izgradnjo 
ali pa le bore malo. 
Opravljena so bila naslednja dela: oranje sta
rega igrišča, do,voz zemlje iz Sinje Gorice (ca. 
3500 m3

, prispevek TOZD »Opekarne«). sitroj
na poravnava zemlje in strojni izkop jaškov, 
drenaž,a v dolžini ca. 600 m, na,sutje jaškov in 
zasipavanje, fina strojna poravnava obeh ig
rišč, izkop za atletsko stezo v dolžini 400 m, 
širini 10 m in globini 0,15 m, •odvoz odvečnega 
materiala, positavi.tev 2-metrske ograje okoli 
glavnega igrišča v dolžini 400 m, sejanje tra
ve, valjanje, postavitev nasipov ob igriščih za 
gledalce in nešteto drugih manjših op1·avil. 
Kot je razvidno, ni igrišče v celotti dokončano. 
Zgrajena ni namreč več kot potrebna atletska 
steza, upam pa, da bo še v letošnjem letu. 
Prav lep je sedaj pogled na, oba igrišča, ki 
sta si ju tako Vrhnika kott klub že dolgo že
lela. Se lepši vtis pa bo imel gledaJ.ec, ko bo 
v,es športni park dokončno urejen. Ob 11:ej pri
ložnos,ti bi se v imenu NK »Usnjar« posebej 
zahva-Hl predvsem kolektivu TOZD »Usnjar
na« Vrhnika in ostalim TOZD v OZD IUV za 
pomoč in· usluge pri izgradnji igrišč, IO TTKS 
Vrhnika za dotacijo in vsem tistim, kii. so ka
korkoli pomagali pri gradiltvi. 
Glede tekmovalnih rezultatov NK »Usnjar« v 
sezoni 1975/76 za vse tri ekipe naj povem še 
to: člani so igrali v spremenljivi formi. Ob 
pomanjk,anju igralskega kadra, ob s,talnem 
gostovanju (zaradi gradnje igrišča na Vrhni
ki) in včasih tudi neresnosti na treningih in 
tekmah je ekipa zasedla v ZCNL solidno tretje 
mesto. Prav tako sta tudi mladinska in pio
nirska ekipa v sredini lestvice. 
Zdi s� mi, da se igl'aki ne bodo smeli v bo
doče izgovarjati na slabe pogoje za igranje -

sedaj imajo na voljo orav vse in le od njih 
bo odvisno, ali bo nogomet na Vrhniki še bolj 
kvaliteten .in popularen. In še nekaj! Prav go
tovo bo vaš obisk prireditev pozi:tivn:> vplival 
na dobro počutje igralcev, vas pa za trenu
tek razbremenil težav po napornem delu. 

A. S. 

Rezultati žrebanja 
nagradne križanke 
Do roka smo prejeli 123 rešitev. Pri prefledu 
le-,teh smo ugotovili, da jih je bilo več po
pravljenih, zato jih nismo upoštevali pri žre
banju. 
Zrebale so delavke, ki so zaposlene v oddelku 
za krojenje in šivanje znojnic. Deset izvle
čenih rešitev je bilo napačnih, zato smo jih iz
ločili in nadaljevali z žrebanjem. 

Zrebale s·o naslednje delavke: 

za I. nagrado � Sečnik Marija 

za II. nagrado - Iskra Vera 

za IIL nagrado - Partl Jožica 

Sreča je bila naklonjena naslednjim: 

I. nagrado prejme: Blaževič Lojzka - ope
rater na računalniku I. v DSSSS 

II. nagrado prejme: Jeršinovič Ve,ra - pro- 1 

gramer v DSSSS 

III. nagrado prejme: Bassin Cveta - referent 
za prodaj,o usnjene konfekcije, TOZD Usnjar
na Vrhnika 

Nagvajenkam čestitamo! 

Pravilna rešitev vodoravno: 

APJ, NEENAKOPRAVNOST, DAN. DELOV-
1 

NIH, LJUDI, SRP, IN, KLADIVO, ET, PISA, 
IO, LOTO, G, TRMA, INC, AVIZO, OPUS, 
OBNOVA, E, REšETO, LOJZE, OCET, IN, 
KAD, ELEA, PEPI, OER, TP, RESORI, US
NJARNE, ARMATURA, OHO, STOL, RAK, 
ŠIROKO, NATEGA, EV, ALES, RO, PELI
KAN, CITRONCEK, ZRAK, CEPLJENEC, 
GOLJICA, PENALE, CS, OT, MESAR, O, ODA, 
KIT, DOPISATI, SIR, NEOMETANOST, EB, 
TG, DELIRIJ, PTA, KA. 




