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Glasilo ureja uredniški odbor: Tone 
Kraševec (odgovorni urednik), Vlado 
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Gotvajn, Tatjana Hacin, Franc Kaj· 1 

diš, i~. Jože Mali, inž. Peter Pet· 
kovšek, dipl. inž. Bogdan Urbanc in 
dipl. inž. Meta Vrhunc. Tiska želez· 
niška tiskarna v Ljubljani. 
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GLASILO DELOVNE SNUPNOSTI INDUSTRIJE USNJA VRHNIKA 

BERITE V TEJ 
ŠTEVILKI 

Stran 1 
DELAVCI IN NAšA 
PROIZVODNJA 
Oskrba in usposabljanje 
delovne sile mora biti čim 
hitrejše glede na potrebe 
podjetja in čim manj bole
če. članek bomo nadaljeva
li tudi v prihodnjih števil
kah. 

• 
Stran 3 
3 LETA USNJARJA 
Tri leta je poteklo od dne, 
ko so člani našega kolekti
va prvič dobili v roke prvo 
številko Usnjarja. Ob tem 
jubileju nam je poslal svoj 
prispevek vodja informa
tivne službe pri RS ZSS 
Dušan Rebolj. 

• 
Stran 4 
!GRADOVE PERSPEKTI· 
VE V OKVIRU IUV 
Industrijsko gradbeno pod
jetje Igrad se je združilo z 
našim kolektivom. V dveh 
prispevkih vas seznanjamo 
s tem podjetjem ter od
govarjamo na vprašanje: 
Zakaj z !gradom? 

• 
Stran 6 
KAKO BOMO UREJALI 
STANOVANJSKA 
VPRAšANJA? 
Spremembo p1avilnika, ki 
se dotika izredno pomemb
nih socialnih vprašanj, so 
narekovale zakonske spre
membe in razvoj podjr>tja 

• 
Stran 7 
USTAVNA DOPOLNILA 
IN NAš KOLEKTIV 
Ustava je prinesla nekaj 
bistvenih novosti, ki zade
vajo neposredno samo
upravljanje tudi v našem 
kolektivu. To velja še po
sebej glede >>delavskih 
amandmajev«. 

DELAVCI IN NAŠA 
PROIZVODNJA 

V našem glasilu mesečno med 
drugim spremljamo tudi podatke 
o tem, kako raste število zaposle
nih v vrhniških obratih, v šmart
nem in v Galanteriji v Ljubljani. 
Mesečna rubrika PRišLI - OD
šLI pa nas po obratih celo imen
sko seznanja z novozaposlenimi 
oziroma tistimi, ki so za stalno 
ali pa le začasno zapustili naš ko
lektiv. Stalni porast števila zapo
slenih ob še hitrejši rasti proiz
vodnje in obsega prodaje izdel
kov vseh naših obratov predstav
lja velik napredek podjetja •. zla
sti še glede na to, da so naši ob
rati v veliki, ali nekateri od njih 

Stroj za odpraševanje je nepo
grešljiv za kvalitetno proizvodnjo 
laka 

celo v pretežni meri, usmerjeni 
v izvoz in to na zahtevni zahodni 
trg. Osnovna značilnost naše po
djetniške rasti je dvovrstna, in 
sicer povezovalno integracijska 
in pa stopnjevana, kar pomeni, 
da v skladu z objektivnimi mož
nostmi kar najhitreje usposablja
mo stare in nove obrate oziroma 
dejavnost za vse večje proizvod
ne naloge ob nenehni skrbi za 
vsesplošni napredek ekonomske 
produktivnosti, širjenja asorti
menta in kvalitete izdelkov za 
domača ali tuja tržišča, za tehno
loške racionalizacije in raciona
lizacije proizvodnega postopka 
oziroma poslovanja nasploh. Ne 
nazadnje pa nam poleg naštetih 
in nenaštetih številnih nalog ta 
hitra podjetniška rast upraviče
no nalaga tudi bremena in skrbi, 
ki zadevajo področje osebnega 
in družbenega standarda, delov
nih pogojev, vzgoje in izobraže
vanja zaposlenih, načina zagotav
ljanja in oskrbovanja z delovno 
silo ter še nešteto spremljeval
nih nalog, ki so vgrajene kot se
stavni del v naše bolj ali manj 
programske skrbi in težave. Ena 

od teh pa je slej ko prej tudi 
nihanje delovne sile in stro
kovnega kadra, ki je ob naših 
velikih načrtih in željah še toli
ko bolj boleča. Preden bom sku
šal to ilustrirati s številkami, bi 
vsekakor rad spomnil na sklepe 
delavskega sveta podjetja, ki nam 
nalagajo obveznost, da se v vrh
niški usnjarni poskušamo pribli
žati proizvodnji blizu 3 milijonov 
m 2 in da proizvodnjo v šmarski 
usnjarni približamo 1 milijonu 
m 2, da je v krznarni treba izve
sti korenite spremembe glede 
asortimenta oziroma, da je po
trebno proizvodnjo v konfekcijah 
in galanteriji močno povečati in 
ne nazadnje, da morajo poleg 
vrhniške usnjarne tudi drugi ob
rati bistveno povečati svoj delež 
v izvozu, ki je bil predviden z 
8 milijoni dolarjev. 

Razumljivo je, da tako visoko 
postavljenim načrtnim nalogam 
brez reševanja celokupne proble
matike, ki je vezana na oskrbo 
in usposabljanje delovne sile, ne 
bomo kos. Delavski svet je za za
časno delno premostitev težav 

Nadaljevanje na 2. strani 

ANTON DEBEVEC 
ponovno glavni direktor 

Na predlog razpisne komisije je delavski svet podjetja na 
seji dne 26. aprila 1972. ponovno imenoval za glavnega direk· 
torja podjetja tov. Antona Debevca za obdobje naslednjih 
4 let. 

Ob tej priložnosti je delavski svet ugotovil, da je podjetje 
pod voqstvom tov. Debevca po letu 1962, ko je prevzel to de· 
lovno mesto, preraslo iz takrat malo obetajoče usnjarne v ve
liko podjetje tako glede izvoza, celotnega dohodka in uspehov 
nasploh, ima svoje specializirane obrate na Vrhniki, v 
šmartnem pri Litiji in Ljubljani in ki je močno razširilo in po
pestrilo svoj proizvodni program ter si tako zagotovilo večje 
možnosti za obstoj in razvoj. Vsa ta dejstva so po mnenju de
lavskega sveta več kot zadostna utemeljitev za ponovno imeno· 
vanje tov. Antona Debevca za glavnega direktorja podjetja. 



r: 

Delavci 11 

1n naša proizvodnja 
nja oziroma ob~;ežnost naše pro
izvodnje v toku tretjega četrtlet
ja letošnjega leta poveča najprej 
na 35-tonski namok odmaščene 
teže in doseže do naslednjega le
ta 40-tonski namok. Za ta tako 
močan skok pa seveda rabimo 
poleg že naštetega primanjkljaja 
22 delavcev še kar 137 dodatnih 
(od tega v lužilnici nadaljnjih 29, 
v obdelovalnici 26, v dodelavi 73 
in v lakirnem odelku 9 delavcev). 
S tem pa bi število zaposlenih v 
neposredni proizvodnji usnjarne 
povečali od sedanjih 514 kar na 
675 ljudi. Seveda pa ne gre pre
zreti tudi dejstva, da je treba ra· 
čunati na vzporedni potrebni po
rast tudi v vsej ostali spremlje
valni oziroma servisni dejavno
sti, ki je za izpolnjevanje pro· 
gramskih nalog prav tako nujno 
potrebna. 

Nadaljevanje s l. strani 

sklenil, da morajo vrhniška us
njarna in po potrebi tudi drugi 
obrati in oddelki delati ob pro
stih sobotah po posebni nadurni 
tarifi. Ob razumevanju zaposle
nih v neposredni proizvodnji in 
na osnovi poprejšnjih razgovorov 
z zaposlenimi se ta sklep delav
skega sveta dosedaj premostitve
no dokaj uspešno izvaja. 

Poglejmo najprej problemati
ko vrhniških obratov. 

Ob koncu leta 1970 je bilo za
poslenih v vrhniških obratih 751 
ljudi, od tega v usnjarni 593, v 
ščetinami 67, v konfekciji 28 in 
v upravi 63. Od 593 zaposlenih 
usnjarne jih je v neposredni pro
izvodnji delalo 371, v obratni in 
upravni režiji 146, v pomožni de
javnosti 76. 

Ker nam pojem obratna in u
pravna režija bore malo pove, 
bom naštel zaposlene, ki jih pri
kazujemo pod režijo in to bolj 
zaradi obračw1skih kot drugih 
razlogov. V tej režiji so zajeta 
skladišča surovih kož, gotovega 
usnja in kemikalij, sortirnice, o
sebje kuhinje, vratarska služba, 
centralna barvarna, vse vodstve
no osebje proizvodnje, vsi zapo
sleni v pripravi in razvoju ter v 
kontrolni službi. 

Ou koncu leta 1971 pa je bilo 
v vrhniških obratih že 898 zapo
slenih, od tega v usnjarni 734, 
ščetinami 63, usnjeni konfekciji 
30 in upravi 71. Od 734 zaposle
nih v usnjarni je delalo v nepo
sredni proizvodnji 486, v obratni 
in upravni režiji 168 ljudi in v 
pomožni dejavnosti 80 ljudi. 

Enoletno obdobje kaže, da se 
je v skupni upravi stanje zapo
slenih, ne glede na večji obseg 
poslovanja, povečalo sorazmerno 
malo (le za 8 novozaposlenih), v 
konfekciji usnja le za 2, v ščeti
narni pa imamo celo 4 manj za
poslene. V pomožni dejavnosti se 
je zaposlenost povečala le za 4 
ljudi, seveda pa se veliko poveča
nje števila zaposlenih odraža v 
neposredni proizvodnji (107) in 
pa v obratni in upravni režiji 
(17). Naj navedem še podatke o 

Zlaganje strojenih svinjskih kož 
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stanju z dne 30. 4. 1972, ko se je 
stanje zaposlenih v vrhniških ob
ratih v 4 mesecih letošnjega leta 
povečalo že na 949, pri čemer se 
je število v neposredni proizvod
nji povečalo na 514 (porast za 
nadaljnjih 28), v obratni in u
pravni režiji na 183 (za nadalj
njih 15), v pomožni dejavnosti 
na 83 (za 3) oziroma v skupni u
snjarni na 780 zaposlenih (za na
daljnjih 46). V ščetinami se je 
stanje zaposlenih zmanjšalo na 
61 (za 2 delavca), v konfekciji se 
je zvečalo na 35 (za 5), v upravi 
pa na 73 (za 2). 

Zelo neugodno pa nas je v pre
teklem letu in prav tako v prvih 
4 mesecih letošnjega leta priza
dejal vpliv nihanja delovne sile, 
saj smo v vrhniških obratih za
poslili 276 novih delavcev, pri če
mer pa jih je kar 129 zapus,ilo 
naše vrste. Pri tem pa je bila se
veda najmočneje prizadeta us
njarna, kjer je ob 257 novo zapo
slenih prenehalo delati 116 ljudi 
(od tega je v neposredni proiz
vodnji 70, v obratni in upravni 
režiji, to je zlasti v skladiščih 
29 in v pomožni dejavnosti kar 
17 zaposlenih). 

Pri tem ne smemo prezreti 
dejstva, da ne gre le za odhajanje 
nekvalificirane in polkvalificira
ne delovne sile, pač pa tudi za 
priučene in v znatni meri tudi za 
kvalificirane in visokokvalificira
ne moči ter v občutni meri tudi za 
vodstveno osebje. To je logično 
povzročalo motnje v proizvodnji 
in servisni dejavnosti oziroma 
vodenju ter izvajanju načrtnih 
nalog. Ta neugodnost nas sprem
lja v enaki ali še večji meri tudi 
v letošnjem letu, saj smo pri 106 
novo zaposlenih iz vrhniških ob
ratov izgubili kar 55 ljudi. Ker je 
pri tem spet najmočneje priza
deta usnjarna (porast zaposlenih 
za 96, odšlo 50 ljudi) in ker je ta 
problem daleč najobčutnejši v 
neposredni proizvodnji (novo za
poslenih 68, odšlo 38 ljudi) in ob
ratni in upravni režiji (prišlo 26, 
odšlo 11), predstavlja zaposlova
nje, priučevanje in usposablja
nje novo došle delovne sile vse 

težje breme, ki mu tudi bolj or
ganizirane oblike vključevanja 
novo došlih v proizvodni posto
pek niti od daleč niso kos. Naj u
gotovim, da bodo ob taki stopnji 
nihanja delovne sile in ob takem, 
pod silo razmer zaposlovanju de
lovne sile brez možnosti izbire 
še tako skrbno pripravljene ak
cije usposabljanja in dodatnega 
izobraževanja brezuspešno delo 
oziroma vse prej, kot zadostno 
uspešne. 

Ko smo si za vrhniško usnjar
no postavljali programske obvez
nosti za leto 1972, smo upošteva
joč nadaljnji napredek na tehno
loškem, strojno-tehnološkem (in
vesticije) in organizacijskem po
dročju, delali tudi izračune de
lovne sile in s posebnim poudar
kom na neposredno proizvodnjo. 
Pri tem smo si vzeli za izhodišče 
30-tonski namok odmaščenih kož 
poleg seveda načrtovane prede
~ave svinjskega polizdelka in pol
Izdelka iz šmartna (cepljenci in 
lakasti izdelek). Izračun je poka
zal, da mora usnjarna za tako 
količinsko proizvodnjo in asorti
ment zaposlovati v neposredni 
proizvodnji 536 ljudi (od tega v 
lužnici 106, obdelovalnici 106, do
delavi 270 in lakirnem odelku 56 
delavcev). Torej nam po stanju 
dne 30. 4. 1972 manjka še kar 22 
ljudi. Ker pa so naši načrti in že
lje usmerjeni še navzgor, so stro
kovne službe pripravljale vse po
trebne študije, da se proizvod-

Dosedaj sem nanizal precej 
številk, iz katerih je videti, da ča
ka strokovne službe izredno ve
liko odgovornega dela, da bosta 
v prihodnje priliv delovne sile in 
njeno vklapljanje ter usposab
ljanje čim hitrejša in manj bole
ča. V nadaljevanju pa se bom 
dotaknil problema nastanitvenih 
zmogljivosti, troizmenskega ter 
bolečega nočnega dela (in to zla
sti žensk), nadurnega dela na
sploh, načina reševanja te pro
blematike z nadaljnjo moderniza
cijo in večanjem zmogljivosti, 
izobraževanja in internega uspo· 
sabljanja zaposlenih ter še neka
terih problemov, ki so sestavni 
del tovrstne problematike in na
še ne le kratkoročne temveč dol
goročne usmeritve. 

(Se nadaljuje) 
inž. Franc Mihelič 

. KAKOSMO 
POSLOVALI? 

A pril 1912 
Proizvodnja po obratih 
Usnjarna Vrhnika 
ščetinama Vrhnika 
Usnjarna šmartno 
Krznarna šmartno 
Poraba usnja in krzna v konfekcijah 
Konfekcija krzna šmartno 
Konfekcija usnja šmartno 
Konfekcija usnja Vrhnika 
Galanterija Ljubljana 
Realizacija 
Usnjarna Vrhnika in ščetinama 
Usnjarna šmartno, krznarna in konfekcije 
Galanterija Ljubljana 
Prodajno skladišče Ljubljana 

Izvoz v aprilu $ 681.758 
Izvoz l-IV $ 2.813.177 
Poprečni OD 

Skupaj: 

236.294 m2 

6.808 kg 
70.170 m 2 

25.308 m2 

539m2 

4.576 m2 
3.318 m2 

2.734 m2 

21.072.120,80 
9.167.164,65 

541.168,20 
708.524,05 

31.488.977,70 

Poprečni OD je znašal v mesecu aprilu za 184 ur 1.700,23 dinar
jev na enega zaposlenega. 
Bolniški izostanki 
Na enega zaposlenega smo imeli v mesecu aprilu zaradi bol
niških izostankov (vključno tudi porodniški dopust) 1.79 iz
gubljenih delovnih dni. 
število zaposlenih 
Na dan 30. 4. 1972 je štel naš kolektiv 1.549 članov (brez vajen
cev). V vrhniških obratih dela 949 ljudi, v šmartnem 520 in· v 
Galanteriji v Ljubljani 80. 



3 leta Usnjarja 
O glasilih delovnih organizacij smo že pred leti govorili kot o eni 

izmed možnosti za obveščanje zaposlenih. Poudarjali smo njihove 
izrazne sposobnosti, kadar smo zagovarjali nujnost, da je treba zapo· 
slenim omogočiti sproten in reden vpogled v vsebino predvidenih od· 
ločitev organov samoupravljanja, v značilnosti sprejetih odločitev in 
v uresničevanje takih odločitev. Zatrjevali smo, da so glasila delov· 
nih organizacij ne samo odlična sredstva za obveščanje o dogajanju 
v delovnih organizacijah, marveč tudi zelo primerna za spodbujanje 
samoupravljavske zavesti. Gradili smo na trditvi, da so glasila tudi 
tribune delovnih kolektivov in sredstva za izmenjavo mnenj, pogle· 
dov ter stališč o dogodkih, problemih in pojavih v delovnih organi
zacijah. Poudarjam, da smo gradili na trditvah, kajti zanesljivih po· 
trditev, da je res tako, do nedavnega nismo imeli. V zadnjih nekaj 
letih pa smo zbrali zanesljive in reprezentativne podatke, ki kažejo, 
kako je s tem v resnici. 

V Sloveniji izhaja že več kot 
200 glasil delovnih organizacij in 
približno 300 internih občasnih 
biltenov. Njihova skupna meseč
na naklada je nad 420.000 izvo
dov, za njihovo urejanje skrbi 
560 odgovornih in glavnih ured
nikov ter nad 1.500 članov ured
niških odborov. Profesionalno pa 
skrbi za njihovo urejanje in red
no izhajanje 54 specialistov -
urednikov, vodij informativnih 
služb ali referentov za informira
nje in več kot 40 administrativ
nih delavcev. In še to, da delov
ne organizacije porabijo v Slo
veniji za izdajnje vseh teh glasil 
in biltenov skoraj 25 milijonov 
dinarjev na leto. 

To so podatki, ~i povedo ve
liko. Predvsem kaže omeniti, da 
se je število glasil v zadnjih šti
rih letih povečalo skoraj za polo
vico in da sedanja njihova na
klada skupaj z naklado občasnih 
internih biltenov pomeni popreč
no vsak mesec enkrat po dve gla
sili na tri v družbenem sektorju 
zaposlene delavce v Sloveniji! 

In prav spričo naštetih podat· 
kov, ki kažejo obseg in naklado 
glasil, vložen denar ter krog v 
njihovo urejanje zajetih ljudi, je 
nujno treba odgovoriti na vpraša. 
nje, kakšna so ta glasila in bil
teni. 

Dosedanje raziskave kažejo, da 
te vrste tisk, ki je po svojem ob
segu in dostopnosti najmnožič
nejši, sicer marsikje posega v do
gajanje znotraj delovnih skupno
sti, očitno pa je še vse premalo 
izkoriščen glede na svoje pove
zovalne sposobnosti. 

sploh pri nas. Odločno premalo 
ali pa sploh ni v glasilih sestav
kov, ki ponujajo bralcem predvi
dene različne odločitve za orga
ne samoupravljanja, na osnovi 
katerih je mogoče še pred odlo
čanjem spreminjati njihovo vse
bino, če le-te niso v skladu z in
teresi zaposlenih. V njih tudi 
skoraj ni poročil o uresničevanju 
sprejetih samoupravnih odločitev 
ter pojasnil, zakaj nekatere 
odločitve niso uresničene. 

Zanimivo je tudi, ela se v glasi
lih delovnih organizacij le redko 
pojavljajo s svojimi sestavki ta
ko imenovani neposredni proiz
vajalci, torej delavci iz osnovne 
proizvodnje ali druge vrste de
javnosti. To torej pomeni, da gla
sila še niso zaživela kot tribune 
delovnih skupnosti in da navzgor 
tekočih informacij še niso uspela 
okrepiti, čeprav omogočajo prav 
te precllagateljem samoupravnih 
odločitev in članom organov sa-

moupravljanja spoznavati želje 
in interese neposrednih proizva
jalcev. 

Seveda so povedane ugotovit
ve najbolj očitne oznake glasil 
delovnih organizacij pri nas. žal 
v tem sestavlGI ni mogoče pove
dati tudi drugih, ki bi zanimale 
predvsem člane uredniškega od
bora in rednejše sodelavce glasi
la vaše delovne skupnosti. Toda 
že te omogočajo bolj celovit po
gled na vaše glasilo in nakazuje
jo, kako in s čim bi ga bilo mo
goče še izboljšati. 

S tem pa se lotevam seveda 
najbolj občutljivega področja, to 
je svetovanja. In če sem se za to 
že odločil, naj to izrazim kot svo
je mnenje, kaj bi kazalo najprej 
ukreniti. 
če hočemo, da bo glasilo de

lovne skupnosti zanimvo, privlač
no in tvorno, mora objavljati se
stavke, katerih vsebina bralce 
spodbuja k določenim spremem
bam v njihovem vedenju, v pri
hodnje ukrepe in akcije. Zato bi 
kazalo razmisliti o pogostejšem 
izhajanju, na primer štirinajst
dnevnem V oblikovanju stališč 
svoje delovne organizacije ima
jo pomembno mesto in vlogo nji
hovi ožji svojci in v mnogočem 
je njihov odnos do svoje delov
ne organizacije odvisen od tega, 
koliko poznajo delovno organi
zacijo ožji svojci zaposlenih. 

Morda bi kazalo razmisliti tudi 
o načinu podajanja za objavo iz
branih sestavkov. Bralec se hit
reje in lažje navduši za pripo
ročila, napotke, nasvete ali pred
loge, če so napisani v njemu ra
zumljivem jeziku, na preprost in 
neposreden način. Zakaj ne bi o-

Danes imate v rokah 36. 
številko Usnjarja. Tri leta 
je torej poteklo, odkar je 
glasilo našega kolektiva 
prvič zagledalo luč dneva. 
Ob tej priložnosti smo za
prosili vodjo informativne 
službe pri Republiškem 
svetu Zveze sindikatov Slo
venije Dušana Rebolja za 
prispevek o informiranju v 
delovnih organizacijah in 
za mnenje o našem glasilu. 
Poslal nam je naslednji se
stavek: 

svojili sloga tako imenovanega 
neposrednega pogovora avtorja 
sestavka z bralcem, ki se odliku
je po podobnosti s načinom pi
sanja osebnih pisem? 

Kaj več svetovati pa si ne u
pam, kajti vaše glasilo je obli
kovno celovito, privlačno in zani
mivo. Sestavki niso predolgi, nji
hova gradnja odraža skrbno no
vinarsko obdelavo, slikovno gra
divo pa je skrbno in posrečeno 
izbrano. To vse olajšuje razume
vanje objavljenih misli, hkrati pa 
bralce vzgaja v redne uporabnike 
glasila za svoje sredstvo obvešča
nja o dogajnju in gospodarjenju 
v podjetju. Torej vrednosti, ki si 
jih želi doseči vsak urednik gla
sila delovne skupnosti in vsak 
član uredniškega odbora. 

Toliko o glasilih delovnih orga
nizacij pri nas nasploh in o gla
silu delovne skupnosti Industrije 
usnja Vrhnika, ki je brez dvoma 
na pravi poti, da postane eno iz
med zglednih! 

Dušan Rebolj 

Kaj so raziskovalci, ki redno 
spremljajo in analiizrajo ta tisk, 
ugotovili? Glasila so vse preveč 
kronike dogodkov, pojavov in 
problemov, ki so že mimo in na 
katerih potek njihovi bralci ne 
morejo več vplivati. Obravnavajo 
zelo pestro tematiko - tudi ta
ko, ki vanje sploh ne sodi. Vse 
premalo pa je v njih sestavkov, 
ki podajajo poslovno problema
tiko, vprašanja gospodarjenja, 
oblikovanje dohodka, njegove de
litve in razdeljevanje osebnih 
dohodkov. Premalo je v njih tu
di tako imenovanih primerjalnih 
informacij, ki bralcem omogoča
jo primerjati svoj delovni in ma
terialni položaj s položajem dru
gih delavcev v delovni organiza
ciji, v sorodnih organizacijah in Takšen je bil pred mnogimi leti vhod v tedanjo usnjarno ~martno, saj drugih obratov še ni bilo 
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!GRADOVE PERSPEKTIVE 
v OKVIRU IUV 

Industrijsko gradbeno podjet
je !grad Vrhnika je bilo ustanov
ljeno z odločbo Skupščine občine 
Vrhnika leta 1965. 

Sedež podjetja je na Vrhniki, 
Opekarska 23. 

V okviru podjetja delujeta dve 
enoti: 

Gradbeniška delovna enota s 
sedežem na Vrhniki, Opekarska 
23, in z naslednjo dejavnostjo: 
gradbena operativa, betonarna in 
železokrivnica, mizarska delavni
ca in ostala dejavnost, in delov
na enota za proizvodnjo opeke s 
sedežem na Verdu št. 7 in z na
slednjo dejavnostjo: glinokop, 
surova proizvodnja, žgana proiz
vodnja, mehanična delavnica ter 
avtopark. 

Predmet poslovanja !grada je 
naslednji: visoke gradnje, stano
vanjske in industrijske ter grad
nje za trg, nizke gradnje, mon
tažna in polmontažna gradnja, 
izdelava montažnih, opečnih in 
betonskih elementov, teracerstvo 
in betonarna, izdelava zidne, 
strešne, stropne, dimniške in fa
sadne opeke, stavbno mizarstvo, 
inštalaterstvo za vodovod in cen
tralno kurjavo, prevozne storit
ve za lastne potrebe in potrebe 
drugih ter prodaja gradbenega 
materiala na drobno. 

Privlačna možnost razvoja 
zaradi surovin 

!grad se priključuje IUV s ce
lotno svojo dejavnostjo. Za raz
voj pa je v tem položaju zanimiv 
tisti del predmeta poslovanja, ki 

~~~~~~~---~~~~~~~ 

se nanaša na proizvodnjo zidne, 
strešne, stropne, dimniške in fa
sadne opeke. 

Geološke raziskave surovinske 
baze so bile izdelane že leta 1958, 
in sicer tako, da je bilo naprav
ljenih več vrtin na zemljišču, ki 
je last !grada. Te raziskave so 
pokazale, da je na tem zemljišču 
na razpolago surovin za 200 let 
pri proizvodnji 6 milijonov enot 
na leto in pri globini izkopa 8 
metrov. 

Upoštevaje programirane pro
izvodnjo 35 milijonov opečnih e
not na leto bi pri enaki globini 
izkopa surovinska baza na last
nem zemljišču zadoščala za 35 
let. Pri poglobitvi izkopa na 15 
metrov, kar je glede na tehnične 
možnosti izvedljivo - ilovica pa 
je še vedno enake kvalitete -
bi bila surovina zagotovljena za 
več kot 70 let. Dokazano pa je, 
da se prav takšne plasti gline 
razprostirajo še na sosednih par
celah, ki so v lasti Agrokombina
ta Barje in nekaterih zasebnih 
posestnikov. S stališča kmetij
skih površin ta zemlja ni zanimi
va in je nihče ne obdeluje, tako 
da glede na širše družbene po· 
trebe v primeru razširitve suro
vinske baze ne bi imeli težav. 

V programu se ob načrtovani 
proizvodnji omejujemo le na 
lastna zemljišča in bi širitev pri
šla v poštev morda kasneje. Za
to za odkup zemljišč v programu 
ni predvidenih nobenih stroškov. 

Naj pri obdelavi surovinske 
baze omenimo še eno, zelo zani
mivo ugotovitev. Za proizvodnjo 
35 milijonov opečnih enot je tre
ba izkopati in obdelati okrog 
100.000 m~ ilovice. Sedaj koplje
mo v globino 8 metrov, zato na-

Pogled na obrat opekarne lgrada, zdaj našega priključenega obrata 

stajajo na mestih izkopa ogrom
ne jame, ki jih sčasoma zalije 
taina ali meteorna voda. S tem 
pa se nudi usnjarni prostor za 
odlaganje odpadkov. Znano je, da 
imajo vse usnjarne v svetu veli
ke težave prav zaradi odlagališč 
odpadkov (mezdre, blata, strugo
tin itd.) in je bilo prav zaradi 
neurejenih razmer in prostorov 
za odlaganje odpadkov nekate
rim usnjarnam prepovedano na
daljnje obratovanje ali pa so do
bile zelo ostre opomine z grož
njo prepovedi obratovanja, če te
ga problema ne bodo uredile. 

Menimo, da s tega stališča no
bena usnjarna v Sloveniji nima 
tako idealnih pogojev. Zaradi te
ga tudi mi ne smemo omalovaže
vati problema naših odpadkov 
in si moramo načrtno pripravlja
ti in urejevati prostore ter dru
ge pogoje za odlagališča. Seda
nja odlagališča, kamor odvažamo 
že vsa leta, so prav tako jame, 
nastale z izkopom ilovice za ope
karne. 

Izredno povečanje proizvodnje 

Na tem prostoru je bila ope
kama ustanovljena že pred 110 
leti in je vedno slovela po zelo 
kvalitetni opeki. Za kvalitetno 
opeko pa ni dovolj samo primer
na tehnologija, pač pa je še večje 
pomembnosti kvaliteta surove 
gline. Iz vrhniške gline je mož
no delati vse vrste opeke - od 
navadnega zidaka do fasadne, 
strešne in climniške opeke. 

Splošno znano je, ela vrhniška 
opekarna zalaga celotno sloven
sko tržišče s fasadno in climniš-

ko opeko, ker enostavno glina iz 
drugih opekarn ni primerna za 
surovo zidavo brez ometa. Tak-
šne vremenske in temperaturne 
spremembe prenese le visoko
kvalitetna glina in prav takšne 
lastnosti naša glina ima. Primer
na je celo za izdelavo strešne o
peke, saj je bila strešna opeka 
nekdaj v rednem programu te 
opekarne, kasneje pa zaradi eko
nomskih interesov opuščena. Za 
strešne opeko pa se zahtevajo 
najboljše kvalitetne karakteristi· 
ke gline. 

Mnenja smo, da je prav zaradi 
tega ekonomsko nevzdržno, da bi 
še v naprej puščali našo kvali
tetno ilovico v zemlji neizkorišče
ne, za potrebe gradbeništva pa 
uvažamo manj kvalitetno opeko 
iz Italije, ki je prav zaradi zasta
rele industrije za proizvodnjo o· 
peke pri nas v obmejnih krajih 
zgradila nekaj zelo modernih o
pekarn. Proizvodnja opeke je raz
meroma enostaven tehnološki 
postopek in je poznan že vrsto 
let. Spreminja in dopolnjuje se 
le oprema, kajti z modernimi in 
visokoproduktivnimi stroji in na
pravami je takšna proizvodnja 
lahko ekonomična in dosegama 
razmeroma ugodno rentabilnost 
naloženega kapitala. Z zastareli
mi napravami so seveda vsi re
zultati dosti slabši, v kolikor po
djetje celo ne zaide v položaj, ko 
ima več stroškov, kot je vredna 
celotna proizvodnja. 
Obstoječa opekama je imela 

do leta 1959 zmogljivost le 2,5 
milijona opečnih enot na leto. 
Takrat je bila izvršena delna re
konstrukcija sušilnic tako, da je 
zmogljivost povečana na 6 mili
jonov enot, kolikor znaša še da
nes. V letu 1971 je bilo izdelanih 
6.374.000 enot za vrednost 4,250.000 
N din, oziroma dosežena popreč
na cena za eno enoto 67 S din. 

Na novih napravah pričakuje
mo proizvodnjo 35 milijonov o
pečnih enot in računamo, da bo
mo izboljšali tudi izbiro izdelkov 
tako, da bomo dosegli vsaj 20 ntn 
višjo poprečno prodajno ceno za 
eno opečno enoto oziroma raču
namo, da bo poprečna cena za 
enoto znašala 80 S din. Skupna 
vrednost proizvodnje bo torej 
znašala 2,8 milijarde S din. Po
višanje poprečne prodajne cene 
bomo dosegli tako, da se bomo 
bolj usmerili na proizvodnjo fa
sadne in dimniške opeke. 

Investicijska dela in rezultati 

Za dosego pričakovanih učin
kov so potrebna naslednja inve
sticijska dela: ureditev in moder
nizacija glinokopa - moderniza
cija izkopa in transporta gline do 
zunanjega depoja, naprej do not
ranje zorilnice; zgraditev nove 

Konec na S. strani 
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zgradbe, v kateri bi bila zorilni
ca, sušilnice in peč ter ostale na
prave (avtomatika, notranji tran
sport in kalorična centrala) ter 
ureditev skladišča gotovih izdel
kov in sredstva za odpremo in 
transport. 

Od obstoječe opekarne bi upo
rabili le nekatere naprave in jih 
vključili v nov tehnološki posto
pek. 

Vrednost naložb v nova osnov
na sredstva znaša po sedanjem 
predračunu okrog 3,5 milijarde S 
din, od tega okrog f,3 milijarde 
iz uvoza (800.000 doliirjev), osta
lo pa je domača oprema in grad-
beni objekt. · 
Točna predračunska vsota bo 

znana šele potem, ko bo izdelan 
investicijski program. Vsekakor 
pa nikakor ni računati na višjo 
predračunsko vsoto, ker smo pri 
ocenjevanju za to študijo vred
nosti pretežno zaokroževati na
vzgor. 

Z novimi naložbami lahko do
sežemo izreden porast v produk
tivnosti, saj sedaj pri proizvodnji 
6,000.000 enot zaposlujemo v ope
kami 60 oseb, to je 100.000 enot 
na 1 zaposlenega na leto. Po re
konstrukciji bo proizvodnja 
35,000.000 enot, predvideno števi
lo zaposlenih pa 40 oseb, to je 
880.000 enot na 1 zaposlenega na 
leto. Fizična produktivnost po 
rekonstrukciji bo torej okrog o
semkrat večja. 

Ob takšnem porastu produk
tivnosti bo bodoča proizvodnja 
tudi lahko prenesla višje popreč
ne osebne dohodke. V letu 1971 
so znašali 1.460 N din, po rekon
strukciji pa predvideno 2.000,00 

Priprava kritnih barv v centralni 
barvarni usnjarne Smartno 

N din oziroma porast za skoraj 
40 °/o, kar je v primerjavi s po
ras tom produktivnosti sorazmer
no skromen napredek. Vendar 
moramo upoštevati, da bo treba 
od doseženih rezultatov vsako le
to nameniti precejšen delež za 
odplačilo anuitet in za zamenja
vo izrabljenih naprav. 
Računamo, da bo stopnja a

mortizacije znašala vsaj 10 ~/o let
no (poprečno na gradbene objek
te in opremo) tako, da bi letni 
znesek amortizacije znašal naj
manj 3,5 milijona N din. 

Po pokritju stroškov bi ostalo 
v skladih podjetja na leto okrog 
7 milijonov N din. 

Za kritje dodatnih potreb v ob
ratnih sredstvih bo potrebno S 
milijonov N din. 

Skupna predračunska vsota to
rej znaša: 

N din 
za osnovna sredstva 35,000.000 
za obratna sredstva 5,000.000 

Skupaj: 40,000.000 
Sredstva naj bi dobili iz doma

čih in zunanjih kreditov za uvoz-

V obratu šmartno je tovarniško dvorišče pogosto »preizkuševalna 
steza« hitrosti mopedov. »Preizkuševalci« očitno ne poznajo znaka 
o omejitvi hitrosti. Morda pa ga bodo spoznali in si ga zapomnili, 
če bodo primerno kaznovani. 

no opremo, kredita sklada skup
nih rezerv SRS, kredita sklada 
skupnih rezerv občine Vrhnika, 
kredita Ljubljanske banke, ude
ležbe !grada in udeležbe IUV. 

Vsekakor pričakujemo od te 
naložbe ugodne finančne rezulta
te, obenem pa je glede na po
manjkanje opeke družbeno zelo 
koristna. 

ZAKAJ Z IGRADOM? 
Delavski svet našega podjetja 

je že na seji elne 17. decembra 
1971. razpravljal o ideji, da se k 
našemu podjetju priključi pod
jetje Igrad Vrhnika, in ob tem 
odobril pričetek pripravljalnih 
del za projektiranje in za naveza
vo poslovnih stikov z avstrijsko 
tvrdko, ki je ponudila izdelavo 
idejnega in glavnega projekta ter 
odgovornost za pravilno funkcio
niranje vseh naprav na novi ope
karski liniji z zmogljivostjo 35 
milijonov opečnih enot na leto. 

Ideja o predlagani integraciji 
se je rodila hkrati in sporazum
no pri obeh partnerjih, saj živi
mo na istem področju in v isti 
občini in zato sorazmerno dobro 
poznamo problematiko in fizične 
ter ekonomske sposobnosti pod
jetij v naši soseščini. 

Industrija usnja Vrhnika se že 
nekaj let močno razširja in, kot 
vemo, pri izbiri proizvodnega pro
grama na tej svoji poti ne vztra
jamo ozko na dejavnostih us
njarske panoge, pač pa smo na
čelno že zdavnaj sklenili vlagati 
sredstva tja, kjer ob sprejemlji
vih pogojih dosegamo najugod
nejše finančne učinke. Takšna 
naša stališča so se srečala s po
ložajem v industriji gradbenega 
materiala oziroma s problemi po
djetja za izdelavo opeke na Vrh
niki, ki vsa leta ni moglo zado
stiti potrebam tržišča in povpra
ševanje močno presega produk
cijske sposobnosti te opekarne. 

Gre za akcijo dveh kolektivov 
iz istega kraja, v katerem delajo 
in živijo člani obeh delovnih 
skupnosti z željo po čim višjem 
osebnem in splošnem standardu 
prebivalstva. Ta pa je vsekakor 
odvisen od gospodarskega raz
voja tega kraja, ki nam nudi ze-

lo ugodne objektivne pogoje, saj 
območje okrog obstoječe opekar
ne skriva pod zemeljsko skorjo 
skoraj neprecenljive zaloge zelo 
kvalitetne gline. 

To so osnovni razlogi, ki so nas 
vodili pri snovanju perspektiv
nega razvoja usnjarske industri
je in industrije gradbenega ma
teriala na Vrhniki. Pri tem pa 
smo prišli do ugotovitve, da je 
lgrad sam finančno prešibak za 
realizacijo tako velike investicije. 
Skupaj z Industrijo usnja Vrhni
ka, ki je finančno dosti močnej
ša in uživa pri vseh bankah so
razmerno velik ugled kot kredit
no sposobna gospodarska organi
zacija, pa bi bili v relativno krat
kem času sposobni nameravano 
investicijo realizirati in zagoto
viti potrebna dinarska in devizna 
sredstva, bodisi iz domačih ali 
tujih virov. 

Za takšno skupno akcijo pa so 
seveda potrebni gospodarsko
pravni in organizacijski ukrepi 
ali celo statusne spremembe part
nerjev. 

Izmed več variant je izbrana 
integracija oziroma priključitev 
podjetja Igrad Vrhnika k Indu
striji usnja Vrhnika s tem, da se 
ekonomski in statutarni odnosi 
uredijo na osnovi pogodbe o pri
ključitvi in da po priključitvi 
Igrad pod tem ali drugim ime
nom poslp.je v okviru podjetja 
Industrija usnja Vrhnika kot te
meljna organizacija združenega 
dela z lastnostjo pravne osebe, 
da se za ta del podjetja ločeno 
ugotavlja finančni rezultat, da i
ma svoj delavski svet z enakimi 
pravicami kot ostali delavski 
sveti podjetja in da imajo člani 

!grada pravico biti voljeni v cen
tralni delavski svet podjetja. 

Za takšno odločitev je bil v 
!gradu 28. marca letos izveden 
referendum, s katerim se je 95 Ofo 
članov kolektiva odločilo za pri
ključitev k Industriji usnja Vrh
nika pod navedenimi pogoji. Re
zultate referenduma je obravna
val tudi že delavski svet !grada, 
in sicer 6. aprila, ter sprejel sklep 
o priključitvi, če bo tudi delav
ski svet Industrije usnja Vrhni
ka soglašal z določbami pogodbe 
o priključitvi. 

Delavski svet IUV je po pro
učitvi študije o utemeljenosti so
financiranja gradnje nove ope
karne na Vrhniki sprejel načelni 
sklep o pripojitvi podjetja lgrad 
Vrhnika k Industriji usnja Vrh
nika. 

IGRAD bo imel v Industriji us
nja Vrhnika status temeljne or
ganizacije združenega dela z last
nostjo pravne osebe. 

Pripojitev bo izpeljana, ko bo 
podpisan samoupravni spora
zum, ki bo urejal bodoče notra
nje odnose med !gradom in In
dustrijo usnja Vrhnika. 

Za pripravo sporazuma je DS 
imenoval komisijo, v kateri so po 
trije člani iz vsake delovne orga
nizacije. Iz IUV: Milan Palatinus, 
inž. Tone Mali in Tatjana Hacin. 

Komisija bo pripravila osnu
tek samoupravnega sporazuma 
do srede junija letos, upoštevaje, 
naj bi bila primopredajna bilan
ca sestavljena s 30. 6. 1972. 

Za realizacijo nameravne inve
sticije pripravljamo investicijski 
elaborat, v katerem bodo obdela
ne in podane vse ekonomske teh
nične podrobnosti. 
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Kako bomo urejali 
stanovanjska vprašanja? 
Spremembo pravilnika so na

rekovale zakonske spremembe in 
nadaljnji razvoj podjetja. 

Doslej veljavni pravilnik v sta
novanjski gradnji je sprejel de
lavski svet podjetja dne 3. mar
ca 1967, še v času, ko so podjet
tje sestavljali samo vrhniški ob
rati in še nismo imeli obratnih 
delavskih svetov oziroma svetov 
organizacij združenega dela (v 
nadaljnjem besedilu: OZD). Zara
di tega takrat ni bilo potrebe, da 
bi pravilnik urejal delitev sred
stev med posamezne OZD in raz
merja med njimi. Razen tega je 
letos republiška skupščina spre
jela nov zakon o programiranju 
in financiranju stanovanjske 
gradnje, katerega določbe mora
mo upoštevati pri urejanju sta
novanjskih vprašanj v podjetju. 
Vse to je narekovalo spremembo 
našega pravilnika oziroma izdela
av novega. 

Zbiranje in razpolaganje 
s sredstvi 
Osnutek novega pravilnika o 

urejanju stanovanjskih vprašanj 
ima več bistvenih novosti. Na 
prvem mestu je treba omeniti 
nadaljnjo decentralizacijo pri od
ločanju o oblikovanju sredstev 
za stanovanjsko gradnjo in nji
hovi delitvi. Doslej je o vseh teh 
';)rašanjih odločal DS podjetja. 
Z novim pravilnikom pa so sko
raj vse te pristojnosti prenesene 
na DS OZD. 

Odslej bo treba obravnavati 
Yprašanja delovnih ljudi dolgo
ročneje, ne pa le iz leta v leto. 
Osnova za reševanje stanovanj
skih vprašanj članov delovne 
skupnosti bodo morali biti S-let
ni programi, ki jih bodo spreje
mali DS OZD. Na podlagi izdela
nih analiz bo treba zagotoviti 
primerna sredstva za to področ-

je družbenega standarda tako, da 
bodo v primernem času rešeni 
najbolj pereči stanovanjski pro
blemi. Z zbranimi sredstvi bodo 
morale OZD gospodariti tako, da 
bodo zadovoljevale stanovanjske 
potrebe vseh kategorij delovnih 
ljudi, tako tistih, ki lahko pri re
ševanju svojega problema glede 
na svoje dohdke aktivno sodelu
jejo in prispevajo lasten delež 
sredstev, in tistih, ki tega ne 
zmorejo. 

Doslej smo zbirali sredstva za 
stanovanjsko gradnjo članov ko
lektiva v glavnem s 4 Ofo stano
vanjskim prispevkom od bruto 
OD, ki ga je določal zakon. Ra
zen tega je DS ob sprejemanju 
zaključnega računa ponavadi tu
di rezerviral nekaj sredstev za 
te namene. Odslej bodo OZD sa
me določale odstotek, ki se bo iz 
bruto OD izločal na sklad skupne 
porabe za potrebe stanovanjske 
gradnje. Za izhodišče pri določa
nju odstotka bodo OZD služili 
srednjeročni programi in seveda 
tudi njihove ekonomske možno
sti. Predvidevamo, da bo razvoj 
samouprave v našem podjetju 
prenesel pristojnost ugotavljanja 
in delitve dohodka na OZD. Zato 
bodo imele OZD možnost ob za
ključni delitvi odvesti v sklad 
skupne porabe iz ostanka dohod
ka del sredstev, katerega višina 
bo morala biti vsekakor odvisna 
od stanovanjskih in drugih po
treb OZD. 

Ker OZD skupne službe ne u
gotavlja in ne deli dohodka, je, 
zaradi izenačevanja pravic zapo
slenih v OZD skupne službe z 
drugimi člani podjetja, predvide
na udeležba OZD skupne službe 
pri sredstvih, ki jih DS proizvod
nih OZD namenijo v sklad skup
ne porabe za potrebe stanovanj
ske gradnje. 

Pomembno je tudi določilo 
pravilnika, da lahko OZD zdru
žujejo svoja sredstva in imenu-

Ods!ej bomo morali dolgoročneje urejevati stanovanjska vprašanja 
za zaposlene. Na sliki pogled na del obrata Galanterije 
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jejo skupne komisije. To bo u
mestno predvsem v tistih prime
rih, ko bo na ožjem prostoru več 
OZD. 

Dodeljevanje stanovanj 

Pogoj za dodelitev stanovanja 
je S-letna zaposlitev prosilca v 
podjetju. Izjemoma lahko odbor 
za medsebojna razmerja dodeli 
stanovanje visokostrokovnemu 
kadru, ki ne izpolnjuje tega 
pogoja. -

Prednost pri delitvi stanovanj 
imajo člani delovne skupnosti. 

l. ki imajo stanovanja ali nji
hovo stanovanje ne ustreza os
novnemu stanovanjskemu stan
dardu glede na število njihovih 
družinskih članov, 

2. katerim bi prosto stanova
nje zagotavljalo osnovni stano
vanjski standard (samci garso
njere, matere samohranilke in 
družine brez otrok - enosobna 
stanovanja, družine z otroci dvo
sobna stanovanja). 

3. ki nimajo takih dohodkov, 
da bi si lahko ob družbeni po
moči z lastnim deležem kupili 
ali zgradili stanovanje oziroma 
stanovanjsko hišo, 

4. ki v celoti izpolnjujejo za
hteve delovnega mesta, na kate
rega so razporejeni (kvaliteta de
la, strokovnost, delovna discipli
na itd.), 

S. ki so OZD glede na svojo 
strokovnost nujno potrebni, 

6. ki so že dalj časa člani de
lovne skupnosti podjetja in pro
silci za stanovanje, 

7. ki živijo v težkih stanovanj
skih in socialnih razmerah, bor
ci NOV, delovni in vojni invali
di, 

8. ki imajo več nepreskrbljenih 
družinskih članov. 

Posojila za gradnjo in adapta
cijo ter nakup stanovanj 
Prošnjo za posojila rešujejo 

DS OZD na predlog svojih komi
sij. 

Prošnji mora prosilec pravilo
ma priložiti: 

- lokacij s ko in gradbeno do
voljenje za adaptacijo stanova
nja, 
- načrt stanovanjske hiše in 
predračun gradbenih del, 
- kupoprodajna pogodbo ali 
njen osnutek, če prosi posojilo 
za nakup stanovanja. 

Posojilo se lahko dodeli le ti
stemu članu kolektiva, ki h grad
nji oziroma nakupu prispeva tu
di lasten delež. 

Ta delež mora znašati najmanj 
SO 0/o predračunske vrednosti 
gradnje, adaptacije ali nakupa 
stanovanja. šteje se, da prosilec 
izpolnjuje pogoj lastne udeležbe, 
če ima hišo zgrajeno do tretje 
faze (pod streho). 

Kredit je možno dodeliti le za 
tako adaptacijo, s katero prosi
lec pridobi nov stanovanjski pro
stor, ne pa za vzdrževanje stano
vanj s ke hiše. 

Posojilo lahko DS OZD dodeli
jo za gradnjo,· adaptacijo ali na
kup stanovanja v takšni oddalje
nosti od sedeža OZD, da bo čla
nu delovne skupnosti po preselit
vi v novo stanovanje omogočen 
vsakodnevni prihod (prevoz) na 
delo. Nadalje je pogoj za dodeli
tev posojila triletna zaposlitev 
prosilca v podjetju. 

Prednost pri dodelitvi posoji· 
la imajo tisti člani: 

l. ki gradijo ali kupujejo sta
novanje ali pa bodo z adaptacijo 
stanovanja pridobili tako stano· 
\'anje, ki bo zadovoljevalo osnov· 
ne potrebe njihove družine in bo 
po priznanih družbenih merilih 
predstavljalo minimalni stano· 
vanjski standard (ki zidajo ce
nejša stanovanja), 

2. ki bodo z zaprošenim poso
jilom in lastno udeležbo v kraj
šem času zgradili ali adaptirali 
stanovanjsko hišo, 

3. ki imajo večji znesek lastne 
udeležbe pri gradnji hiše in zato 
prosijo za manjši znesek posoji
la, 

4. ki živijo v slabem stanova
nju in imajo večje število dru
žinskih članov, 

S. ki v celoti izpolnjujejo za
hteve delovnega mesta, na kate
rega so razporejeni (kvaliteta de
la, produktivnost, delovna disci
plina itd.), 

6. ki so OZD glede na svojo 
strokovnost nujno potrebni, 

7. ki so že dalj časa člani de
lovne skupnosti OZD in že dalj 
časa prosijo za dodelitev poso
jila, 

8. ki bodo po vselitvi v novo
zgrajeno stanovanje izpraznili 
stanovanje, s katerim bo lahko 
razpolagala njihova OZD, 

9. katerih zakonec je tudi član 
delovne skupnosti OZD, 

10. borci NOV, delovni in vojni 
invalidi. 

Najvišji znesek posojila, ki se 
lahko dodeli članu delovne skup
nosti za nakup in gradnjo stano
vanja, znaša 80.000 N din za a
daptacijo pa 30.000 N din: 

Zaradi zakonskih sprememb 
smo morali zvišati obrestno me
ro z 1 na 2 Ofo in skrajšati odpla
čilno dobo. 

Ta sedaj znaša za posojilo: 
v novih dinarjih 

do 10.000 S let 
od 10.001 do 20.000 8 let 
od 20.001 do 30.000 10 let 
od 30.001 do 40.000 13 let 
od 40.001 do SO.OOO 16 let 
od SO.OOl do 60.000 19 let 
od 60.001 do 70.000 22 let 
od 70.001 do 80.000 2S let 

Odplačilna doba se lahko po
daljša prosilcu, katerega doho
dek na družinskega člana znaša 
manj kot 800,00 N din, in sicer 
za 30 Ofo po navedeni lestvici, ven
dar ne nad zgornjo mejo 2S let. 

Na koncu vsebuje novi pravil
nik določbo, da mora prosilec, ka
teremu preneha delovno razmer
je v podjetju, vrniti še nevpla
čanb posojilo v roku treh let. 

To so bistvene značilnosti na
šega pravilnika, po katerem bo
mo v prihodnje urejali naša sta-
novanjska vprašanja. · 

G. V. 



Ustavna dopolnila 
in naš kolektiv 

Bistvena vsebina teh sprememb, 
kakor jih vsebuje XXI. ustavna 
dopolnitev, je na kratko tale: 

Delavcem je zajamčena kot nji
hova neodtuljiva pravica, da na 
podlagi svojega dela pridobiva
jo dohodek in odločajo o njem 
v temeljnih organizacijah združe
nega dela, v katerih se združu
jejo in delajo, in v vseh oblikah 
združevanja in poslovnega sode
lovanja teh organizacij. Dohodek, 
ki ga ustvarijo delavci v kateri
koli obliki združenega dela ali 
združevanja sredstev, pripada v 
celoti temeljni organizaciji zdru
ženega dela (TODZ). 

TODZ je nov pojem, ki ga u
stavno besedilo ni točno oprede
lilo, ima pa ta samoupravna eno
ta naslednje značilnosti: to je 
delovna celota, v kateri se uspeh 
skupnega dela delavcev lahko po
trdi kot vrednost na trgu ali v 
delovni organizaciji. Ta uspeh se 
lahko na tej podlagi samostojno 
izrazi. Nadalje izhaja iz ustavnih 
sprememb, da bi taka enota mo
rala biti sposobna samostojno 
nastopati na trgu. 

Z organiziranjem TODZ v se
stavu podjetja pa se ne smejo: 
- kršiti pravice delovnih ljudi v 
drugih delih podjetja niti intere
si in pravice . podjetja kot celote, 
ki izhajajo iz medsebojne odvis
nosti pri delu ali iz skupnega de
la z združenimi sredstvi, 
- in ne enostransko spreminja
ti medsebojne obveznosti. 

Vsakemu delavcu gre v skladu 
z načelom delitve po delu osebni 
dohodek, ki je sorazmeren uspe
hom njegovega dela, njegovemu 
osebnemu prispevku k uspehu in 
rezultatu organizacije, ki ga je 
dal s svojim skupnim, sedanjim 
in minulim delom v njej. 

Delavci v TOZD določajo osno
ve in merila za razporeditev do
hodka in delitev sredstev za o
sebne dohodke v skladu z osno
vami in merili, ki jih določajo 
samoupravni sporazumi in druž
beni dogovori. 

Tako smo prišli do novega poj
ma »Samoupravni sporazum«, ki 
bi moral po novem v veliki meri 
nadomestiti sedanje statute pod
jetij. Vseboval bi n·amreč dogo
vor vseh TOZD v podjetju, s ka
terim so urejena m edsebojna go
spodarska, samoupravna, pa tudi 
organizacij ska razmerja. To bi 
bila nekakšna pogodba, dogovr 
vseh enot-TOZD, kako bodo u
stvarjaJe sredstva, jih združevale 
in z njimi gospodarile. 

Namen novih ustavnih določb 
je, da se okrepi neposredno sa
moupravljanje, da se utrdijo in 
v večji meri uresničijo osnovna 
načela samoupravne demokraci
je s tem, da se odpravijo tudi ne
utemeljena razlikovanja med po
sameznimi enotami podjetij, da 
se vzajemni odnosi teh enot po
stavijo na jasnejše in zdrave te
melje, kar naj bi privedlo tudi k 
boljšemu poslovnemu uspehu. 
Vsa ta razmerja in skupno poslo
vanje bi moralo sloneti na ena
kopravnem dogovarjanju vseh 
TOZD in zelo visoki delovni in 
delavski zavesti vseh članov de
lovne skupnosti, saj bi odločitve 
sprejemali skupno, pri tem pa se 
ne bi smeli ozirati samo na inte
rese posamezne enote - TOZD, 
temveč tudi na koristi drugih e
not in podjetja kot celote. 

Po vsem tem moramo ugotovi
ti, da nas čaka v podjetju na po
dročju samoupravljanja obsežno, 
pomembno, odgovorno in ne pre
več preprosto delo. Lotiti se ga 
moramo resno. Dosledno uvelja
vljanje omenjenih ustavnih načel 
je mogoče le pri politično in de
lovno zavednih ljudeh. Takšno 
doslednost in takšno zavest pri
čakujejo tudi od nas. 

Sedanja ureditev samouprav
nih odnosov v našem podjetju 
aotovo ni idealna in . popolna, 
brez dvoma bi se dalo marsikaj 
izboljšati tudi ne glede na nove 
ustavne določbe, toliko več pa 
seveda prav zaradi njih. Ne mo
remo stati neprizadeti in ob stra-

ni spnco splošne akcije za uve
ljavitev ustavnih sprememb v 
delavskem samoupravljanju, to 
še toliko manj, če smo res spo
znali, da lahko to uveljavljanje 
vodi do napredka v naših vza
jemnih odnosih in v samem go
spodarjenju. 

Ena izmed pomembnih novo
sti v našem samoupravljanju bi 
bila na primer ta, da naše seda
nje organizacije združenega dela 
(obratne enote) ne bi samo ugo
tavljale svojega dohodka, temveč 
bi ga samostojno tudi delile. 
Takšna delitev dohodka in oseb
nih dohodkov pa sproži celo 
vrsto drugih vprašanj, ki bi jih 
bilo treba urediti hkrati: skupni, 
okvirni proizvodni program in fi 
nančni načrt podjetja kot celote, 
ustrezni programi in načrti na 
novo organiziranih enot, zagoto
vitev skladnega uresmcevanja 
teh načrtov in sporazumno spre
jete poslovne politike na podlagi 
samoupravnega sporazuma, do
ločanje vzajemnih ekonomskih 
odnosov po načelu solidarnosti 
in še mnogo dntgega. 

Težave pri uvajanju novih or
ganizacijskih samoupravnih ob
lik bodo izvirale predvsem iz 
dejstva, da imamo glavna načela 
samo nakazana v ustavi, da niso 
še nikjer natančneje določena s 
podrobnejšimi predpisi, ki bi 
nam bili za podlago in oporo, da 
tudi drugi nimajo ustreznih iz
kušenj. Vse to pomeni, da orje
mo ledino. Prav zaradi teh težav 
se je tega dela treba lotiti s pri
mernimi pripravami. Prilagajanje 
novim ustavnim določbam bo 
daljši postopek, ne pa enkratno 
dejanje. 

če hočemo to delo opraviti 
uspešno, moramo najprej teme
ljito proučiti sedanje stanje v 
podjetju. Na podlagi tega mora
mo ugotoviti, ali so pri nas že po
dani pogoji za ustanovitev TOZD 
in katere enote naj bi to bile. 
Predvideti bi morali vsaj glavna 
načela in oblike vzajemnega po
slovanja teh enot, tista načela, ki 
bi zaživela v samoupravnem spo
razumu, sklenjenem med temi 
novimi enotami. 

Zaradi postopne uveljavitve u
stavnih sprememb in dopolnitev 
je delavski svet podjetja na svo
ji seji 26. aprila letos imenoval 
posebno komisijo, ki jo sestav
ljajo tudi predstavniki sedanjih 
obratov in ·ki naj pripravi osnov
ne ugotovitve in predloge za na
daljnjo izpopolnitev samouprav
nega sistema v podjetju. Poročilo 
in predloge te komisije bodo ob
ravnavali delavski svet podjetja . 
in delavski sveti posameznih e

Tudi v naši združeni organizaciji imamo več obratov. Na sliki: ega- not. 
liziranje in striženje v obratu ščetinama T. Hacin 

Najnovejše spremem
be in dopolnitve ustave 
iz srede lanskega leta so 
prinesle nekaj bistvenih 
novosti, ki zadevajo ne
posredno samoupravlja
nje v gospodarskih ozi
roma delovnih organiza
cijah. V tem zapisu se 
bomo omejili na prikaz 
glavne vsebine in ciljev 
takoimenovanih »delav
skih amandmajev<<, to
rej tistih ustavnih do
polnitev, ki prinasaJo 
novosti za samouprav
ljanje v podjetju. 

Pri delu na stroju za nalivanje 
laka v lakimici 

PISMA 
UREDNIŠTVU 

Odločil sem se, da na
pišem nekaj vrstic o svo
jem življenju v vojski. 

Tu je sedaj na začetku 
malo dolgčas, ker ni dosti 
Slovencev. Vendar se hitro 
privajam na vojaško življe
nje. Hrana je kar v redu. 
Pogrešam slovenske časo
pise, zato bi želel, da mi 
pošiljate vaš časopis Us" 
njar. 

Za glasilo se vam že vna
prej zahvaljujem in vam 
obenem želim veliko uspe
ha pri delu. 

Moj naslov: Marjan Sta
re, Jastrebarsko, Hrvatska 
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TRŽIŠČA NAŠEGA 
IZVOZA . (NADALJEVANJE) 

»Amerika je dežela tisočerih 
možnosti<< to je izrek; ki se upo
rablja za poslovne in življenjske 
pogoje, pri tem pa mislimo pred
vsem na ZDA in Kanado. 

ela bomo v letošnjem letu dosegli 
najugodnejše rezultate v doseda
njem izvozu na novi kontinent. 

Kanadsko tržišče obdeluje za 
nas g. Geofrey Sachs iz Montre
ala, že več let neprekinjeno pa 
dobavljamo svinjski velur pod
jetju MONTREAL LEATHER 
GARMENTS CO., Montreal. Te
koča naročila so velika in raču-

namo na dokaj ugoden izvoz na
šega usnja v Kanado, saj znašajo 
mesečne količine okrog 130.000 
kv. č., kar predstavlja okrog 
75.000 dolarjev. 

Kot že rečeno, so tržišča ZDA 
in Kanade za nas izredno važna 
za prodajo oblačilnega velurja. 

Doseženi uspehi pa nas v nobe
nem primeru ne smejo zavajati 
v brezbrižnost, kajti prav v zad
njih mesecih se pojavlja močna 
konkurenca, saj nudijo na to 
tržišče oblačilni velur dobavitelji 
iz Madžarske, Japonske, Brazili
je in tudi nekateri drugi, ki pro
izvajajo oblačilni velur slabše 
kvalitete iz kitajske surovine. 
Vse to zahteva od nas dosti pa
zljivosti pri kvaliteti in točnosti 
dobav ter zmernosti pri postav-

ljanju cen našemu oblačilnemu 
velurju. 

Povem naj še to, da smo na 
novo sklenili pogodbo za proda
jo 100.000 kv. č. oblačilnega velur
ja našemu novemu kupcu na 
Irskem. Prepričani smo, da se 
bomo tudi pri tem poslu dobro 
uveljavili. 

V dosedanjih člankih sem na 
kratko prikazal obseg in področ
ne smeri našega izvoza. Povem 
lahko še to, da imamo v obdelavi 
popolnoma novo tržišče, o kate
rem bom poročal v eni prihod
njih številk Usnjarja, ko bodo že 
potrjena prva naročila, oziroma 
ko bodo opravljene že prve do
bave. 

Rudolf Kočevar 

O velikem tržišču ZDA in Ka
nade smo v preteklih letih več
krat govorili, čeprav nismo ime
li direktnih stikov niti za uvozne 
niti za izvozne posle. Posredno 
smo izvažali obutveni velur po
djetju EVY FOOTWEAR, New 
York prek DERME Zagreb, leta 
1967 pa je tudi to podjetje pre
nehalo kupovati naš svinjski ve
lur. Tako je za nas tržišče ZDA 
popolnoma zamrlo. Kljub temu 
smo še naprej živeli v prepriča
nju, da obstajajo na kontinentu 
Severne Amerike velike možnosti 
prodaje usnja vseh vrst, pa zato 
tudi našega oblačilnega velurja. 

OBI SK PRI BASF 
Na pariškem sejmu smo leta 

1968 spoznali predstavnike pod
jetja HIGHLANDER Sportswear 
Inc., Newark in kmalu nato so 
sledile prve dobave oblačilnega 
velurja v ZDA. Obseg posla se je 
iz meseca v mesec večal in smo 
v naslednjih dveh letih dosegli 
lepe uspehe. Kot je znano, je a
meriško tržišče dokaj zahtevno, 
saj je odvijanje poslov odvisno 
samo od solidnosti dobavitelja 
in ustrezne kvalitete ter seveda 
'denarnih sposobnosti kupca. Tra
<:licija in prijateljstvo igrata po
polnoma podrejeno vlogo. Zaradi 
takih okolnosti smo prenehali iz
važati oblačilni velur podjetju 
Highlander, kljub temu pa je 
naš velur s prodorom na ameriš
ko tržišče dosegel določeno uve
ljavitev. Zato smo prek zastopni
ka g. Georga Steinerja uspeli 
skleniti nove izvozne posle z naj
uglednejšimi proizvajalci usnje
ne konfekcije na vzhodni obali 
ZDA in ti posli se dokaj ugodno 
odvijajo. Tekoče mesečne doba
ve oblačilnega velurja v ZDA 
znašajo okrog 160.000 kv. č. , kar 
predstavlja mesečno približno 
90.000 dolarjev. Prepričan sem, 

Nosilci za dodatne lužilne sode 

8 

V kolikor bi hotel napisati vse 
podrobnosti o tako velikem po
djetju, bi ga moral tudi bolj po
drobno spoznati. V šestih dneh 
mojega bivanja v Ludvigshafnu 
pri podjetju BASF pa te prilož
nosti nisem imel. 

Za vse tiste, ki so se do sedaj 
mnogokrat srečali z embalažo z 
napisom BASF in ne vedo, kaj 
to pomeni, naj povem, da je to 
kratica za tovarno Badische Ani
lin und Soda Fabrik v Ludvig
shafnu. Tovarna leži ob Renu in 
se razprostira približno 7 km v 
dolžino in 3,5 km v širino. Proiz
vaja vse vrste pomožnih sredstev 
za usnjarsko, papirna in tekstil
no industrijo. Poleg tega pa se
veda še celo vrsto drugih kemi
kalij za kmetijstvo in druge pa
noge. Tudi magnetofonski trako
vi in magnetofoni so proizvod te 
svetovno znane tovarne. 

Za tako pestro in veliko pro
izvodnjo pa ima zaposlenih že o
koli 100.000 delavcev v svojih ob
ratih po vsem svetu. Samo v Lud
vigshafnu je zaposlenih približno 
60.000 delavcev. Delavci prihaja
jo tudi od zelo daleč z lastnimi 
avtomobili, večinoma pa z javni
mi prometnimi sredstvi. Kljub 
velikemu številu parkirnih pro
storov je velik problem, kje par-

kirati avtomobil in zato ni čud
no, da je prihajanje na delo s ko
lesi mnogo bolj množično kot pri 
nas, pa čeprav je Nemčija zelo 
motorizirana dežela. 

Zelo zanimiv je pogled z uprav
ne zgradbe tega koncerna. Ta 
zgradba je visoka 126m in zato 
pogled z njene terase nudi sliko 
tovarniškega mesta. Proizvodni 
obrati stojijo drug poleg drugega 
in dimniki različnih velikosti so 
posejani kot ne ravno redka dre
vesa v gozdu. Vsemu temu pri
merno pa je tudi ozračje v me
stu. 

Za usnjarsko, papirna in teks
tilno industrijo imajo urejene ze
lo velike tehnološke laboratorije. 
Laboratoriji so opremljeni z 
vsemi stroji v miniaturni in pa 
tudi normalni izvedbi. Tako jE: 
mogoča proizvodnja usnja v ma
lem po najmodernejši tehnologi
ji, seveda z uporabo samo njiho
vih pomožnih sredstev za usnjar
stvo. Poleg tehnoloških laborato
rijev imajo najsodobneje urejene 
laboratorije za fizikalne in ke
mične analize usnja in pomožnih 
sredstev. Tam je zaposlenih več 
sto inženirjev in tehnikov. 

Svoje proizvode propagirajo na 
vse mogoče načine in v smislu 
propagande organizrajo tudi se
minarje. Enega od takih semi
narjev sem obiskal tudi jaz kot 
edini Jugoslovan. Vseh drugih 32 
udeležencev je bilo iz Nemčije, 
Avstrije, švice in Poljske. V dneh 
seminarja so bila na sporedu za
nimiva predavanja o brezsulfid
nem luženju, strojenju s kromo
vimi strojili s samostojnim bazi
ficiranjem, odmoku, luženju in 
strojenju v 24 urah, suhem kro
movem strojenju in kompakt
nem postrojenju. Največji pou
darek je bil povsod na uporabi 
čim manjših koliičn vode in s 
tem v zvezi zmanjšanjem količin 
odpadnih vod, ki predstavljajo 
velike probleme v usnjarstvu. 

Pri luženju brez uporabe sul
fida zelo zmanjšajo onesnaženje 
odpadne vode. Za ta način luže
nja se uporablja proizvod pod i
menom Molescal SF. Uporaba 
Molescala SF je znana tudi že iz 
prakse (švica), kjer se že redno 

uporablja z velikimi uspehi. Lu
žena golica je čista, gladka in do
bimo usnje z dobrim licem ter 
polnimi lakotnicami. Gotovo us
nje pa je nekoliko trše, zato je 
potrebno nekoliko močneje čim· 
žanje. Izplen je isti kot pri na
vadnem luženju. Tudi za razluže
nje priporočajo uporabo majhne 
količine vode (20-30 Ofo), ker ta
ko razluženje zelo hitro in enako
merno poteka v vseh delih kože. 
Najbolj priporočajo sredstvo za 
razluženje Bascal S in D, ki ima
ta v primerjavi z Decaltalom R 
mnogo boljšo topljivost apna. 

Predlagajo kratko piklanje in 
zato naj bo golica razlužena sko
zi ves prerez. Zelo zanimivo je 
tako imenovano kompaktna po
strojenje, ki se lahko uporablja 
tako za brušene vrste usnja kot 
tudi za aniline in celo govejo na
po. Za tako postrojenje naj ima 
usnje po kromovem strojenju 
pH 3,9--4. Ta način postrojenja 
je izveden praktično brez vode 
in vsa . pomožna sredstva, tako 
maščobe kot barvila, se dodajo v 
sod skozi vrata, seveda vse naen
krat. Po končanem postrojenju 
sledi temeljito izpiranje, saj mo
ramo odstraniti čim več soli. Po
strojenje se namreč izvede brez 
prejšnjega izpiranja in zato je 
potrebno uporabiti nekoliko več 
sredstev za nevtralizacijo. Kom
paktna dostrojene je zanimivo 
zaradi enostavnosti in kratke iz
vedbe. Usnje ima dobre lastno
sti, vendar se na takem usnju ne 
more več izvesti klasična impre
gnacija, ker že pri dostrojenju u
porabimo različne količine bind
rov. 

Iz medsebojnih razgovorov 
med udeleženci seminarJa pa 
lahko še povem, da imajo vsi 
proizvajalci usnja velike proble
me z nabavo surovine, predvsem 
zaradi cene, in vsi pričakujejo 

še nadaljnje povečanje cen za go
tovo usnje. 

Odpadne vode pa so vzrok, .da 
se mnoge usnjarske tovarne za
pirajo ali pa usnje le še dodelu
jejo, ker kupujejo polpredelane 
surovine. 

Jože Urankar 



V FRANKFURT 
PO KRZNO ... 

Letošnji frankfurtski sejem se 
na prvi pogled ni dosti razilkoval 
od lanskega. Slika pa je popolno
ma drugačna, če primerjamo ce
ne. Skok v ceni je še posebno ob
čuten za nas Jugoslovane, ker 
moramo k stopnički svetovnega 
porasta cen prišteti še stopnico 
našega razvrednotenega dinarja, 
povečane carinske dajatve na u
voz strojenega krzna itd. K bolj 
jasni predstavi naj pomaga po
datek, da je podjetje Marco pro
dajalo kožice svetle naravne nut
rije po 58 DM. 

Ta uvod naj bi bil moto jugo
slovanskemu obiskovalcu letoš
njega sejma. Poleg standardnega 
finega krzna je bilo razstavljene
ga zelo veliko velurja in embro
fixa. Avstrijska tvrdka Me rano 
(vodilna v kvaliteti in kvantiteti) 
ima po izjavah g. Dietricha raz
prodano letošnjo proizvodnjo 
embrofixa in se pripravljajo na 
razširitev tovarne. Naš krznarski 

Slika 3 

obrat bi se lahko uspešno vklju
čil na svetovni trg embrofixa sa
mo z nabavo ustrezne odbrane 
surovine. Pri g. Marmersteinu se 

Slika 1 

pogovarjajo o možnosti za nakup 
take surovine. Po njegovem mne
nju obstaja možnost v tem, da bi 
on kot dobavitelj pripeljal par
tijo kož (mešanica embrofixa in 
čevljarske podloge) v eno izmed 
velikih evropskih luk in bi naš 
prevzemalec odbral za nas pri· 
merne kože. Ostanek bi Mm·mer
stein prodal drugemu kupcu. Sla
ba stran tega načina je v tem, da 
bi še vedno dobivali kože različ
nih izvorov in s tem ne bi odpra
vili problema velikega števila ni
ans pri barvanju ter različnih 
moirejev. 

Pri zastopnikih tvrdk Henckel 
in Zschimmer & Schwarz smo se 
pogovarjali o materialih za pro
izvodnjo velurja. Nizozemska 
tvrdka KANDU je letos prvič 
razstavljala. Podjetje proizvaja 
razne dodatke za izboljšanje 
kvalitete dlake; med njimi so tu
di sredstva za povečanje sijaja. 
S predstavniki podjetja smo se 
domenili za vzorce in drugo do
kumentacijo. Novinec letošnjega 
sejma je bila tudi belgijska to
varna strojev SCHOLAERT, ka
tere 800 mm likalni stroj vidite 
na sliki l. Naprava stane 345.000 
Bfr. Ista tovarna je razstavljala 
še česalni stroj in stroj za mokro 
striženje volne. Tovarna COFRA
CEM iz Francije je pokazala pla
stični strojilni sod Coframix (sli
ka 2) po ceni 55. FFr. za 2500 l 
volumna. Pri sodu lahko spremi
njamo nagib, število obratov, da 
se enostavno in hitro polniti in 
prazniti, kar so njegove odlike; 
veliko pomanjkljivost pa ima v 
termodinamičnem pogledu, kar 
pa bodo verjetno v prihodnosti 
odpravili. 

Na sliki 3 pa vidimo PASSAT 
sušilni stroj zmogljivosti 100 kg 
kož (približno 70 kosov), ki pora
bi pri sušilni temperaturi 80° C 

180 kg pare na uro in stane franco 
jugoslovanska meja 36.450 DM. 
Enak stroj sva z inž. Mertikom 
videla pri tovarni Hilchenbacher 
Pelzveredlung v Hilchenbachu. 
Tovarna Pohland je pokazala 
hidravlični mezdrilni stroj, ki pa 
je še na preizkušnji pri tvrdki 
Merino. Konstruirajo pa tudi 
strojilni sod zmogljivosti 30.000 
litrov. 

Vidi se, da tovarne veliko vla
gajo v razvoj novih strojev, ven
dar je zaenkrat še malo takih, 
ki lahko pokažejo dolg seznam 
referenčnih tvrdk. .. _,__ ... 

V. Koselj Slika 2 

Sklepi odbora 
za medsebojne odnose 

Odbor je na seji v mesecu maju med drugim sklenil na
slednje: 

Podjetje bo izplačalo za regresiranje dopusta vsem članom 
kolektiva po 60.000 S din. 

Regres za dopust pripada vsem tistim članom kolektiva, 
ki imajo pravico do letnega dopusta. 

Izplačan bo pri osebnih dohodkih za mesec maj - oziro
ma pri naslednjih izplačilih tistim članom kolektiva, ki bodo 
pridobili pravico do dopusta v kasnejših mesecih. 

Odbor je določil ceno penziona za letovanje v počitniškem 
domu v Strunjanu. 

Za člane kolektiva in njihove ožje družinske člane: 
- odrasli 4.000 S din dnevno 
- otroci od 7. do IS .leta 2.500 S din dnevno 
- otroci do 7. leta 

Za ožjega družinskega 
posleni otroci. 

Za tuje goste: 
- ' odrasle 
-otroke 

1.500 S din dnevno 
člana se štejejo zakonec in neza-

6.800 S din dnevno 
3.400 S din dnevno 

Zaenkrat še ostane v veljavi premija za znižanje bolniških 
izostankov v višini 25.000 S din na upravičenca - za polletje. 

Strokovne službe so zadolžene, da istočasno s popravkom 
pravilnika o delitvi osebnih dohdkov predvidijo tudi še ustrez
nejšo obliko stimulacije za zniževanje izostankov. 

9 



Delo mladine je 
spet zaživelo 

Na pobudo SZDL in RK ZMS 
je bil ustanovljen iniciativni od
bor občinske konference ZMS 
na Vrhniki. Iniciativni odbor i
ma nalogo, da popestri delo mla
dih v naši občini, da organizra 
MA v delovnih organizacijah in 
krajevnih skupnostih ter ustano
vi občinsko konferenco ZMS. 

Prva seja iniciativnega odbora 
je bila 11. aprila v sejni sobi ob
činske skupščine Vrhnika. Sejo 
je vodila tov. Mika Verbič -
članica predsedstva RK ZMS. Seje 
so se poleg članov iniciativnega 
odbora udeležili še tov. Alfred 
Voh - sekretar RK ZMS, tov. 
Aleksic - predstavnik SZDL, tov. 
Gantar - sekretar občinske kon
ference ZK in tov. Stolfe- pred
stavnik ZB. 

Za predsednika iniciativnega 
odbora je bila izvoljena Blanka 
Leskovec, za sekretarja pa Janez 
Jakopič. 

Da bi delo čim hitreje steklo, 
smo se odločili za delo po skupi
nah: 

l. skupina naj se poveže z mla
dinci v krajevnih skupnostih, 

2. skupina naj se poveže z spe
cializiranimi organizacijami, 

3. skupina z mladinci na osnov
nih šolah, 

4. skupina z mladinci v delov
nih organizacijah, 

S. skupina je zadolžena za mla
dinske klube, 

6. skupina pa za informiranje. 
Na drugi seji, ki je bila 24. 4., 

so vodje posameznih skupin po
ročali o sedanjem delu mladine 
v delovnih organizacijah, klubih, 
krajevnih skupnostih in predla
gali program dela. 

Na osnovnih šolah formalno ob
stajajo MA pod vodstvom men
torjev, vendar je delo MA in pio
nirske organizacije povezano. Na 
osnovnih šolah zato želijo, da bi 
bili bolj seznanjeni z delom MA, 
občinske konference in republiš
ke konference in da bi bili bolj 
seznanjeni z možnostmi za vklju-

čevanje v delo mladine po osnov
nem šolanju. 

Pogovarjali smo se tudi o spre
jemu pionirjev v mladinsko or
ganizacijo. Izražena je bila želja, 
ela bi bila proslava skupna za vse 
šole. Seje se je udeležila tudi tov. 
Dragica Pelan, mentor osnovne 
šole Ivana Cankarja. (V delovnih 
organizacijah so nekje že). 

V nekaterih delovnih organiza
cijah so MA že ustanovljeni, ven
dar kakšne posebne živahnosti ni. 
V drugih delovnih organizacijah 
pa MA sploh ni, zato je treba 
najprej poskrbeti, da se v vseh 
delovnih organizacijah ustanovi
jo MA, kjer pa so, je treba njiho
hovo delo popestriti. 

Tudi nekateri MA v krajevnih 
skupnostih že delajo, vendar so 
tudi drugod, kjer jih še ni, vse 
možnosti za njihovo ustanovitev. 
Najbolj delavni so MA Log, MA 
Borovnica in MA Verd. 

V interesu vseh je, ela se na 
Vrhniki spet organizira klub mla
dih, da se jim omogoči, da dobi
jo prostor, v kolikor ga še nima
jo, in se opremi vsaj toliko, da 
bodo mladi z veseljem zahajali 
vanj. 

Mladinska organizacija naj se 
tudi čim tesneje poveže s Parti
zanom, sodeluje in pomaga naj 
pri ustanavljanju strelske druži
ne, poveže naj se tudi z mladin
skim odsekam PD na Vrhniki, ki 
je najbolj delaven izmed vseh 
specializiranih organizacij. 

Pripravi naj se nekakšen osnu
tek za organiziranje taborniške 
organizacije na Vrhniki. 

Tov. Malneršič je bil na posve
tovanju primorsko-notranjske re
gije v Postojni. Podal je glavne 
misli s tega posvetovanja, kjer 
se je govorilo o pohodu po parti
zansikh poteh. Vrhniška mladina 
naj bi osnovala svojo četo in se 
3. julija udeležila velikega zbo
rovanja v Postojni. Tu bi preno
čila in se nato skupaj z drugimi 
četami (Tolmin, Koper, Idrija, 
Ilirska Bistrica itd.) udeležila ve-

Naprava za vlaženje pred raztegovanjem 
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K projektu čistilnih naprav je že zgrajen ciklon za nevtralizacijo 
odpadnih vod z dimnimi plini 

like proslave 4. julija v Ljubljani. 
Ugotovili smo, da je vrhniška 

mladina sicer zelo zainteresirana 
za ta pohod, vendar je velika o
vira prenočišče. Zato nismo iz te
ga izvedli še nobenega sklepa. U-

pamo, ela bodo do junija ustvar
jeni pogoji za ustanovno konfe
renco, tako da bi lahko potem 
jeseni organizacija začela aktiv
no delati na vseh področjih. 

Marija Markelj 

PRI$L/- ODŠLI 
Od 6. aprila do 13. maja 1972 se je na Vrhniki zaposlila 8 

delavcev: 
Marija Gantar, Franc Grdadolnik, Karolina- Krašna-Bernik, 

Vinko Merlak, Miroslav Rudolf, Karolina Senjur, Janez Slabe 
in Marjeta Turk. 

Iz JLA so se vrnili: Jože Mesec, Anton ženko in Ant:m 
žibert. 

Delati so prenehali: Karmelina čamernik, Franc Kus, Mar
jan Mikložič, Slavica Merlak, Zvonku Radulovic, Milka Sraka, 
Janez Surca, Hasan Zenkovic in inž. Borut Zule. Franc Debevc 
ml. pa je tragično preminul. 

V obratu Smartno se je zaposlila 6 delavcev: Ivana časar, 
Janez černe, Zvonka Grom, Jože Koci, Vladimir Plevnjak in 
Vladimir Renko. 

Delati so prenehali: Jože Berdajs, Alojz Ceglar, Branko 
Golob, Jožefa Osredkar in Ivanka Zadražnik. Jože Potisek pa 
je odšel na služenje vojaškega roka. 



SPREJET JE SKLEP: 

DODATEK NA STALNOST 
l. Dodatek na stalnost je del 

osebnega dohodka delavca, ki se 
mu izplačuje glede na trajanje 
njegove neprekinjene zaposlitve 
v Industriji usnja Vrhnika ozi
roma v podjetjih, ki so s pripo
jitvijo k IUV prenehala obstaja
ti. 

2. Za neprekinjeno zaposlitev 
v IUV se šteje čas, ki se delavcu 
po veljavnih predpisih šteje v de
lovno dobo. 

Služenje vojaškega roka in o
pravljanje javnih funkcij se ne 
vračuna v neprekinjeno zaposli
tev, vendar pa se tudi ne štejeta 
kot prekinitev dela v IUV, če se 
delavec takoj po vrnitvi iz JLA 
oziroma po prenehanju opravlja
nja javne funkcije ponovno za
posli v IUV. 
če se je delavec že drugič za

poslil v IUV, se mu tudi obdob
je prve zaposlitve šteje v nepre
kinjeno trajanje, če je prišlo do 
prenehanja dela delavca zaradi 
odpovedi s strani podjetja (ker 
za vse ni bilo dela) in se je dela
vec ponovno zaposlil v IUV v ro
ku 6 mesecev. 

3. članom delovne skupnosti, 
ki so zaposleni v podjetju do S 
let, dodatek za stalnost ne pri
pada. 

PRI DELU 
IN DOMA · 

Stane Kukec st. se je rodil21. 
4. 1913 v Ljubljani. Njegov oče 
je bil železničar, mati pa gospo
dinja. V družini so bili trije si
novi. Naš portretiranec je obi
skoval osnovno šolo, 2 leti gim
nazije in obrtno šolo. 

Kje ste se izučili kleparsko
instalaterske obrti? 

- Učil sem se praktično pri 
dveh mojstrih, to pa zaradi ste
čaja podjetja prvega mojstra. 
Tako sem učno dobo končal pri 
mojstru Jankoviču. Učna doba 

člani kolektiva s S do 10 leti ne
prekinjene zaposlitve v IUV prej
mejo dodatek na stalnost v viši
ni 80 dinarjev mesečno. 

člani kolektiva z 10 do 1S leti 
neprekinjene zaposlitve v IUV 
prejmejo dodatek na stalnost v 
višini 120 dinarjev mesečno. 

člani kolektiva s 1S do 20 leti 
neprekinjene zaposlitve v IUV 
prejmejo dodatek na stalnost v 
višini 200 dinarjev mesečno. 

člani kolektiva, ki imajo več 
kot dvajset let neprekinjene za
poslitve v IUV, prejmejo za vsa
ko leto po 10 dinarjev dodatka 
na stalnost. 

4. Dodatek na stalnost po prej
šnji točki pripada delavcu s 
prvim naslednjim mesecem, ra
čunano od datuma, ko je izpolnil 
S let neprekinjene delovne dobe 
v podjetju oziroma, ko je izpol
nil mejno obdobje 10, 1S, 20 in 
več let. 

S. Dodatek na stalnost se ne 
izplačuje delavcu, ki mu je pri
stojni organ upravljanja zaradi 
slabega odnosa do dela izdal ne
gativno osebno oceno (minus na 
oceno delovnega mesta), in sicer 
ves čas, dokler ima negativno o
ceno. 

6. Zaposlenim v enoti konfek
cije usnja Vrhnika se prizna ne-

je trajala štiri leta, ker sem 
dobil naziv za dva poklica. Po 
končanem uku sem ostal pri 
njem še eno leto. 

Kje vse ste bili doslej zapo
sleni in koliko časa? 

- Od imenovanega mojstra 
sem odšel leta 1933, nakar sem 
delal eno leto v ljubljanskih 
bolnicah. Nato sem se zaposlil 
pri Miheliču. Med tem časom 
sem bil tudi pol leta brez zapo
slitve, nakar sem se preselil na 
Vrhniko. Prva moja zaposlitev 
je bila v vojaških delavnicah, 
kjer sem ostal do začetka voj
ne. Zatem sem se zaposlil pri 
gradbenem podjetju Dukic, ki 
je gradilo cesto Ljubljana
Vrhnika. Tu sem bil zaposlen 
do svoje aretacije 24. S. 1942. 
Po aretaciji sem bil zaprt en 
teden v Ljubljani, nakar sem 
bil odpeljan v Gonars, kjer sem 
ostal do 12. septembra 1943 in 
po 20 dneh sem prispel peš na 
Vrhniko. Po vrnitvi sem se po
novno zaposlil pri podjetju 
Dukic vse do konca vojne, na
kar je bilo to podjetje naciona
lizirano in se je preimenovalo v 
Gradis. Tu sem ostal do 3. ma
ja 1948, po tem času pa sem za
poslen stalno v IUV, skupno 
24 let. Prvi dve leti sem bil pro
metni referent, nato pa na last
no željo premeščen v delavnico, 
kjer sem še sedaj. 

Kateri so bili najtežji trenut
ki v vašem življenju? 

- Najtežje je bilo vsekakor 
takrat, ko sem bil brez dela in 
brez sredstev ter v internaciji, 
ko si bil vedno v negotovosti, 
kaj bodo počeli s teboj, tako 

prekinjena zaposlitev največ od 
l. 7. 19S9, ko se je konfekcija od
cepila od IUV in se je ustanovilo 
novo podjetje, ki se je pozneje 
zopet pripojilo k IUV. 

7. Delavcem, ki so pred integra
cijo z IUV prešli iz ene delovne 
organizacije v drugo, se staž v 
prvi delovni organizaciji ne šteje 
v neprekinjeno zaposlitev. 

8. Delavcu, ki je sporočil de
lovni organizaciji, da bo nehal 
delati (odpoved delovnega raz
merja), v odpovednem roku ne 
pripada dodatek na stalnost. 

9. V času, ko je delavec v bol
niškem staležu, delavcu ne pri
pada dodatek na stalnost, ker se 
mu ta že všteva v osnovo, od ka
tere se odmeri nadomestilo OD. 
Isto velja za delavke, ki so na 
porodnišem dopustu. 

Ker se v letu 1972 jemlje za os
novo OD iz 1971. leta, se izjemo
ma do 31. 12. 1972 iz sredstev de
lovne organizacije izplačuje do
datek na stalnost tudi med bol
niškim in porodniškim staležem. 

Ta sklep je DS sprejel dne 26. 
4. 1972 in se uporablja že pri iz
plačilu OD za mesec april. Tol
mačenja posameznih določil tega 
sklepa daje splošni sektor tega 
podjetja. 

da lakota ni bila največje zlo. 
Poleg tega človek v takih tre
nutkih pomišlja tudi na dom, 
saj sem se nekaj pred pričet
kom vojne oženil. 

Ker stanujete v bloku, bo 
morda marsikoga zanimalo, ko
liko časa že? 

- Imel sem srečo, da sem 
dobil še isto leto, ko sem se za
poslil, tudi stanovanje, v kate
rem sem še sedaj in mi kar u
streza. Svoje hiše ne mislim gra
diti, če pa se bo kdo od treh 
sinov za to odločil, bom pa vse
kakor pomagal po svojih mo
čeh. 

Poznamo vas kot športnega 
delavca, pa nas zanima, če ste 
se tudi aktivno kdaj ukvarjali 
s športom? 

- Res je, nogometu sem po
svetil veliko svojega časa. Za
čel sem pri manjšem dijaškem 
športnem klubu Disk v Ljublja
ni, za kar me je navdušil še ži
veči Vane Doberlet. Nato pa 
sem prehajal iz kluba v klub, 
tako da sem nosil barve Ilirije, 
Hermesa, Jadrana in še neka
terih drugih. 

Po preselitvi na Vrhniko pa 
smo takoj pričeli igrati tudi tu 
nogomet. Po vojni sem bil tudi 
med ustanovitelji kegljaškega 
kluba Tenkist in pet let njegov 
predsednik. 'Poleg tega sem bil 
gospodar pri Partizanu, delal 
sem pri nogometu, košarki, na
miznem tenisu in še marsikje. 

Marsikdo se še spominja va
šega dela v sindikalnih vrstah? 

- Da, bil sem prvi tajnik 
krajevnega sindikalnega sveta 
in smo v tistim času ustanovi-
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Ob vprašanju stalnosti moramo 
skrbeti mnogo bolj tudi za po
goje v proizvodnji. Na sliki je 
nova stiskalnica za obreznine, ki 
omogoča lažje, enostavnejše in 
varno delo 

li 18 sindikalnih podružnic. Tu
di podružnico gospodinj s kih po
močnic smo imeli, katere pa da
nes ni, pa čeprav je teh delavk 
čedalje več. V tej organizaciji 
sem bil nato še dve leti pred
sednik. Mnogo se je delalo v 
tistem času. 

Bi navedli še druga področja, 
kjer ste delali in sodelovali? 

- Kot porotnik sem deloval 
pet let pri okrožnem sodišču v 
Ljubljani in kot delegat v o
krajnem plenumu socialnega 
zavarovanja. Vedno sem delal, 
kolikor sta mi dopuščala čas 
in družina. 

Je danes pripravljenost za 
delo pri športu še takšna, kot 
je bila nekoč oziroma pred leti? 

- Mislim, da je čiste amater
ske dejavnosti vse manj. Vsak
do gleda svoje delo skozi dinar 
in je pravih navdušencev le še 
malo. Saj se mnogo naredi, 
vendar bi se pri pogojih, ki jih 
imajo igralci in športniki, lahko 
naredilo še več. 

Kako mislite v bodoče sode
lovati pri športu? 

- Tega sodelovanja bo vse 
manj, saj mi zdravje ne dopu
šča, da bi aktivno sodeloval, 
delal bom pa še dalje pri no
gometu in košarki. 

ln vaše želje glede skorajšnje 
upokojitve? 

- Ker sta dva sinova že za
poslena, želim le, da bi mlajši 
doštudiral in se osamosvojil. 
Poleg tega si želim vsaj takega 
zdravja, kot ga imam, in pa 
dolgo ter toplo jesen svojega 
življenja v krogu družine in 
znancev ter prijateljev. 

ll 



ŠPORT IN 
REKREACIJA Carting: 

Prva dirka za 
državno prvenstvo 
Prve dirke 7. maja letos v okvi

ru praznovanja občinskega praz
nika, se je udeležilo sorazmerno 
veliko število tekmovalcev. Tako 
je tekmovalo 6 mladincev, 20 
članov v kategoriji 100 ccm brez 
menjalnika in 12 članov v kate
goriji 125 ccm z menjalnikom. 
Trening in vožnje za startne po
zicije si je ogledalo okrog 1000 
gledalcev, finalni del tekmovanja 
v popoldanskem času pa nad 
3.000 gledalcev. Ta dva podatka 
kažeta, da postaja ta panoga 
športa vse bolj priljubljena, po
sebno še, ker tekmuje tudi 7-9 
domačih tekmovalcev, ki so za
sedli tudi dve prvi mesti, kot e
kipa pa so bili drugi. Sodeč po 
navdušenju gledalcev je požel 
največ priznanja mladinec Miran 
Novak iz Ligojne, ki s svojo ele
gantno in drzno vožnjo kaže, da 
bo že v bližnji prihodnosti me
šal račune marsikateremu, ki i
ma več tekmovalnih izkušenj in 
rutine: Umestno je omeniti, da 
bi moral biti ta mladinec lansko
letni državni prvak, vendar so se 
dogodile stvari, ki jih v naših 
športnih vrstah ne manjka -
marsikaj se naredi izven dirka
liščnih krogov. 

Zelo pomembna je tudi zmaga 
Ludvika Turka, ki tekmuje za 
barve AMD Vrhnika v kategoriji 
100 ccm. Drugi člani domače eki
pe so imeli nekaj smole s svojimi 
stroji in se kljub veliki volji in 
bodrenju občinstva niso mogli 
bolje uvrstiti. 

Nekaj posameznih rezultatov: 

Mladinci: 
l. Miran Novak, Vrhnika 
2. Marjan Beržan, Koper 
3. Jasna Krsnik, Zagreb 

člani 100 ccm: 

l. Ludvik Turk, Vrhnika 
2. Janez Globevnik, Bled 

3. Ljubo Smrdelj, Lj-Moste 
13. Alojz Prek, Vrlmika 
14. Janko Oblak, Vrhnika 
18. Brane Grošelj, Vrhnika 

člani 125 ccm: 

l. Josip Dolenc, Koprivnica 
2. Tone Lavrič, Lj-Moste 
6. Jože Pezdirc, Vrhnika 
9. Vojko šerbec, Vrhnika 

Ekipno: 

l. AMD Lj-Moste 
2. AMD Vrhnika 
3. AMD Ptuj 

128 točk 
123 točk 
120 točk 

Vodstvo dirke je bilo zelo za
dovoljno, da se je tekmovanje 
končalo brez nezgod kljub večje
mu številu gledalcev in nedisci
plini posameznikov. Vreme je bi
lo naklonjeno tako organizator
jem kot tekmovalcem. 

PLANINCI: 
Ob koncu aprila je imelo Pla

ninsko društvo Vrhnika redni 
letni občni zbor pri zavetišču na 
Planini. Udeležilo se ga je razme
roma veliko članov, zastopnik 
Planinske zveze Slovenije ter 
predstavniki nekaterih ljubljan
skih planinskih društev in turi
stičnega društva iz Vrhnike. 

Delo društva v zadnjih dveh 
letih je bilo podano v poročilih 
o delu upravnega odbora in mla
dinskega odseka društva. PD 
Vrhnika je razmeroma mlado, 
saj je bilo ustanovljeno pred 
dvanajstimi leti. Danes pa že šte
je nad 700 članov, od tega 200 
mladincev in 120 pionirjev. Zlasti 
je razveseljivo, da je spet ožive-

Z občnega zbora Planinskega društva Vrhnika 

Se nesreča je zgodila 
VELIKI Olimpiji, 
mala Vrhnika jo maže 
gladko - v ljubi košarki! 
In pokal dobijo fantje -
saj so zaslužili ga, 
a domov pa - z dolgim nosom -
se Olimpija peljal 

Tekmovalci so prejeli po kon
čanem tekmovanju še pokale za 
osvojena posamezna mesta, sam 
boj pa se bo še nadaljeval v na
slednjih krajih: Lj-Moste, Dom
žale, Zagreb, Koprivnica, Koper 
in Nova Gorica. želimo, da bi nas 

časopis prebira Nace, 
sam. pri sebi govori: 
»Glej ga spaka, saj Usnjar naš, 
skor' na vrhu že čepi. 
Ko pa časopis obrne, 
kakor mora biti pač, 
pa od jeze pleme12ite 
skoraj skočil bi iz hlač! 

naši tekmovalci dobro zastopali 
na navedenih tekmovanjih in 
lahko bomo veseli, če bomo v je· 
seni lahko pozdravili enega ali 
več državnih prvakov. 

Franci Kajdiž 

o ~NI ZBOR 
lo delo mladinskega odseka, ki se 
odraža predvsem na vzgojno-pro
pagandističnem področju. Na o
beh vrhniških osnovnih šolah de
lujeta v okviru odseka planinska 
krožka, ki jih vodita mentorja 
in v katerih so najmlajši deležni 
planinske vzgoje, ki jo praktič
no utrjujejo na številnih organi
ziranih izletih in turah oziroma 
s taborjenjem, ki ga vsako leto 
prireja mladinski odsek. Tabora 
se udeleži poprečno petdeset pio
nirjev in mladincev. 

Za delavnost je bila mladinske
mu odseku ob letošnjem občin
skem prazniku podeljena Can
karjeva plaketa, ki bo spodbuja
la mlade k še bolj zagnanemu 
delu kot doslej . 

Upravni odbor društva je v 
pretekli mandatni dobi organizi
ral za svoje člane več izletov, ne
katere od teh tudi v inozemstvo. 
V zimskih obdobjih pa je društvo 
izvedlo več predavanj, ki so bila 
razmeroma lepo obiskana. 

Veliko dela je imel upravni od
bor pri reševanju problematike 
društvenega zavetišča na Plani
ni. Naj navedem le nekatere na
loge, ki jih je oziroma jih bo no
vi odbor moral še rešiti, in sicer 
odkup zemljišča, nabava nove 
opreme v koči, preureditev nje
ne notranjosti, vzdrževanje koče 
in razglednega stolpa, oskrbova
nje postojanke, ki je razen v zim
skih mesecih v glavnem redno 

odprta vsako nedeljo in ob praz
nikh itd. 

V razpravi je zastopnik PZS o
pozoril na to, da bi bilo umestno 
ustanoviti pri našem PD gorsko 
stražo oziroma odsek, ki bi delo· 
val na področju zaščite narave. 
Tudi misel o tesnejšši povezavi 
naše organizacije s teritorialnimi 
enotami je bila podprta. 

Na občnem zboru je bila izre
čena zahvala upravnega odbora 
društva vsem tistim v občini, ki 
društvu pri njegovem delovanju 
moralno in materialno pomagajo. 

Inž.Alojz Keržmanc 

BERITE 
V PRIHODNJI 
ŠTEVILKI 

PROIZVODNJA IN 
DELAVCI (inž. Mihelič na· 
daljuje svoja razmišljanja) 

• 
NAšA NOVA PRODAJALNA 
V LJUBLJANI 

• 
KDO JE KAJ V IGRADU? 
DOMA IN PRI DELU 

• 
LETOšNJA USNJARIADA 



Prvomajska 
1 nagradna 
križan ka 

1/o.z:/v 

Obis.k 

·/20{.J/ 
COJtro 

žal moramo zaradi tehnične napake ponovno 
objaviti prvomajsko nagradno križanko in se 
opravičujemo reševalcem, ker prejšnja ni bila 
rešljiva. S tem seveda tudi podaljšujemo rok za 
oddajo rešitev (oddaj te jih do 15. junija v sploš
no službo. Istočasno pa naj vam ponovno za
želimo obilo zadovoljstva in tudi uspeha pri 
reševanju. 

J./e 
ooola 

Le &ezdf. /Je 
P'i'oea mt"lef/ 
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RINGA 
RAJA-

--
Poglavar družine žepe 
je obrnil naokrog, 
ženka in otroci složno 
d'narce zbirajo okrog. 
Zraven revme tam na morju, 
se še fičenkov znebe, 

Zdaj v planine vsak koraka, 
komur "frišen« zrak diši, 
eden lahek je kot srna, 
drugi se za njim poti. 

Pesek je v posodah rdečih, 
z njim naj se požar gasi! 
Kaj vse narod v nje nameče, 
iz posod se čik kadi. 

14 

Je pritisnila vročina, 
kakor ved110 takle čas, 
zdaj lahko se v senci kima, 
če le čas za to imaš. 
Tja na morje - kar v koloni -
spet gredo turisti zdaj, 
da se v morju osolijo, 
vsak brez revme gre nazaj. 

a doma potem ob repi 
in fižolu le žive. 
Komur pa je žal denarja, -
revmo pa vseeno ima -
noge je v Zavor utaknil, 
sonce pa doma ima! 

Nekateri pa na tabor 
ta planinski so odšli; 
saj na našo so Planino 
z avtom se prifurali. 

Cikov polna je posoda 
z njimi gasilec bo gasil, 
če slučajno kaj se vname -
to bo naš novator bil! 

Tam v šmartnem pa razsaja 
ljuba fluktuacija; 
kako naj reč bi to rešili, 
vam pokaže slika ta: 

1 

V jedilnici je ura, 
ki že dolgo več ne gre, 
dvakrat le na dan je točna, 
a drugače laže se! 

Ce bi vse, kar je na sliki, 
dali jim za rojstni dan, 
prav gotovo še zasačil, 
kadre tam bi - sodni dan! 

V so tovarno so prerili, 
ko ob110ve bil je čas, 
pa smo jih kar posvojiti (lgrad) 
kaj lwdili bi od nas! 

,co:,()~ A 
'-~ •i -~l ~ 
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Enkrat pa smo le rokave 
složno vsi zavihali, 
to smo le zato storili, 
ker smo koz se bali vsi. 

Da se ne bi preveč potiti, 
viža ta naj se konča, 
vsem, prav vsem obilo sreče, 
SREDI MORJA SLANEGA! 

Ko bi še pri vsem ostalem 
vsi ta.'co složni bili, 
devalvacija, reforma, 
ne bi več razsajati. 

ZA VSE 


