
Mesečnik Industrije usnja Vrhnika ureja 

uredniški odbor: 

Tatjana Hacin (odgovorni urednik), Vlado 
Gotvajn, Franc Kajdiž, inž Jože Mali, inž. Pe
ter Petkovšek, dipl. inž. Bogdan Urbanc, dipl. 
inž. Meta Vrhunc in Andrej Mihevc. 

Oblikovna zasnova: dipl. inž. Janez Vrhunc 

Naslov uredništva: 
Usnjar IUV - Industrija usnja Vrhnika 
61360 Vrhnika 
Tiskala: železniška tiskarna v Ljubljani 

December 1972, št. 42 Glasilo delovne skupnosti Industrije usnja Vrhnika 

Pismo 
maršala 
Tita in 
sklepi DS 

V zadnjem času vse več slišimo in beremo 
o pismu predsednika Zveze komunistov Ju
goslavije in izvršnega biroja predsedstva 
ZKJ, ki je bilo poslano vsem članom Zveze 
komunistov. Pismo pa prav gotovo ni bilo 
namenjeno samo članom Zveze komun1stov, 
.temveč vsem samoupravljalcem, vsem delav
cem, vsem državljanom. Nastalo je kot po
sledica nakopičenih vprašanj v naši samo
upravni družbi, vprašanj in težav, ki so se 
nabirale leta in katerih rešitev ni v 
rokah - samo države in partije, temveč 
nas v·seh, samoupravljalcev in državljanov. 
Pismo opozarja na napake, ki so nastajale 
ob raZJvijanju samoupravnega sistema v naši 
celotni družbi kot tudi v nekaterih političnih 
organizacijah, in seveda tudi v posameznih 
delovnih organizacijah. 
Vemo, da se je Zveza 1komunis.tov Jugosla
vije v zadnjih letih stalno borila za ure
sničevanje samoupravnih načel v naši druž
bi. To pomeni, da bi o vseh važnih proble
mih odločalo čim večje število državljanov 
- •samoupravljalcev. To pomeni tudi uva
janje demokratičnih načel v naše politično, 
gospodarsko, kulturno življenje. 
Takšna usmeritev pa ni bila všeč nekate
rim, ki so si družbeno ureditev predstavljali 
drugače. Ti so predvsem želeli, da bi sami 
odločali o vseh važnejših rečeh, pa čeprav 
je pri tem šlo za nekatera politična ali pa 
gospodarska vprašanja. Takšni ljudje so bili 
v političnih vodstvih na vseh ravneh in tudi 
v delovnih organizacijah. Kot poziv in us
meritev boja proti tem pojavom je name
njeno pismo predsednika Zveze komunistov 
Jugoslavije in izvršnega bi.roja predsedstva 
ZKJ. 
Osrednji delavski svet podjetja je na zadnji 
seji dne 23. oktobra obravnaval devetme
sečno poslovanje. Pri tem je ugotovil, da so 
rezultati našega dela zelo ugodni, posebno 
v okviru usnja11ske predelovalne panoge: 
Kljub zelo ugodnim rezultatom pa smo ugo
tovili tudi vr.sto ·· slabosti, ki jih bomo ·v pri
hodnjem delu morali odpraviti. Kritična oce
na položaja v našem podjetju, ki je obrav
navala vprašanja predvsem glede slabosti 

Tehnološki laboratorij - pobiranje barvanih 
kož iz soda 

in nalog, navedenih v pismu, je tudi našemu 
kolekrtivu pokazala, kje moramo v prihodnje 
več delati. 
V pr·v·i vrsti smo ugotovili, da samouprav
ljanje v našem kolektivu še vedno ni takšno, 
kort bi moralo biti, da bi ga lahko imeli za 
zadovoljivo. 
Delavski svet je sprejel nekatere sklepe, ki 
bodo omogočili večji vpliv neposrednih pro
izvajalcev na poslovno politiko podjetja. 
Takšne možnosti so obstajale tudi doslej, 
vendar je bilo zanimanje samoupravljalcev 
resnično premajhno. Pa tudi v prihodnje vsi 
ukrepi ne bodo sami po sebi stanja spre
menili. Potrebno bo zares doseči večje za
nimanje vseh naših samoupravljalcev za vse 
probleme, povezane s poslovanjem. Da bi 
omogočil čim večji vpliv neposrednih pro
izvajalcev na poslovno politiko, je • delavski 
svet 'ustanovil naslednje komisije: 
l. 
Komisija za samoupravljanje, ki bo imela 
nalogo poiskati nove oblike in načine delo
vanja samoupravnega sistema, ki bo omo
čil vpliv vseh neposrednih proizvajalcev na 
odločanje. Ker so pogos•te pripombe, da teh
nokrati zavirajo hitrejši razvoj samouprav
ljanja, bo ta komisija sestavljena iz nepo
srednih proizvajalcev. 
2. 
Komisija za ekonomsko-finančna sredstva, 
ki bo sestavljena iz dobrih delavcev, ne-

posrednih proizvajalcev. Ta bo občasno pre~ 
gledala ekonomsko"finančno politiko podjet
ja, cene, stroške, seznam dolžnikov itd. 
3. 
Komisija za zunanje trgovinsko . poslovanje. 
Ker poslujemo z mnogimi podjetji v ino
zemstvu, bo komisija pregledala naše iz
vozne in uvozne posle, pd tem bo posebej 
pozorna na to, s katerimi podjetji poslu
jemo. Posle z vsemi sumljivimi trgovci in 
še posebej s tistimi, ki so se med vojno 
ali po njej kompromitirali proti Jugoslaviji, 
bomo prekinili in prenesli na druga pod
jetja. Komisija bo delovala tudi v tem 
smislu. 
4. 
Komisija za kadrovsko-personalne zadeve, 
ki bo preverjala polirti:ko kadrovanja, po
sebej pa odgovorna delovna mesta, štipeii; 
diranje itd. Vsekakor bomo morali odslej 
bolje skrbeti kot doslej, da bodo na ključ", 
nih položajih sposobni, obetajoči ljudje; zav'~ 
zeti za našo socialistično usmeritev . . Ljudje 
z nerazčiščenimi pojmi do naše · socialistične.· · 
domovine ne morejo biti na odgovomih 
mes>tih v našem podjetju. · ' · ~ . 
5 . ·• . ' 
Komisija za razvoj podjetja, ki bo imel~1 

nalogo ugotavljarti, ali so naši načrti ·na:.': 
realnih osnovah, in opozarjati, če· bi · pfe~~~ 
segli svoje zmožnosti. Mi imamo sedaj'·pre;" 
cej veLike načrte. Začeli smo s pripravami t 
za gradnjo opekarne. Pripravljamo se na 
še tesnejše sodelovanje s Tovarno usnja v; 
Soštanju, imamo tudi v lastnih obratih ve-



like nalož,be (povečujemo proizvodnjo); vse 
to nam narekuje, da to delamo usklajeno 
s svojimi možnostmi. Komisija bo pri tem 
lahko pomagala organom upravljanja. 
-z·--ustiimoviJtvijo komisij, ki bodo bdele 
nad poslovanjem podjetja, ni zmanjšana ali 
celo -prenesena odgovornost za opravljanje 
dolžnosti in izvajanje sklepov od nosilcev 
nalog na- -novo ustvarjene komisije. Ne, s 
tem je celo poudarjeno, da so vsi izvajalci 
vseh nalog, pa naj izhajajo iz rednega dela 
ali iz posebnih nalog s strani operativnega 
vodstva oziroma iz nalog, naloženih s strani 
samoupravnih organov, polno odgovorni. 
Celo dalje moramo, odgovornost moramo 
še poostriti in 1to tako, da bodo najbolj 
zahtevna dela oprav}jali ,samo ljudje, k i 
bodo pokazali največ sposobnos-ti in ki bodo 
v praksi doka-zal,i, da prevzete obveznos,ti res 
tudi izpolnjujejo z vso odgovornostjo. 
Praktično ~to pomeni, da bo moral vsak 
član kolektiva s svojim delom dokazaN, da 
naloge opravlja v redu, ter bo odgovarjal 
za neopravljene ali pa nezadovoljivo oprav
ljene naloge pred organi upravljanja oziro
ma . operativn~m vodstvom. Slabo opravlja
nje delovnih dolžnosti bo imelo za posle
dico zamenjavo delovnega mesta in v hl;lj
ših primerih prenehanje delovnega razmerja. 
Delavski svet je sklenil, da moramo uvesti 
splošno varčevanje na vseh področjih. Clani 
našega kolektiva (predvsem oni na odgo
v-ornejših mestih) ne smejo opravljati hono
rarnega dela. Dogovoriti se moramo, v !-':a
terih primerih lahko odbor za medsebojna 
ra2:merja dovoli honorarno delo. 
Pospešiti moramo ustanovitev sklada soli
darnosti v podjetju. V ta namen bo podjetje 
prispevalo mesečno 0,5 Ofo od neto OD. Po
trebno pa bo izdelati poslovnik za uporabo 
teh sredstev. 
Tudi na področju svoje stanovanjske poli
tike _ bomo morali v prihodnje kaj spreme
niti. V prvi vrsti tako, da bomo dali pred
nost reševanju stanovanjskih problemov ti
stih zaposlenih, ki stanovanjskega problema 
ne bodo mogli rešiti z lastnimi močmi. 
Pri kreditiranju posamične gradnje bomo 
morali spremeniti pogoje za najemanje po
sojil (višina lastne udeležbe, roki varčevanja 
ijd.), ki bodo upoštevali gmotno stanje po
sojilojemalca. 
Ena najvažnejših in zahtevnih nalog nas 
čaka na področju obveščanja članov kolekti
va o vseh problemih poslovanja, ekonomi
ke, organizacije, tehnologije itd. Obveščanje 
bo moralo biti redno, tekoče, dovolj izčrpno 
in vendar ne dolgovezno, skratka takšno, 
da bo vzbudilo interes vseh članov kolek
tiva. Mi imamo sicer svoj časopis - Usnjar, 
vendar izhaja s preveliko zamudo, da bi 
lahko opravljal to nalogo, saj mine od pri
prave gradiva do izi_da mesec dni. Obvešča
nje, kakršnega želimo, je mogoče doseči 
le v obliki razgovora z ljudmi. Tu se sre
čamo z nekaterimi težavami, ki pa niso 
nepremostljive. Delno smo tudi doslej že 
obveščali čla-ne kolektiva na posebej orga
niziranih razgovorih v ožjih skupinah. To 
obveščanje pa je bilo bolj poredko. Sedaj 
bomo redno mesečno obveščali člane kolek
tiva o dosežkih pa tudi o problemih v od
delkih in v podjetju kot celoti na sestankih 
po oddelkih. Takšni razgovori bodo organi
zirani vsaj enkrat mesečno, po potrebi ali 
pa na željo zaposlenih v oddelim lahko tudi 
pogosteje. 
S tem želimo doseči vključitev večjega šte
vila neposrednih proizvajalcev v upravlja
nje podjetja in tako poživeti naše samo
upravljanje. Na osnovi izkušenj pričakuje
mo, da bomo s takšnim načinom obveščanja 

·v_ razmeroma kratkem času dosegli, da bo 
zanimanje za probleme v podjetJu pri vseh 
zaposlenih povečano in da bomo na ta 
način prejemali tudi neposredne predloge 
in pobude za reševanje posameznih pro
blemov - v podjetju. · Mislim, da je za nas 
yaž~o to, da preidemo od golega obveščanja 
članov kolektiva k pravemu, treznemu skup
nerim reševanju problematike, s katero se 
srečujemo vsalč dan. Ko bomo to dosegli, 

_bomo lahko tvdili, da je samoupravljanje 
res ·takšno, kakršno naj bi bilo in za kar 

~l". 

si prizadeva naša družba z Zvezo komunistov 
Jugoslavije na čelu. 
Ali bomo vse te naloge, ki smo jih sprejeli, 
res tudi uresničili, je odvisno od vseh članov 
našega kolektiva. Samo organi upravljanja 
ne bodo mogli teh nalog uresničiti, če ne 
bo sodelovanja celega kolektiva. Se prav 
posebej pa se bodo v tej akciji morali 
udejstvovati vsi člani vodstev političnih or
ganizacij - sindikata, mladine in seveda 
vsi člani ZK v našem kolektivu. Nastopil 
je čas , ko morajo člani ZK javno izstopa-ti 
ne samo z govorenjem, marveč predvsem 
z dejanji in tako izkazati svojo pripadnost 
Zvez1 komunistov Jugoslav-ije. 
B.S. 
V tem pismu so na2:načena samo nekatera 
aktualna vprašanja, ki so bistveno pomemb
na za uspešnejše izvajanje politike ZKJ. O 
drugih enako pomembmn vprašanjih iz te
koče p1.·-akse Zveze komuni-stov bosta razprav
ljala in zavzela stališča predsedstva ter iz
vrSni biro na svojih naslednjih sejah. 
Vse organizacije Zveze komunistov imajo ob
veznost, da na podlagi stališč, i2:raženih v 
tem pismu, kritično ocenijo las-tno idejno
poLitično pra,kso, natančno določijo svoje 
obvemosti in naloge ter razvijajo široko ak
cijo v delavskem razredu, med mladino in 
drugimi deli družbe, s ciljem uspešnejšega 
uresničevanja politike ZKJ. Komunisti so 
dolžni, izhajajoč iz teh stališč, usmeriti in 
okrepiti svojo aktivnost v organih samo
upravljanja, državnih organih in družbeno-

--poHtičnih organizacijah. 

[(o liko 
temeljnih 

• • • 
organLZUCLJ 
bomo imeli? 

V junijski številki Usnjarja (št. 36) smo pi
sali pod naslovom »Ustavna dopolnila in 
naš kolektiv« o bistvenih novostih, ki jih 
prinašajo ustavna dopolnila za delavsko sa
moupravljanje, in o tem, kaj je pravzaprav 
temeljna organizacija združenega dela 
(TOZD. Danes se bomo ustavili pri vpra
šanju, koliko TOZD bo imelo naše podjetje. 

Odgovor je načeloma zelo preprost: toliko, 
kolikor jih bomo -sami hoteli imeti, vendar 
najmanj tri in največ enajst. Zakaj ne več 
in zakaj ne manj? 
Sedaj imamo v sestavu podjetja štiri or
ganizacije združenega dela. To ni isto kot 
nove temeljne organizacije združenega dela. 
Razlika ni le v besedi »temeljna«, temveč 
je v prvi vrsti vsebinska. 
Naše sedanje organizacije združenega 
sicer predstavljajo neko organizacijsko in 
samoupravno celoto, imajo svoje delavske 
svete in samoupravne organe, vendar do
hodka ne ugotavljajo in ne delijo samo
stojno. To je doslej opravljal v imenu de
lavcev izvoljeni ,skupni delavski svet pod
jetja. 
Ustavna dopolnila pa zagotavljajo delavcem 
pravico, da samostojno ugotavljajo in de
lijo dohodek v osnovnih enotah - temeljnih 
organizacijah združenega dela, to je v tistih 
enotah, ki so delovne celote, v katerih se 
rezultat dela lahko izrazi kot vrednost (na 
trgu 'a1i v samem podjetju). 
Naše sedanje organizacije združenega 
dela so OZD Vrhnika, OZD šmartno, OZD 
Ljubljana in OZD skupne službe. V sestavu 
teh organizacij pa poslujejo proizvodne in 
poslovne enote. Za nekatere od njih, ki pred
stavljajo same . v sebi zaključen proizvodni 
postopek ali zaključeno delo, že ugotavlja-

mo mesečno njihov dohodek in tako sprem
ljamo iz meseca v mesec njihovo uspešnost. 
To s~ 1;1snjarn~, ščetinama in konfekcija na 
Vrhmk1, usnJarna, krznarna, konfekcija 
krzna in konfekcija usnja v šmartnem ga· 
lanterija in grosistično skladišče v LjublJani, 
krzna~ska delavnica v Ljubljani in malo
prodaJna mreža (7 trgovin, od teo-a štiri 
v naši republiki). Takih obračunskih enot 
imamo ;torej enaj-st. 

Stroški poslovanja skupnih služb se delijo 
med omenjene enote po dogovorjenem 
ključu . ' 
Po besedilu ustavnih dopolnil imamo potem
takem v načelu pravico imeti enajst TOZD 
vendar:__pod nad<:tlj-nj-im pogojem, da s te~ 
ne krs1mo prav1c delavcev v drugih delih 
podjetja niti kori·sti in pravice podjetja kot 
celote in da tudi enostransko ne spremi
njamo vzajemnih ohveznosti. 
Prav gotovo pa bomo pri odločanju o tem 
vprašanju tudi upoštevali, katera od danih 
možnosti bi. bila gospodarsko najbolj -smo
trna. 
~omisija za izvedbo ustavnih dopolnil, ki jo 
je p~stavil ·skupni delavski svet, je bila 
mrnen~a. da ne bi bilo smot-rno us,tanoviti 
enajs-t temeljnih organizacij. Tej >>skrajni« 
š-tevilki s-toji nasproti druga »skrajnost« -
sedanje tri proizvodnje organizacije združe
nega dela. O š-tevilu TOZD bo odločila volja 
delavcev, komisija pa je zaenkrat priprav-ila 
gradivo za obravnavo na skupnem delav
skem svetu. Iz tega gradiva izhaja med 
drugim: 
Doslej so se sredstva iz visoko produktiv
nih enot »prelivala« v t iste, ki so bile manj 
uspešne, ne da bi vodili poseben pregled 
nad tem, iz katere enote so šla sredstva 
za drugo enoto. To v prihodnje ne bo več 
mogoče brez posebnih dogovoro-v med pri
z~<;Ietri.mi temeljnimi organizacijami. Dogovo
nh se :bo 'treba, kdo bo komu posodil po
trebna 1sredstva in pod kakšnimi pogoji -
ali jih bo celo podar.iJ - iz katerih . virov 
se bodo krile negativne razlike -'- ali iz 
sredstev posebnega skupnega sklada ali iz 
sredstev posamične TOZD, ali pa morda 
nobene od TOZD ne bo pripravljena pri· 
skočiti na pomoč, če ne bo ocenila, da bi 
bilo treba z nedonosno dejavnostjo popol
noma nehati. 
Ob ustanovitvi TOZD bo treba komisijsko 
ugotoviti, kolikšno je premoženje vsake 
TOZD, kolikšna in katera so njena osnovna 
in obratna sredstva, zaloge, terjatve, dol
govi. Pri tem bo veljalo načelo, da so sred
stva Hstega, ki jih uporablja. Ce pa je ena 
enota doslej vlo:llila svoja sredstva v drugo 
enoto, bo treba hkrati ugotoviti in spora· 
zumno določiti, kako se bodo ta vlaganja 
upošteva-la. Ali bo treba kaj vrniti, kako 
in kdaj, ali pa o teh vlaganjih, o tem mi
nulem delu ne bomo tako razpravljali, tem
več bomo pod vse to »potegnili črto<< in 
rekli: tkar je bilo, je bilo, odslej začenjamo , 
od te točke dalje; dosedanjega prelivanja 
sredstev sploh ne bomo upoštevali ali pa 
samo, če bi se kdaj pozneje kakšna TOZD 
hotela odcepiti. 
Seveda pa težave, ki jih predvidevamo pri 
podoči razmejitvi premoženja med posamez· 
nimi TOZD, ne smejo biti ovira, da ne bi 
ustanovili toliko TOZD, kolikor jih hočejo 
delavci sami. 
Posebnost, na katero se moramo še ozirati, 
je okoliščina, da so dejavnosti iste vrste 
v različnih krajih; tako imamo konfekcija 
v šmartnem, na Vrhniki in deloma v Ljub· 
ljani, trgovine na drobno so v štirih raz· 
ličnih krajih države. Ce bi torej hoteli orga
nizirati v TOZD tisto dejavnost, ki predstav
lja celoto, bi naleteli na težave, saj bi bilo, 
zaradi oddaljenosti posameznih enot, ki se 
ukvarjajo z enako dejavnostjo, težko dobro 
organizirali samoupravljanje za več· takšnih 
enot skupaj. · 
Po drugi strani imamo na istem kraju, v 
istem. poslopju več dejavnosti, tako je na 
Vrhniki in v šmartnem. 
Tudi ta okoliščina kaže, da bo treba ubrati 
neko · srednjo pot, takšno, ki bo predstav· 
ljala napredovanje v smislu ustavnih '~ 
polnil, . obenem pa . ne bo - ali pa vsaj 
ne občutno - zaVirala dobrega poslov~ja. 



Posebnost - in težavo - predstavljajo tudi 
skupne službe . . Sedaj delajo na Vrhniki, v 
šmartmem, :v ·.Ljubljanli . (biro in devizni od
delek); OZD skupne službe na Vrhniki . so 
bile doslej samoupravna enota s svojim de
lavskim svetom in nekaterimi samouprav
nimi pravicami. Pogojev za TOZD nimajo, 
ker niso zaključena delovna celota in se 
učinek njihovega dela ne da meriti z vred
nostjo na trgu ali v podjetju (razen morebiti 
komerciale s proviz,ijo in knjigovodstva ter 
računovodstva kot finančnega servisa). če 
torej ni pogojev, da bi skupne službe bile 
TOZD, so še nadalje lahko OZD s približno 
enaklim obsegom samoupravnih pravic kot 
doslej. Vprašanje pa je, ali naj se skupne 
službe vro1jučijo v kakšno drugo TOZD (re
cimo na Vrhniko) ali naj ostanejo same 
zase. 
Na prvi pogled se zdi najbolj logična vklju
čitev teh služb v TOZD Vrhnika. Pr-i tem 
bi, taiko kot doslej, vse enote podjetja med 
seboj delile stroške poslovanja skupnih služb 
po dogovorjenem ključu. Ima pa ta varianta 
naslednjo težavo: 
Na čelu skupnih služb je glavni direktor 
podjetja, čigar naloga je, da kot izvršilni 
organ skupnega delavskega sveta vodi po
slovanje podjetja kot celote; skupne službe 
opmvljajo - podobno kot direktor - posle 
za vse enote in za podjetje kot celoto. če 
bi bile sikupne službe vključene v TOZD Vrh
nika, bi direktor TOZD nastopal hkrati v 
dveh vlogah, ki se med seboj izključujeta : 
po eni strani bi moral dosledno zastopati 
koristi TOZD, po drugi strani pa bi moral 
poslovati v skladu · s koristmi podjetja kot 
celote. že na prvi pogled je očitno, da to 
ni mogoče ali vsaj ni priporočljivo. Glavni 
direktor ne more biti hkrati tudi direktor 
TOZD. 
Zato bi kazalo pustiti skupne službe v tak
šnem položaju, kot ga imajo sedaj, ne da 
bi bile vključene tudi v kakšno TOZD. Vpra
šanje samoupravnega organiziranja skupnih 
služb povzroča podjetjem velike težave. Ka
že, da bo to podrobneje in jasneje urejeno 
s spremembami ustave, ki jih lahko priča
kujemo v drugi polovici prihodnjega leta. 
Iz povedanega je očitno tudi, da bodo spre
membe v samoupravni organizaciji podjetja 
nujno povzročile tudi spremembe v »poslov
ni<< organizaciji. 
Komisija je proučila vsa :ta vprašanja in 
sklenila, da bo predlagala v obravnavo skup
nemu delavskemu svetu kot izhodišče, naj 
bi podjetje imelo štiri TOZD: TOZD Vrh
nika, TOZD šmartno, TOZD Galanterija in 
TOZD Trgovina, s tem da bi skupne službe 
ostale OZD s približno enakim obsegom 
samoupravnih pravic kot doslej . 

O stališču, ki ga bo skupni delavski svet 
zavzel ob tem vprašanju, bomo poročali . 
Pri tem seveda drži slej kot prej, da bodo 
zadnjo besedo o tem imeli delavci, ki bodo 
v vsaki posamični proizvodnji in poslovni 
enoti odločali o tem, kako želijo biti v pri
hodnje samoupravno organizirani. T. H . 

šivanje znojnic za klobuke 

DvajsPt 
družinskih 

• 
stanovanJ 
Da ne bo pomote, to ni stanovanjsroi blok 
v šmartnem ali na Vrhniki, to je samo 
dvajset ali več stanovanj, ki jih v letu 1972 
nismo zgradili, ker nam je toliko denarja ali 
več ušlo, ali pa smo ga sami odpeljali s ka
mioni na smetišča. 
Prihraniti - in ne odvreči bi namreč bili 
morali samo pri vsakem kosu izdelanega 
usnja en kvadratni decimeter. Ni veliko, 
kaj ne? Vendar je res! Poglejmo ---: izdelali 
smo okoli 4 milijone m2 usnja. Zaradi eno
stavnejše računice naj ima en kos samo en 
m2. Em dm2 pri kosu nam tako znese kar 
40.000 m2 aLi 4,000.000 dm2 in, če vrednotimo 
dm2 samo s 100 starimi dinarji, je to že 
kar 400 milijonov starih dinarjev. (Tisti, ki 
ne morete neposredno do kože ali usnja, si 
izberi.te svoj m2 v drugi obliki). 

~ 
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Stroj za ožemanje na Vrhniki 
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V letu različnih stabilizacijskih ukrepov je 
prav gotovo nujno, da gremo tudi sami 
»vase<<, vsak na svojem delovnem mestu in 
da končno res poiščemo še neizkoriščene 
notranje rezerve. Vendar bomo morali spre
meniti predvsem svojo miselnost in odnos 
do dela ter drugače ceniti dragoceno suro
vino, ki jo predelujemo. Vsi živimo in de
lamo v neposredni proizvodnji ali tik ob 
njej, vendar se mnogi ne zavedamo, da je 
na primer tovor kož na enem tovornjaku 
s prikolico že enakovreden približno 20 (dvaj
setim) >>fičom<<, · ali pa eno stojalo gotovega 
usnja vsaj dvem ali trem. 
Tisti, ki je avto kupoval, ga je še kako 
ogledoval in vsaj v začetku tudi negoval, 
da ne govorimo o tistih, ki še čakajo nanj. 
V tovarni smo pa precej drugačni. Morda 
zato, ker »ni naša<<, avto pa je naš. Verjetno 
je imel vsak priložnost videti vsaj majhen 
karambol na cesti, . kjer je bil skl'ivljen 
morda samo branik ali pa. je bilo razbito 

stekLo. Lasunika se nista samo pozdravila, 
ampak je obema »zavrelo<<, ker je nastala 
škoda in je vsak zahteval svoje nazaj. 
Kako pa je v tovarni? · 
če naš sodelavec obrne na glavo stojalo 
usnja rv vrednosti samo dveh ali treP, novih 
fičov, jih bo »:slišal<< od mojstra ali obra
tovodje, do sodela·vcev pa se bo najraje 
nasmehnil češ - »burja<< je mimo. 
Redko, zelo redko pa jih bo slišal še od 
najbližjih sodelavcev, čeprav je obrnil ·tudi 
njihove »fiče<<. V tem gledanju, v tem miš
ljenju se moramo spremeniti. živimo nam
reč samo od prigospoda>rjenega in samo to 
tudi lahko delimo in obračamo. 
Dokler bo samo mojster ali obratovodja 
paznik in priganjač, dokler bo samo nekaj 
ljudi res delalo z zavestjo, kot da delajo 
za sebe, toliko časa ne bo veliko drugače, 
niti ne bomo prihranili za stanovanje, če
prav bi _ga lahko, 1n trdim, da celo z malo 
truda, z mnogo truda pa bi jih lahko več. · 

Načinov je sicer več, venda•r je menda vsa
ko.mur jasno, da ne bomo niti pomišljali 
na stare - preživele metode, kjer bi samo 
peščica zaslužila nekaj več, veliko pa bi 
tudi ostalo drugim, ampak da je treba vzbu
diti zavest v•sem, saj smo vsi ustvarjalci 
dohodka, od katerega živimo. Tako mojster 
ne bi več še dolgo po šesti uri komandi~ 
ral: začnimo no - čas je že. Delati ne 
bomo nehali ob pol dveh in čakali za vrati, 

~a zatuli sirena, V odpadke bomo zmetali 
samo res ničvredno, na stroje in orodje pa:: 
bomo pazili kot na svojega fiča. ·· 
Ne - to ni utopija, to je stvarnost, v ka
teri živimo. Radi bi bili bogati, kar pa še 
dolgo ne bomo, če nekaterih stvari · v . osnovi 
ne bomo ·obrnili in spremenili ... · · · · · . . • 
Naj mi sodelavci ne zamerijo, · pobral sem 
nekaj .primerov iz najbližje okolice, čeprav 
jih je, tako kot v •proizvodnji, tudi drugje 
dovolj. . · · · . 
Namen ·tega članka je samo izzvati našo· 
zavest, na kateri danes gradimo .. vse. K'er 
je pa že tik pred zaključkom leta, •v času 
obračunov in načrtov, je čas, da se dogovo~ 
rimo in začnemo tekmovati v tem;. ·kdo je 
boljši delavec, kdo bo več prihranil in kdo 
je boljši gospodar _,.. , ·samo'\lptayljalecL :, .S 
Vesel bom vsakogar, ki bo. rekel; da ' VSe 
to ni res, ker mu ne bo težko :dokazati 
nasprotnega:, :še b _olj pa tistih, ki bodo. r:ekli!: 
No, saj en odstotek res ni veliko, .potru
dimo se bolj in ujerriimo: vsaj dva: odstotka, 
pa bo lepo število družin pod strehd , ·d , M 

s 



Financiranje 
stanovanjske 
gradnje 

(Kaj nam prinaša novega ht dobrega novi 
zakon o programiranju in financiranju sta
novanjske gradnje?) 
Nadaljujemo članek iz prejšnje številke. 
3. 
Naslednji samostojni financer S•tanovanjske 
graditve je skupnost . pokojninskega in in· 
vaUdskega zavarovanja SR Slovenije. Ta 
sk;rbi za financiranje stanovanjske graditve 
za potrebe upokojencev in invalidov. To je 
bilo tudi do sedaj. Vendar je način financi
ranja spremenjen. Skupnost določa sredstva 
.za graditve stanovanj samostojno, na pod· 
lagi svojega programa. Tudi ta skupnost 
je dol~na plačevati prispevek v občinski 
solidarnostni sklad za družbeno pomoč. Dru
ga sprememba je v tem, da se ·smejo ta 
sredstva uporabljati za graditev domov in 
stanovanj. Financiranja družinskih stano
vanjsk•ih hiš v zasebni lastnini in etažnih 
stanovanj v zasebni lastnini po navedenem 
v prihodnje iz izločenih sredstev skupnosti 
ne bo več. Za stanovanjske probleme upo
kojence·v bo tr-eba osnovati trajno namemb
ni stanovanjski sklad, ki ga bo mogoče upo
rabiti samo za potrebe upokojencev. Ta re
ši•tev je prepuščena zakonu o stanovanjskih 
razmerjdh. 
4. 
Novi subjekti financiranja stanovanjske gra
ditve so občani, ki pri opravljanju samo
stojne dejavnosti uporabljajo dopolnilno de
lo drugih oseb (zasebni delodajall;i). Tj o?· 
čani izločajo od skupnega zneska Izplac<;tmh 
osebnih dohodkov sredstva za stanovanJsko 
graditev in za dmžbeno pomoč stanovanj
skemu gospodarstvu po stopnji, ki jo dol<?ča 
občinska skupščina. Občinska skupščma 
Vrhnika je dne 28. 9. 1972 z odlokom do
ločila 4 u;o prispevka, ki ga mor~ jo plača~i 
zasebni delodajalci za stanovanJsko gradi· 
tev. Medtem ko drugi subjekti financira· 
nja vlagajo sredstva za stanovanjsko gra~ 
ditev v svoje sklade za skupno porabo, pn 
poslovni banki (kot vezana sredstva za kre
ditiranje) in v. ob?inski vs~li~arnostni sklad, 
zasebni delodaJalci vplaeuJeJO vsa sredstva, 
ki so j.ih dolžni plačevati za stanova·~jsko 
graditev in za ~ru~beno pomoč, v. sol~dar
nostni stanovanJski sklad. Delavci, k1 so 
zaposleni pri zasebnih delodajalcih, bodo 
morali reševati svoje stanovanJske potrebe 
z lastnimi privarčevani:mi sredstvi in banč
nimi posojili. 
s. 
Nova institucija v sistemu financiranja sta
novanjske graditve je solidamostni stano
vanjski sklad. Ustanovi ga občinska skup
ščina in je pravna oseba. Ta sklad bo raz
polagal: 
l. s sredstvi, ki se izločujejo po zakonu o 

programiranju in financiranju graditve 
·stanovanj; 

2. s sredstvi, ki jih družbena politična skup
nost vloži v solidarnostni stanovanjski 
sklad za namen sklada; 

3. s .prostovoljnimi vlaganji za namene skla· 
da katere koli organizacije, skupnosti po
kojninskega · in invalidskega zavarovanja 
ter občanov; 
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4. s s·redstvi, ki se vlagajo v sklad po po-
sebnih predpisih. 

Sredstva tega .sklada postanejo tudi ne
porabljena sredstva, zbrana na podlagi za
kona o prispevku za graditev stanovanj, 
udeležencev NOV (R-27 /68) ter anuitete iz po
sojil, ko so že bila odobrena iz teh: sred
stev ter jih posojilojemalci vračajo. Vendar 
se ta sredstva ne bodo mogla uporabljati 
za splošne namene solidarnostmega sklada, 
ampak za gradnjo stanovanj za udeležence 
NOV, zato jih bo moral sklad tudi posebej 
evidentirati. 
Pof\lembno je tudi, da vsi vlagatelji sred
stev za dmžbeno pomoč v·plačujejo v •soli
darnos.tni sklad •tiste občine, na katere ob
močju ima delavec oziroma občan stalno 
prebivališče, in to v višini, kot jo je pred
pisala občinska skupščina, na katere območ
ju je sedež temeljne organizacije združe
nega dela. To načelo ne velja za skupnost 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
v SRS. 
Da se zagotovi socialna varnost občanov 
z nižjimi osebnimi dohodki, starim ljudem 
in mladim druž~nam, se uvaja zanje sistem 
družbene pomoči, ki je celovit in se ne 
more omejevati samo na delno nadomesti
tev stanarine (subvencioniranje stanarin). 
Si·ste~ dr~žbene .!?omoči je celovit tudi pri 
kreditiranJU graditve naJemnih družbenih 
sta~ovanj in pri pre~iranju namenskega 
varcevanJa za stanovanJa.. . 
Vse obli!ke družbene pomoči temelje na raz
ločevanju občanov glede na njihovo pre
moženj•sko stanje, kar zagotavlja smotrno 
uporabo v ta namen zbranih sredstev in 
vpliv na socialno razlikovanje. 
Pomoč v kred~tiranju graditve najemnih sta
novanj v družbeni lastnini in pomoči ob
čanom ·za delno nadomestitev stanarine je 
obvezna oblika dajanja pomoči, premiranje 
namens~ega var~evanja zav_stanovanja ·pa je 
fakultatlvna obhka pomoci, to pa pomeni, 
da tako pomoč lahko solidarnostni stano
vanjski sklad daje po svoji presoji. S soli
darnostnim stanovanjskim skladom uprav
ljajo na samoupravni osnovi predstavniki 
vseh organizacij, ki zagotavljajo sredstva skla
du, 1ter predstavniki krajevnih skupnosti in 
občinske skupš·čine. 
~oleg že omenje~ih oblik družbene pomoči 
Je oJ;>vezno~t sohdarnostnega sklada, da fi
~ancira raziskovalno delo v stanovanjskem 
m komunalnem gospodarstvu iz sredstev 
zbranih z obveznim prispevkom. ' 
V . okNin~ omenjenih splošnih načel torej 
daJe druzbena skupnost pomoč: 
l. Za kreditiranje graditve najemnih stano-

vanj v družbeni lastnini. 
!a vrsta vpom<;~či je name~jena učinkovitej
semu resevanJu stanovanJskega vprašanja 
družin in oseb z nižjimi dohodki ter mladih 
dru~in in _starih ljudi. Zakon uvaja izključ
no m traJno namembnost stanovanj, zgra
jenih s pomočjo omenjenih sredstev tako, 
da se taka stanovanja tudi po njihovi iz
praznitvi smejo uporabljati samo za osebe 
ki imajo pravico do omenjenih namenskih 
najemnih stanovanj v družbeni lastnini. V 
taka stanovanja lahko investira le komu
nalno stanovanjsko podjetje ali pa občina 
ozkoma komw1alno stanovanjsko podjetje 
in občina skupaj. Solidarnostni stanovanjski 
sklad ne more bi•ti investitor pri graditvi 
teh namenskih najemnih stanovanj v druž
beni lastnini, pač pa pri taki graditvi samo 
sodeluje z denarnimi sredstvi. To pomeni, 
da se sredstva, s katerimi sodeluje sklad 
pri gradnji omenjenih najemnih stanovanj, 
vračajo skladu ob pogojih, kakor jih je dal 
investitorju. 
2. Pomoč občanom za delno nadomestitev 

stanarin 
To načelo pride zlasti do izraza pri delni 
nadomestitvi stanarine. Nadomestitev je od
visna od premoženjskega stanja nosilca sta
novanj·ske pravice in članov njegovega go
spodinjstva, od velikosti stanovanja glede 
na število članov gospodinjstva, ki ga upo
rabljajo in od ·opremljenosti stanovanja. 
Vse omenjene pogoje razčleni - podrobneje 
občinska skupščina z odlokom glede na raz
mere na območju občine. 

Novost v zakonu glede delne nadomestitve 
stanarine je v tem, da imajo pravico do 
delne nadomestitve stanarine vsi nosilci sta
novanjske pravice, ki izpolnjujejo pravkar 
omenjene zakonite pogoje, ne glede na to 
ali uporab~jajo stanovanje v družbeni last
nini ali pa stanovanja v lasti občanov. 
D. D. 

Družbeni 
dogovor o 
štipendiran ju 

Skupščina občine Vrhnika, Temeljna izobra· 
ževalna skupnost, Občinska konferenca zve· 
ze mladine, Občinska konferenca socialistič· 
ne zveze delovnega ljudstva, Občinski komi· 
te zveze komunistov, Občinski svet zveze 
sindikatov in delovne organizacije na območ
ju občine Vrhnika so podpisniki družbenega 
dogovora o štipendiranju in kreditiranju 
učencev v občini Vrhnika. 
V litijski občini so navedeni sklenili podo· 
ben družbeni dogovor že lani, s to razliko 
da je sklad za štipendiranje in kreditiranj~ 
tam že prej deloval. Na Vrhniki pa podpis· 
niki dogovora sprejemajo obveznost, da bo· 
do ustanovili sklad za štipendiranje in kre· 
ditiranje, iz katerega bi podeljevali štipen· 
d_ij~ in posojila sposobni in prizadevni mla· 
d1m ob upoštevanju njenih nagnjenj in 
družbenih potreb naše občine. Osnovna nalo
ga tega sklada bi bila omogočiti študij na 
srednjih, višjih in visokih šolah večjemu de· 
lu mladine iz delavskih in kmečkih vrst in 
usklajevanje izobraževanja z dolgoročno ka
drovsko politiko. 
Podpisniki družbenega dogovora sprejemajo 
še obveznost, da bodo omogočili povečanje 
sredstev, namenjenih za izobraževanje ka
drov, da bodo mladino usmerjali posebno 
v izobraževanje deficitarnih poklicev in da 
bodo omogočili mladini enakopravno sode· 
lovanje pri ustvarjanju samoupravnih odno· 
sov v družbenem delu. 
Pomembna postavka družbenega dogovora o 
štipendiranju je tudi materialni položaj mla· 
dine, ki se šola. Pri določanju višine štipen
dij in posojil je treba mladini zagotoviti naj· 
manj takšne mesečne zneske, ki pokrivajo 
ra:zli!ko med polovičnim dohodkom na dru
žinskega člana in pripadajočim otroškim do
datkom ter ugotovljenimi življenjskimi stro· 
ški učencev oziroma študentov. Višino živ· 
ljenjskih stroškov ugotavlja Republiška izo· 
braževalna skupnost (v šolskem letu 1971172 
so znašali stroški učencev 650 din, študentov 
pa 670 din). Poleg zagotovitve osnovnih živ
ljenjskih stroškov je treba uvesti še čimbolj 
spodbudne oblike nagrajevanja učnega uspe· 
ha in omogočiti učencem tesnejše povezova· 
nje s proizvodnjo v delovnih organizacijah. 
Za našo delovno organizacijo lahko ugotovi
mo, da pristop k temu družbenemu dogovo
ru ne pomeni skor:aj nič novega. že doslej 
smo dvakrat na leto valorizirali štipendije 
v skladu s porastom osebnih dohodkov za
poslenih, razen tega pa je bila višina šti
pendije odvisna tudi od učnega uspeha šti· 
pendista. Nedvomno pa bo treba, podobno 
kot pri financiranju stanovanjske ~radnje, 
tudi politiko štipendiranja decentralizirati
prenesti v odločanje organizacijam združe· 
nega dela in v samoupravne organe, ki bodo 
določili o dodelitvi štipendij in posojil in 
pritegniti predstavnike zveze mladine. 
G. V. 



i. Zunbhji 
' :prevoz 
'· !' Zadnjih deset ~et v gospodarsko razvitih de-
l želah vse bolj skrbijo za manipulacijo, skla-
diščenje in prevoz materiala v vseh pro
izvodno-prome1:111ih !skupinah. V ta namen vla
ga gospodarstvo vse večja sredstva, ker me
ni, da so tako pravilno naložena. Ustanav
ljajo •Se inštituti, zavodi, biroji, da se ukvar
jajo z organizacijo posameznih postopkov, 
kot so manipulacija proizvodov, smotrno 
skladiščenje potrebnih ·surovin, hitrejši pre
voz teh surovin oziroma polizdelkov do pro
izvajalcev, oblikovanje manipulativno-tran
sportnih enot za gotove izdelke, njihov na
daljnji prevoz, posebno pa priprava za hi
trejši in cenejši prevoz od proizvajalcev 
do kupcev rv sami državi ·in inozemstvu. 
Sodobna znanost in tehnika omogočata iz
delovalcem manipulativno skladiščnih in pre
voznih sredstev zelo hiter napredek. Skoraj 
vsak dan se nam v te namene ponujajo 
nova i:l)popolnjena sredstva, ki olajšujejo 
skladiščne prevozne operacije, pocenjujejo 
proizvodnjo, povečujejo stabilnost in huma
nizacijo dela do takšne mere, da postaja 
fizični delavec upravljalec tehnike. 
Tudi v našem podjetju imamo prevozno 
enoto. To je naš avtopark. Ukvarja se z 
notranjim in zunanjim prevozom. Ker je 
bilo v zadnji številki že govora o notra
njem prevozu, bo morda zanimivo zvedeti 
še nekaj podatkov o našem zunanjem pre
vozu. 
Poleg sedmih viličarjev (notranji transport) 
vsebuje avtopark še tri tovornjake, pet kom
bijev, traktor, omnibus ter štiri osebne avto
mobile. Ta prevozna sredstva upravlja in 
vzdržuje 25 ljudi pri nakladanju in razkla
danju tovora, pri ostalih pomožnih delih 
pa jim pomaga še 7 transpor:tnih delavcev. 
Kod vse potujejo naši šoferji? šoferji to
vornjakov vozijo predvsem bo bližnji oko
lici Vrhnike (dovoz surovin kož iz skladišč, 
odvoz odpadkov, ščetin, smeti, blata). Mnogo 
poti pa je tudi v Ljubljano, Kranj-Brnik, 
Maribor, Zagreb. Bolj redka pa so poto
vanja po ostalih cestah tja do Beograda. 
šoferj[ osebnih avtomobilov potujejo po 
vsej Jugoslaviji in naših sosednih državah. 
Tovornjaki prevozijo letno naslednje koli
čine tovora: 
surove kože okrog 8.000 ton 
mezdra 2.500-3.000 ton 
ščetine 200 ton (mokre) 
precej kemikalij (nad 1.000 ton) 
smeti 1.500 ma 
odpadki 1.200 ton 
gotovo usnje 30 Ofo proizvodnje 
blato iz čistilnih naprav SOO ma 
Omnibus in kombiji prevažajo ljudi iz bolj 
odročnih krajev na delo in domov: Rovte, 
Zaplana, Horjul, Bistra. Iz teh krajev se 
dnevno pripelje na delo od 40 do 70 ljudi. 
S kombijem prevažamo tudi manjše to•vore 
do 1000 kg (kemikalije, pomožni mater·ial, 
rezervni deli in 30 Ofo proizvodnje gotovega 
usnja). 
Osebni avtomobili pa letno prevozijo okrog 
100.000 km poti. 
Naš avtopark je za današnje potrebe še 
vedno premajhen. Zato moramo stalno na
jemati zunanje prevoznike. 
Mnogo težkega dela (nakladanja s tal) bo 
odpadlo z nabavo tovornjaka s kontejnerji. 
Ta tovornjak bo pripomogel k veliki reali
zaciji pri t!r'ansportu surovih kož iz skladišč 
v usnjarno, pri transportu blata iz novih 
čistilnih naprav (po projektu predvideva
mo dnevno 15 do 20 ton blata). 
Ob koncu še t:nkrat poudarjam, da so za 
dobro in hitro proizvodnjo potrebna sodob
na transportna sredstva in da je naložba 
v ta namen smotrna. 
Našim šoferjem pa srečno vožnjo! 
P.K. 

Transportni delavci 
Nalaganje obrezin na tovornjak 
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O higieni 
duševnega 
dela 

Vsako delo, pa tudi duševno, je treba pričeti 
in končati v določenem času. Najtežje du
ševno delo je treba opraviti v prvi polovici 
dneva. Intenzivno duševno delo ni možno 
prez natančne organizacije dela in globoke 
notranje discipline. 
V obdobju burnega tehničnega programa, 
uvajanja v proizvodnjo avtomatizacije in 
mehanizacije, je treba poznati vsaj nekaj hi
gienskih pravil o organizaciji duševnega de
la. Ne glede na starost je namreč treba uskla
diti duševno in telesno delo s fiziološkimi 
sposobnostmi organizma, kar omogoča ohra
nitev vitalnosti dolga leta. Gre predvsem za 
smotrno organizacijo dela. Fiziologi zahteva
jo, naj človek prične in konča z delom v do
ločenem času in v določenem ritmu. Običaj
IJ.O traja prilagajanje delu )Jrve pol ure, na
slednje dve do tri ure pa doseže produktiv
nost visoko raven, nakar pa prične postop
no zniževanje. Zato naj bo duševno delo or
ganizirano tako, da pride v prvi polovici 
delovnega časa na vrsto najtežje duš·evno de
lo. Smotrna razporeditev igra namreč po
membno vlogo v boju z utrujenostjo. Krat
kotrajni odmori med delom zmanjšujejo 
utrujenost. Pravilno načrtovanje takih ·odmo
rov vzdržuje visoko produktivnost in stimu
lira človekove tvorne sile. 
Počitek po težkem napornem duševnem de
lu pomeni fiziološko reakcijo. 
Kadar opravlja človek dalj časa statično de
lo, sodelujejo številne mišice. Dihanje posta
ne površno, pljuča se nezadostno prezračijo, 
kri prenaša manj kisika. Zaradi vsega tega 
trpijo številni organi pomanjkanje kisika -
posebno pa možgani. Za dobro duševno delo 
moramo čestokrat »prezračiti možgane<<. Vsa
kodnevno porabijo možgani okrog 75 litrov 
čistega kisika. Možgani porabijo več kisika 
kot ostali človeški organi. V slabo zračenih 
zakajenih prostorih, v pisarnah, kjer je pre
več ljudi, je v zraku vse manj kisika. Po
sledice tega so: že v kratkem času se poja· 
vijo utrujenost, glavobol, zaspanost in du
ševne sposobnosti popuščajo . Tudi poapne
nje ožilja ima za posledico slabše dovajanje 
kisika v možgane ne glede na to, kje ta zo
žitev ožilja nastaja. Motnje v prekrvavitvi 
možganov imajo lahko svoj vzrok tudi v hra
n;,. človek mora vsak dan paziti, da mu niha 
telesna teža v mejah normativov, ki so pred
pisani za njegovo višino. Za to obstajajo šte
vilne tabele. Predvsem se je potrebno izogi
bati mastne hrane, holesterina v krvi. Ta naj 
bi bil nižJi od 240 mg 0/o. Duševni delavec 
naj poje dnevno 2 grama beljakovin na kilo
gram telesne teže. 
Priporočljive so lahke dihalne vaje, ki jih 
ponekod v Evropi redno dnevno izvajajo 
med odmorom po nekaj minut. Duševni de
lavec naj počiva v mirnem okolju in naj tam 
ne rešuje problemov, ki sodijo v službo. Naj
boljše je, če leže za nekaj minut v miren 
prostor, zapre oči, naredi nekaj globokih vdi
hov in izdihov. Pravi počitek pa je za du
ševnega delavca šport in fizično delo pred
vsem v naravi. Pri tem se mora krepko vsaj 
enkrat tedensko spotiti. 
Med delom se pri sedenju ne smemo opirati 
s prsnim košem ob mizo, to ovira dihanje. 
Položaj na stolu mora biti svoboden in ne
prisiljen. -Sedeti je treba ravno, lehti naj le-
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ZIJO simetrično na delovni m izi. Tak položaj 
zahteva najmanjše nqpenjanje mišic .. Vse, 
kar je potrebno ·za delo -'- :zvezki, knjige, te· 
lefon itd. - je treba smot1'no in udobno na
mestiti po mizi. 
Duševno delo je v veliki meri odvisno od 
počutja. Tako npr. že samo slaba osvetlitev 
povzroča utrujanje ne samo oči, temveč cele
ga telesa. 
~vetloba je učinkovit stimulator živčnega si
stema. Poleg splošne osvetlitve, ki je pred
pisana po JUS, lahko dodamo po potrebi 
še namizno svetilko z jakostjo 75-100 W. 
Svetilka mora imeti senčnik in jo postavimo 
naprej in v levo od sebe. Knjigo je najbolje 
čitati v razdalji 30-35 cm stran od oči. 
S pomočjo številnih poizkusov so ugotovili, 
da je najbolj ugodna temperatura za dušev
no delo 18-20' C, vlažnost zraka pa naj zna
ša 50-60 Ofo. Pri delu ne sme biti ropota, vi
bracije, prepiha. Zelo je pomemben tudi 

S forest' 

estetski videz delovnih mest, predvsem pa 
tudi urejenost in skladnost človeka z delov
nim okoljem in njegovimi zahtevami. Sem 
štejemo udobno počutje, l'ože, barve sten 
itd., da ne govorimo o čistoči ne s~mo tal, 
temveč tudi okenskih stekel, svetil in sani· 
tarij . 
številni čustveni dražljaj i - jeza, žalost pa 
tudi veselje - dospejo prek ušes in oči v 
skorjo velikih mo:žganov prek možganskega 
centra za čutila, hipotalamusa. Iz velikih 
možganov potekajo dražljaji k izvršnim or
ganom, nadledvični žlezi, ožilju in v srcu 
Nadledvična žleza odda v kri adrenalin, ki 
stimulira delovan}e srca in oižlja. Trenirano 
»Športno srce»<< odgovori na ta način, da odda 
v aorto v enem udarcu 100 cm' krvi, netre
nirano srce pa le 50 cm' krvi. Treniranemu 
srcu tudi zato ni potrebno povišati števila 
srčnih utripov (noJrmalno pri odraslem 60 do 
80, idealno 72 utripov v minuti) , medtem ko 
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~o ra, netrentranc sr:ce povišati puls na 120 
m vec, da bi zadostilo potrebi po kisiku in 
hrani. za možgane in srčne mišice same. 
Kre-pitev .srčne •. mišice je iskati v športu, ki 
predstavlJa poc1tek za sedeče duševne delav
ce ... ~port je potrebno načrtovati, ga redno 
gOJI~I ne glede na starost, spol in letni čas. 
~ret~rano sedenje In lenuharjenje pospešuje 
Hevilna degenerativna obolenja. 
Duševno delo je odvisno čestokrat od zelo 
malo. po~1embnih faktorjev. Na delovnih 
mestih naJ ne bo prepirov. Potrebna je strp, 
nost, ~elovna morala, razumevanje in lepo 
vedenje. Duševni delavci naj se stalno stro
kovno izpopolnjujejo. 
B. M. 

/(ako smo 
poslovali 
v oktobru 
1972 
Proizvodnja po obratih 
Usnjarna Vrhnika · 252.605 m' 
ščetinama Vrhnika 7.196 kg 
Usnjarna šmartno 70.464 m' 
Krznarna šmartno 13.526 m• 
Poraba usnja in krzna v konfekcijah 
.Konfekcija krzna šmartno 2.319 m' 
Konfekcija usnja šmartno 5.849 m' 
Konfekcija usnja Vrhnika 4.543 m' 
Galanterija Ljubljana 2.453 m' 
Realizacija 
Usnjarna Vrhnika in ščetinama 27.175.207,90 
Usnjarna šmartno, krznarna 

in konfekcija 
Galanterija Ljubljana 
Prodajno skladišče Ljubljana 
Skupaj 

17.393.915,35 
783.976,10 

2.052.748,95 
47.405.943,30 

$ 822.465 
$ 7.598.670 

Izvoz v oktobru 
Izvoz I.-X. 
Povprečni OD 
Poprečni OD je znašal v mesecu oktobru 
z 184 ur 2.028,31 N din na enega zaposlenega. 
Bolniški izostanki 
Na enega zaposlenega smo imeli v mesecu 
oktobru zaradi bolniških izostankov (vključ
no tudi porodniški dopust) izgubljenih 1 89 
delovnih dni. ' 
število zaposlenih 
Na dan 31. 10. 1972 je štel naš kolektiv 1743 
članov (brez vajencev). V vrhniških obratih 
dela 1097 ljudi, v šmartnem 566 in v Galan
teriji v Ljubljani 80. 

Rezanje znojnic za klobuke 

Pri .delu 
• doma 

Terezija Buček - je bila rojena 20. septem
bra 1928 v Markovcih pri Ptuju. Osnovno šo
lo je končala v domačem kraju. V družini 
so bili štirje otroci. Oče je bil delavec brez 
stalne zaposlitve. . 
Izhajate iz delavske družine. Kako ste živeli 
v mladih letih? 
ysekakor je bi~a naša mladost drugačna, kot 
JO pozna mladi rod danes. Vse je bilo odvis
no od ene plače, pa še ta ni bila stalna. 
Mati je morala često opravljati razna dni~ 
narska dela. če smo imeli pri hiši kravo 
SJ.?O m?rali. vse dokupiti, ker lastnega svet~ 
msmo 1meh. Vsemu temu pa se je pridružila 
še vojna, ki ni prizanesla nobenemu. 
še ne 20 let stari ste prišli na Vrhniko· je 
bila to vaša prva zaposlitev? ' · 
Da, prva moja zaposlitev se je začela v In
dustriji usnja Vrhnika l. junija 1949 in sem 
ostala v službi do konca porodniškega do
pusta po prvem otroku. Morda ne bi pre
kinila delovne dobe, če bi bilo za varstvo 
otrok bolj preskrbljeno, tako pa - kaj sem 
drugega mogla. 
Kdaj ste se ponovno zaposlili v našem pod
jetju? 
Ponovno sem se zaposlila 11 .novembra 1959 
torej bo tega že trinajst let. če ne bi bii<{ 
prekinila dela, bi imela v 1em podjetju več 
delovne dobe kot mož, ki se je zaposlil 7 me
secev kasnt~je kot jaz. 
z. možem ~ta zvesta temu podjetju; vama je 
bdo :-:arad1 tega kdaj žal? 
Bo}j ali manj sva ves čas zadovoljna, ne 
rec;em pa, da v tako dolgem času ni prišlo 
kaJ _vmes: Zdi pa s~ mi tudi, da pogosto 
memavame sluzbe mma pravega smisla. 
!ri katerih delih ste doslej preživeli največ 
casa? 
Po vstoou sem bila takoj dodeljena v do
delavo.. Tu sem največ leščHa, mehčala in 
opravljala druga dela. Takrat je bil mojster 
dodelave še tovariš Hvals. Ko pa sem se dru
gič. zaposlila v tem podjetju, sem bila do
delJena k napenjanju, kjer sem delala sko
raj 9 let. če pa se je pokazala kakšna po
treba, sem včasih opravljala tudi druga dela 
v dodelavi. Po ukinitvi vegetabilnih izdel
kov je· bilo tega vse manj. Ob novem letu 
bo že dve leti, odkar delam pri brušenju 
velurjev in drugih izdelkov. 
S katerim delom ste bili doslej najbolj za
dovoljni? 
Nikoli nisem imela posebnih zahtev za po
san:tezma dela,_ venda~ se?l s tem zadnjim, 
to Je z_b~ušen.1em, naJbOlJ zadovoljna. V tem 
delu v1d1m neko napredovanje, saj je konč· 
no tudi bolje nagrajeno kot druga 'dela ki 
jih opravljajo ženske. ' 
že dolJ:(o ste na Vrhniki: k::tko so. vas pestile 
stanovan.1ske zadeve doslej? 
S stanovanji je bilo dolgo časa križ. Ko sem 
se poročila leta 1950, sva imela z . možem 
eno sobo pri notarju, nato sva stanovala na 
h~ibu, kjer sva imela. sobo in majhno kuhi· 
n1o. toda brez elektnke in vode; zatem na 
Cankarjevem trgu pri Mula.iu v podstrešnem 
stanovanju in končno sva dobila stanovanje 
v bloku na Tržaški cesti. Nato sva z možem 

sklenila, da si zgradiva lastno stanovanJsko 
hišo. · ·· 
Kdaj sta začela z gradnjo in ' kdaj ' sta se 
vselila? 
Z g~adnjo sva pričela leta 1969, pred tem sva 
kupala gradb':no parcelo. Gradnja je hitro 
nal?redovala m tako je prišel · pričakovani 
maJ 1971, ko sva se vselila. 
Koliko kredita sta dobila od podjetja? 
~a vlogo za dodelitev kredita za · gradnjo 
~1še sva <!-~J;>ila najprej 3 milijone in potem 
se en mih_Jon; tako znaša. skupni kredit 
40.000 N dm za dobo 30 let. Ta kredit je 
omogočil, da sva se v tako kratkem roku 
tudi vselila. 
~te se zaradi gradnje in samega načrtovanja 
cernu odpovedali? 
Kupovala sva nainujneiše, ostalo pa dajala 
na vstran. Vsega si človek ne sme poželeti, če 
!I-?c~, da se mu na drugem kraju ne ma
scuJe. 
Kako _preživl.iate letni dopust? 
DosleJ sva bila z družino sedemkrat zapore
doma. na .morju v Strunianu. Izdatek za Ie
tova!!Je ?I ravno tako velik, če se družinski 
elan! drze neke meje, lahko kupiš sadje in 
kaksen kozarec pijače, toda pretiravati pa 
v takem položaju ni treba. · 

Kaj pa . vaša sinova, ste imeli kakšne pro
bleme z njima? 

z njima . nisem poznala doslej drugega 
probl~ma kot bolezen, upam, da tudi v pri
hodnJe ~~ b_o ~ujšega. Izučila sta se obrti 
(za. avvt?hcana m avtomehanika) in odslužila 
VO.J~Ski rok, tako da sta sedaj normalno 
vkl1učena v življenje in delo. · 
Ka~šne nač~te i~ate za naslednja leta? 

Ured1~ev okohce h1se, rnqrda majhno dozi
da~ro _m pa malo "(eČ č<;sa za naju z možem, 
s~J s~ v dos~danJe~ easu skupnega življe
nJa ~usva yeh.ko _pnvoščila. Upam, da bo ta 
drug~ ~el ZIVlJenJa v tem oziru pestrejši, po
.sebeJ . et:; bova zdrava kot doslej. Pri tem pa 
IJe m1shm na karkoli, le malo .več prostega 
<;as!l bi si pri_vošč~la in ogledala kakšne kra
Je m znamemtost1. 
Kaj delate sedaj v pr~stem času? · -
Pred gra.~njo sem mnogo oletla in šival~ ter 
brala knJI~e, ·~o s':m v eadiJjem času opusti
.Ia, ker mi pesa vid, toda se vedno vzamem 
kakšen časopis v roke in preberem posa
mezne odlomke. 
~o ravno g-ovoriva o branju, preberete naš 
hst v celoti? 
~oram J?~iznat!, da ga v celoti ne preberem, 
1e pa pnjeten .m še kar pester. 
~ekateri starejši včasih nravijo, da mladina 
mma nravega odnosa do dela, kaj menite vi 
o tem? 
Jaz osebno tega ne morem trditi. Nll moiem 
delovnem mestu so večinoma stareiše delav
k<; in nimam~ toliko stika z mh•rHmi. Mi
slim, da mladma na snlošno ni slaba in je 
~ar_adi nekaj posameznikov ne moremo obs.o
mti. 
'(tdim, da je na hrbtni strani vaše fotogra
fiie nekaj zapisano. 
Sin ie šel k vojakom. mojo sliko ie vzel 
s . seboj, potem pa mi jo je vrnil takole po
pisano: 
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~~ Vtisi 

svetovnega 
potnika 

(tretje nadaljevanje potovanja tov. Goričana: 
opisal nam je že Sydney, še malo in zapu-
stil bo Avstralijo) . 
Iz Sydneya sem potoval v notranjost, se
veda povsod z avionom, saj so razdalje 
takšne, da drugače nikamor ne prideš. Vsa 
manjša mesta imajo odlične letalske zveze 
s Sydneyem, nemogoče pa je z letalom po
tovati direktno od enega do drugega brez 
povratka v Sydney; da se ne bi vedno znova 
vračala z letalom v Sydney, sva morala s 
spremljevalcem najeti avto od sposojevalne 
agencije Avis-car. Z letalsko vozovnico eno
stavno t11aročiš avto in čaka te na končni 
postaji, oddaš ga potem lahko kjer koli. 
Ker moj spremljevalec ni imel podaljšanega 
vozniškega dovoljenja, sem moral šofirati 
jae, kar v začetku ni bilo nikakor enostavno. 
Av.to je bi•l ameriških dimenzij, imel je avto
matične prestave, volan na desni, vozi>ti je 
treba . po levi, ob tem pa upoštevati desno 
pravilo. S prometnimi znaki ni nobenih te
žav, ker povsod kar napišejo njihov pomen. 
še pred kratkim so imeli avstralski avto
mobili posebne zračne ščitnike ob šoferje
vem oknu, ki je bilo vedno odprto. Predpis 
je bil, da je treba pri za·vijanju v desno 
pomoliti roko navzven, pri zaustavljanju pa 
navzgor. Kljub temu, da je bil avto no
vejše izdelave, je imel samo dolge luči, ki 
se niso dale zasenčiti. Zelo strogi so Av
stralci pri varnostnih pasovih, ki morajo 
biti obvezno vgrajeni v vsak avto spredaj . 
V·isoka kazen · doleti tistega, ki si v svojem 
avtomobilu ne pritrdi pasov. Ceste so vse 
asfa1tirane, kvaliteta pa je nekako jugo
slovanska. Užitek je ·voziti izven mesta, saj 
so ceste skoraj prazne. 
Iz ·avtomobila sem lahko opazoval tipično 
avstralsko pokrajino - posamezna drevesa, 
grmičevje ·1n pa travo, ki je zaradi suše 
rjava, kot pri nas v Dalmaciji. Ob cesti 
so redke kmetije, fa·rme, kjer se pasejo kra
ve, prepuščene same sebi in večkrat · za
idejo na cesto. Farme so · videti zapuščene. 
Mala mesta so podobna tistim iz kavbojskih 
filmov - povsod enaka gradnja, enake hiše, 
še kar dobri moteli; kino dvorana, dve ali 
tri restavracije s tipično avstralsko hrano 
in pa s točilnicami, kjer se odvija vse 
družabno življenje. V mesnicah je dobiti 
zelo lepo meso pol ceneje kot v Sydneyu. 
Osamljeno življenje na farmah v notranjo
sti je neprivlačno, zato mladi odhajajo in 
se naseljujejo v velikih mestih, ki pa so 
že prenaseljena. življenje na farmah je po
stalo težko, odkar je padla cena volne na 
svetovnem tdišču, tako da mora država 
podpirati farmarje z višjimi odkupnimi ce
nami. Ko je nastopilo sušno obdobje, so 
prodajali žive ovce po en dolar, samo da 
bi se jih znebili. Vse je že kazalo na ka
tastrofo, potem pa so se le začele cene rahlo 
dvigati. Pesimisti so prerokovali, da volna 
ne bo imela tistega pomena kot nekoč, op
timisti pa, da bo volna zopet prevzela vo
dilno vlogo, ker se bodo ljudje naveličali 
sintetičnih vlaken. Z večanjem svetovnega 
življenjskega standarda se namreč uveljav
lja geslo - nazaj k naravnim proizvodom, 
od plastičnih mas k lesu in železu, od umet
nega usnja k na•ravnemu in od sintetičnih 
vlaken k S•vili in volni. Najnovejši položaj 
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Avstralska pokrajina 

kaže, da so imeli pra-v optimisti, saj se 
je cena volni v zadnjih mesecih zvišala za 
120 ods•totkov, kar se v vsej volnarski zgo
dovini doslej še nikoli ni zgodilo. 
Bliža .se čas mojega odhoda. Ko se že vkrcam 
na letalo, ki me bo ponesla na Novo 
Zelandijo, mi postane kar žal, da moram 
že zapustiti ta čudoviti del zemlje, ki mi 
bo ostal v lepem spominu. 

NOVA ZELANDIJA 
Po dobrih dveh urah letenja iz Sydneya 
pristane naše letalo v Chri>stchurchu, glav
nem mestu ju~nega otoka, v slabem dežev
nem vremenu, ki me je spremljalo vse tri 
dni mojega bivanja na Novi Zelandiji. Zato 
vam ne bom opisoval njenih lepot, ki jih 
poznam le s slik. Nova Zelandija, ki je raz
deljena v severni in južni otok, je velika 

Wellington city New Zeland, gl. mesto N. Z. 

kot Italija. Ima tri milijone prebivalcev, od 
tega je 200.000 prvotnih prebivalcev - Ma
orov, ki so se ze1o dobro vživeli z angle
škimi prebivalci. Rasnih problemov ni. Ena 
tretjina dežele je gozdnata in gorata, polno 
je lepih jezer. Na jugu so novozelandske 
južne Alpe, ki imajo 223 vorhov višjih od 
2500 m, 27 pa celo višjih od 3000 m nadmor
ske višine. Je izrazito agrarna dežela, ker 
rudnih bogastev nima. 
Takoj sem občutil, da je precej hladneje 
kot v Av.straliji, saj Nova Zelandija leži v 
zmernem pasu in v zimskem ča·su pade sneg 
tudi v nižinah južnega oto.ka. Mesto Crist
church ima 266.000 prebivalcev in je iz
razito angleško. Zelo lepa je mestna ka
tedrala. Mestne ulice so vse enake . - nizke 

stavbe z napušči, tako .da tudi v dežju lahko 
hodiš po . suhem .. Zvečer so vse ulice prazne 
:...,.. ob osmih .zamre vsako življenje, le v 
redkih restav.racijah je mogoče dobiti jesti 

tudi kasneje. Hrana, trgovine, zgradbe -
vse je podobno kot v Avstraliji. 
V Cristchurchu sem bil samo en dan, nato 
pa sem poletel proti Wellingtonu, glavnem 
mestu Nove Zelandije, ležečem na južni točki 
severnega otoka. Ima 300.000 prebivalcev in 
je verjetno zelo lepo mesto v lepem vre
menu. V hotelu me zjutraj ob sedmi uri 
zbudi servirka, ki mi po starem angleškem 
običaju zaželi dobro jutro in postreže s 
čaj em. 
Zaradi slabega vremena so bili vsi poleti 
prati Aucklandu na severu Nove Zelandije, 
od koder sem imel naslednji dan letalo 
za Tahiti, odpovedani in zato sem odpotoval 
zvečer z vlakom na 700 kilometrov dolgo 
pot. Vožnja je bila svojevrsten užitek, saj 
sodi vlak »srebrna zvezda« brez dvoma med 
najmodernejše na s•vetu. Izdelan je iz ne
rjaveče pločevine, ima kondicioniran zrak, 
posebno iwlacijo proti šumom, posebno 
vzmetenje, vsak spalni kupe ima svojo umi· 
valnico, straniš·če, prho, predal za čevlje, ki 

jih prek noči .očistijo, postrežbo v kupeju, 
restavracijski vagon pa ima široko izbiro 
jedil. Vlak je srednjetiren - nekako med 
normaLnim in ozkim tirom. Začudil me je 
tudi podatek, da je vsak tretji vagon v Novi 
Zelandiji iz Jugoslavije - seveda velja to 
le za tovorne. 
V Auckland sem pdspel zjutraj ob osmi 
uri, zvečer ob desetih pa bi moral nadalje
vati polet s francosko družbo UTA. S sreči 
sem telefonično V•prašal, če polet zaradi 
slabega vremena ni odpovedan in ob tej 
priložnosti izvedel, da letalo poleti že ob 
štirih popoldne, ker ponoči letalsko osebje 
noče delati in štrajka zaradi francoske atom
ske eksplozije na otoku Mururoa na Paci
fiku. Na hitro sem opravil službene obiske 
in še pravočasno ujel DC-8 za Tahiti, ka· 
mor sem prispel isti dan ob treh zjutraj 
zaradi ča>Sovne razLike. 



TAHITI - PAPEETE: 

Ob izstopu mi je lepa Tahičanka obesila oko· 
li vratu cvetni venec po starem običaju in mi 
zaželela dobrodošlico. Takoj zatem pa mi je 
drugačno dobrodošlico zaželel debel Tahičan, 
ki mi je vzel potni list, ker nisem imel vize 
za Francosko Polinezijo. Vse moje prepriče
vanje, da tudi za Francijo ne potrebujem 
vize in da so mi na potovalnih uradih zagoto
vili, da tranzitnim potnikom, ki se zadržu
jejo na otoku le nekaj dni, vize ni treba ime
ti, mi ni pomagalo. Naročil mi je, naj pri
dem .iskat potni list ob devetih zjutraj na 
policijo. Slabe volje in utrujen od spremem
be časov, klime in neprespanosti · sem šel za 
tri ure spat v zelo moderen hotel, v katerem 
je bilo prijetno hladno. To me je prevaralo, 
da sem se normalno oblekel v letno obleko 
in si nadel kravato. že v recepciji so me opo
zorili, da mi bo vroče, in res, že ob osmi uri 
zjutraj je bila zunanja temperatura trideset 
stopinj. Ker se mi je mudilo na policijo po 
potni list, sem vzel taksi in se zapletel v po
govor z domačinom, šoferjem, ki je zelo do
bro govoril angleško. Ko je zvedel, da nisem 
Francoz, je začel takoj k1ritizirati Francoze; 
čeprav odlično govori francosko, se na ura
dih pogovarja izključno v domačem jeziku. 
Pravil je, da je razvijajoči se turizem prine
sel domačinom samo škodo, saj so življenj
ski stroški tako visoki, da jih večina živo
tari. Ko sem mu povedal, da grem na poli
cijo, je naenkrat obmolknil in komaj sem 
ga prepričal, da nisem policaj. Formalnosti 
na policiji sem opravil v desetih minutah. 
iz.polnil formular in takoj dobil nazaj potni 
list brez vize, tako da še danes ne vem, 
ali jo je treba imeti ali ne. Razpoloženje se 
mi je takoj popravilo in prijavil sem se za 
krožno vožnjo okoli otoka. 
Glavno mesto je Papeete, kjer je novo leta
lišče in edina letalska zveza za Južno Ame
riko. Otok je velik 960 kvadratnih kilome
trov, obdan s podvodnim koralnim grebe
nom, ki razbija velike valove, tako da ne 
pridejo do obale. Ves otok je en cvetoč vrt, 
polno je prekrasnih palm, visoke .gore so 
preraščene z zelenjem. · 
Razen domačinov in Evropejcev je tam pre
cej Kitajcev in vidi se mešanica vseh ras. 
Daleč poznane lepotice iz Tahitija srečam 
na vsakem koraku, le da niso oblečena v 
slamnata, ampak v mini krilca. Domačini so 
zelo prijazni, gostoljubni, delajo ne preveč 
radi, kar pa me nič ne čudi pri temperaturi 
40 stopinj Celzija. Zelo ljubijo ples, glasbo, 
cvetje, zabavo. V programu za hotelske go
ste sem lako občudoval izvirne plese in rit
me ter oblačila. 
Vsa pokrajina se mi .ie zdela še mnogo lep
ša, kot sem si jo predstavljal in prav nič se 
ne čudim, da francoski slikar Gaugin ni ho
tel več domov. Na Tahitiju ima zelo lep mu
zej. Vse prehitro mi mine čas in odpeljem 
se s taksijem iz hotela do 700 metrpv odda
ljenega letališča, za kar mi taksist zaračuna 
kar tri dolarje. Tahiti bi bil veliko lepši in 
bolj privlačen, če ne bi bilo tam Francozov 
oziroma njihovih pariških cen. 
Na letališču, preden sem se vkrcal na Boeing 
707 čileanske družbe Lan-Chile, mi je zaže
lela srečno vožnjo mala domačinka in že sem 
vstopil v letalo. Ko sem sedel, sem opazil, 
da je naslonjalo polomljeno, na drugi stra
ni pa sta moja soseda migala kompletne tri 
sedeže sem in tja ter ugotovila, da je zlom
ljen glavni nosilec. Steward jima je hladno
krvno priporočil, naj si izbereta cele sede
že in zadeva je bila rešena. Pri startu sem 
zaskrbljeno opazoval prvi levi motor, ki je 
sumljivo nihal, in nekam čudni občutki so 
me obhajali, saj sem se doslej vozil vedno 
le v brezhibnih letalih. že smo se dvignili 
v zrak in mala, črnolasa stewardesa je pripe
ljala na vozičku okrepčila; ker je bila žejna, 
si je prva postregla sama, nato pa še nam. 
J. G. 

Moreo, satelitska opazovalnica 
Pogled na otok Moreo 
Tov. Goričan v zalivu Byron Bay 
Novozelandski domačinski bojni ples samo še 
za turiste, zares pa ne več 

'9 



Delo 
sindikalne 

• • • 
organ 1zac1Je 

Morebiti se je prav sedaj, ko je sindikalna 
organizacija preskrbela svojim članom po 
ugodnih pogojih ozimnico, rodila želja, da 
kaj več izvemo o njeni dejavnosti tudi na 
drugih področjih. In kdo drug bi o tem lah
ko povedal več, kakor predsednik sindikal
ne organizacije v našem podjetju tov. inž. 
Stanko Ilija. Pa sva sedla za mizo, da se 
pogovoriva, kako je delala, kako dela in 
kakšen načrt ima naša sindikalna organiza
cija. Takole je pripovedoval: 
V začetku naše mandatne dobe smo posve
tili največ pozornosti izobraževanju delav
cev. Kakor je znano, je bil in je še vedno 
precejšen problem pri nas prelivanje delov
ne sile. Prihajali so mnogi novi delavci, ki 
še niso delali v industriji, prišli so iz kmetij
ske dejavnosti ali pa so se prvič zaposlili. 
Mnogo jih je prišlo tudi iz drugih republik. 
Vse te ljudi je bilo treba privajati na delov
no disciplino, jih seznanjati s tovarniškimi 
problemi, da bi se tako čim hitreje in čim 
bolje vključili v kolektiv in novo okolje 
sploh. Vsakdo si lahko predstavlja, kako 
težko je za mladega delavca, ki pride tako· 
rekoč skoraj popolnoma nepripravlien v no
vsem novo okolje, kjer mogoče niti jezika 
dobro ne razume in ne pozn::t dela. Mislim, 
da je dolžnost in naloga sindikata, oziroma 
članov, da tem novim članom kolektiva nu
dimo vso potrebno pomoč. V zvezi s tem 
smo tudi bili pobudniki za graditev sam
skega doma. 
Poleg omen.ienega smo seveda stremeli za 
tem, da se sindikat čim bolj vključi v samo
upravljanje. Med tem časom, to ie med na
šo mandatno dobo, smo tudi imeli volitve v 
samoupravne organe. Sploh smo se trudili. 
da čim boli sodelujemo s samouoravnimi 
organi in vsestransko podoremo niihm•<J. pri
zadevanja. Sodelovali smo na sestankih ta
ko samoupravnih organov, kakor tudi dru7.
benih organizacij. Prav tako pa smo tudi 
nie vabili na sestanke. Sindikalna organi?:a
cija je dajala in bo še pomagala socialno 
ogroženim članom. Prav tako smo ~e z;:mze
li za povišanje dohodkov tistih naših delav
cev, ki so v nižiih skupinah, kar je bilo po
tem sprejeto s sklepom naših samoupravnih 
organov. 
Trenutno delamo naiveč na tem. da sezn<J .. 
nimo ljudi s problemi ustanavljanja temelj
nih organizacii združeneP"a dela in seveda z 
nalogami sindikata v njih. Udeležuiemo se 
sestankov, kjerkoli se o tem razoravlia. 
Evidentirali smo že kandidate za člane ob
činskih ua vse do zveznih organov. ki hi ori
šli v prihodnje za to v poštev. Prav tako sin
dikat prinravlia svoie člane, da bi kandidi· 
rali za občinske odbornike. 
Zeleli smo in želimo in tudi delamo na tem, 
da bi se čim boli poživila deiavnost mla
dine in pa kultnrno živlienie, tako v okviru 
občinskega sindikalnega sveta glede pogodbe 
z Mestnim gledališčem iz Liubliane, da bi 
imelo občasne predstave na Vrhniki. 
Sindikalna organizacija;je letošnio jesen or
ganizirala skutmi izlet v rojstni kraj maršala 
'Fita Kumrovec. TJdeležili so .se ga lahko vsi 
č~ani sindikalne oq~anizacije, .ki so se pravo-
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časno prijavili. Izlet je, kljub ne najlepšemu 
vremenu, lepo uspel ;in so bili vsi, ki so se 
ga udeležili, več kot zadovoljni. 
Sindikat tudi športnega področja ni zane
maril. Tako smo lansko leto organizirali Us
njariado na Vrhniki, večkrat prirejamo šport
na tekmovanja med oddelki. 
želja odbora je, da obdržimo in še razširi
mo razne oblike rekreacije za svoje člane, 
da bi se lahko odpočili in sprostili. 
Ob vsem tem naštevanju naših dejavnosti pa 
ne morem mimo žalostnega dejstva, da vsi 
člani odbora ne jemljejo svoje funkcije do
VQlj resno. Zgodilo se je, da nismo mogli 
imeti seje zaradi premajhne udelež.be. 
Pred nami je volilna konferenca sindikalne 
organizacije, kjer bo res treba izbrati ljudi, 
ki bodo delali s srcem in dobro voljo. Pre
pričan sem, da bi se tako naša dejavnost še 
poživila. Naša sindikalna organizaci.i.a bo po
tem res taka, kakršno si družba in člani že
lijo. 
l. M . 

Kratke 
športne 

Nogomet 
Prvo moštvo »Usnjarja<< ima do konca pr· 
venstva v jesenskem delu še dve tekmi. Ka
kor je v začetku lepo kazalo za dobro uvr
stitev, pa moramo žal ugotoviti, da je bila 
ta tradicija prekinjena, saj je zadnje štiri 
tekme izgubil z dokaj visokimi rezultati -
kriza ali kaj drugega? Na to vprašanje bo 
moč odgovoriti v spomladanskem nadalje
vanju. Mladinci so končali tekmovanje in 
laJ1ko trdimo, . da so pokazali in dosegli veli
ko, čeprav na lestvici niso pri vrhu. Pionirji 
so v Notranjski ligi v jesenskem delu pri
stali na zadnjem mestu. 
Rokomet 
Rokometaši »Usnjarja<< iz šmartna so tek
movali s štirimi ekipami. Moški so v Zasav
ski ligi v sredini tabele, ženske v republiški 
ligi predzadnje, mladinci so četrti v Zasav· 
ski ligi ter mladinke v isti ligi tretje na ta
beli. Doseženi rezultati niso slabi glede na 
izenačenost ekip v posameznih tekmovalnih 
razredih. Pred njimi je le še tradicionalna 
tekma med »suhimi in debelimi<<, ki privab
lja vsako leto veliko število gledalcev, ki na
vijajo vsak za svoje, vsekakor pa imajo de
beli več privržencev. 
Motoristika - avtomobilizem 
Končana so tudi tekmovanja za naslov dr
žavnega prvaka v kartingu za mladince in 
člane v razredu 100 in 125 ccm. V začetku 
ni bilo pričakovati, da bosta kar dva naslo
va odšla na Vrhniko, vendar se je vrhniškim 
tekmovalcem posrečilo osvojiti državno pr
venstvo za mladinec v kategoriji 100 ccm brez 
menjalnika, katerega je osvo.iil Miran Novak. 
Pri članih v kategoriji do 100 ccm brez me
njalnika pa je postal državni prvak Alojz 
Prek. Obema prvakoma čestitamo za dose
ženi uspeh in želimo, da bi nas s svojo uvr
stitvijo še dostikrat razveselila. 
Trim v malem 
Vsako leto si nekateri člani izborijo dve pro
sti uri v telovadnici TVD Partizan za rekre
acijo. Tu igrajo odbojko, košarko ter vadijo 
na orodjih. Teh udeležencev bi bilo lahko 
več, saj je dvorana odprta vsak petek ob 
20. tJ.Ti za vse, zatorej okrepimo to dobro 
zamisel. 
F. K. -;... •_ 
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Prišli 
odt~li 
Od 13: oktobra do 10. novembra 1972 je na 
Vrhniki pričelo delati 36 delavcev. 
Na novo so bili sprejeti: 
Ruža Bajser, Branko Butolen, Anton Gantar, 
Ivan Gligoric, Alojz Gombač, Miroslav Grd
den, Slavica J akopovic, Radenko Jankovi~, 
Jože Jelovšek, Ivanka Jereb, Leopold Jereb, 
lnga Kaučič, Marica Kenk, Marta Korče, 
Zlatko Malavašič, Franc Meglič, Mari.ia Ne
mec, Mato Pejic, Milan Peternelj, Ciril Pod
bregar, Ivanka Potrebuješ, Kati Rajkovic, 
Drago Reven, Janez Reven, Katarina Reven, 
Janez Samotorčan, Grozda Starčevic, Milo· 
mir Starčevic, Draško Stojnic, Marko šebalj, 
Branko šegula, Magda šibila, Mitja Urbanc, 
Marija Vezmar in Ivan Vučic. 
Zdenko Hrestak se je vrnil iz JLA. 
Delati so prenehali: 
Alojz Gombač, Franc Meško in Mirsad Zu
kanovic. 
V obratu šmartno se je zaposlilo v mesecu 
oktobru 12 delavcev: Marija Avbelj, Sonja 
Bo rovšek, Milan Grošelj, Franci Groznik, 
Alojz Kobilšek, Marija Litrop, Alojz Lokar, 
Jože Poglajen st., Jože Poglajen ml., Stani
slava Rok, Franjo Strgar, Danica Vidic. ne
lati sta prenehala Olga Meserko in Milan 
Zupančič. 
Vojaški rok so šli služit: Jože časl, Jože 
Kalan, Anton Pregelj in Ignac Simončič. 
Invalidsko je bila upokojena Rezka Slubin
šek. 
V obratu galanterije v Ljubljani je prenehal 
delati Rado Dermastija. 
J. B. 

Skupina pionirjev po treningu 

Alojz Prek, državni mladinski prvak 



O dolina 
šentflor
janska 

šel je popotnik tistega dne, napotil se je, 
s culo v roki in s prazno denarnico in pot, 
ki je bila pred njim, je bila dolga in blatna. 
Prek čudnih dolin in mimo sanjavih ljudi je 
vodila njegova pot. Postaje, pri katerih so 
se ustavljale njegove obotavljajoče se noge, 
so bile mračne in še zadnje svetilke so praz
ne visele, kdo ve komu v čast. 
Za njim sem hodil, v varni razdalji .in z bud
nimi očmi in zdi se mi, da sem doživljal z 
njim in da mi je srce bilo kot stara vrhniška 
lokomotiva. 
Začela sva tam pri !gradu. Sredi blata in ob 
robu smetišča sva si dobro namočila in za
mazala poceni čevlje >>made in doma«. Po
potnica je bila to in spremljala naju je vse
skozi, kot da sva prekleta in da sva od daleč 
in brez upanja. 
Pa sva se napotila dalje. 
Prek nasipa sva šla, ki mu mrtve milijarde 
pravijo, drugače pa velja za nasip nove avto
ceste. In dalje. 
Na gradbišče Avtotehne sva šla. Videla sva 
nekaj ljudi in delovodjo sva skoraj našla. 
»Spomladi nas bo več« so rekli in prav čud
no nama je bilo pri srcu. Kdo ve, zakaj? 
Glavne s komunale sva srečala že na stopni
cah pri vhodu v častitljivo staro stavbo črne
ga orla. Malo sva si otresla čevlje - rešiti 
sva se hotela lgradovega blata in neprijazne 
megle. Pa ni šlo. 
Iskala sva in iskala in dolgo sva povpraše
vala - vrhniške komunale pa nisva našla. 
Spoznala pa sva ljudi, za katere pravijo, da 
morajo skrbeti za vrhniške komunalne na
prave. 
Pa sva se napotila po tej dolini naprej, da se 
na lastne oči prepričava, kakšna je ta skrb. 
Veselila sva se, da ne bova več hodila po bla
tu, da bodo vse poti asfaltirane in čiste in 
da nama bo prijetno pri srcu. 
Malo naprej sva se priklonila - oblasti. 
Globok in do tal je bil ta poklon, tako veli
časten in popoln, da sploh nisva opazila spo
menika, ki so ga vrli domačini postavili v 
čast velikemu možu. Poznal je ta mož to 
dolino in te liudi. Tesno mi je bilo pri srcu. 
Skozi velika in lepo oblikovana vrata so ve
nomer prihajali in se ponovno vračali ljudje 
in v obraz so bili bledi in žalostni in roke 
so se jim tresle. Povprašati jih je hotel po
potnik: »Kaj je z vami, ljudje vrhniški?« pa 
mu beseda ni hotela iz ust. 
Oblast pa je bila trdna v svoji oblasti, zato 
sva se napotila naprej - po cesti, po koc
kah. 
Kar po sredi sva jo mahnila in ni nama bilo 
mar, da so naju ustavljali ,nama klicali in 
preklinjali - ti ljudje v čudnih škatlah. 
Potrebna sva bila počitka, zakaj usta so se 
nama lepila in želodec je igral že čudno me
lodijo. 
Pri Turšiču sva sedla. Zdaj si tu nabirava 
moči za pot naprej, za nova spoznanja. Le 
čevlji, ti poceni čevlJi so še vedno blatni in 
srce nama kljub dobri kapljici še vedno bije 
čudno in preolašeno. _Srečamo ;se spet, ko bo 
mesec naokoli. " -' 
Kronist 

Stroj za ožemanje kož - trenutno ni v upo
rabi, predstavlja rezervo - je zatrpan, kar 
ne bi smel biti 

Skladišče kemikalij na Vrhniki 

Za smeh 
Rana ura ni zlata ura 
V jutranjih urah se vrača vinski bratec do
mov in lovi ravnotežje, dokler ne pade s 
pločnika na cesto, prav na jašek. Po nekaj 
trenutkih pride k sebi in se začudi: 
-Le kdaj so me zaprli? 
F. K. 

KOLEKTIVU IUV 
Kot je že navada, vas najprej lepo pozdrav-

ljam ter obenem želim veliko poslovnih uspe
hov. 
V svojem prejšnjem pismu sem vam pisal, 
da moram opraviti izpit, potem pa bo voja
ški rok le še zabava. Izpit je za menoj, pre
komando sem pa dobil tako, da me skrbi, 
kako bom preživel preostali del vojaškega 
roka. Prišel sem v Benkovac pri Zadru. Do
bil sem že enega starega GMC, na katerem 
se bom moral izkazati predvsem kot meha
nik, nato pa šele kot šofer. Prostega časa 
imamo zelo malo; upam, · 'da ga bo več, ko 
pride mlada vojska. 
Na koncu se vam zahvaljujem za vaš list 
Usnjar, katerega z veseljem prebiram. Mi
slim pa, da bi morali več prostora posvetiti 
t:nladim_ članom kolektiva. V es el bi bil, če bi 
-še v naprej lahko prebiral vaš list. 
Moj naslov Je: 
Marjan Kuzmič, VP 6043/6, 57300 Benkovqc 
pri Zadru. 
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Najnovejše 
v slikah 

Preurejena kuhinja v šmartnem 

Nova vratarnica v šmartnem 

Prispevek k stabilizaciji: bremepis smo pre· 
jeli v pisemskem ovitku v znesku za 0,50 din 

Letos zaslužene »Košute« smo razstavili v 
svojih izložbah in tako poudarili kakovost 
naših izdelkov · 

Obiskali smo 
Kumrovec 

Na prosto ·soboto, dne 21. oktobra, se je za
rana podalo na vožnjo S avtobusov podjetja 
VIATOR s člani naše sindikalne organizacije 
na krožno pot. v~eme ni obetalo nič dobrega, 
saj je deževalo vse do Novega mesta, nato 
pa se je malo razvedrilo in razpoloženje iz
letnikov se je izboljšalo. Prvi večji postanek 
smo naredili v Kumrovcu, rojstnem kraju 
tov. Tita. Ogledali smo si njegovo roj,stno 
hišo, ki je danes muzej in jo obiskujejo 
tako domači kot tuji turisti. Prostori so iz
po~njeni s pohištvom iz Titovega otroštva, 
mnogo pa je tudi značilnih dokumentov z 
njegove revoluciona,me poti. Ni bilo obisko
valca, ki ne bi pisal vsaj razglednice iz tega 
kraja, kupil spominsko značko, prenekateri 
pa tudi spomilll!ske kovance ob Titovi osem
desetletnici ter ob zasedanju AVNOJ z grbi 
v.seh republik. Zelo pozorno so si ogledali sko
raj vsi člani sindikata, ki so bili na izletu, 
posamezne dokumente. Edini smo si bili, da 
je ta :kraj ·vreden ogleda, saj te nehote pre
vzame skromnost okolja in veličina dela, ki 
ga je Tito ustvaril. 
Po odhodu iz tega kraja smo se namenili 
v Podčetrtek, kjer smo imeli kosilo, ki pa 
je bilo razdeljeno na dva dela tako, da se je 
polovica udeležencev kopala, druga pa kosila, 
ter obratno. Po nekajurnem postanku so av
tobusi krenili proti Rogaški Slatini, kjer smo 
si ogledali stavbo z vrelci, okusili posamezne 
vrste mineralne vode od tople do mrzle, čiste 
in kalne, in videti je bilo, da izletnikom ta 
degustacija ni najbolj po volji; zato 'smo ta 
kraj kmalu zapustili in se usmerili proti do
mu. Celje je bilo kmalu za nami ter spod
nja Savinjska dolina; malo dalj časa smo po
trebovali na Trojanah rori Konjšku, da so vsi, 
ki . so jim všeč krofi, prišli na svoj :račun. 
Toda tudi to oviro smo premagali in se za
dovoljili, Sikoraj vsi hkrati, in se okrog 20. 
ure pripeljali na .Vrhniko. 
Vsem udeležencem gre zahvala za disciplini
rano vedenje, posebno pa Izvršnemu odboru, 
ki je . ta izlet •gmotno podprl. 
F.K. 
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