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Spominjamo 
se stavke 
šoštanj s kih 

• • 

Letos proslavlja kolektiv Tovarne usnja šo
štanj 40. ob:letnico •Stavke usnjarjev, 'l"i se 
je pričela 7. in končala 10. julija 1935. ·leta. 
Obletnico smo proslavili kar se da svečano, 
saj smo proslavljanje uvrstilli v občinski pro
gram praznovanja 30"letnice obvoboditve in 
zmage nad fašizmom. 26. aprila smo organizi
rali, v nanovo postavljenem Domu kulture 
v šoštanju, proslavo v čast obletnici stavke. 
Proslave so se udeležiE najvidnej·ši .predstav
niki družbeno politi•čnega in kulturnega živ
ljenja občine, .kot •tudi predstavniki šoštanj
skih podjetij in vod1s1lva OZD IUV. Omeniti 
moramo tudi, da •se je vaJbilom od;waio pre
cej-šnje števHo naših upokojencev, 1katerih 
udeležbe smo se •Še posebno •razvesel-i.U. Na 
pliireditvi je sodelova1la tudi godba na pihala 
ZARJA, ki praznuje •letos 50. ob'letnico ob
stoja. Pozdra~ni govorr in oris sta~'ke je podal 
predsednik DS, mukar se je zvrstil ikTa·tek 
kulturni program, med katerim so bille po
deljene spomdnske •pila1kete trem -stavkajo
č1m dela-vcem, ki so ·še v - de~OfVil1em raz
merju v naši TOZD. 

Po končani proSila~i so se vsi ,navzoči zbrali 
pred upravnim posJopjem TUš, kjer so ome
njeni udeleženci stavike, člani našega kolek
tiva, odkri11i spomins-ko ploščo, lki bo še za
namce spominjala na izredno junaške in od
Io6lne dni, 'ko •so 1se delavci na.še usnjarne 
odločiH, da s stavllw dosežejo bo:lj6e pogoje 
zase in za svoje družine. 
Naj še opišem ;voditlo in1 sam potek stavke. 
Dne 7. julija 1935. ~eta je delaviStiVO tovarne 
Franca Woschnagga stopilo v -popolno s-tav
ko, saj se je je udeležitlo okol-i 350 delavc~. 
Do -stavke je prišlo zaradi že da1lj časa tra
jajočih spomv. Delavoi tedaj naj~ečje tova-r
ne usnja v državi so zahtevaili kolektivno 

Usnjarska delavnica-FRANC WOSCHNAGG 
šoštanj iz leta 1788. 
Prvovrstni izdelki: črni likanec znamke 
»Konjska glava«, fini barvan likanec, usnje 
za ganoše - golenice, usnje za opanke, kru
poni, vratovi in okrajine, rjava - gladka 
kravina, rjavi - gladki kipsi, ceplenjec na
raven in barvan. 

LEDERWERKE FRf\NZ WOSCHNJ\GG & SOHNE J\.-G. 
ŠOŠTANJ (Schonstein, Jugoslavien) 

Gegriindet 1788 

ERSTKLASSIG~ ~RZEUGNISSE: Blankled:r schwarz, Marke "Pferdekopf", Feinblankleder farbig, Gamaschenleder, 
Sandalenleder farb1g, Vachescroupon,_ V.- Halse, V.- Av ern;· Vachessohlen, braune und glatte Kuhi eder, braune und 

glatte K1pse, Opankenleder, Spaltleder lohgar und farbig. 



pogodbo, s katero bi se zagotovi:lo izvajanje 
vseh določil obrtnega zakona. 
Vvodstvo tovarne pa je bilo pdpravljeno 
skleniti pogodbe le v primeru, če bi bi,la taka 
pogodba s:klenjena za vso usnjarsko indu
strijo v državi. V sporu je poleg strokovnega 
vodstva posredovala tudi Delavska zbornica, 
vendar pa do spora.zuma ni prišlo. Delavci 
so zaradi tega sldicali ZJborova:nje, na kate
rem so ponovili svoje zahteve. 
Po treb dneh, se je stavka s posredovanjem 
banske uprave, sreskega načelstva in De
lavske zbornice končala. Dosežen je bil spo
razum, ki je imel naslednja določila: 
- Podjetje je sprejelo obvemos·t, da bo toč
no izvajalo določi,la zakona o zaščiti delav
cev, zlas-ti glede plačevanja nadurnega elela 
s 50 odstotnim poviškom, kot tudi določbe 
o o:bratnih zaupnikih in določila obrtnega 
zakona. 
- Zagotovilo je, da bo uredilo mezdne swu
pine tako, ela boc1o delavci, 'ki opravljajo 
enaka dela, dobili tudi ena.iko plačilo. 
- Pomembna je bila tudi obveznost, da pod
jetje zaradi stavke ne bo izvajalo nad delavci 
nobenih represalij in jih bo tudi sprejelo 111a 
prejšnja delovna mesta. Izrecno so bi'Ii ome
njeni še štirje delavci, ki so dobili nazaj 
svoja delovna mesta 1in izgubljeni zaslužek. 
- podjetje je nadalje sprejelo obveznost, 
ela v roku enega meseca uredi delovne in 
mezdne pogoje z delovno pogodbo, razpravo 
pa je sklicala banska uprava. 
Delavstvo je smatrala, da je s tem spor po
ravnan in je priča,kovalo, da se bodo s spo
razumom uredili normaih1i odnosi s podjet
jem, in je ·sporazum na s·vojem zborovanju 
tudi sp·rejelo ter pričelo z delom. 
Tako nekako so potekali burni dnevi šoštanj
skih usnjarjev pred 40. leti in letos smo jih 
tudi dostojno proslavili. z. M. 

TotJarišu Titu 
_Beograd 

Delovni ljudje temeljne organizacije združe
nega dela USNJARNA VRHNIKA in delovne 
skupnosti skupnih strokovnih služb INDU
STRIJE USNJA VRHNIKA ti ob tvojem 83. 
rojstnent dnevu pošiljamo tople čestitke z 
željo, da bi tudi v prihodnje tako kot doslej 
uspešno vodil naše narode in narodnosti na 
poti graditve samoupravne socialistične druž
be. Tvoje revolucionarne ideje so nas na poti 
uveljavljanja samoupravnih odnosov in dose
ganja naših proizvodnih rezultatov vedno 
navdihovale in oplajale, za kar smo ti iskre
IlO hvaležni. Obljubljam.o ti, da bomo tudi 
v prihodnje storili vse za uresničitev ideje 
bratstva med jugoslovanskimi narodi in ures
ničevanja idej, ki so jasno zapisane v naši 
novi ustavni ureditvi. Obljubljamo ti, da se 
bomo dosledno borili za uresničevanje idej 
samoupravnega socializma, da bomo neomaj
ni borci za uresničitev samoupravljanja in 
neposrednega odločanja delovnih ljudi, za 
katere se boriš in nesebično izgorevaš tudi ti. 
Tvoj rojstni dan je tudi praznik naše mla
dine - Dan mladosti, ki simbolizira revo
lucionarno zagnanost in nepomirljivost naše 
naše revolucionarne poti. Zato se še posebej 
k tej čestitki pridužujejo vsi mladi člani 
naše delovne skupnosti. 
V si skupaj ti kličemo - še dolgo ostani 
zdrav med nami in nas vodi, dragi naš to
variš TITO! 

2 

Na zboru delovnih ljudi IUV 
Vrhnika, 24. maja 1975 

Naše delo 
je bilo ustvarjalno, 
V• z1vo, pogumno, 
in kritično! 

2G-LETNICA TRGOVSKEGA PODJETJA 
šOšTANJ LJUBLJANA 

V .petek 16. ma.ja je naša ';['OZD Us~1je-~l~st 
.prazmovala dvaJseto obletmco obstoJa bwse
ga Trgovskega podjetja šOšTANJ v Ljub
ljani. 
Jubilejna proslava s :krajšim kulturnim spo
redom je bHa za·ključena s prijetnim dru
žabnim večerom v restm,raciji Max.imarketa 
v Ljubljani. Na obletnico ,so biH povabljeni 
tudi predstavniki vseh naših TOZD in bivši 
sodelavci - upo,kojenoi. Udeležba članov ko
lekt-iva je bHa zelo ·številna. Vsem pa bo 
ostal ta dan v prijetnem ~spominu, saj je 
bilo razpoloženje družabno in tovariŠ'ko. 
Z 11amenom, da se celotni kolektiv OZD IUV 
sezmani z rastjo in ustvarjalnim delom na
šega kolektiva, navajamo v nadaljevanju bi
stveni clel ,izvlečka poročila direktorja TOZD, 
ki je bil podan ob našem jubileju. 
Običaj je, da ob slovesni priložnosti, sploh 
sedaj, ko praznujemo v življenju in razvoju 
družbe, njenih dejavnosti in ljudi 20. oblet
nico ustanovitve in ·ras1Ji Trgovskega pod
jetja šOšTANJ, osvetlimo razvojne dogodke 
teh let Jn se hkrati spomnimo na us,tvarjalno 
elelo vseh zaposlenih, ki so v vsem tem času 
elan za dnem, leto za letom cloprinašali z 
dosledno pridnostjo in ustvarjalnim delom 
z največjo voljo svoj delež v ko11ist in rast 
svojega podjetja in s tem vzporedno tudi k 
rasti naše skupne samoupravne socialistične 
družbene skupnosti. 
če kronološko razčlenimo razvoj podjetja, 
ne smemo prezreti prvotno ustanovitev. Od 
leta 1947 do 1949 je naše zdajšnje podjetje 
·poslovalo pod imenom Usnje - čev.lj.i. Toda 
že leta 1949 se je kot stranska specializi
rana trgovska dejavnost združilo s podjetjem 
Tekstil. V letu 1952 se je dz centraliziranega 
trgovskega ·podjetja izločila usnjarsko obut
vena stroka in .se ponovno osamosvoj.ila v 
samostojno podjetje z nazivom Usnje Ljub
ljana in pod tem imenom poslovala vse do 
leta 1954, ko se je zaradi določenih posebnih 
pogojev preobrazbe socialistične trgovine 
preimenovala v trgov·sko podjetje šOšTANJ 
Ljubljana. 
Kratek opis sprememb za življenje podjetja 
ni toliko bistven v kronološkem mozaiku 
njegove dejavnosti, če pri tem ne upoš·teva-

Govor predsednika DS v šoštanju 

mo človeka, delavca in samoupravljalca, ki 
je vse omenjene spremembe doživlja,!, ure
jeval, razvijai in jih končno pod kolektivnim 
samoupravnim vodstvom iz obstoječega pod
jetja preoblikoval v vzorno torJš.če sociali
stične trgovske dejavnosti. 
O tem pa pričajo naslednji podatki: 
Novo razvojno pot lahko opredelimo na tri 
različna obdobja. 
Od leta 1954 do 1964, ko smo na svoji raz
vojni poti utrjevali in razvijaM .podjetje in 
širili našo ·speciaE.zirano dejavnost na po
dročju Slovenije. Naslednje obdobje od leta 
1964 do 1974, ko smo razširili predmet po
slovanja in se v največji meri ·vključili s 
:prodajo na celotnem jugoslovanskem trži
šču, in tretje obdobje v letu 1974, iko smo 
se kot specializirano ·trgovsko podjetje vklju
čili in pripojili v DO IUV, kjer poslujemo 
kot TOZD z osnovnim namenom, da pred
vsem prodajamo proizvode našega lastnega 
podjetja in vzporedno še vnaprej razvijamo 
prodajo vseh vrst 'blaga, 1ki je tudi predmet 
našega poslovanja. 
To so bistveni mejniki preobra.z:be v našem 
poslovanju, odkar poslujemo pod imenom 
šOšTANJ. Prav je, da ob tej priložnosti os·ve
žimo nekaj bdstvenih kazalcev uspeha v času 
našega skupnega dela. 
Ob us.tanovitvi •podjetja šOšTANJ leta 1954 
je 20 zaposlenih delavcev opravilo 5 miii
jonov din skupnega prometa. 
Ob koncu poslovnega leta 1974 pa je naše 
podjetje z 110 zaposlenimi delavci ustvarilo 
že za 200 milijonov din. 
V tem času se je š-tevilo zaposlenih povečalo 
za S-krat, .pomst .prometa pa za 40-krat. 
Samo v lanskem poslovnem letu je bH naš 
neto dohodek za sklade podjetja večji, kot 
je bil naš celotni promet pred dvajsetimi 
leti -
Ob ustanovi•tvi našega podjetja smo imeli 
v sestavu podjetja eno samo trgov.ino na 
drobno in eno skladišče na veliko. 
Danes pa uspešno posluje v okviru našega 
podjetja oziroma v naš'i TOZD 10 specializi
ranih sfulaclišč, tri trgovine na drobno in ser
vis za predela·vo ·krznenih izdelkov. 
Od teh delovn-ih enot imamo tri las·tna so
dobna skladišča in to v Beogradu, Nišu in 
Splitu. V letošnjem letu pa smo v Nišu poleg 
deja·vnosti na debelo odprli še eno lastno 
sodobno opremljeno trgovino na drobno. 
Nesporno je dejostvo, ela smo ob ustanovitvi 
podjetja začeli skoraj iz nič in brez lastnih 
skladov. 
Ob zaključku poslovnega leta 1974 

pa znaša poslovni sklad TOZD 
rezervni sklad 
in sklad skupne porabe 

kar je skupnih .sredstev za 

Din 
36.076.989,53 . 

1.611.808,05 
2.769.771,64 

obratovanje 40.458.559,22 
Iz navedenih osnovnih kazalcev uspeha je 
videti, da je bila naša progresivna rast 
uspeha dela povečana iz leta v leto v po-



precJU za skoraj 30 odstotkov v vsakolet
nem poslovnem obdobju. 
Podjetje šOšTANJ je bilo eno izmed prv.ih 
trgovskih podjetij v Slovenij1i, ki je leta 
1960 izvedlo decentra'lizacijo delavskega sa
moupravljanja. 

·že v začetni stopnji decentralizacije sarrno
upravljanja so bile določene upravlja•lne pra
vice prenesene iz delavskega sveta na uprav
ni odbor in na kolektivno upravljanje po 
ekonomskih enotah, kot na primer: 
Urejanje kadrovskih odnosov v okviru eko
nomskih delovnih enot, samostojno nakupo
vanje trgovs·kega blaga, določanje osnov za 
delitev osebnih dohodkov na posamezna de
lovna mesta in drugo. 
Prenos pravic upravljanja na neposrednega 
nos·ilca dela v ekonomskih delovnih enotah 
in izdelava novih pravi-lnikov o delitvi oseb
nih dohodkov po ekonomskih enoiah •sta ime
la v najkrajšem česu daljnosežne posledice, 
ki s-o se odražale v večjem osebnem pri
zadevanju posameznih delavcev in v smo
trnejšem delu. Doseženi so bili pozitivni re
zultati glede nabave blaga, razširitve izbire 
zalog, v iskanju skritih rezerv, varčevanju 
in posebno še v splošnem boljšem gospodar
jenju s 'sredstvi podjetja. 
Eden .izmed ·najpomembnej.ših rezultatov 
uspešnega dela je bil dosežen že v letu 1961, 
ko se je kolektiv odločil, da bomo delili do
hodek podjetja SO odstotkov za sklade pod
jetja in SO odstotkov za osebne dohodke. To 
razmerje je bilo v več letih preseženo v ko
rist skladov podjetja. V v·sem času od leta 
1961 pa se to razmerje ni zmanjšalo izpod 
te omejitve. 
že dosežene delovne izkušnje bomo s•kušali 
pri .izdelavi novega pravJ,lnii<!a ·skladno s sa
moupravnim sporazumom o delitvi dohodka 
in osebnih dohodkov prilagoditi določilom ta
ko, da bo vsak delavec na svojem delovnem 
mestu zainteresiran za čim boljši delovni 
uspeh. Od rezultata lastonega dela pa naj se 
nagradi vloženo delo vsakega •posameznika. 
S takimi merili bomo pogojili vse osnove, 
da bodo rezultati ·po vseh delovnih enotah 
še boljši. 
Na naše s·kupno delo do zaupanih nalog 
moramo gledati tako, da bo naša ustvarjalna 
funkcija pogojena s stališči splošnih načel 
širših družbenih ciljev, s •katerimi nas za
dolžuje naš nov samoupr.avni sistem in naša 
nova ustava. 
Sorazmerno visok porast lastnih skladov v 
teh letih priča o konstruktivnem odnosu ko
lektiva do zaupanih nalog. To nam je omo
gočilo, da smo za naše delavce v tem času 
kupili 10 družinskih stanovanj. Za stanovanj
ske kredite pa je bilo med 44 delavcev odo
brenih in razdeljenih 162 milijonov S din. 
Vendar pa bomo za izboljšanje družbenega 
standarda tudi za vnaprej namenili in ,izločali 
nadaljnja sredstva v omenjene namene. 
V času našega dvajsetletnega skupnega dela 
in s.kupnih naporov, :ki so bili povezani z 
razvijanjem samoupravljanja, je bila vedno 

Udeleženci stavke usnjarjev v TUš, GRE
GORC, DREC, PLAZNIK, pred odkritjem 
spominskega obeležja. 

Podelitev spominskih plaket še živečim. ude
ležencen1 stavke. 

na•Ša osnovna skrb, da določno problematiko 
rešujemo -lmlektivno .in samoupravno. Naše 
delo je bilo ustvarjalno, živo, pogumno, raz
gibano in kritično. Le na osnovi teh načel 
nam je bilo možno ustvariti največje do-
sežke našega skupnega dela. · 
Razumljivo je, da so omenjeni največji do
sežki možni le v pogojih pospešenega dela 
v okviru delavskegas amoupravljanja, ki 
odklanja vsako .individualnost in zagotavlja 
pravilen odnos do slehernef!a delavca •ter 
upošteva njegovo pobudo in ~pravico do od
ločanja z rezultati ustvarjenega dela. 
Ob zaključku naše dvajsetletnice smo se od
ločili za novo naprednejšo obliko dela, ki nas 
vključuje med tis·ta podjetja, ki ·so se samo
volJno na osnovi trezne •presoje odločila 
za težnje, ki j.ih pogojuje naša nova ustava. 
Z referendumom smo glasovali za priklju
čitev v DO IUV z osnovnim namenom, ela 
bomo v tej s.kupnosti opravljali našo os
novno trgovsko dejm,nost •kot podaljšana 
roka industrije. 
Naša prihodnja bi-stvena delovna nalocra nas 
zadolžuje, da bomo dejans·ko uresničlli vsa 
načela, ki jih predvideva naš samo-upravni 
sporazum o medsebojnem združevanju. 
V zvezi s samoupravo pa je dolžnost nas 
vseh, da vsi vsestransko prispevamo za na
daljnji razvoj in rast nove socialistične druž
bene ureditve, ki osvobaja človeka in nje
govo elelo s •pog-ojem, da v združenem delu 
samoupravno odločamo z rezultati ustvarje-
nega dela. . 
Našemu delo_vnem jubileju pa šteje še večji 
po~1darek deJst_vo, da prav v tem času praz
n~IJe!no 2S,letmco delav.skega samoupravlja
nJa m 30 let zmage nad fašizmom. 
Zahva.ljujemo se vsem delavcem, ki so v 
času dvajsetletnega sodelovanja s svojim 
delom v našem kolektivu prispevali za naš 
skupen uspeh, in jim iskreno čestitamo. 

J.V. 

Program dela 
zveze komunistov 
za obdobje 
marec - avgust 7 5 

v 

v TOZD- TUS 

V letu, ko pl'aznujemo prvo obletnico roj
stva nove ustlrve, ko svet pretresajo velike 
gospodarske krize, ko avstrijski sosed ne 
spoštuje določil državne pogodbe, ki naj ko
roškim Slovencem in gradiščanskim Hrvat-om 
zagotavlja pravice tin zakonitosti, ne pa da 
jemlje slovenskemu in hrvaškemu življu 
pravice in njegov značaj, ko razni sovražni 
elementi skušajo zameg-liti naše dosežke .in 
pouda1·jajo samo napake in nas dolžnosti na 
delovnih mestih zadolžujejo za kakovostnej
šo, večjo in varčno proizvodnjo, je težišče 
graditve zveze komunistov v vsestranskem 
usposabljanju osnovne organizacije in v do
slednem izpopolnjevanju borbenega lika čla
nov zveze, kar je zapisano tudi v sklepih 
2. seje CK ZKJ. 
Iz tega izhaja, da je treba organizacijo dela 
organov ZK uskladiti predvsem s pomenom, 
z vlo~o i~ s sedanjimi nalogami osnovnih 
orgamzaciJ, s potrebo po večjem opiranju 
na njihovo pobudo in predloge in predvsem 
z dolo~nej~o opredelitvijo akcije. 
TemelJito Je potrebno proučiti tudi izkušnje 
ZK v kadrovski politiki, kar zadeva orcranizi
ranje novih članov v ZK. Hkrati je pob.-ebno 
nenehno nadzo-rovati uveljavljanje načel in 
novega statuta oziroma statutarnih sklepov 
in odločno preprečevati vse oblike njihovecra 
spodkopavanja. "' 
Celotno politično dejavnost moramo orcrani
zirati tako, da bo vedno aktualna in d~ bo 
spodbujala ustvarjalna delovanja vseh oro·a
~liziranih. socialističnih ·sil. Organizacija ZK 
111 orgam zveze morajo pravočasno in vse
stransko !·azč~eniti dogajanja in družbene to
k?ve ter Imeti pobudo pri reševanju dmžbe
mh probl~mov. Osnovna organizacija TOZD 

!Uš SI Ip.ora prizadevati, da pridobi v 
SVOJe vrste se več delavcev in mladine 
Za sprejem v ZK je nujno bo-Ij sistematično 
pripravljanje ljudi. Krepiti moramo družbe
no S<!!11~)Zaščito, s·o;vra~no delovanje doma in 
v_ v t~Jilll_ P<! r~z!<rm~at~ s. pospešenim poli
tlcnn!l m 1de]mm ZIVlJenJem in delom os
novmh organiza_cij. ~osilci spoznanj, da druž
bena v31rno~t m. ve~ samo stvar profesional
cev d!·zaye Hl nJelph organov, kar je v kon
gresmh m ustavmh dokumentih jasno zapi
sano, smo predvsem mi komunisti. 
Ve5':jo po~o,;nost moran~o posvetiti tudi ob
vescenosti elanov kolektiva -in k svojem delu 
in aktivnosti pri-tegniti tudi člane kolektiva 
ki niso člani zveze ·komunistov. ' 
~ružbeno po~i-tična dogajanja .in problema
tiko v kolektivu ni mogoče deliti med člane 
in nečlane ZK, pač pa smo vsi dolžni pred
ysem pa_ člani Z~, da se aktivno vkljuČuj emo 
~n kreptmo prmzvodne odnose, ki rastejo 
-IZ združenega dela iri združevanja dela. 
Konkreten program dela in aktivnost članov 
Z K. 
l. 
Pospešiti je treba delo komisije, ki deluje 

_pri ustanavljanju več TOZD v OZD - IUV . 
.V Tovarni usnja šoštanj predlagamo usta
novitev dveh TOZD, in sicer TOZD Usnjarna 
in TOZD Opum. 

Odkritju spominske plošče so prisostvovali 
predstavniki iz naših drugih TOZD in DSSS. 
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Dela'Vska godba ZARJA je tudi sodelovala 1~a 
svečanosti pri odkritju spominskega obeležJa 
stavkajočim usnjarjem. 

Osnovni organizaciji bomo o delovanju ko
misije redno poročali. 
2. r 
Samoupravna jedra, v ·ki. s~ osno:vna ce rca 
samoupravnega o~dlocanp . 111 nos~lec -go9po
darnega poslovanJa ·podJetJa, moramo .re~o 
seznanjati tudi z delo~n osn?vn~ oDgamZ.O:CIJe 
ZK o odzivu in spreJemanJu anformacrJ pa 
mo~·amo redno razpravljati ·tudi na naših se
stankih. 
Is-točasno poudarjamo važnost rednega skli
cevanja samoupravnih jeder! pravočasnega 
seznanjaja jeder prek ogl0:,s~rh desk ter o?
veščanje vseh članov o vazmh .gos.podarskrh 
in druŽbeno političnih dogodk!ih. 
3· l"h vl Izobraževanje članov ZK in vseh <?St~· r. c a-
nov .kolektiva je velika· naloga, kr sr JO za
dajamo za prihodnost. 
S predavanji o samoupravnih o.d?_os.ih, dele
cratskem sistemu, druzbeno pohtrcnllh doga
Janjih, s krepitv~jo. marksisti~no·leninistič?e 
misli in strolmvmmr predavanJI moramo dvrg
niti raven znanja našega delavca in ga vzgo
jiti v razg.ledanega in odgovornega samo
upravljalca . 
Komunisti smo nosilci take :preobrarzJbe. 
V izobraževanje moramo pritegniti tudi mla
de in jih tako pripraviti za sprejem v zvezo 
komw1istov. 
še nadalje moramo sodelovati z Delarvsko 
univerzo in organizirati zanimi•va - aktu
alna predavanja v sodelovanju z občinskim 
komitejem ZK Velenje. 
4. 
Bolj se moram~ povezati s čl~?i. kolektiv~, 
ki nas zastopaJO v preds.tavmskrh orgamh 
občine in občins'kih družbeno političnih or
cranizacijah, v ikoHkor niso olani ZK, ter od 
~j>ih zahtevati aktivnejše delovanje in prena
šanje sklepov ter stališč v obeh •smereh. 
S. . 
Poudariti moramo odgovornost slehernega 
člana našega kolektiva ob izvajanju zadanih 
nalocr aH dolžnosti na delorvnem mestu. Za 
neoct"'crovorne v odnosu do dela in neizvajanje 
zadar~ih nalog ni mesta v našem kolektivu. 
Clani ZK moramo biti nosilci iskrenosti, po
štenosti, odkritosrčnosti, tovarištva in res
nična avantgarda delavskega razreda. Naše 
delovanje se mora odražati povsod, na de
lovnem mestu, v samoupravnih organih, v 
krajevnih skupnos•tih in raznih družbeno 
političnih organizacijah, kajti s svojim rvzgle
dom moramo doprinašati k samoupravnim 
odnosom ter h krepitvi ugleda na•še partije. 
6. 
Aktivno se moramo vključevati v reševanje 
družbenega standavda našega del.avca. Zagoto
viti pa je potrebno večje število stanovanj 
in te naše težnje tudi prenesti občinskim 
odgovornim organom. Pomagati moramo 
predvsem tistim članom kolektiva, ki z last
nimi močmi tega ne morejo urediti. 
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P.reveriti je potrebno možnost, da delamo 
ob prostih .sobotah za ustanovitev sklada sa
mopomoči. 
7. 
Osnovni organizacij.i Z!K morajo redno po
xočati o dewvanju predvsem: 
- dela'VS'ka kontrola 
- komisija za družbeni standard 
- ·komisija za ugotavljanje kršitev delovnih 
dolžnosti 
- 'lcadrovska komisija. 
Pomembno pozornost je treba posvetiti tudi 
pohti)d št~pendiranj a. 
15. 
Dopolniti stabilizacijsko - varčevalni pro
gram v akcijs'kem programu kolektiva za 
·leto 197S in za!llteva:ti dos-ledno izvajanje. V 
tem letu 197S si moramo zadah nalogo, da 
stroške v poprečju zmanjšamo za 2,S odstot
ka ter se ta.ko aktivno vključiti 'V družbeni 
načrt občinske skupščine Velenje za leto 
1975, ·ki govor.i o 2•ods•t:otnem zmzanju •stro
škov v poprečku. 
9. 
Bolj se je treba povezati z drugimi organi
zacijami an društvi ·v kolektivu in aktivno 
socle!lovati pri ob.likorvanju njihovih progra
mov. Delegirati naše člane v sindikal:ne or
gane, v razne ·komisije (zbor samoupravJjal
cev ipd.). 
10. 
Večjo zavzetost moramo pokazati pri izva
janju načrta SLO an družbene samozaščite. 
K delovanju raznih ektp je treba pritegniti 
čim več članov ZK in ostaHh članov ko
lektiva. 
11. 
PobolJšati moramo obveščenost kolektiva v 
zvezi s stroški oza OD, dnevnice, kilometrine, 
kreditno poHtiko, reprezentance, izrednih iz
datkov, ·ter stalno spremljati odnos članov 
·kolektiva do drUŽJbene .lastnine in že v kali 
zatreti vsako možnost neopravičenega boga
tenja. 
V si komunisti smo dolžni problemat~ko ob
ravnavati objektivno, ·izločiti vse tiste, ki so 
nasprotniki samoupravnih odnosov in naše 
družbe, delovati tako, da v naše vrste pri
tegnemo čim več novih kakovostnih članov, 
spoštovati stabilizacijske programe in usme
ritve, se idejno politično ter strokorvno ne
nehno izobraževati, zasledovati politič.na •in 
gospodarska dogajanja v svetu in predvsem 
.:> 'svojim delom in :izvajanjem nalog prispe
vati h krepitvi samoupravne uspešnosti na
šega kolektiva, OZD - IUV, celotnega jugo
slovanskega gospodarstva in .krepitvi naše 
partije. 
Sekretariat osnovne oDganizacije ZK je dol
žan, da redno spremtja izpolnjevanje pro
grama dela in aktivnosti .ter .ga sproti do
polnjuje z a!k!tiv:nimi nalogami in o tem 
redno poroča osnovnim organizacijam ZK 
TOZD -- TUš in svetu zveze komunistov 
OZD- IUV. 

Iz dela OO 
sindikata TOZD 
!grad - gradbeništvo 

OOS TOZD IGRAD - Gradbeništvo šteje 
220 članov. Sestav po kvalifikacijah je na
slednji: 30 odstotkorv je nekvalificiranih de
lavcev, IS odstotkov po1kvalificiranih, 40 od
stotkov kvalificiranih i:n visokakvalificiranih, 
12 odstotkorv članov s srednjo izobrazbo ter 
3 odstotki z višjo in visoko strokovno iz
obrazbo. Od skupnega števHa je 10 odstotkov 
žensk in 40 ods·to1lkov mladih. 

Nova opekarna - nered je lahko vzrok za 
poškodbe; pri tem pa nastaja tudi materi
alna škoda. Izvajalci gradnje peči so si do
volili celo v objektu zažigati odpadno em
balažo. 

Po novih statutarnih določilih smo se orga
nizirali v S sindikalnih skupin. Na občnem 
zboru OOS 28. januarja letos smo izvolili v 
·izvršni odbor 7 članov, ki so obenem po
verjenik·i teh skupin in •vodijo •sindikalno 
delovanje po skJupinaJh. Izvoljeni so bili za 
4"letno mandatno dobo. 
V štirih mesecih od občnega zbora se je sin
dikat sestal na dveh sejah, na katerih je 
sprejel delovni program osnovne organizacije 
in ga razdelil po obdobj•ih. 
Januarja in februarja meseca smo pregledali 
samoupravne akte o varstvu pri delu. Spre
jeli smo akciJski program za Ieto 197S. Po 
programu smo se tudi udeležili 13. zimskih 
športnih iger gradbincev, >ki jih je organiziral 
Konstruktor iz Madbo.ra. 
Tekmovanje je bilo na Soriš·ki planini 20. 
in 21. februarja. Iz naše 011ganizacije se je 
udeležilo tekmovanja S članov. Med posa
mezniki je eden zasedel 16. meS>to, osta:li so se 
uvrs1ili na slabša mesta. Kljub .temu smo 
biH z uv·rstitvijo, glede na štev:ilo udeležencev 
in tekmovanje ·brez poprej.šnjih priprav, za
dovoljni. 
NA TRIM - 1tekmovanje ,v kegljanju, na ka
terem sta sodelovali dve naši ekipi s skupno 
14 člani, je A-ekipa zasedla prvo mesto in 
osvojila .poikal. Tudi s tekmovanjem v stre
ljanju in šahu smo zadovoljni. 
Clanom, ki so se odločili za ogled pPireditve 
srbskih narodnih pesmi - bila je na Vrhni
ki - smo prispevali v breme sindikata k 
vstopnicam po S.- din na udeleženca. 
V marcu in aprilu smo si zadali nalogo ure
diti in izboljšati življenjske razmere naših 

Nova opekama - pri delih v globini se po
javlja talna voda, zato je črpalka nu.inc> 
potrebna. 



delavcev. Zaradi dnevneg~ kopanja razmere 
še vedno niso urejene in zadovoljive, s či
ščenjem stanovanjskih barak pa so delavci 
zadovoljni vse od zaposlitve nove snažilke 
dalje. Začeli smo graditi novo stanovanjsko 
zgradbo, v kateri bodo urejene sanit<!rije, 
kopalnica s toplo vodo in sobe. Stare barake 
pa smo popravili in preuredili . 
Za mesec maj, junij 1n julij imamo v pro
gramu udeležbo na 23. Jetnih športnih igrah 
gradbincev, katerih organizator je Gradis iz 
Ljubljane. Tekmovali bomo v .štirih panogah, 
in sicer v kegljanju, st•reljanju, malem no
gometu ter namiznem tenisu. V okviru pri
prav na to tekmovanje smo nabavili iz sred
stev sindikata žoge za nogomet, telovadne 
copa•te, hlačke, majice in trenirke. 
31. maja je bil organiziran sindikalni jzlet v 
smer proti Kranj,ski gori, prek Vršiča v Tren
to in Bovec. Prejeli smo okrog osemdeset 
pdjav za ta izlet in •naročili dva avtobusa. 
P.redvid~n je pregled dela v podjetju, v so
delovanJU s samoupravno notranjo kontrolo, 
ter letni oddih delavcev, in sicer meseca av
gusta in septembra. Za zadnje ·tri mesece v 
tem letu je v programu ·krvodajalska akcija, 
preskrba z ozimnico, srečanje jubilantov in 
upokojencev, organizacija nedka mraza za 
otroke ob novem letu. Sprejeli bomo pro
gram stanovanjske gradnje v letu 1976, ob
ravnavali delo IOOOS v .Jetošnjem ·letu. 
Med letom smo še organizira'li srečanje 
žensk ob 8. marcu, proslavili smo praznik 
dela, se udeležili proslave ob 30-letnici osvo
boditve v Ljubljani (ok·rog 50 naših članov), 
na pohod po :poteh partizanske Ljubljane 
so šle 3_ naše ekipe, skupno 15 članov, 14 pa 
po partizanskih poteh občine Vrhnika «Maj 
75«. . 
PJ"ihajajo že prijave za mladinsko delovno 
akcijo »Kozjansko 75« in »Brkini 75«. 
Vsi člani IOOOS so ·se zadolžili tudi, da ibodo 
organizhaJi na gradbiščih enodnevno delo, 
zaslužek pa namenili za ureditev športnih 
igrišč v podjetju, 1kar je že bila želja vseh 
mladih. Do konca ·leta ne bomo pozabili na 
dan mrtvih, 29. november in novo leto. 

Po svečani seji občinske skupščine v poča
stitev občinskega praznika 6. maja je bila 
v mimohodu prikazana številna kmetijska 
mehanizacija. Nekatere traktorje so vozili 
otroci, za kar so bili nagrajeni s priznanjem 
gledalcev. Ali se je kdo ob tem vprašal, ali 
so otrokove fizične in psihične sposobnosti 
zadostne za obvladovanje objektivno nevar
nega vozila? Kot lahko beremo, se skoraj 
vsakodnevno ' dogajajo težke nesreče s trak
torji! 

Uveljavljanje 
Ln LZVaJanje 
delegatskega sistema 
in delegatskih odnosov 
v temelj nih samoupravnih 
skupnostih, v obi:inskih 
skupščinah in 
skupščini SRS 

Nova opekarna - gradnja peči. 

Po slabem letu dni je ibila ena izmed sej 
skupščine SRS rv celoti posvečena temu vpra
šanju. Pripravljena analiza je .pokaza.Ja vrsto 
pozitivnih rezultatov, ki so ibili dose.ženi v 
tako kratkem obdobju delovanja delegatske
ga sistema in delegatskih odnosov. Ocena pa 
vsekakor ne bi bila celovita, če ne bi prika
zali tudi vrsto slabosti in težav, ki so posle
dica objektivnih in subjektivnih vzrokov. 
Razpravljalci na sami seji so še posebej 
opozorili na •težave in slabosti, ki jih bomo 
morali odpraviti .pri delu v prihodnje. Ome
niti je, da so v nekaterih občinah, temeljnih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih 
ustvarjeni dobri pogoji za delo delegacij in 
delegatov. 
Po pooblastilu delegacije za zbor združenega 
dela skupščine SRS, ki zajema območje ob
čin Vrhnike in Logatca, sem ·sodeloval v ·raz
pravi, i·zhajajoč iz rezultatov dela naše sku
pine in težav, ki se pri tem pojavljajo. 
Skupina delegatov 28. okoliša si je že od 
začetka delovanja prizadevala čimbolj dosled
no izvajati svoje odgoi\TOrne naloge, ki izha
jajo iz NOVE USTAVE, kongresnih skle
pov in poslovnikov družbeno političnih skup
nosti. Pri svojem ;prieadevanju pa je ržal osta
la dokaj osamljena, zato tudi rezultati do
sedanjega našega dela niso takšni, kot bi 
morali biti. 
želeč, da bi odločitve skupine izhajale iz sta
lišč in mnenj :temeljnih samoupravnih orga
nizacij in skupnosti, smo ·si razdeliti zadol
žitve po posameznih področjih gospodarske 
dejavnosti na·šega okoHša. Glede na znana 
in v vsem prikazana dejstva, da so roki za 
sklk sej ZZD - S - SRS prekratki in pro
grami prenatrpani, zlasti prati :koncu .Jeta 
1974, praktično res ni bilo v večini primerov 
možno poprejšnje posvetovanje 'in iskanje 
mnenj, ·še zlasti, iker programi dela samo
upravnih organov in občinskih skupščin ter 
SO in S - SRS niso usklajeni. DobHi smo 
sker nekaj mnenj in predlogov, ki pa so 
izhajali zgolj iz 'VOdstev temeljnih sa•ino
upravnih organov in ·Sikupnosti. Na osnovi 
te ugotovitve je razumljivo, da so naša sta
lišča, ki smo jih sprejemali na skupini in 
jih, kot izvoljeni delegati prenašali v ZZD -
S - SRS, pnenstveno izhajala iz skupine 
same. 
Na seji skupščine smo temeljito obravnavali 
predloženo gradivo za •to sejo, še zlasti pa 
predlagane SKLE-PE glede nadaljnjega uve
ljavljanja in izvajanja delegatskega sj,stema 
in delegatSikih odnosov v temeljnih samo-



upravnih organih · in skupnostih. Predlagane 
sklepe podpiramo, <seveda z željo in prepri
čanjem, da jih bomo tudi spravHi v življenje 
s skupnim prizadevanjem, predvsem pa z 
večjo zavzetostjo vseh dru~benih zavestnih 
sil, kot pa je bilo do sedaj. 
Naša skupina delegatov meni, da je za 
uspešnejše uveljavljanje delegatskega siste
ma in delegatskih odnosov v sedanjem ~n 
prihodnem obdobju nujno potrebno izvesti 
predvsem naslednje: 
l. 
v samoupravnih aktih temeljnih samouprav
nih organizacij in skupnosti te dru:ž!beno po
litičnih skupnosti natančno opredeliti pra
vice in odgovornosti delegatov; 
2. 
nadaljevati s sistematičnim izobraževanjem 
delegatov; 
3 .. 
poiskati in uresničiti ustreznejše obli:ke ob
veščanja delegatov predvsem na ·ravni te
meljnih samoupravnih organizacij in skupno
sti ter občinske skupščine ~pogostejše ti·ska
nje glasB, .informativnih biltenov, dokumen
tacijski centri na območju SO Hd.). P.ri tem 
je treba zlasti z medsebojnim dogovorom 
med SO (1kjer delegati zastopajo območje 
dveh ali več SO) opredeliti pravice in ob
veznosti ter načine obveščanja tako, da bodo 
delegati obveščeni o dogajanjih kot tudi sta
liš6h vseh temeljnih samoupravnih organi
zacij in skupnosti, SO, IS in njihovih uprav
nih organov za celotno območje, ki ga za
stopajo. 
4. 
S - SRS oziroma njeni zbori morajo pri 
sestavljanju programov svojega dela upo
števati tudi .programe ožjih d11u~beno politič
nih skupin in jih medsebojno usklajevati; 
enak postopek mora biti tudi v obratni 
smeri; 
s. 
sklepi zasedanj morajo biti najmanj mesec 
dni prej posredovani z vsemi predloženimi 
grad1vi, tako da bomo delegati imeli dejan
·sko možnost poprejšnjega posvetovanja in 
usklajevanja staiišč; 
6. 
tudi sklepi za zasedanje skupščinskih odbo
rov morajo biti prav tako posredovani toliko 
prej, da homo stalni člani odborov tudi imeli 
možnost posvetovati se v sredinah, iz kate
rih izhajamo in ne da še naprej govorimo 
le zgolj v svojem imenu; 
7. 
gradiva naj bodo kratka in razumljiva, tudi 
ne toliko naznolika za isto zasedanje. Na -ta 
način bomo delegati imeli več časa in mož
nosti za posredovanje le-teh in posvetovanje 
v temeljni samoupravni organizaciji in skup
nostih. 
8. 
Večji pomen je treba dati predlogom osnut
kov zakonov, tako da se večina zadev raz
čisti že v tej ·stopnji za!konodajnega dela. 
Po našem mnenju je povsem nesprejemljivo, 
da je dana na predlog zakonov kopica do
polnil, ki otefujejo uspešnost našega dela, 
istočasno pa se izvoljeni delega•ti na zase
danju, ko se obravnavajo predloženi za1koni 
in spremembe, morajo odločati ob glasova
nju v svojem imenu in ne izhajajoč iz sta
lišč svoje delegacije; 
9. 
ugotovi>ti je treba obremenjenost delegatov 
tel' jih razrešiti vseh drugih nalog, ki ot~ko
čajo ali celo onemogočajo njihovo delegat
sko delo. To nalogo morajo opravHi koordi
nacijske !\misije za kadrovska vprašanja pri 
SO· 
to.' 
SO, njih IS in upraiVni organi morajo nu
di<ti vso potrebno strokovno in drugačno po
moč delegatom v temeljnih samoupravnih 
organih in skupnostih ter v širših družbeno 
političnih skupnostili in SlS. Predvsem meni
mo, kar je zlasti v našem primeru več kot 
očitno, da zlasti IS - SO in upravni organi 
SO niso nudili nikakršne pomoči, niti se 
kljub stalnim vabilom niso udeleževali naših 
sej ali strokovno pomagali obl1kova1i naša 
sta-lišča, iz česar lahko zaktjučimo, da niso 
odigraiisvoje vloge ,pri uresničevanju us·tav~ 
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nih načel in kongresnih sklepov. Naloge SO 
do dela delegacij in delegatov pa naj se ne 
bi omejevale le na administativne zadeve, 
kot npr.: sklicevanje sej in vodenja zapis
nikov; 
11. 
ne nazadnje, menimo tudi, da družbeno 
politične organizacije, .zlasti organizacija ZK 
in sindikat, niso odigrale takšne vloge pri 
uveljavljanju delegatskega sistema in dele
gatskih odnosov, kot bi jih morale in kot 
•smo delegati od njih upravičeno pričakovali. 
Zato. je vsekakor nujnost, da ·tudi le-te izbolj
šajo svoje delo na tem pomembnem po
dročju. P. P. 

Glasilo delovne 
skupnosti o 
medsebojnem 
obveščanju delavcev 
v delegatskih 
sistemih 

Obveščanje postaja danes vse pomembnej~e 
področje, saj je temeljni pogoj za delovan1e 
vsakega organizacij-skega sistema. '!'? velJa 
<tudi za našo samoupravno orgamztranost 
1tako v delovnih organizacijah •kot zunaj 
njih. Da bi delavci resnično lahko odločali 
o vseh družbenoekonomskih in samouprav
nih pravicah morajo TM:polagati tudi z naj
različnejšimi informacijami, na osnovi <ka
terih oblikujejo svoje odločitve ali nadzi
rajo njihovo izvaja~je. čim večja b~-obve
ščenost samoupravlJalce_v, tell! manJ·sa b? 
možnost posameznika ah skupm ·posamezm
kov da bi si prilastili pra•vico odločanja in 
s tein moč upravljanja z ljudmi in sredstvi. 
Informacijska sredstva so lahko pomemben 
način osveščanja ali zatiranja množic, glede 
na to v čigavih rokah so in v kakšne name
ne uporaibljajo. Zato tudi n~ša noya ~stava 
določa vsebino obveznega mform1ran]a na 
vseh področjih našega samoupravnega orga
niziranja: v temeljnih organizacijah združe
nega dela, krajevnih skupnostih in samo
upravnih interesnih skupnostih. Pri tem do
loča, da morata :vsebina in odgovornost 
v zvezi z informiranjem dobiti svoje mesto 
tudi v notranjih aktih vseh delovnih in osta
lih organizacij. 
Z namenom, da poživi in izboljša informira
nost v delovnih o:r;ganizacijah, je republiiški 
svet zveze sindikatov Slovenije konec aprila 
organiziral posvetovanje z delovnim naslo
vom >>Glasilo delovne skupnosti ·v medseboj
nem obveščanju na delegatskih osnovah«. 
Pomembne naloge v :zvezi z informiranjem 
si je Zveza sindikatov Slovenije zadala že na 
svojem 8. kongresu, 'V svojem 14. sklepu, ki 
govori o obveščanju in samoupravnem po
vezovanju. Sindi1kati ugotavljajo, da je ob
veščati in biti obveščen ena izmed neodtuj
ljivih pravic in dolžnosti samoupravljalcev, 
zato si zadajajo nalogo, da bodo vplivali na 
vsebino in način medsebojnega obveščanja, 
kot enega izmed odločilnih ,pogojev za res
nično samoupravljanje. To pa bo možno 
doseči le s posodabljanjem in škjenjem. na
činov obveščanja in prilagajanja vsebinske 
zasnove informativnih sredstev delavcu, da 
bo ta na osnovi le-teh vedel in znal odločati. 
Zato morajo biti informadje objektivne, ce
lovite, primerljive in sprotne. Tako je treba 
zagotoviti pravočasno sklicevanje ZJborov de
lavcev in skrbeti, da bodo obvestila zanje 
pravočasna in pregledna, da bo na njihovi 

osnovi možno pravilno odločanje, da bodo 
znane posledice •posameznih odločitev in tudi 
kdo odgovarja za njihovo uresničitev. Torej 
morejo biti tudi strokovne sluZibe organizi
rane in usposobljene za zagotavljanje učin
kovitega medsebojnega obveščanjGJ; vseh de
lavcev ~n za delorvanje delegatskega sistema. 
Sindikati poudarjajo, da se bodo uprli ka
kršnemu koli zapiranju informati·vnih virov 
in preprečevanju dostopa delavcu do infor
macij, sami pa bodo vsem sredstvom jav:
nega obveščanja odprli vpogled v svoje de
lovanje in obenem ugotavljali dejansko očin
kovitost informacij. če izhajamo iz teh skle
pov, lahko ugotovimo, da si je sindikat za
dal res odgovorne naloge, in celoten semi
nar je tudi potekal v znamenju naporov po 
praktičnem izvajanju sklepov in možnosti de· 
lovnih organizacij, da jih tudi uresničujejo. 
Danes izhaja v Sloveniji v delovnih skupno
stih skoraj že 400 glasil in 200 biltenov s po
prečno mesečno naklado 660.000 izvodov, na 
področju obveščanja delavcev v zdru!Ženem 
delu pa dela več kot 200 novinarjev, uredni
kov in organizatorjev obveščanja, katerih 
š<tevilo nenehno narašča. Torej daje družba 
tovrstni obliki obveščanja res velik pomen. 
Glasila izhajajo v delovnih organizacijah pre
težno enkrat na mesec, kar določa tudi nji
hovo vsebino in poročanje, ki se večinoma 
nanaša na pretekle dogodke. Tovarniški list 
v taki obliki je pravzaprav precej skromno 
sredstvo in še daleč od tistega posredovalca 
informacij, ki naj •pripomore k boljšemu od
ločanju delavcev. Da bi odpravile omenjeno 
pomanjkljivost svojega glasila so nekatere 
delovne organizacije pričele z i•zdajanjem 
biltenov enkrat aH dvakrat tedensko oziroma 
po potrebi. Namen teh biltenov je pravo
časno, poprejšnje obveščanje kolektiva o te
kočem dogajanju. Seveda pa je oblika teh 
biltenov zaradi hitrega izhajanja, neustrez
nih priprav, pa tudi subjektivnih vzrokov 
največkrat precej neprimerna (kot glasilo) in 
skromna. Poleg tega se nekatere delovne or· 
ganizacije poslužujejo za obveščanje tudi rM:
glasnih postaj s sistemom zvočni'kov, kar pa 
je bolj redka obli'ka, še posebej če govorimo 
o rednem in učinkovitem obveščanju. Ne
dvomno so poleg glasil in biltenov v pod
jetjih najbolj razširjena sredstva za informi
ranje oglasne deske, ki so v nekaterih de
lovnih organizacijah tudi edini način posre
dovanja infOl'macij kolektivu. Seveda oglasne 
deske mnogokrat ne pritegnejo prave pozor
nosti delavcev že zaradi svoje zunanje ure
ditve ter tudi obsežnosti in za delavca težko 
razumljive sestave poročiL Tu se poja'VIljaj9 
•predvsem razni zapisniki in statuti, ki zaradi 
svoje strokovnosti .in obsežnos·ti naj'Večkrat 
»zasenčijo« tudi aktualna obvestila. Drugje 
je večji poudarek na informiranju delavcev 
na sestankih ali na zborih delovnih Uudi. 
Sestanki so res lahko eno najbolj učinkovi
tih sredstev obveš·čanja, seveda pod pogo
jem, da so dobro pripravljeni in dobro vo-

Taborniki so v počastitev JO-letnice osvobo
ditve prižgali taborni ogenj in ob njem iz
vajali pester kulturni program, v katerem 
so zlasti navdušili najmlajši. 



deni ter ne predolgi. Na sestankih z večjim 
številom udeležencev pa je le težko doseči 
aktivno udeležbo in resnično prisotnost vseh 
sodelujočih Zadnje čase se je začelo več po
zornosti posvečati informiranju prek delov
nih skupin. Ta način naj bi tudi omogočil 
neposredno sodelovanje delavcev pri reše
vanju problemov in. njihovo seznanjanje z 
nalogami in dejavnostjo celotnega kolektiva. 
Nekatera podjetja so na tem področju pri
šla že zelo daleč, medtem ko so se druga 
zadovoljila le s spremembo oblike, tako da 
ni prišlo do bistvenih vsebinskih sprememb. 
Sedaj pa moramo dati odgovor še na vpra
šanje o vsebini in učinkovitosti glasil. Pri 
tem je raziskovalni center za samoupravlja
nje pri republiškem sindikatu, ki je izdelal 
tu.di ana.Iizo o informiranju in učinkovitosti 
informiranja, prišel do naslednjih ugotovi-
tev: · 
l. 
analizirana glasila vse premalo obravnavajo 
informacije, ·ki naj delavcu pomagajo pri 
odločanju o ekonomski problematiki pod
jetja. Pomanjkanje informacij ·o uresničeva
nju finančnih in proizvodnih načrtov, o za
logah, us•pehu na trži,šču in podobnem ne 
more zagotoviti zadostnih osnov za odloča
nje o gospodarski problematiki, niti ne daje 
zadostnih podatkov za nadzor nad delom v 
delovni organizaciji v skladu s postavljenimi 
cilji. 
2. 
Glasila •vse preveč obravnavajo problematiko, 
ki nima neposredne zveze z delom delovne 
ovganizacije, v kateri .glasilo izhaja. Premalo 
obravnavajo notranje odnose v delovni orga
nizaciji, delo samoupravnih organov in stro
kovnih služb. 
3. 
Analiza je pokazala, da se vse preveč p1se o 
tem, da se je zgodilo, kar je ,že preteklost, 
vse premalo pa o tem, 1kaj bo. Delavci tako 
niso prej seznanjeni z določenimi dogodki, 
marveč šele naknadno. če pa naj bodo infor
macijska sredstva namenjena za posredova
nje Hstih informacij, ki naj pripomorejo k 
oblikovanju odločitev, je nujno, da obravna
vajo tematiko problemsko, alternativno in 
poprej. 
4. 
Vsebina glasil je vrednostno dokaj neoprede
ljena. Dogodki, ki jih obravnavamo, niso oce
njeni v · skladu z obstoječimi družbenimi 
vrednotami. Ni zavzetosti, ni kritičnega od
nosa. Kako naj potem •takšna neopredelje
nost bralce privlači in spodbuja? 
Na podlagi povedanega lahko domnevamo, 
da je mnogim delovnim organizacijam gla
silo res le reprezentati<Vno sredstvo. mnogo 
manj pa pomeni pripomoček, 'ki naj delav
cem posreduje poglavitne informacije o do
gajanju v delovni organi,zaciji. Ne daje bi
stvenih podatkov o gospodarskih gibanjih, 
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o dejavnosti strokovnih služb, o medsebojnih 
odnosih, o stanju podjetja v primerjavi z 
drugimi, podobnimi podjetji itd. Objavlja 
vse drugo, tisto pa, ka:r zadeva samouprav
ljalce, bolj ali manj le posredno. 
Z ugotovitvami podane analize so se prisotni 
v glavnem strinjali, ·čeprav je le-ta splošna 
in je vsestranska razprava pokazala, da so 
marsikatera podjetja na področju obvešča
nja že precej daleč in so s.e '! mnogočem 
približala zahtevam, opredelJemm z ustavo. 
Seveda le sredstva informiranja še niso vse 
in tako nekje nastaja še velika razlika med 
obliko in vsebino informacij. Tako odgovorni 
informatorji v podjetju ne morejo priti do 
vseh virov informacij, bodisi zaradi neupo
števanja te službe ali pa nepripravljenosti za 
sodelovanje s s•trani tistih, ki posredujejo 
informacije. Drugje uredniki glasil odgovar
jajo enemu ali več nadrejenim, ki prepre

·Čujejo podajanje določenih informacij, če
·prav so življenjskega pomena za ·podjetje. 
Pojavlja pa se tudi druga skrajnost, ko je 
vse informiranje naloženo le eni osebi, ki 
naj, kakor ve in zna, vse uredi, ne glede na 
dostop do informacij in ·sploh na fizične 
zmogljivosti te službe. še posebej je bilo po
udarjeno, da ni dovolj narejeno za medse
bojno obveščanje v podjetju, če je za to 
organizirana posebna strokovna služ.ba, .pa 
čeprav ta tudi v redu deluje. Kajti informa
cije v podjetju so poleg odgovornih v pod
jetju dolžni ustno pravilno širiti in sporo
čati tudi člani samoupravnih organov in 
družbeno političnih organizacij . V zvezi s tem 
bi bilo treba tudi izboljšati obveščanje med 
samimi druž:benopoliti:čnimi organizacijami 
v podjetju ter občinskimi .in krajevnimi 
skupnostimi. Pomembno vlogo morajo od
igrati tudi organi samoupravne kontrole, ki 
morajo poseči na V•Sa tista področja, ki jih 
določa ustava. Dejanski nosilci informacij pa 
smo vsi delovni ljudje in -ker so se delovne 
skupine že marsikje uveljavile, naj bi bilo 
težišče informacij v OZD prav na njih. 
Uredniki glasil v delovnih organizacijah kljub 
temu nimajo Iahke naloge, saj morajo poleg 
tega, da odgovarjajo za vsebino glasil, skrbeti 
tudi za to, da bodo informacije podane v 
primerni obliki, ki bo pritegnila bralce, da 
bo čim več neposrednih proizvajalcev so
delovalo s svojim gradivom. Prav zaradi ved
no večje odgovornosti in tekočega dela je 
bilo ugotovljeno, da se že več kot polovica 
urednikov tovarniških glasil poklicno ukvar
ja z informiranjem in jim je to delo vsak
danji kruh, zato pa lahko pričakujemo da 
se bo ob primernem spodbujanju vseh od
govornih za informiranje v podjetjih le-to 
tudi izboljšalo in še bolj zaživelo tudi po 
vsebinski plati. 
Na koncu preglejmo še najpomembnejše 
sklepe, ·ki smo jih sprejeli udeleženci semi
narja: 

l. 
V hotenjih, da se uresmciJO sklepi 8. kon
gresa sindikatov Slovenije o obveščanju in 
samoupravnem povezovanju .(sklep 14), ured
niki glasil združenega dela in organizatorji 
obveščanja delavcev v združenem delu ugo
·tavljamo, da imamo v uresničevanju svojih 
nalog pri organiziranju in uvajanju sistema 
obveš·čanja delavcev v združenem delu še 
vedno premalo pomoči in razumevanja ti
sktih kadrov, katerih narava dela je tudi 
obveščati. 
Za ibol;j uspešno ure'sfl1!iče<Vanje sprejetih druž
benih dogovorov predlagamo us·tanovitev po
svetovalnega aktiva ·članov zveze k·omunistov, 
ki delajo na področju obveščanja delavcev 
v združenem delu. · 
2. 
že samo podatki, da izhaja v SR Sloveniji 
skoraj 400 glasil in 200 biltenov delovnih 
IS.kupnoMi s poprečno mesečno naklado 
660.000 izvodov, da dela na področju obve
ščamja delavcev v združenem delu več kot 
200 novinarj.ev, urednikov in organizatorjev 
ob.veš.ča.rrja ~n da njihovo število hitro na
rašča, kažejo, kolilkšen pomen da:je družba 
temu delu našega celovitega družbenega in
formacijskega si•stema. 
Uredniki gla'Sil zdrll!Ženega dela in orgallliza
torjti obv.eščanija delavcev v združenem delu 
se zavedamo svoje odgov·oDnost-i do obve
ščanja 'kot dejawnosti posebnega družbenega 
pomena lin 1svoje odgovornosti za samouprav
ni položaj sodelavcev 'V združenem delu. 
Hkrati pa ·tudi zahtevamo, da se nam IV otra
nizacijah, kjer te svoje naloge uresničujemo, 
omogoči in zagotovi stalno dostop vseh prvo
bitnih ·informacij, .ki so kakor koH pomemb
ne za delavčev položaj v združenem delu. 
PrJ . tem opravijo s•voJ delež nalog organi 
samoupravljanja in družbenopolitri:čne orga
nizacije. 
3. 
Samoupravnq delovna ·skupina je najbolj ne
posredna oblika odločanja delavce<V v zdru
ženem delil, zato naj s·indikati 'storijo vse, 
da ·se sinidikalne 1stkupi1Ile zavzemajo za nji
hoivo ustanovi·tev. V takšni organizacijSiki ob
liki je delavcem omogočeno spJ'otno medse
bojno obveščanje, us.rotajeva:nje različnih in
teresov 'in zavzemanje ,stališč do p.redlaga
nih samoupraVtnih odloaHev. 
Zavzemamo se, da se vodje samoupravnih 
delovnih sku;pin in ISilindtka:lne poverJenike 
usposobi za pripravljanje in 'VOdenje · sestan
kov in da glasd.la .in bilteni v združenem delu 
ter drugi načini obveščanja predvsem zago
tavljajo razumljive .in pravočasne informa
cije skupin sindikalnih skup:i:n. 
4. . 
UgotaVIljamo, da se je 'zadnje ča;,~e v med
sebojnem obveščanju v ,združ·enem delu po
leg glasila delovne skupnosti uvelja.vil kat 
najbolj u6nkov~t posreden način obveščanja 
informatiVtni bilten. Zato predlagamo, naj . v 
vsaki temeljnd organizaciji združenega dela 
zagotovijo orgalllizacijske, kadrov·ske in ma
terialne pogoje za spmtno izdajalllje takšne
ga biltena , im , v ustreznem samoupravnem 
aktu dolooijo, da morajo biti v. njem objav
ljeni predlogi vseh odločitev organov samo-
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upravljanja z utemeljitvami in v alternativah, 
6kraj•šana gradiva za delegacije občinskega 
zbora združenega dela ri<n skupščine :samo
upravnih mtereS!Il'ih SI~U!pnostti ter gradiva 
sindikata za njegove sind*alne '.>kupine. 
V procesu medsebojnega obveščanja delav
cev v združenem delu je .treba wporalb1jati 
vse razpoložljive načime in sredstva glede na 
·njihovo uporabnost ter jili medsebojno uskla
jeno razvijati. Obveščanje delawcev v ild.ru
ženem delu je treba prenesti iz ;notranjtih 
okvirov temeljnih in drugih organizadj zdru
ženega dela tudi na sredstva javnega obve
ščanja, kot 'so raldio, televizija, tisk in druga. 
s. 
Z uveljav:itv>ijo delegatskega razmerja v de
lovanju slmpščinskega sistema se je poka
zalo, da je delegat oSI11ovni nosilec informa
cij ·in meds·ebojnega ·obveščanja delavcev v 
temeljnih ·samoupravnih skupnostih ·v tVISeh 
fazah samoupravnega sporazumevanja in od
ločanja. 
Doba-o uresničevati naJoge na področju med
sebojnega obveš·čanja delavcev v ·temeljnih 
·samoupra'VInith •skupnos1Jih .in delegaci'j pa 
pomeni, da morajo bi'ti delegati za oto ust
rezno usposobljeni iln da morajo :svoje iz
kušnje p·renašati na svoje ·sodelavce v te
meljnih samounpavnih 'skupnostih. 
6. 
'Uredniki glasil združenega dela tin oDga;ruiza
torji obveščanja delavcev v zd~u.žen~m .delu 
se zavzemajo za .sprotno anahzHanje ucm
kovitosti oblik in nač:inov obveščanja de
lavcev v ZJdruženem delu in za •pra:ktično 
uporabne raziskave centra RS ZSS za raz
iskovan•je samoupravljanja. Izsledke ta!kšnih 
anaJ.iz bomo ,sproti predstavLjali v•sem od
o-ovorni:m dejavni'kom v temeljnih in .drugih 
~rga.nizacijah združenega dela in na :njihov>i 
osnovi 'tud:i predla:gaH ustrezne ukrepe za 
izboljšanje tin tiJOSodabljanje medsebojnega 
obveščanja dela·vcev v združenem delu. 
7. 
Uredniki glasoil združenega dela in orgami
,zatorji obveščanja de\lav·cev v združenem de
•lu 6e zavedamo svoje .polne odgov>Ornosti v 
.vsebints:kem načrtovanju in izbiranju !infor
macij za medsebojno o:l;>'veščanje. d~avcev 
. v združenem delu, za n}lhovo objektrvnos.t, 
celovitost, prawočaSI11ost llin razumlji·vost in 
za organizaoijo .sistema medsebojnega obrve
š·čanja dela·vcev v združenem. delu na ·~elegat
•Skih osnovah. Ker opravljamo dejavnost 
posebnega družbenega pomena lin od
o-ovarjamo po zakonu o javnem obvešča

·~ju za svoje delo in delovanje neposredno 
oro-runom samoupra'Vljanja, ki ustana'Vlljrujo 
deJavnosti za medsebojno obveščaiDje, pri
čakujemo tudi, da Jb:o ·to tUJdi vpHva1o na 
bolj usnrezno ·in p.r•aviono vrednotenje na
šega dela v dejavnos1Ji javnega obveščanja. 
Zavzemamo se, da strokovne službe RS ZSS 
pripravilo analizo o vrednotenju našega dela 
.v temeljnih in drugih organizacijah .zdmže 
nega dela s primerja1nimi !POdatki o vredno
tenju dela drugih kadrov v dejCIJV.nosti jav
nega obveščanja z upoštevanjem izobr<Wbene 
sestave, narawe in odgovoi111os1Ji dela, obsega 
dela, 1er delovnih izkušenj. Zaw:emamo se 
tudi za izobli'kovaiDje predloga ustreznega sa
mouprav.nega SIPOrazuma temeljnih in drugih 
organizacij združenega dela o nagrajevanju 
delavcev, ki delajo na .področju obveščanja 
delavcev v ~druženem delu, ki nruj bi ga 
sLncl:ikati obra'Vn<llVali in ponudili v podpis. 
8. 
Uredniki glasil združenega dela in organirza
torji obveščrunja delavcev v združenem delu 
predlagamo RS ZSS, naj preuči predlog o 
vsakoletnem podeljevanju us·treznih javnih 
priznanj najbolj uspešnim in dolgoletnim de
lavcem na področju obveščanja delavcev v 
združenem delu. Hkrati predlagamo, da se za 
delo na področju obveščanja delavcev v ozdru
ženem delu, uvajatn:je nov:ih naOi:nov obvešča
nja ·in uspešnega uspos•aibljanja za to delo po
deli Dušanu ReJbolju, .sekretarju RS ZSS za 
obveščanje in politično .propagando, v okviru 
sindikatov ustrezno javno priznanje. 
9. 
Udeleženci tposvetovanja predlagamo RS 
ZSS, naj stori usotreme ukrepe ,in !POdpre 1pl'i
za:devaiDja urednhlrov .tin sodelavcev. glasiJ 
združenega dela, ki jim je to v njihovih or-
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ganizadjah združenega dela izključna delov
na dolžnost in viT za preživljanje, da se jim 
po preteku enega leta uredniškega in novi
nanskega dela pnizna •Status novinwja in da 
se jih sprejme v .Zvezo novinarjev Jugosla
vije. 
Hhati uredniki gla:sil e.druženega dela iJn or
grunizatorji obveščanja rv združenem delu od
ločno protes,tiramo zoper enostransko oce
njevanje našega dela, češ da op.rav;ljamo pro
pagando za temeljne m druge organizacije 
združenega dela, katerih članJi ·smo. 
10. 
Amatersko delo na .področju obveščanja de
lavcev v združenem delu postaja vse bolj 
profesionaina dejavnost. Zato udeleženci po
~vetovanja opozarjamo, da je t•reba zagotav
ljati vsem kadrom, ki delajo v •tej dejawno.sti 
posebnega družbenega pomena, omogočiti 
nadaljnje irzobmževanje in usposablljanje ob 
delu. 
Zavzemamo se za: 
- ustanovitev posebnega odde]ka dvosto
penj.skega izrednega študija novinarstva (kot 
posebna •smer: obveščanja v ZJd:ruženem de
·lu) na faku!l·teti za sociologijo, politi'logijo in 
novinarstvo Univerze v Ljubljani za kadre, 
ki .še delajo na tem !POdročju; 
- nadaljnje dopdlnjevanje sistema fwtkcio
nalnega usposabljanja organLzatorjev obveš
čanja delavcev v ·združenem delu, ki ga je 
r<Wvila jn ki g•a izvaja delavska univerza 
»Tomo Br.ejc« j,z Kmnja v sodelovanju z dru
gimi delavskimi univenzami; 
- ·staLno in or.ga:ni0irano .idejnopolitično izo
braževanje urednikov glasi.l Z)druženega dela 
in organizatorjev obveščanja dela'Vcev v ,zdru
žeiem delu, ki naj ga razvijeta center RS 
ZSS za družbeno lliz.obraževanje in marksi
stični center CK ZKS; 
- pospeševanje zallož111iške dejavnosti čZP 
Delavska enobnost na po'd-ročju izdajanja pri
ročne literature za delo na področju obveš
čanja dela•vcev v združenem delu; 
- redno ,seznanjanje urednikov glasiti zdru
ženega dela in organiZJatorjev obveščanja de
la:vcev v združenem delu z delorvanjem druž
benopo!itLonih združenj organizacij "' SR 
Sloveniji . 
11. 
Udeleženci posvetovanja se za\Ozemamo za 
ustanovitev regijskih sekdij novinarjev - u
·redni'korv glasil zd11uženega dela in organiza
torjev obvešča:nja delavcev v ]jdruženem de
lu, •pri čemer 'računamo na pomoč ·sindikatov 
in Zveze sindika<tov Sllovendje. Na delegatski 
osnovi naj .se v jeseni 1975 skliče in ustanovi 
njihovo republiš·ko združenje. 
12. 
Uredniki glasil z,druženega dela in organiza
torJi obveščanja delavcev v Z)druženem delu 
se zavzemamo za čim lhitrej.šo ustanov1tev 
komisij za obveščanje delavcev v ]jdruženem 
delu pri občinsk:ih svetih Zveze •sindikatov 
Slovenije, ki naj .sprejmejo ·svoje delovne na
črte za uresničevanj-e ·Sklepov 8. ,kongresa 

Naši mizarji so pravi mojstri za izdelavo 
sodov (obdelava venca za sod v TOZD us
njarna šmartno. 

Zveze sindikatov Slovenije o obveščanju in 
samouprav>nem komuniciranju. 
13. 
Udeleženci posvetovanja ugotavJjamo, da z 
izjemo .radia Ljub'ljana in Koper, Televllizije 
Ljubljana in tednika »P.rimorSlk:e novice«, 
druga os·rednja ~n pokrajinska 'Sredstva }av
nega obveščanja :niso tseznanila javnosti ne 
z vsebino našega .posvetovanja in ne z naši
mi ugotovitvami ter predlogi. 
PredlagCIJffio, naj se'kJtor RS ZSS za obvešča
nje in poli1Jično opropagando pripravi v sode
lovanju z RTV Ljubljana aktua!1ni telev.izij1ski 
pogOf\TJOr - okroglo mizo - o obveš·čanju v 
združenem delu ~n ,to v času pred sejo re
publiškega sveta Zveze sindikatov Slovenitje, 
na kated bo razpravljal o tej tem<Utiki. 
Predlagamo, naj se sklepe in predloge na
šega posvetovanja objavi v .p.rillog.i tednika 
Delavska enotnost - >>Sindikati«. 

Prodajne 
perspektive 

K. A. 

Za proizvodni program OZD IUV je značilno, 
da izdelujemo zelo obsežno izbiro svinjskega 
~n govejega usnja, pdleg •tega pa še I@zno, 
usnjeno in krzneno konfekcijo ter galnter.ij
ske izdelke. Seveda je t a !Proizvodni program 
TOZD usnjarstva. Dejavnost TOZD Igrad 
Opekarne in Igrad Gradbeništvo ni zajeta v 
tem okviru. Do sedaj smo vse te izdelke do
kaj uspešno pmdajali doma pa tudi v izvozu 
smo dosegli zelo ;pomembne rezulta-te, saj 
je naš oblačilni ·velur uvrščen na vsa po
membna svetovna •tržišča. 
Kakšne so prodajne perspektive za usnje? 
Lahko izhajamo iz osnoV'ne ugotovitve, da je • 
povpraševanje po vseh vrstah uSI11ja, tako na 
domačem, tkakor tudi na .svetovnem tržiš·ču, 
dokaj močno, prav ·tako pa je tudi :zmači'lno, 
da so prodajni pogoji •kljub temu izredno 
ostri, tako glede kakovosti, kakor tudi cen. 
Vsi naši kupci namreč ,postavljajo ze1o ostre 
pogoje za kakovost usnja, pa naj bo •to ob
Ia61ni 'Velur Cllli pa usnj.e .za čevljavske potre
be. Pri tem nam je določena že v naprej :neka 
najvišja cena, prek ka:tere ne moremo otti, 
saj je kupci tudi plačati :ne morejo. 
Jugoslovanska čevljarska industrija wporab
lja poleg drugih vrst usnja vedno tudi :neke 
dOiločene kolioi:ne l<llka. V •tekoči sezoni je ;po
večano pov;praševa'Ilije po svinj·skem rlaku. Se
veda pa ;pr.i. -tem ne ·smemo spregledati vse 
ostrejših zahtev glede kakovosti, saj sodobno 
mehani•zirana 1n awtomatizkana !Proizvodnja 
čevljev zahteva usnje :izTedne kakovosti, zato 
čevljarji zahtevajo lak tin druge vnste usnja 
najbdljših mehanskih ~n •termdkemičnih last
nosti. 
Nova vrs·ta svinj,skega usnja, ki se :je v ,zad
njem času močno uveljavila, je anilinska po
dloga. Potrebe po tem usnju so izredno rve
like in je zato treba kakovost!i in pa prodaj
nim pogojem tega atrtitk!la posvečati V60 po
zornost. 
Odnosi ,z wečjimi čevljarskimi .podjetj.i kot 
so Borovo, Peko in z drugo, pred'V.sem slo
vensko čev'Jjarsko itndustrijo, so že več ,Jet 
nazaj zelo dobri. To sodelovanje moramo še 
naprej razv>ija<ti. Ra'VIl1o 'sedaj je v obrarvnavi 
samoupravni sporazum o poslovno tehnič
nem sodelovanju ·in o politiki oblikovanja 
cen v medsebojnem prometu v organizacijah 
združenega dela usnjarske Ln usnjarsko IPre
delorvalne indusndje v SR Sloveniji. Ta sa
moupravni sporazum pnipravljamo v dkviru 
Gospodar.ske .zbomice SR Slovenije. 
V usnjeni konfekciji so še vedno modema 
predvsem oblačila iz nElJppe, velu~ji oziroma 
svinjski velur je trel').utno le_ dopolnilni arti
kel v programu proizvajakev usnjene konfek-



cije. Kdjub ,temu 1mamo ravno za oblačhlni 
velur zmog.lji·vosti rv celoti ra2j!Jroda111e :in ra
črmamo, da bo ,tako ·stanje do k0111oa septem
bra. 
Problemi, ·s katerimi se srečujemo na ,zuna
njem tr.gu, ,so ,rredvsem barvm.a odstopanja 
in barvna neenakost naših velurjev, poleg 
tega pa 1še izredno močna konkurenca proiz
vajalcev sv.inj'skega rvellurja iz Japonske, Bra
ziilije in ZDA. To ·konlmrenoo bomo lahko 
premagovali samo z dobro kakovostjo ,iJn pa 
s pravočasnimi dobavami naročenih koli.čim.. 
Za Jetošnje 1eto je cz.načilno tudi, da TOZD 
TUš v celoti real.izira obstoječe proizvodne 
zmogljivosti QJOdplatnega usnja. Ce rprimerja
mo proizvodne zmog]ljivosti rza podplatno us
nje v Jugos'l<lWiji, 1s potrebami čevljarske im.
dustrije, poiem lahko ugotov.imo, da .so 
:z2mogljivosti .v .primerjavi s potrebami čev
ljarske industrije majhne, na drugi •strani pa 
je vpraŠIIlje, ali je oibmt za proizvodnjo rvege
tabrl:nega USillja v šoštanju, takšen •kot je 
danes, sposoben proizva!jati. to usnje pod 
konkurenčnimi pogoji. 
Razmi,šljanja o naših :prodajnih perspektivah 
nas vedno znova pripeljejo nazaj v proizvod
njo, saj tu nastajajo stroški, pa ,tudi !kako
vost. Ce bodo pri nas doma !izpolnjene za
hteve 1Po ikakovosni ·ter rokih dobav, potem 
bo tudi prodajna služba Jaihko kupcem doma 
in v tujini postavila ta'ke cene :in plačilne 
,pogoje, ki so rv interesu naše OZD. 

Dosedanji uspehi 
so nam velika 
spodbuda za delo 
v prihodnje! 

R. K. 

Naše podjetje se je v ;zadnjih nekaj leti!h 
močno razvilo. V pr1merjavi rz drugimi to
vrstnimi proizvajalci usnja pa je poLS•talo pra
vi ve'hkan, ki predeluje to1ik.šno kol.ičino ~Su
rovih kož, da .te .predstaVlljajo le tno nad 5 
milijonov m 2 usnja. Ce pogovor nanese na 
to temo z nekom, lki >S :tem ni .seznanjen, je 
ta številka težko verjetna; še te~je pa Čllovek 
verjame podatku o izbiri bla'ga, o;ziroma da 
se v IUV mesečno izdela nad 200.000 m 2 ·sv.inj
skega velurja poleg drugih artiklov. Kot ve
mo, je v TOZD Vrhnika v ;tem artiklu vo
dilna, saj se v ·tem v glavnem .predelujejo 
surove sv:injske 'kože in manjše količine ju
nečega, govejega in svin}skega laka. V TOZD 
šoštan.j se prav tako ,predelujejo surorve 
svi,njske kože, juneče kože, .gornje U51Ilje, 
polizdelek za Jak, pod platno usnje in usnje za 
galanterijo ter za ostale potrebe. V TOZD 
š martno .pa se ,poleg ovčjega krzna, izdelanega 
za potrebe čevlja•r. !in 1k01Il!fek. industrije pre
delujejo .goveje kože v .goveje anilinsko in dru
gače dodelano usnje za čev.Ijarsiko :industrijo. 
Za prodajo tolikšne količine omenjenega us
nja ·smo vlložili in še danes v.Iagamo veliko 
dela, saj so ko1ičine zelo velike in lahko 
trdim, da j:ih uspevamo prodajti zaradi tega, 
ker smo osvoji:li kakovost, ·ki jo za'htevajo 
naši kupci. Ne bo odveč, če rečem, da se sre
čujemo z različno konkurenco, tako pri srvinj
skem kot ;pri ostalem usnju, in da lahko z 
njo tekmujemo. 
Poleg i:zrlelave usnja ;in krzna sortiramo su
rove svinj;s:ke ščetine, surovino, ki jo iPY.ido
b!vamo kot stranLSk.i .pro~zvod od ·surovih 
svijnskih kož, k.i j·ih predelujemo. Tudi na 

tem področju smo v zadnjih 2-3 Jetih os
vojhli tehnologijo tako, da je naša ščetina 
zaslovela v svetu s ·svojo k.a'kovostjo in !SOdi 
v tej primerjavi med najboljšo. Nekoč ;ime
novana »gerber.ica« je ,kzgubi,la :svoje ;ime, 
saj ji je kot že rečeno, S~premenil :Sloves nov 
načim. odstranjevanja ščetin od surov:ih kož. 
Tudi vse odpadke, kot so 'strugotrlm.e ·iln pa 
surov.i cepljenec, ki je osnov:na sur.ovina za 
želatino, ·smo z u$pehom .prodajali na do
mačem t-rž1šču, vendar je ,pr-i ipl'Odaj,i cep
ljenca in stmgotin prišlo do večjega ;zastoja, 
kljub temu pa smo .do ·sedaj 'te odpadike u
speli prodati. Pd .p:rodaj:i smo dosegli ičaido
voljivo .vi'soke cene, vendar pa nas mora da
nes ustav.itev prodaje pri cepljencu zask.r.beti 
in hi po mojem IIUillenju morali misliti na to, 
da bd ta cepljenec predelovati ,po .postopku, 
kot Ito dela TOZD šoštanj. Ce bo zastoj v 
prodaji t·ra:jal še :nekaj mesecev, •se pri .tako 
vel.i'ki proiZ'Vodn!j,i poraja vpraša111je, kam od
lagati cepiljenec, da nam ne obi zastrupljal 
zdravega dkolja. 
Za pravočasno :in ,za zagotovlj.eno prodajo 
naših izdeLkov ,pa ni jamstvo ·samo kakovost, 
dobaW1i roki, ugodne cene 1n drugo, pač pa 
je osnovno važno, odločhlno in velikega po
mena to, da ,pravočaSillo ,pripravimo kolekdjo 
za čevljarsko, ikonfekcijls·ko in drugo indu
strijo, ki iz te kolekcije d.:zde1a novo moder
no konfeikdjo. PJ.ii tem moramo upoštevati 
modne barvne tone, dezene in k0111čno, kot 
sem že omenil, kakovost r.t.deilanega vzorca 
in bilaga. šele takrat lahko ,pričakujemo, da 
bomo proizvedeno blago prodali. Za nami so 
časi, ko smo mi dajali pogoje tt7Jišču. Danes 
je to narobe iln, če tega ne bd upoštevaH, bi 
verjetno zašli na stransko pot. Od celotno 
proi!Z•vedenih količin usnja, ki ga ,.proiiZvaja
mo v združenem podjetju, :prodamo večji 
del na domačem t-rgu, to pa ne I)JOmooi, da 
usnje v celoti, 1<Ji ga dzdelamo, ni kakovostno 
in ·sposobno za izvoz; n aSiprotno :trdim [,ahko, 
končno pa nam to prizmavajo tudi naši kup
ci, da •smo npr. pri .govejem usnju dosegU 
evr01psko oziroma 1svetovno kakovost ter prav 
za·radi tega ugledne in zahtevne tovarne čev
ljev kupujejo usnje pri nas, namesto da bi 
ga uvažale. Končno p a je za skupnost bolj 
zanimivo, da uvozimo surove kože j.ih doma 
predelamo in prodamo našim čevljarnam, 
kot pa če bi usnje uvažali za svoje :potrebe. 
PrepTičan sem tudi, da gre na ta način naše 
usnje v veHki meri posredno v .i,zvoz poleg 
na.š.ega rednega ,izvoza. 
Kot v V'Saki proizvodnji ali .predelcw.i <tudi 
p1~i nas dtzde1ujemo zaradi čim večje .tskori
ščenos-ti in op:lemendtenja rsurovine taikšne 
ar·tikle, ki jih ne more upora'bljati čevljarska 
in druga i.n.dustrija, pač ;pa jih zelo korrustno 
lahko uporabdjo ma'll}še dela'Vnke in obrt
niki. Da bi to usnje >lažje prodajali in se izog
nili temu, da bi posamezne stranke prihajale 
nakupovat na Vrhniko in 'V druge TOZD, smo 
pired neka:j leti odpr1i .v Ljubljani na Trža5ki 
cesti lastno trgovino na veliko m malo z 
usnjem. Poleg naših izdelkov dokupujemo 
ostale v11ste usnja, t~ko da si ustvarjamo 
popdl:no izbiro blaga. V .tej trgovini je zapo
slenih 6-7 liudi .skupno z vodjo in je ta 
trgOVlina zaibelež~la v Ianslkem letu 2,5 mili.jar
de S din prometa, medtem ko je za prve 4 
mesece letos naredilla za 936 milijonov S din 
in pos'luje donosno. Morda je za nekoga čisti 
dohodek, kJ ga ustvarja, premajhen, vendar 
upravičenost te trgovine ;po mojem mišljenju 
ni .samo v ve1ikem .dohodku, pač ;pa 'Pred
v.sem zaradi tega, da bllago proda!mo kolikor 
je mogoče prek svoje trgovine lin na ta načim. 
vse provizije in ,rabati ostanejo v hiši, zago
tov•ljena pa j.e bolj zanesJjdva prodaja. Ome
nim naj to, da je b1lo to skladišče v zadnjem 
mesecu ;preseljeno iz Ljubljane na Vrhniko, 
oziroma v prostore Sčetiname. Prepričan 
sem, da se promet ne bo .zmanjša'l, seveda 
pod pogojem, če bomo obdržali zahtevano 
iZJbiro bJaga kot doslej, dasi-ravno prostori 
niso povsem pr.imei'ni rza trgovino. Plred leti, 
ko smo ,trgovino v Ljubljani odpr1i, .smo ve
deli, da bo tam le začalS!lo, saj >SiillO misHli 
graditi novi objekt, v katerem bi imeli orga
nizirano sodobno 'trgovino, kjer naj bi !POleg 
uSillja prodajali tudi drugo blago kot npr. 
r~ne ;plastične mase in drugo. Ta zamisel 
se do danes []Ji uresničilta iz rarzlogov, :ker so 

K uspešno opravljeni DIPLOMI na III. stop
nji Fakultete za naravoslovje in tehnologijo 
iskreno čESTITAMO TONETU GANTARJU, 
ki sedaj služi vojaški rok v Zagrebu. Lahko 
pričakujemo, da bo tudi v vojaški obleki 
prav tako uspešen. 

imel[ drug;i objelkti, ki jih gradimo, 'Večjo 
prednost. Misel nekaterih, da trgovina ni u
pravičena je po mojem mišljenju :zmotna, saj 
danes, kar pa bo IVelja'lo tudi 'V bodoče, aast
na trgovska ·mreža mnogo QJOmeni. 
V Jugoslaviji proizvajamo nad 40 mHli:jon.orv 
parov čevljev, kar pa se bo v nekaj letih še 
zna'tillO .povečalo in rse proizvodnja izpred ;voj
nih ča:sov ne da primerjati, saj je narastla 
za 'Več lmt 1000 ~/o. 
Ve1ika industdj.ska poddetja za d'ZJdela'Vo čev
ljev proizlvedejo večino navedenih količin, 
vendar pa k·ljub temu manjše delavnice in 
obrtniki temu dajejo I)JOSeben delež - okrog 
25 Ofo od celotne !količine. T'i proizvajalci pa 
se z usnjem in osta,limi čevljarLSkimi potreb
ščinami OSki1bUjejo :pri trgov·stki mrežn.. Enak 
primer je v galante!'1j,ski in konfekcij.slki in
dustriji in obrti. 
Kupci so .prišli do .prepričanja, da je ;poleg 
govejega usnja kakovostno tudi svinjsko za 
oblači.lne, obut-vene im. dnuge namene. Izginja 
namreč miselnost in gledanje na sv.inj sko 
kožo, da ,pri lllOšn.ji ;peče itd. Minuli rSO časi, 
ko smo rse z s•v.i:rrjs•kim usnjem na .tržišču tež
ko prebijali. P,ni tem, da prcizvajamo veLike 
količine usnja, ·sem prepriča'll, da bomo iz
delke na:še ,pro'izvodnje 'lahko prodali, ven
dar moramo upoštevati 'VISa dejstva, ki sem 
jih navedel, to je stike s kupci, povzorčenje 
in rvse ostalo moramo še bolj učvrsti-ti, jih 
negovati in nam uspeh - tudi v prihodnje 
ne bro i;zostal. Ne LSme nas ustJrašiti vsaka 
stvrur, -ravno 'tako pa ne smemo počivati na 
lovorikah .sedanjega us.peha. 

A. P. 

Stanje 
reprodukcij s kih 
materialov-
uvoz 

Verjetno .gre ·že sama beseda uvoz nekate
rim, pretežno !Višjim izvršnim organom prav 
na živce. Zakwj ? Predvsem iz preprostega 
ra-rloga, ker je /POSebno v zadnjem času zelo 
narasel in celo presegel ·vsa mogoča načrto-
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Kjer so danes naprave za lepljenje kož, so 
bili v preteklosti sodi za barvanje vegetabil. 

vanja v !tej smeri. In kako ,tJudi ne, kajti uva
žarno prav VISe, od ·!Jistega, kar je dejansko 
potrebno, in tisto, kar •imamo tudi doma in 
doma proizvajmo. Pri tem •se ·verje!lno drži
mo, in to je tudi res geslo, »da je 'VSe, kar 
je tuje boljrše«. Pa mi vedno tako. Na to opo
zarjajo naši rnaj,vidnejši org<hll!i, časopilsi po 
vsej Jug;oslaVliji prinašajo vsakodinev;no ·Član
ke o preti!rarnem ,uvozu, delajo se načr-ti, ana
Hze, sprejemajo ·se zakoni na tem področju, 
uvozne prepovedi, soglasja, k.aznovaJlni lllkre
pi in vendar uvoz še ik!repiko iz meseca rv me
sec raste. 
Deloma· je uvoz opravič1jiv iz več •razlogov, 
kat so razne meddržavne pogodbe ~bodisi 
dvostranske ali večstranske - il eno ali z 
več državami), mednarodna delitev dela (vse 
države ne morejo izdelovati 1stega blaga, ker 
so ·stroški proizvodnje zara·di osnovnih su
rovin in drugih ,pogojev različni). Poleg tega 
pa je pri nas tudi prenekatera J.ndustrija pre
malo razvilta, da bi lahko konlkudrala neka
terim indus'trijrskQ . ramruim državam, pmiz
vodne zmogljivosti so . premajhne pa tudi 
kaikovost vedino ne ustreza. še več ·je takih 
vzrokov, za'k:aj uvažamo, vendar jih ne bi 
našteval. 
Dostrkrat pa uvažamo .porvsem brez potrebe, 
predvsem pa v sVIOjo lastno škodo. Jugo
slavija se je v zadnjih 30 letih po vojni indu
stri~sko zelo razVIiila, .tako da v marsikateri 
panogi dosegama zelo dobre re:zmHate,_ ta~o 
koLirčins:ko, kot kakovostno. V nekaterih m
dustrijskih panogah pa je blago celo boljše 
·in k.akovstnej.še od tolirko razVlpi:tega uvozne
ga blaga. In zakaj je potem potreben tolik
šen uvoz? Sevda se spet 1pojarvljajo · :razni 
vzrokd, kot špekuliranje in s tem finančni 
posli (cenejše uvoženo blago s·e doma proda
ja po znatno IVišj.i!h cenah in so .pri tem mast
rui ·zaslužki), uvoz artiklov za široko porabo 
je tako poraste1, da ga bo težko z·austaviti 
(Visaika najmanjtša trgovinica v Jugoslaviji 
si pr.i.zadeva, da rima na ISivojem pultu kozme
tične pre,para'te >>Margaret As tor«, razme 
»Ronsone« in podobno, proizvodi domačih 
OZD !Pa se 'kQpičijo v skladiščih), ,potem je 
tu posredovalilli. uvoz ·in še in še je izmišlje
nih lin včasih ne vem kako utemeljen~h do
kazo:v (ki jih seveda sami sprejemamo in sa
mi pot11jujemo na najrvišj-ilh organih samo
upr-aV:i.janja), da je uvoz potreben. Kako ne
odgOVIOrno se , včasih obnašamo, kako slepi
mo sami sebe, dovOil.j zgovorno ~pričajo dej
stva in določni rezultati. Zdi se mi, da vsi 

1 Problemi 
" in težave 

industrijskih 
prodajaln 

premalo UIPOŠtevamo zadane naJloge, progra
me im akci~sike načrte, .ka:j.tri drugače rsi ni 
moč razlagati toli:~šen poras•t uvoza proti Jz
vozu, posebno v letoša::ljem :letu. 
In .kaj na•rediti, da se to razmerje poboljša v 
prid izvozu? Sami se !Pač moramo odločiti, 
da tak<šaJ.a uvozna poli1lika ne kaže dobro in 
da jo bo po vsej verje-tnosti treba temeljito 
spremeniti. Zvezni i<zvršni svet de rv tej smeri 
že ukre,pail. Zdi ·se mi pa, da bod'o ti ukrepi 
v prihodnje še bolj ostrejši, če se ne bomo 
sami spameto;vali. 
že na zadmJji seji delegatov OZD IUV se je 
generalilli. direktor dota.kniJ. tega perečega 
probilema, pa tudi sam ·sem na krat'ko o tem 
spregovoril in .illl'formirail prisotne delegate. 
N:i ;treba, da si ust;varjamo ne vem kakšne 
Vlarlj.i·ve urpe in da smo preveliki opti·mi·sti za
radi tega, ker je pač pri nas razmerje izvoz 
-uvoz 2 : 1, dobro pos•lujemo in podobno. 
Prepričan .sem, da bodo ukrepi splošni in 
prav kmalu nas 'bodo zadeli novi, še os1Jrejši. 
Za pojasni[o na:j na'Vedem, da nas je eden ta
kih ukre:pov že zadel v živo, ·in sicer pri 
uvozu aniLinsklih barv. Teh smo načrtovali 
uvoziti rv letošnjem letu okr-og 100.000 .IDg v 
vrednosti okrog 1,5 mi>lijonov dolarjev, pred
vsem iz razioga, ker domači proizvajaloi ne 
morejo ,pokriti vseh :potreb, pa tudi kakovost 
ne ust-reza vedno. Soglasje za uvoz smo na 
podlagi rlans,ke prodaje :in Jetošnjega finanč
nega načrta dob~li samo v višini okrog 40 Ofo. 
Za razliko bomo prisiljeni dodatno zaprositi 
za do;vo[jenje oZJiroma se ibolj usmeriti na 
domače p-roizvajalce kot doslej. 
(Nadaljevanje ri prihodnji številki Usnja:I'ja). 

. . A. S. 

Lep uspeh 
v ·zagrebu · 

v nase 

Casopis: VeČerni list iz Zagreba je •V •letu 1974 
Sikupaj s gospodarsko iZJbornioo Zagreb orga
niziral stalno ocenjevanje trgovskih lokalov 
Zagreba. · · · 

Industrija, ki izdeluje potrošno blago, zlasti 
·še modno blago, je vedno na nek način sku
šala najti nepo·sreden stik s kupci - porab
niki!. Zato ~e odpirala ~S~voja Iastma malopro
dajna mesta. Ta ,P•rodajna mesta so :na eni 
s·trani izložbeno okno :industrije, na dwgi 
strani pa žiiV :stik rS kupcem. Pri industrijski 
modnri izbiri :blaga je trgovina proizvajalca 
por-ok kupcu o garanciji izde~ka, o ·servisu 
za popravila in o 'kakovosti vzorca, materiala 
in dela. 
Tudi Industrija usnja Vrhnika izkorišča to 
možnost neposrednega s1Jika s kupci. Za to 
je usposobila :nekaj 'lepih ·trgovinskih Joka
lov. V njih je ·,ponujala :kupcu naj.lepše in 
najbolj sveže v,zorce iz :krzna rin usnja. 
V zadnjem obdobju_.pa 'Se kaže nekakšen od
stop od :postavljenih načel. Namreč, trgovine 
IUV so ,postaiVljene v enak odnos kot 'V'Saika 
druga trgoVIska hiša v Jugoslaviji aJi pa so 
včasrih celo zapostawjene. 
Ni .pravočasne dobave naročenega blaga, bla
go je sla~bše kakovosti 1n dano s podpopreč
nimi prodajn~ pogoj<i. 
V okviru trgovin IUV deluje .trudi naša trgo
vina Beograd, Makedonsrka 26. Bolj kot dru
ge trgovine čutilmo oddaljenost od Vrhnike. 
Blago dobdivamo skoraj !l'edno .prepozno. Ta
ko ·izgubljamo kupce ·in rsezOlllo. Blago mam 
ostaja na zailogi in povečuje ·Stroške iPOSlo
varnja. 
Kot druge t•rgovirne IUV TOZD-Maloprodaj
na mreža, smo tudi :mi pravočasno naročili 
bla-cro pri naši !.konfe~ciji, vendar so bile 
dobave vedno občutno manjše od naročenih 
koLičin. 
V.prašujemo ~s~! kam 'b~mo z blag:?m1 

1ki narp 
cra bo konfekOIJa doba'Vila ,po koncam ;Sezom? 
Alli bo to obležala na naših :plečih? Kdo nam 
bo nadok:nadi1l izgubljeni zaslužek, ki ga ni
smo mocrli ustvariti, ker il1i bilo pravočasno 
dobavJ'jefw blago, drugega rpa :nismo nar:o
čaJLi ker smo se zanašali na [astnega proJz
vaj~lca? 
Te pomanj:klj.ivosti glede razlik med ,potre
bami trži•šča in naš~mi mo2lnostmi zadovo
ljevanja ~<;>ramo čimprej. odpr~viti, 1Si~er: bo
mo izg;ubirh ugled prodaJalne an podJetJa. 

A.M. 
(poslovodja t11govine Beograd) 

(Op. rur.: C~anek je nekoli!ko pr.irejen, kot je 
bilo dogovorjeno med K. D. in avtorjem). 

trgovine 
OcenjevaN so: 
kulturnost postreŽlbe, 
v-idez Jokala jn izložbe, 
pestrost izlbire blaga. 
Na osnovi :zJbrani!h ocen celeg;a leta 1974 so 
v marcu tega leta objavili rezultate in pode
lili :najboljšim dilplome rin prizmanja. 
Kolektiv naše trgov:ine v Za~ebu, IJica 51 
se je dobro odrezal, saj j.e zbral 90 točk in 
zasedel 6. mesto med vsemi zagrebškimi trgo
vinami. Zmagala je trgovma MJadost s 94 
točkami. 



/(ako poslujemo 
v letošnjem letu . . . 
v pr~mer1av~ 
z lanskim letom 

Proizvodnja: 

TOZD USNJARNA VRHNIKA 
svinjsko usnje m2 975.978 806.966 
svinjSiki 
cepljenec m2 38.337 52.434 
junčje usnje m2 43.048 67.447 
sortilrane 
ščetine kg 33.773 31.059 
poraba 'l.l!&nja: 
v usnjeni · 
konfekcijoi m2 20.102 25.234 
v galanteriji ·m2 9.519 10.182 

TOZD USNJARNA šMARTNO 
govej~ usnje m2 217.0i3 169.504 
goveJI 
cep1jenec m2 89.150 75.191 
goveji 
polizdelek m2 4.045 58.118 
ovčje ,krzno m• 85.020 61.757 
MZJno 
divjaoine kom. 9.322 1.394 
poraba krzna: 
v ikonfekciji 
krma m2 7.737 6.859 
poraba usnja: 
v konfekciji 
usnja m2 35.903 27.957 

TOZD TOVARNA USNJA šOšTANJ 
sv.inj!s.ko usnje m• 299.428 203.778 
svinj,s.kri. 
cepljenec .m• 99.833 91.941 
ju.nčje .in 
gov. usnje m2 23.152 10.740 
junčji 
poJizdelek m• 22.782 12.428 
junčji 
cepljenec m• 15.024 
gov .. galant. 

m• 8.446 10.490 USUje 
go;v. tehn. in 

231.604 225.656 podipJat. us. lkg 
poraba usnja 
v usm.j. konf. kg 18.054 19.746 

TOZD IGRAD - OPEK.ARNA 
Opeka: 

z klak kom. 258.850 423.490 
zidak 
fasadni kom. 148.900 -

121 

73 
64 

108 

80 
93 

128 

119 

7 
138 

669 

113 

128 

147 

108 

216 

183 

80 

103 

91 

61 

Udeleženci sprejema pri podelitvi priznanj, 
v sredini poslovodja trgovine ZAGREB tov. 
MESAREC 

voHak kom. 37.600 79.400 47 
modela•rni 
blok kom. 165.750 168.212 99 
monta 16 kom. 23,800 43.713 54 
poro lit kom. 12.780 

Skupaj 
opečnih enot 1.388.490 1.632.503 85 
IZVOZ (dolarjev) 
TOZD usnjarna 
Vrhnika 3.888.138 3.024.794 129 
TOZD usnjarna 
šmartno 730.775 339.384 215 
TOZD TovC~Jrna 
us. šošt·anJj 1.139.847 740.140 154 
Sklli]Jaj 5.758.760 4.104.318 140 

P.G. 

Pregled kršitev 
delovnih obveznosti 
v TOZD 
Usnjarna Vrhnika 

Samoupravni sporazum o medsebqjnih raz
merjih delavcev v združenem deLu določa 
v svojem 117. členu, da je delavec v zdru
ženem delu dolžan, da opravJja nailoge in 
posLe :na sV'ojem deloV'llem mestu skrbno in 
vestno z v•sem ·svojim znanjem in delovno 
spos·ob.nostjo v sikladu z vsebino, dela ki ga 
opravJja, pazljivo ravna z družbentmi -sred
snv.i in skrbi za tova~r1ške odnose do dela'V· 
cev, s katerimi združuje svoje delo. Za ne
izpolinitev /Svojih :vnaprej določenih obvez
nosti t('!r za druge kršitve teh obveznosti, ki 
j,jh stori oziroma opusti po svoj,i krivdi, je 
delavec osebno odgovoren. To pomeni, da 
svoje odgov.l1Ilasti rza 1storjeno .!kršitev ne mo
re prenesti na drugega. Mnogi izmed nas te
ga člena najbrž še ne .raz,umejo, saj so 'kiršit
ve delovnih Olbveznost,i zello pogoste. Mnoge 
kršitve pa niti 'Illi'So IPrija~vijene. 
V <letu 1974 je bilo 8·1 postopkov ugotav
ljanja kršitev delovnih obv.emosti. Od ,tega 
je bi.l postopek ustavljen v 14 primerih že 
v pripravljalnem času a1i pa 111a sami obrav
navi pred lizorekom uNn1pa, to pa predvsem 
zaradi pomanj•kanja dokazov in :izstopov ti
stih delavcev, "ki kršijo delovno obveznost. 
V ostalih primerih pa !je bil postopek kon
čan. Komisija za ugotaJVlljanje kršitev dell.ov
nih obveznosti je kršiteljem izrekla 44 opo
minov in 19 jaV'lliih opominov. Delavski svet 
pa je v štirih primerih .iZJrekel ukr~p pre
nehanja lastnosti delavca v združenem delu. 
Ukrepi so b:ii}i i·zreče:ni za nasi.lednje kršitve 
delnvnih obvemosti: 
l. neOtPravičeni izostanki 35 
2. vinjenost na delnvnem mestu . 7 
3. nevestno in malomarno opravljanje 

dela 5 
4. predčasno zapušč-am.de deloV'llega mesta 4 
5. ikrši,tev, ki ·sočasno pomeni kamivo 

dej.anje 4 
6. spanje na delovnem mestu 3 
7. pov.zročitev materia:lne škode delovni 

organilzacij,i 3 
8. ostalo 6 

skupaj: 67 
Iz tabele lahko ramberemo, da delavci naj
pogosteje hšijo deloWlo dolžnost s tem, da 
neopravi:čeno izostanejo z dela. 
Kaj je najpogostejši ·v.zrok neopravičenim 
izostankom? 
V največ primer.i:h \Prav gotovo .enostaww 
podaljošanje dopusta, zlasti ob pramikih. 
Mnogi delavci namreč ob praQ.rukih, kot ·SO 
novo leto, l. maj, 29. november odpotujejo 
domov, kjer enostavno pozabijo, koliko dni 
dopusta so s.i izgovorilli pr.i. svojem oddelko
vodji, 1in nato sledi seveda zas.lišanje in po
stopek. 
V zadnjem ča~u pa ·se pogosto pojavljajo 
primeru, da tisti delavci, ki med prazniki 
odpotujejo domov, tam tudi z'l::lOiJ.e, pogo
stokrat že .prvi dan po praznikih. Zdra'\lln:ik, 
katerega s.i delavec · Jaihko sam izbere, mu 
napiše bolni'ški Est, ki ga pri nas seveda 
moramo upoštevati. Toda nemalokrat je ka
drovsko-splošni 'Seikitor bil opozorjen, da je 

Ključavničarji pri reševanju testov za pre
izkus znanja o varstvu pri delu. 

11 



pač v nekaterih ikrajih zelo lahko •priti do 
bo1Il!išlkega :lista, čeprav nisi bolan. Z :nalffie· 
nom, da bi prekinJ.:li s takšno prakso, se 
bo moral odslej najprej rvsak delavec držati 
nasJednjega navodila glede bolniških dopu
stov: 
l. 
Kdor izostane z dela zaradi bolezni, je dol
žan v treh dneh osebno a:li po drugi osebi, 
ustmeno alii pi•smeno sporoč.iti .svojemu .nad
rejenmu, v kateri zdrav·s1Jveni usuanovi in pri 
katerem zdravniku je sprejet v bolniški SJta
lež. 
2. 
Kdor išče zdmvni!ško pomoč .izven območja 
ljubljam·skega zavoda za socialno zavarova
nje, bo o njegovi upravičenosti o odsotnosti 
z dela naknadno . ugotruvdjala zdravniška ko
misija .pri zavodu za socialno zavarovanje 
Ljubljana. Zato mora bolnik od 2ldravnika 
zahtevati: 
- :zdrav.nišik.o spričeva:lo oziroma dokument, 
v katerem mora biti <v:iden potek boJeznd 
- kolikokrat se je javil v dotični zdravstveni 
ustanovi 
- rezultati izvidov, .k!i so bili narejeni .in 
- kakšna ·zdravi.Ia je prejel. 
3. 
Opozarjamo, da bo zdravniška komisija le 
na pod1agi tega dokumenta odobravala bol
nišlki stailež .in ne bo upoštevala samo bol
niškega lista »Poročilo o trajanju začasne 
nezmožnosti za delo - zadržanost z dela.« 
Na ta ·nač·in bomo prav gotovo zmanj-šali 
število neopravičenih »Opravičenih« izos-tan
kov in verjetno tudi neopravičenih izootan
kov samih. 
Ve1iko neopra:vičenilh izostankO'\Z pa je tudi 
ob ponedeljlkih i.n delovnih sobotah. Vzrok 
je že ·star: p·revelika sprostitev ob kOillcu 
tedna. 
če bi hoteli iskati rvzroke za VISe knšitve, ki 
se pogosto po~av.1jajo, bi j·i'h prav gotovo 
odkirili. Lahko .pa ugouovimo le eno: da 
kršHev delovrni.h obveznosti .takrat ne bo 
potrebno več ugotavljati, ko se bo v vsakem 
i2lmed nas ut·rdiia rzavest, da s kršitvijo 
škodujemo sebi, svojemu sodelavcu in druž
beni skttipnosti. AZ 

Končna stikala 
na varnostnih 
ograjah in 
njih pomen 

· SAMOVOLJNO ONEMOGOčANJE PRAVIL
NEGA DELOVANJA VGRAJENIH VAR
NOSTNIH ELEMENTOV NA DELOVNIH 
PRIPRAV AH IN NAPRAVAH JE POVSEM 
V NASPROTJU Z NAšiMI SAMOUPRA VNI- . 
MI PRA VICAMI IN OBVEZNOSTMI ZA ZA
GOTAVLJANJE VARNIH DELOVNIH PO
GOJEV IN DELOVNIH RAZMER 

Tokrat naj bi ·Spregovonilli nekaj o zašč.itnih 
ograjah pni vseh sodili ob .Južilnih, strojil· 
nih itd. Vsi tisti delavci, ik.i delajo na teh 
delovnih mesti, dobro vedo, •koliko nevar· 
nosti preži pd ·vseh oprav.ilih, ki jih zahte
vajo delovni postopki, do poprruv.iJ I(Jrni teh 
napravah. Marsikdo pa ne ve za nesrečo 
(ker je preteklo že več let), ko je nekdo 
pomotoma zarvrtel sod, v katerem je bil de· 
laivec. Ker je •takoj zapazii pomoto in usta• 
viL sod, se je nesreča za delavca v ·sodu 
konča.la z maJo težjo telesno poškodbo. KoLi
kokrat kdo odpira aili zapira vrata soda ali 
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sloni skozi vrata, ker jemlje kože. Sicer pa 
to bolje vedo tisti, ki tam delajo. Kaj bi 
bilo, če bi nekdo pomotoma vklju6i•l sod a'li 
pa če bi nastala okrvara :na 1stika.Ju, .zaradi 
katere bi se sod Jahko v~l-juči-1 v obratova
nje. Možnih ,posledic ne bi navajal, ker ·si 
to Iahko vsak preds·tavlja. 
Zaščitna ograja, .naj bi bila s končnim vti· 
kalom zvezana z .glavnim .krmljenjem obra
tovanja soda in maj bi delovala kot naprava 
dodatnih varovalk, da bi bilo sod mogoče 
samo takrat po~atii, kadar bi bila zaš·čitna 
ograja 2laprta. V celot.i ta naprava 1ahko v 
redu de!lujre, če je .v redu Nzdrževana - :pred
vsem pa, če jo normalno upravljamo. Za
radi slabega odnosa nekaterih delruvcev do 
teh varnostnih naprav je b.i.lo že veliko o.po
ZiOril na licu mesta, zato zaenkrat tega ne 
bi še ponavljali. Navajam zadnji primer ne
odgovornega početja delavcev v barvarni. Po 
montaži končnih •sti•kal pri og.rajah barv•il· 
n ih sodov je zaščita del.ovala komaj nekaj 
dni, nakar so delavci nočne .izmene preve
zali z vrvico v•se •ročice končnih ·Stikal, tako 
da zaščita ni delovala Il!ioti pri enem sodu. 
Mislim, da to početje ni potrebno še po· 
sebej komentirati. To je samo en pdmer, 
ki kaže, koliko so nekateri pripravljeni so
delovati rza zagotovitev varnejših delov.nih 
pogojev sebi in rsvojim sodelavcem. 

K.M. 

Varnostna končna stikala pri varovalnih 
ograiah sodov niso sama po sebi namen. 

Prišli - odšli 

V meseou aprilu 1975 se je v Industriji us
nj-a Vrhnika za:poslilo 39 delavcev, 38 delav· 
cev pa je nehalo delati. 
a) TOZD usnjarna Vrhnika: 
prJšli: 
Jadran Fabjan, čedo Janjic, časlav Jonic, Tat
jana Matoh, Jož-efa Novak, Jožica Sever, Mar
jan švigelj, IU~a Tomic, 
s služenja vojaškega roka 1so se vrnild: Boris 
Artač, Velimir Jačimovic, Marjan Kavčič, Bo
ris Rus, 
odšli: 
V11I)jko Ereiz, Francka Gregurka ml., živka 

. Ilic, časlav Jonic, He1ena Kavčič, Anton Ko
govšek, Marija Kotlllik, Jozo Kovačevic, Pav
la Mikloži•č, Jožefa Nov·ak, Jovan Mgic, Mi
roslava Petrič, DreiJJka Sabljic, Miloš Starče
v.ic, Pantehl.ja Vukojevic, Todor Djordjevic, 
'Vojaški :rok so šli služit: magister dipl. inž. 
kem. tehnologi•je Anton Gantar, Stane Malo
vrh, Jože Marolt, Rajko Miklavčič, Vojli:mir 
Skankic, Radivoje Dukanov·ic, Branko Ogrin, 
Dobrosav. Ris.ta\!iC. Dr.agan Stameridc; · 

Ob naslednjem jubileju naj orgnizatorji ma
nifestativnega pohoda na primernejši način 
razdelijo značke, kajti letos bi se lahko za 
nekatere udeležene, zlasti otroke, pohod kon
čal z nezaželenimi posledicami zaradi stra
lwtnega navala »značkomanov«. še sreča, da 
je zmanjkalo značk! 

b) v delovni ·skupnosti •skupnih strokovnih 
služb se je zaposlila Radoj1ka Koščak; 

c) TOZD usnjarna šmartno: 
pDišli: 
Mir oslav Avbelj, Franc Omahna, Anton Per
me, Andrej Poglajen, 
s služenja vojaškega .roka so se v•rnilli : Alojrz 
Gro:ZJnik, Anton Jakopič, Anton Jurič, Franc 
Kos, Matija Lupše, Alojz Miklavčič, Feliiks 
špelič , Vinko Zadražni:k, 
odšili: Leopold Bučar, Ludvik Jarc, 
vojaš•ki rok je šel služit Branko Grozni•k; 

d) TOZD Igrad Vrhnika - gradbeništvo 
prišli: 
Ahmet A:ličajic, Zahid AličajiC, Ramo Begic, 
Husein Delic, Lazar Gav.rilovic, Milivoj Iva· 
norviC, Stevo Ivam·ovic, Zuhdija KarajkoviC, 
Mhladin Maksimovic, Stanislav ~ordiš, Ja:nez 
Lukam, Zar.ip Muhamerovic, Muharem Muj
čic, Smail Mujakic, Adem Racaj, Redjo Sal
kiC, Milorad Stojnic, Janez Zupančič, 
s stluženja vojaškega roka .se je vrnH Mhlan 
Andjelic, 
odšli: Marti.na, Jurkovič, ~ryezi Quazim, 
umrl: Marjan Krvina 
vojaški rok .so šli služit: Muj.aga Begic, Ra
dova.n Lovric, Raniko Stojnic; 
-opekarne: 
~prišli: Bajro Begic, Jože Jerina, 
odšli Nurija čejvanovic, Bajrro Derviševic, 
Muhamed Nujčic, Sulejman Topčagic; 

Manifestativnega pohoda po poteh partizan
ske Ljubljane se bi najbrž lahko _ udeležilo 
še večje število članov kolektiva, predvsem 
pa bi morali biti na pohodu bolj organi
zirani. 



e) TOZD Usnje - plast Ljubljana: 
prišla: Dušanka Stankovic 
od!šel: nihče; 

f) TOZD Maloprodajna mreža Ljubljana: 
pri·šli: RozaHja Gregon!č, pušan~a Simic; 
a) TOZD Tovarna USnJa soštan]: 
~ni odstavila podatkov). 

J.B. 

Naš portret 

Na ra:ogovor •smo povabhli do1goletn~ga člana 
kolektiva, tov. Franca DREV~. Z~nJ •Smo se 
od:loOili nudi zarad.i •tega, :ker J~ ~1 med ude
leženci stavke šoštanj'Sikih usnJarJev pred 40. 
leti. Poveda!l je, da se ·C!ogo~ov se iP·~av 
ŽJivo spominja. V tovarno Je pnsel kot ml.~~ 
Eant 1934. leta iln se zaposlil v. ek.strakClJil, 
kjer ,so prekt.ih~aL~ ·les. K<?le;ktlV Je otalk·r~t 
štel okoii 350 lJudL Zarad1 Izredmo slabi·~ 
plač so ,po:st_ajala d-e~a:rc~ .iz dneva v dan boiJ 
nezadovolJru. Zaupmkl TZ obra1ov :so ~~ JP?· 
aajaU z vodstvom podjetja glede pOVlSanJa 
fnezd, vendar prezuspe~no. V_ do!!lu •Svobo~e, 
kjer :se je delav·stvo zb~oralo, _Je b!l s~znanJe~1 
s pripravami na sta<Vko, ki na~ b1 se pn~ 
čela 7. julija 1_93?. le~a. Na dan, ko -so delavci 
začeli ·stavkati, Je b.nl na zletu Svobod. rv C~
lju. Takoj po _vr_:I_litvi v šoš!a?j pa se .Je ,pn
ključil stav;kaJocrm. StavkaJOCI .~elavc1 ·SO;~·~ 
razvrstili okoli tovarne, da b1 prepcl.'e<?~h 
vstop stavkokazom. Klj:Ul? t~mu, ~a s~ Jolh 
preganjali tudi s kamenJanJem, pm Je. l~ 
uspel vstop ·V podje!je z dobro.~~varova11nm 
tovornjaki. Nekaten pa so pnsJi v tovarno 
tudi prek rečice Paike. . v . 
Med samo stavko -so stavkaJOCe nad.zor~ah 
orožniki vendar pa do spopadov m pnslo. 
Stavka Je trajala tri dni in bila zarolj~čena 
10.julija 1935, ko je yodst~ tovarne pnstalo 
na povišanje mezd m spreJem VJseh stavka
jočih nallaj na njihova delovna mesta: 
Tov. Drev se spominja ·tudi dog~dk!l il:Z let!l 
1937, ko je bli.l za•radi tega, ker Je ~~el p~l
pet rdeč nagelj, proglašen za :komumsta In 
pognan iz tovarne. . 
Ko se je leta 1939 pon~vno :z;apos.hl v ~o
varni je delal 20 let pn glad1Lnem s-troju, 
nato '3 leta v čevljarski delavnici, 7 •let v 
centralnem sklladišču, sedaj pa dela ž<:; 3 
leta kot vodja dZJmene v OPUMU .. lV!e~ IVOJnO 
pa je bil na IPriisiLnem delu ·v ~oJašlki.d~l~v
nici v Mariboru. Povedal nam Je, da Je bila 
disciplina v pretekl?~ti na višji rav~i; fJOgoji 
dela pa so •se sedaJ J.Zredno poboljsali. Tov. 
Drevu se za opis njegovih .spom~nov z·ah:r.a
ljujemo iLn želimo, da bi še nadalJe opraoVII.Jal 
svoj,e delo tako vestillo in ruspešno, :kot do-
sedaj. Marjan Zdol!šek 

Rojstni dnevi 
upokojenih članov 
v juniju 

Pisma vojakov 

Minilo je že več kot ~ya meseca, ~dkar sem 
se poslovil od tovarmSlkega kolektiva. Iskre
no .rečeno, mi Je že malo dolgčas po ,sodve
lavcih s katerimi ·sem delal. Morda ste ze 
opazili, da delam siovnič~e _napake in _da me
šam slovenske ·s srbskimi besedam1. Zato 
se v naprej o.pravičuj.em in ne nameriote za-

d. 1 ra -1 tega. / 
V Novem Sadu se počutim kakor doma, iker 
je veliko sošoolc~v iz sr~d1_:j~ ~ol~, !kat~~o se-!11 
končall v Rum1. V voJasmci Je odhooa m 
obilna hrana, tako tda me moreš b-iti •lačen. 
Disciplina je, \kakor v .drugi~1 :~rojašnicah. Nad
rejeni so •vljudn~ in do:stojm, t~).co da Vlsak 
vojak •la:h:ko ,svoJe sk!rb1 pove nJlm b~ez bo
jami. Na kratko povedano,. ne manjka mi 
nič, razen slovenske besede ~ glasbe. 
Usnjarja dobivam redno in se vam za~v.a
ljujem. On mi je edina vez s .sodelavci m 
dogodki v 1kolek1Jivu. . . 
Končal bom s čestitko za l. maJ, pra'llmk 
dela. Celemu ·kolektivu za .praznik obilo uspe
ha v nadaljnjem delu. 
Vsem lepe po:z;drave •vojak Rafael • 
Rafael Krompič V.P. 2667/6 VE - 3 
21002 Novi Sad. 

želeo bih da pozdrav~m ceo kolektiv IUV 
a naročito moje zemljoake Užičane i moju 
smenu u kojoj •sam radio. 
Vojimlir Stall!kie V. P. 3672/11, Postojna. 

Najprej vas ;prav lepo .'Po~drav:ljam in se vam 
zahvaljujem za UsnJarJa, . k1 ga zelo rad 

Del »posadke« upokojencev na izletu. 

a) TOZD usnjarna Vrhnika: 
Ivanlca Arha,r 73let, Alojz Bizjan 65, Marija 
Brence 70, Roza·lija Gruden 61, J~ez Kovačič 
63 Ivan Mat•tias 62, Janez Ob1d 68, Pavla 
P~jser 55, Antonija V.i.dmar 66, Franc Za
kraj-šek 47. 
b) TOZD lgrad Trhnika- opekama: 
Anton Gregorka, Anton Jesenovec in Ton.Oka 
žitko. 
c) TOZD usnjarna š -martno 
V mesecu juniju 1975 bodo praznovali: 
Jože Benegalija 7,1 let, Karel Vlado 63, . .Jo
žefa .Peterlin 54, Pave1 Perme 49, Ivan P1sek 
78, Pav1le Toplak 53, Anton Ilovar 37. 
čESTITAMO! J. B. 

preberem. Javljam se iz vojaš·llice prolet~·
s'k!ih brigad v Ni·šu. Sedaj bo 'kmalu konca
no prvo obdobje vojaŠ!k:ega roka. V .prek?· 
ma:ndo ne grem. Disciplina pa j~ malo vc;čJa 
kot v tovarni, pa se bom tud1 tega pmv;;t· 
dii. Pa tudi požarstev imam že 18 za. sebc;>J_; 
pa bo že šlo, saj •se je .tr~ba vsega p~1vad1t1. 
Pozdravljam VISe delavce 1111 delavke 1:;: obde
lovalnice in dodeiave, posebno pa gasilce. 
Bogdan Turk V. P. 5775 - 3 18002 Niš 

Na začetku mojega !Pisanja vas .pri_srčno .po
ZJdravljam, kakor tudi ves kolekt1v m vse ":'o
dilone delavce. Sporočam ·vam, da .sem preJel 
dve števHkli vašega lista Usnjar, katerega 
sem se razveselil - tako lista kakor tudi 
novic, da se .gradijo obje~ti. Usnj_arja .pre
berem od prve pa do zadnJe strani, ker me 
zanima kako se odvija delo v obratu, .ker 
dmcrač~ nimam možnosti, da bi bH 111a te
koč~m o poslovanju v kolektivu. če morda 
zanima katerega od alanov- delavcev, 'kako 
se .počutim v črni gori, mu lahko 'sporočim. 
Recimo :malo površ111o, živ.ljenje je •takole: 
vse okol.i je ;samo hribovje, kjer me wdiš nič 
druaeaa kakor samo kamenje dn tu pa tam 
kakŠn~ nizko grmičevj.e, ki ga oberejo ovce 
do zadnj-ega lističa. Pul~ti, ko !se ~~mperatur~ 
dvigne na 40" C v ·senci, tedaJ mcesar ne vi
diš na oddaljenosti 2-3 ·kim, ker se zra~k. se
greje .na taiko temperaturo, da se vse 1111h!l, 
kakor da lebdi v .zraJku. Kar zadeva mene, Je 
ViSe v redu, ker 'sem •se že privadil na vo
jaško ž&v.ljenje. Približuje ,se l. ~aj, katerega 
delavci priznavajo za •svoj ,prazmk. 
Zato tudi jaz priosrČillo ·čestitam celemu k<?· 
lektli:vu 1n 'V'sem delovnim ljudem za l. .maJ, 
da bi ga srečno in zdravo še dostikrat praz
novali. 
Srečno! vam želi vojak Ljubo. 
Vse najboljše za praZllik dela .in mnogo 
uspehov v nadaljnjem poslovanju. Obenem 
se vam zahvaljujem za 'Prejete številke Us
njarja. P·rosim, če mi ga sedaj .pošiljate na 
naslov. 
Anton Novak V. P. 5912/25, Titov Veles Ma
kedonija. 
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Ob prerano 
ugaslem življenju 
Silvi v slovo 

DRAGA SILVA! 

Po lepem sončnem koncu tedna in prijetni 
nedelji nas je zgodaj v poned€?ljek ol! .pri
hodu na de1o bridko presenetila novica o 
tvoji tragični smrti. Mal<? z~ te!n je }zo~e
šena ·črna zastava opozonla se tiste, ki auso 
bili obveščeni, da je preminil čla~1 našega 
kolektiva. Navadno gre v takem •pnmeru za 
upokojenega člana ali pa takega, za ]mte· 
rega je že vsem znano, ~a so mu ure s~ete. 
Ob tvojem tragičnem pnmeru, dr~ga Srlva, 
pa je vsakega od nas pretresla bndk~ vest, 
saj nismo .računali, _da b<; •lepeg~ ma}skega 
dne iztrga[a usoda IZ nase .sredine 21-le!Jro 
dekle ki je komad zakoraka1o •samostOJno 
v živbenje, ki si je •S rp·rizadevnim. vsa:~o
dnevnim prihajanjem na d_elo grad:lo. :lJIV~ 
ljenjski obstoj in z zaupanJem ter zelJami 
gledaJo v prihodno~t. . v• • • • 

Znano nam je, da SI dosleJ od ZIV1JenJ!i1111:_ela 
bore malo, prepričani pa sn:;o, da s~ v ste
vilni družini naMa toliko toplme, da SI zbrala 
dovolj poguma lin s st~lno za~~sl~tvijo za
stavi'la korake samostoJnemu ZIVlJenJU na-
proti. . . " . 
Ceprav si b1Ia nekoliko. trhleJsega_ ~d~avJa, 
so tvoje ožje soclelavke m predstoJn~ki .zad
nja leta občutili, da si ubral~ pra~I ntem 
ter s svoj·im vestnim delom l!l mirno na
ravo doprinašala k uspehu svoJe enote. . . 
Ceprav si .imela precej daleč o~ doma, niSI 
poznala ovire, marveč si z vožnJO ~ vlakom 
in avtobusom, kar prav gotovo n~ ugo~no 
in prijetno, v·sakodnevno dal~ SVOJ dele;z: k 
uspehu podjetja. R~vno .s takim ravn~nJe~l 
si si zagotovila svoJe mesto v kolektivu m 
izborila svoj prostor na soncu. 
Draaa Si.lva! Teh nekaj besed v slovo ob 
odp~tem a.robu smo ti za tvoje sedemletno 
tovarištvo"' dolžni izreči, vendar je •to težko, 
ker je posledica tragičnega t•renutka •preveč 
skeleča, tvoja nenadna smrt tako pretres
ljiva. . . . . v • 

Celotni kolekt:lv ti ob preram smrti zell, 
naj ti bo l~hka zeJ?ljica tu~aj o~ šum~či 
Savi v zavetJU zeleruh zasavskih hmbov, kJer 
je umrlo tvoje mlado življenje. 
v .sem tv:ojim dragim pa .izrekamo ,iskreno 
sožalje in želimo v težkih ·dneh mnogo no
tranje moči, da bi težko izgubo laže pre
boleH. 

Kolektiv 
IUV - TOZD usnjarna 

šmartno 

Zahvala 

Ob boleči in . prerani Jzgubi naše ljubljene 
hčerke, sestre in tete 

SILVE šPEHAR 
se iskreno zahvaljujemo vsem član·om kolek
tiva •iz IUV TOZD Usnjarna šmartno, ki so 
karkoli pomagali ob najtežjili trenutkili, za 
podarjene vence in cvetje, za spremstvo na 
njeni zadnji poti, za izraženo sožalje, za po
slovilne besede tovariški Tatjani. 
Posebno pa se zahvaljujemo sind1ka1ni orga
nizaciji, predsedniku sindikata Antonu Po
glajenu za požrtvovalnost in njegov trud. 
Vsem še enkrat iskrena hvala. 
žaluj oči: oče, mati, sestre in drugo sorodstvo. 
Sava pri Litiji, dne 20. maja 1975 . 
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Silva špehar 

Sodelavec! 

že večkrat so bile na silo odprte garderobne 
omarice. Iz njih •si na nedovoljen način ;y-z~l 
delovno obleko in obutev sodelavcen1, CIV•I•l
na oblačila in denar. 
Vprašaj se ·in zamisli: Zakaj sem ~o naredil? 
Ali mi tovarna ne daje ·vseh osebmh varoval
nih sredstev, ki jih potrebujem za delo na 
delovnem mestu? Ali ne prejmem dovolj o
sebneaa dohod·ka, da se lahko na pošten na
čin p~ežiVlljam? Cigava so sJ.-~dstva, ~i jH~ 
dajemo za nabavo garderobmh omane, ki 
jih jaz nasilno :in brezobzirono uničujem? 
Ved!, da takšna dejanja •ne trajajo v nedo
gled. V tvojem prepričanju, da te je _nemo
o-oče odkriti boš slej ko prej napravil >>na
pako.« Ra:z.krinkal te bo sodelavec, tvoj 
»pri:jatelj«, }cii si mu kradel! Kako ti bo ta
krat pri !Srcu? Mu boš upal pogleda[t v oči? 
Ali so sploh mogoče besede za opravičilo? 
Prihajamo na delo, ki nas druži kot veliko 
družino, ki ima pred ·seboj enake oilje - ti 
pa del delovnega časa porabiš, da viamljaš 
in kradeš tisto, ki je naše, ki je od ,tvojega 
sodelavca in kar tudi on potrebuje. 
Izgubljeno dobro ime .ni lahko pov.rniti. Tatu 
med nami ne bomo spošl!ovali. Na povsem 
samoupravni način boš izločen iz naših v,rst, 
kot že nekateri pred teboj. 
Obžalovanje jn solze ne morejo zbrisati pe
čata tatu. 

P. P. 

Takšni smo ... 

»Zdravo Jana! Greš danes na sestanek?« 
sprašujem sodelavka. 
»Ja, ali .si čisto ob pamet ... ?<< 
Zamišljeno jo pog·ledam in odsotno priki
mam. Ničesar ne rečem, ker vem, da nima 
smisla. Premišljujemo, kako se bo tudi da
nes končal sestanek MO v desetih minutah, 
ker se ga nas bo udeležilo zopet sedem, mo
goče osem ... od 300 mladincev. 
Ura je dve. Grem po tovarniškem dvorišču in 
opazujem v;rvež na njem. Nekateri hodijo po
ča,si in utrujeno, drugi spet tečejo, da ne bo
do zamudili avtobusa. Večina v tej množici 
pa so mladi. Mladi, ki so dobili vabila za 
sestanek, pa so jih odvrgli, kdo ve kam. 
Spomnim se na mladince med NOB. Koliko 

so pretrpeli, se žrtvovaLi . . . Pa potem po 
vojni, ko je bi·la naša domovina porušena 
in opustošena. Marsičemu so se odrekali 
in delaLi udanniško na vasi, na cestah ali v 
mestu. Koliko ur so rpregarali s krampom in 
lopatam v rokah, pa ni nikoli nihče vprašal 
- kje je plačilo? To so bili pravi mladinci. 
Pa zdaj? Zdaj nam ni treba urejati cest, ker 
to opravi komunala, ni nam treba popra'-'
ljati porušenih hiš. Zdaj posedamo v lokalih 
in se pogovarjamo o vsem mogočem, naj
večkrat o neumnostih. 
Vel-iko nas je v našem podjetju in verjemite: 
z delom in .sodelovaijem bi lahko dosegli 
marsikaj. Toda zaenkrat nas je lahko sram, 
ker s svojo nezainteresiranostjo nismo na
pravili še ničesar. In čisto upravičeno obrav
navajo našo organizacijo kot »ra·k!ovo«. 
Zato dragi mladinec in mladinka, če bosta 
brala te vrstice, se maJo zam1slita, ali je res 
tako hudo ostati eno uro na ses·tarrku in .k!daj 
prijeti za kakšno elelo? Ce bo koga »zapekla 
vest<<, mm~da na naslednjem sestanku ne bo 
več samo osem udeležencev!? 

MEG 
(IUV TOZD Usnjarna šmartno pri Litiji, 

konfekcija usnja) 

Slabe udeležbe mladih na sestankih, slab 
odziv pri raznih akcijah se odraža tudi v gla
silu Usnjar, kjer so prispevki zelo redki, 
kljub vsakokratnemu spodbujanju s strani 
uredniškega odbora pri predlaganju progra
ma za vsako številko. 

Najdenček 

Nekega jutra je v nekem znanem podjetju 
eden od delavcev za k!upom zabojev našel 
dojenčka. Vzel ga je v naročje, o tem obve
stil s·vojega preddelavca, nato pa ga je po 
»instančni<< poti predal svojemu mojstru. 
Mojster je najdenčka predal obratovodji, ta 
pa tehničnemu direktorju. Nato se je sestal 
rkolegij in razpravljal, če je podjetje do tega 
najdenčka odgovorno ... 
Kolegij se je končno odločil za uporabo SO· 
dobnih tehnik upravljanja in sestavil pro
jektno skupino, saj je sodil, da gre za nalogo, 
ki je po zaključku projekta opravljena. 
Projektna skupina je zasedala več mesecev 
in končno vods·tvu predložila spomčilo: 
l. V našem podjetju noben par delavcev ne 
sodeluje ta:ko tesno, da bi mogel nastati tak
šen izdelek. 
2. Pri nas ničesar ne delamo z veseljem in 
ljubeznijo. 
3. Pri nas so V·Se ·stvari brez glave in nog. 
4. Pri nas še nikoli ndsmo ničesar naredili v 
devetih mesecih. 



5. Zaključek: Otrok ni naš. Našemu podjetju 
ne more nihče naprtiti odgovornosti za ta 
izdelek. 
(Iz glasila delovne skupnosti Tovarne strojev 
Maribor, št. 16 - leto IV.). 

Kako naročimo 
knjige in revije 
Prešernove 
družbe 

Naročnike Prešernove družbe nabirajo za
upniki Prešernove družbe, ki so v vseh obči
nah in večjih \krajih, v delovnih organizacijah 
in po šolah. Naročnike zbirke romanov 
»Ljudska knjiga« in revije »Obzornik« prav 
tako nabirajo zaupniki Prešernove družbe, 
pa še posebej pooblaščeni akviziterji ter •lmji- · 
!!arne. »Obzornik« je moč kupovati tudi v 
.k:njigamah. Vendar pa je tak n~čin kupov~
nja »Obzornika« in romanov >>LJudske knJI
ge<< dražj<i, zato priporočamo naročanje vna
prej za celo leto. č~ ne zmoret~ ~eloletn<:; 
naročnine naenkrat, JO 'lahko placuJete tud1 
·na obroke. 
če vam zaupnik Prešernove družbe ni pri 
rok·i lahko vse naše izdaje naročite narav
nost' na naslov: PREšERNOVA DRUžBA 
61000 Ljubljana, Opekarska-Borsetova 27 
telefon 21-440, čekovni •račun 50100-678-45127. 

PREšERNOVA DRUžBA 
je družbena kulturna organizacija, ki j~ je 
ustanovila Socialistična ll·veza delovnega lJUd· 
stva Slovenije leta 1953 s posebno nalogo, 
ela skrbi za širjenje dobrih, naprednih knjig 
med vsem slovenskim ljudstvom ter tudi 
druO'ače skrbi za dvig l\!ulturne ravni ljud
.stva~ Svojo organizacijo ima razpreden? po 
vsej deželi, zlasti p~ si. prizadeva, da ·~JI za
jela delovne ikolekt1ve 111 ustanove. Pn tem 
se opira na •pomoč sindikalnih in drugih 
družbenopolitičnih organizacij in še posebej 
kulturnih skupnosti. 
Družbo vodi poseben izvoljeni glavni odbor, 
·sestavljen iz številnih kulturnih in družbenih 
delavcev ter zaupnikCJIV, ki predstavljajo član
stvo Prešernove družbe. 
Gmotno podpirajo Prešernovo družbo zlasti 
;kulturna skupnost, •regionalne kulturne !Skup
nosti, številne delovne organizacije, pa tudi 
z oglasi v kolerdarju in >>Obzorniku«. 
Prešernova družba izdaja vsako leto poseb
no zbirko za vse ·s·voje Olane. Doslej je izš.Io 
v ·tej zbirkiv 147 knjig v 6,361.~~0 :izv~dih, o9-
tega je druzba dala 17q)59 l"nJig ~~d1 zameJ
skim Slovencem v I.tahJI 111 AvstnJI. Kot do
po~nilo letnim zbirkam izdaja Prešernova 
družba posebno zbirko romanov >>Ljudska 
·knjiga«. Doslej je izšlo v tej zbirki 135 ro
manov v 1,045.160 icvodih. Revija >>Obzor
nik«, ki ima zlasti poučni in poljudnoznan
·stveni značaj, izhaja že 20 . .leto, izšlo je 21 
letnikov, skupaj torej nacl 1,566.740 zvezkov. 
Tako je Prešernova družba v dosedanjem 
22-letnem obstoju poslala med slovensko 
11juclstvo 8,973.810 knjig in revij. Poleg širje
nja dobrih knjig se je družba trudila tudi za 
splošno širjenje lmlture med ljuds·tvom s 
prirejanjem kulturnih ·i:n literarnih .večerov 
ter vlagala številne napore za širjenje dobre 
knjige nasploh. 
Prešernova družba pričakuje poživljeno pod
poro svojemu poslanstvu, tako od družbeno
političnih in zlasti .sindikalnih organizacij, 
;kot od šol in vseh kulturnih ustanov. Poseb-

no je potrebna pomoč pri širjenju zaupniške 
mreže v delovnih kolektivih v mestu in na 
podeželju. Ne pozabimo, da je mogoče trajni 
tehnični in .gmotni napredek našega delov
nega ljudst'Va zagotoviti le z njegovo nepre
stano kulturno preobrazbo. 
V letu 1975 bo Prešernova družba izdala za 
svoje naročnike naslednje knjige: 
člani, ki bodo imeli plačno članarino do 30. 
junija ,bodo prejeli še knijgo: Povest o 
dobrih ljudeh Miška Kranjeca. 

PREšERNOV KOLEDAR 1976 
Koledar za leto 1976 se bo od letošnjega le 
nekoliko ločil: medtem ko smo letošnji let
nik posvetili poglavitno trideseti obletnici 
zloma cl·ruge svetovne vojne, bo Jetnik 1976 
spet posvečen .predvsem vsakovrstnim raz
•pravam iz problematike našega domačeg~ 
·živ1jenja in svetovne politike. Seveda pa tucl1 
ne bo manjkalo v njem leposlovja. Tako bo 
tudi, ka1kor vedno, bogato okrašen s •slikami. 
Roman PLAT ZVONA (Beno Zupančič) 
Knjicra je sicer že izšla pred Ieti v Cankar
jevi ~aložbi, vendar ·v nillki nakladi, tako da 
našim naročnikom ni bila dosegljiva, pred
vsem tudi za•radi cene. Roman .ponatiskuje
mo zaradi njegove vsebine, zato ker je knji
O'a zares odlično napisana, in bi bila škoda, 
da je naši bralci ne dobijo v ro~e. Opisuje 
pa avtor v -romanu ·rast mladega doveka tlk 
.pred druO'o .svetovno vojno v krajih dveh 
;svetov: H~vaš.ke in Slovenije, kraje ob Sotli, 
1kar tudi daje posebno draž knj.igi. Beno Zu
pančič je pisatelj - . d~n~s že iz s~·edn.j~ga 
pisateljskega rodu, k1 s1 je z nekaj knJiga
mi ustvaril pomemben sloves. 
Roman HišA UMIRAJOčiH (Milena 
Mohorič) 

Milena Mohoričeva je bila kar četr~ stol~tja 
v bolnišnici. Pred vojno zna'l1a pisatelJICa, 
je .po vojni ·pop?ln?ma u.tilmila - vs~j . vi~ez 
je bH tak. Po njem oS·J:?lrtl pa 1smo .~O:b~h nJ.~n 
roman, :ki ga je nap~~.ala y boln~smc1: ~1sa 
umirajočih. PresenetlJliVO Je, da Je ~o nJeno 
•najboljše delo. Resda)e. rom~~ ~ap1~an re~
listično .kakor so pac pisatelJI p1sah nekoe, 
toda zdodba sama je dovolj ž.ivahna, .polna 
do.gaja~ja. ·Prikazuje pa nam okolišoi:ne kon
cem preteklega stoletja na vzhodnem šta
jerskem s [Jrimesjo takratnih političnih bo
jev med :rocloljubi in nemškutarji. Prepri
čani smo, da bodo naši 1bralci našli v ro
manu dovolj mikavnega, vsekakor pa nepo
il1arejen umetniš-ki svet. 

POVEST O DOBRIH LJUDEH 
(Miško Kranjec) 
Do pomladi bo po tej povesti narejen barvni 
film, ·tako da -si ga bodo medtem že _naš~ na
ročniki lahko ·ogledali in bo tem ;l?_olJ makav
no branje. Po'Vrh vsega pa bo knJiga bogato 
ilustrira'na s filn1s·J...imi posnetki, da bo še 
bolj pri'Vlačna. 
Mladinska povest PTičKI BREZ GNEZDA 
(Fran Miličinski) 
Zaradi pomanjkanja dobre mladinske Hte
·rature, hkrati pa v želji, da bi ustregli rv.sem 
tistim našim narooni'lmm, ki si želijo .poleg 
drugega 1tudi domačo klasiko, ki še v želji, 
da bi ustregli mlademu -rodu, ki ima po šolah 
to klasično mladinsko povest Milčinskega za 
obvezno čtivo, smo se odločiU, da damo v 
program naše letne knjižne zbirke to večno 
•živo, a tudi vzgojno povest. MilčiJJJs1ki je mla
dino prav dobro poznal, saj je na sodišču 
prav on s1kl·bel za varstvo ot·rok. Pa se mu 
je rodila nekoliko hudomušna povest o dru
žini, 1kjer so otroci - kakor tudi dandanaš
nji v mnogih primerih - prepuščeni samim 
·sebi. 

HIGIJENA IN KOZMETIKA 
Priročnik, ki bo dobrodošel v vsaki •hiši, bo
do napisali znani strokvnajki: .prof. dr. Ivo 
Bonač, dr. Dušan Horvat in Manja Pečnik
Vovkova. živeti zdravo, urejeno in lepo je 
cilj vsakega posameznika in vse družbe, kar 
pa ni lahko, saj človek in njegovo okolje 
ogrožajo nove nevarnosti, ki se porajajo v 
načinu živ.ljenja. Napotki v priročniku nam 
bodo koristni vsak dan. Knjiga je smotrno 
nadaljevanje priročnika »Rastline in naše 
zdravje«. 

Prešemova družba Ljubljana - 1975 

Zbirko bodo naročniki prejeli v novembru 
1975 za 70 din, vezana v platno (koledar bo 
broširan) pa bo velljala 100 din. 

Drobne 
• • • 

zanLmLVOStL 

HUDA OBRATNA NEZGODA V AMERišKI 
USNJARN! WISCONSIN LEATHER CO. 
MILWAUKEE 
Pred kratk,im je bilo objavljeno v strokov
nem časopi!su, da je prišlo v usnjami Wi·s
consion Leather do hude obr.atne nezgode 
zaradi površnosti pri praznjenju kamionske 
cisterne .s k1slino, iki .so jo pomotoma pri
ključili na rezervoar za aLkalije. Nas.tal je 
strupen .plin, ki je takoj usmrtil .dva delavca, 
trideset pa je bHo težje in lažje ranjenih, 
med .njimi 9 gasilcev, ki so prišli reševat. 
V podobni nezgodi pred u1ekaj Jeti v Nemčij•i 
so izgubili štirje delavci življenje, prav tako 
zaradi praznjenja v napačno oisterno. 

POžAR V šVEDSKI USNJARN! 
V usnjami AB GLACELEDERFABRIKEN, 
Kavlinge je 11. marca letos požar popolnoma 
uničil dva doclelavna prostora, kjer so bili 
brizga<lni stroji ter 70.000 kož. Takojšnja 

· reakcija zaposlenih, 1ki so .precej kož rešHi iz 
nevarnega območja, je preprečilo še večjo 
škodo. 

Ali naj za čisto okolje skrbe le otroci in 
učitelji in morda še turistično društvo? Ali 
smo opazili, ela nekaj dni po akciji pobira
nja ramih odpadkov ni bilo na Vrhniki nič 
bolje? 
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BOLGARI BODO GRADILI USNJARNO 
V PAKISTANU 
V k•raju PESHAWAR je biJa septembra lani 
podpisana pogodba med Sarhad Developmet 
Authority .in Bolgarsko ·vladno delgacijo za 
gradnjo usnjarn v GHAZI v [pOkraj.ini HA
ZA:RA. 
Dnevna .proizvodnja bo 1.800 m2 raznega zgor
njega usnja ,j.n 400 rog podplatov. 

ZMANJšANJE UVOZA čEVLJEV 
V AVSTRALIJO 
Zaradi zaščite domače čevij .arske industnije 
je avstralska Vilada določila kvoto za uvoz 
čevljev IV letošnjem letu v višini 70 °/o la!nsko
letnega uvoza. Ta ukrep je bhl nujen zaradi 
izredne težke situacije, v kateri se nahajajo 
domači izdelovalci obutve. 

NOVO AMERišKO IMPREGNACIJSKO 
SREDSTVO ZA USNJE 
Ameriška tovarna NOPCO iz New Jerseya je 
razvila novo impregnacijsko sredstvo -
dvokomponentno. 
Ena komponenta DINOTAN trn R - 1 se 
doda pri p.ostrojenju, druga DINOPOL trn N 
pri maščenju. Obe reagirata ·s krom •sulf.a
tom in ko~nimi vlakni tako, da njihove hi
drofi1ne Ja:stnosti spremene v hidrofolne .. 
Neimpregnirano usnje, k1 se pni .preizrousu 
premoči pri 100 rpregibih, po im;preg.naciji 
zdrži 1 mi:lijon pregibov. 
Podobno p1:1imerna je ta impregnacija .za ke
mično čiščenje usnja. 

KOžE VELIKIH žAB S TAJVANA 
Strokovnjaki s Tajvana izbolj-šujejo načine 
vzreje velikih žab (hull!frog), da bi mogJ:i rnji
hove korže uporabiti za obutev, pasove, tor
bice .in :rokavice. 
Obstaja ceJa kopica problemov, ki jih mora
jo rešiti, predno bi mogli začeti z masovno 
prede1avo 'kož teh živali. To je ·izjavila Joint 
Commi•ssian on Rural Reconstruotion IV Tai
peu. Toda začetni poizkusi so biJi uspeš.ni in 
pos1i z rejo teh živali imajo veliko rprihod
njost. 

Leather 2/75 

Tekmovanje 
športnikov 
kegljačev 

Kegljaški k!lub Tenkist Vrhnika je 11. maja 
1975 pod pokroviteljstvom Krajevne slmpno
sti Vrhnika organiziral kegljaški turni·r ;v .po
častitev 30. obletnice osvoboditve in v poča
stitev občinskega praznika 6. maja. 
Sodelujoče eldpe so dosegle naslednje re
zultate: 

l. KK Ilirska Bistrica 
2. KK Donit Medvode 
3. KK Tenkist I. Vrhnika 
4. KK Tehnika Ljubljana 
5. KK Brest Cerk!nka 
6. KK Invalid Ljubljana 
7. KK Viator Ljubljana 
8. KK Medvode 
9. KK Tenkist Vrhnika 

10. KK Domžale 

Keglji 
881 
872 
846 
834 
833 
820 
805 
800 
799 
778 

Po tekmovanju je bila v prostorih hotela 
Mantava s·večana podelitev pokal!ov in tova
Tiško srečanje. Predsednik krajevne skup
nosti Vrlmika A:ndrej Grarnpovčan je prvim 
trem ekipam pode!H pokale. Vzdušje ob 
.pesmi :in harmoniki bo vsem prisotnim keg
ljačem ostalo še dolgo v prijetnem spominu. 
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Harmonika kegljačev INVALIDA m njegovi 
tovariši so prispevali k temu, da smo bili 
ob koncu kegljači TENKI STA uspešnejši kot 
Jut turnirju. 

Kegljači vseh kljubov smo izrazili željo po 
pogostejših takih srečanjih, kjer ne bo naj
pomembneje dosegati pr;va mesta, ampa:k se 
spoznavati in zbliževati •ter ustvarjati ,prija
teljs·ke odnose med športniki - l<egljači. 

K. I. 

Kapetan kegljačev !GRAD preje1na zasluženi 
pokal, osvojen v TRIM ligi, ki ga je podelila 
TTKS Vrhnika, po pohodu po partizanskih 
poteh Vrhnika, ki se ga je udeležilo nacl 
700 občanov. 

V si za enega - eden za vse; nasprotnikov 
koš je le eden in prav tako tudi zmagovalec 
tekme. Sedanje moštvo bo moralo vložiti še 
nekoliko 1zapora, da bo tako uspešno, kot 
prednik i, ki so na tej fotografiji. 

V nadaljevanju 
se bomo morali 
zelo potruditi 

Konec aprila ·Se je zopet pričelo tekmovanje 
v I. A. republiški ligi. V tej ligi moštvo Vrh
nike nas•to.pa že vrsto ·let zelo uspešno, saj je 
·pred dvemi Jeti osvojHo celo naslov republi· 
škega prvaka. 
Vsi 1i uspehi so ibili plod dela generacij igral
cev, l~i pa se je ,zadnjo jesen in pomlad moč
no razredčila. Trije igralci, na katerih je slo
nelo vse breme dgre ·in ki so k ·preteklim 
uspehom največ prispevali, so odšli na slu
ženje vojaškega roka. To so Globačnik, de 
Gleria in T. Gantar. Poleg njih pa je naše 
vrste zapustil tudi mladi Paternost, ki .je s 
svojo at·raktivno igro navduševal vse. V želji 
za napredkom je prestopil v ljubljanski_ Slo
van, ki mu prav gotovo lahko zagotovi bolj
šo koša1:1karsko perspektivo. Tako se je ekipa 
zmt'šla pred .pričetkom 'tekmovanja v :veliki 
zagati. 
·Postavlja se vprašuje, če je ekipa, sestavilje· 
na pretežno iz mladih ni nei~kušenih illgral
cev, s:posobna nadaljevati dosežene uspehe. 
Morda v per·spektivi, takoj .pa ·prav gotovo 
ne. Zato so ambicije moštva ·veli.ko skronmej
še, kot v preteklosti. Nihče ne razmišlja več 
o tem, ali borno .p!'Vaki, ali se bomo uv1:1s:tili 
v v.išje tekmovanje? Naše želje so veliko 
1skromnejše. želimo se obdržati v najvišjem 
republ1škem tekmovanju in k temu cilju bo
do usmerjeni vsi naši napori. Zavedati se 
moramo, da je ta naloga izredno .težka, us
peh pa zelo negotov. Z ekipo, ki je i~gubHa 
praktično celo peterko - ·osta-l je le eden -
bomo zelo težim obdržali 'korak z rnajboljši
mi. Pridobi.U smo sicer izkušenega igralca, 
to je Andreja Osterca, bivšega igralca Oliim
pije iz Domžal, rkar pa nam še ne zagotavlja 
uspeha. Treba bo preHti litre in litre znoja na 
treningih, na tekmah pa igrati borbeno in 
disciplinirano, sicer se nam ·lal1ko zgodi 
najhujše - izpad v nižje tekmovanje. 
Letos je konkurenca izredno močna. Iz II. 
zvezne lige sta se vrnila Ilirija in Rudar, 
Trigla'V in Beti sta boljša kot kdajkoli, ostali 
:pa kot že vsa leta i2lredno nevarni. Tako bo 
v boju za obtsanek vsaka točka zelo .pomem
bna. Na domačem igrišču si ne bi smeli pri
;voščiti spodrsljajev in bi morali veliko ve
,čino srečanj odločiti v svojo korist, pa tudi 
s tujih 1erenov prinesti kaklšno točko. Le 
tarko si bomo zagotovili dovolj točk .jn mesto, 
ki nam zagotavlja sodelovanje v I. A ligi 
.tudi v prihodnje. 
Da napovedi niso prečrnoglede, dokazujejo 
tudi prva tri srečanja, ki smo jih že odigrali. 
V Madboru nas je premagal Branik, doma 
·Smo pokleknili proti Triglavu, v Ljubljani pa 
smo moraLi v zadnjem delu igre pr.iznati 
premoč Ilirije, čepra'V smo večino tekme vo
dili. Tako srno po treh kolih na predzadnjem 
mestu in še nismo okusili zmage. V nada
ljevanju se bomo morali zelo potruditi .in u
pamo, da bomo v naših prizadevanjih uspeli. 
Volje in borbenosH moštvu ne manjka, to pa 
tudi nekaj pomeni. 
V začetku maja je trenerske .posle ekipe pre
vzel novi trener Peter Weibl iz Ljubljane, ki 
bo svoje bogato košarkarsko znanje in iz
kušnje gotovo znal rpenes·ti na mlade igralce. 
V njegovem delu mu .želimo veli!ko uspeha . 

K. S: 


