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22. julij 

22. julij je dan, ko je leta 1941 v Sloveniji 
počila prva partizanska puška in naznanila 
podjarmljeni Evropi in ostalemu svetu, da se 
slovenski narod ne bo preprosto vdal v uso
do, ki mu jo je namenil okupator. 
Ni slučaj, da se je partizansko gibanje naj
prej začelo v nemški okupacijski coni, ki je 
obsegala štajersko in pa del Gorenjske se
verno od Save, kajti Nemci so že takoj po 
okupaciji začeli s politiko strahovlade in 
s tem jasno pokazali, kakšne cilje zasleduje
jo; obstoj slovenskega naroda je bil resno 
ogrožen. Da to drži, potrjujejo Hitlerjeve be
sede ob njegovem obisku v Mariboru kmalu 
po zasedbi: deželo naj bi naredili tako nem
ško kot je že ostala štajerska (op. p.: v mi
slih je imel nemško govoreči avstrijski del 
štajerske). Tako je že maja 1941 Eichmann 
prejel ukaz, naj bi pripravil natančni »vozni 
red« vlakov z izgnanci. že v začetku meseca 
junija zasledimo prvi vlak z najbolj zaved
nimi slovenskimi družinami. Ostali ukrepi, 
ki so skoraj v celoti prepovedovali rabo slo
venskega jezika na javnih mestih - šli so 
celo tako daleč, da tudi na nagrobnikih niso 
dovoljevali slovenskih imen in napisov - in 
predvideli najstrožje kazni za vsa sumljiva 
dejanja, so imeli za cilj zatiranje uporniškega 
duha med prebivalstvom in pa postopno raz
narodovanje. Italijani v svoji okupacijski 
coni - ljubljanski pokrajini - niso mnogo 
zaostajali za svojimi močnejšimi zavezniki 
in tudi tu so kmalu po zasedbi začeli polniti 
ječe in taborišča z zavednimi Slovenci. 
Kako pa so ti dogodki odmevali med naro
dom? 27. aprila 1941, ko so na pobudo komu
nistične partije vse napredne sile ustanovile 
Osvobodilno fronto (v prvem obdobju do fa
šističnega napada na Sovjetsko zvezo, 22. ju
nija 1941, je nosila ime protiimperialistična 
fronta), so že začeli s prvimi pripravami na 
oborožen odpor. V času, ko je bila Hitlerjeva 
Nemčija skupaj s svojimi zavezniki na vrhun
cu, se je mali narod - razkosan med tri oku
patorje - odločil, da se zoperstavi usodi. 
Ogenj upora se je vse bolj širil, strelom v 
Tacnu so sledile ~se zahtevnejše in množič-

Oblaganje - dograjevanje vagoneta 

nejše akcije, v začetku redkim upornikom so 
se pridružile širše množice. Narodnoosvobo
dilna vojska je ob podpori vseh zavednih 
in poštenih ljudi spet vrnila narodu svobodo 
in neodvisnost. V. č. 

Kljub precejšnjemu 
• v uvozu Je nasa 

bilanca v mednarodni 
menjavi pozitivna! 

V zvezi s splošnim gospodarskim položajem 
in novimi gospodarskimi ukrepi smo zasta
vili glavnemu direktorju nekaj vprašanj, ki 

se ob tem nanašajo predvsem na naše po
slovanje. 

Sedanji rezultati gospodarskih gibanj tako v 
celi državi kot v naši republiki kažejo, da na 
nekaterih bistvenih področjih precej odsto
pamo od ciljev, ki smo si jih zastavili z reso
lucijo o družbeno ekonomskem razvoju. Ka
tera so ta področja in kakšni so vzroki od
stopanj? 

Najbolj pereče je neskladje zunanjetrgovin
ske menjave, področje cen, investicij ter 
splošne in skupne porabe. Industrijska pro
izvodnja sicer narašča, vendar v precejšnji 
meri na račun zalog in večjega zaposlovanja, 
vse premalo pa na povečanje proizvodnje 
vpliva delovna storilnost. Obenem pa je čutiti 
vse bolj povečanje stroškov na račun dohod
ka, katerega porast nazaduje. Po drugi strani 
pa sredstva, predvidena za skupno in splošno 
porabo, naraščajo hitreje od predvidenih. 
Velika prekoračenja zaznamujemo tudi pri 
investicijah, ki pa so obenem tudi mnogo
krat nepokrite, ni zanje zagotovljenih sred
stev ali pa se financirajo iz obratnih sred
stev. Najtežavnejši pa je vsekakor položaj na 
področju zunanjetrgovinske menjave, kjer se 
razlika med izvozom in uvozom že od začet
ka lanskega leta še povečuje in ogroža našo 
mednarodno likvidnost. Splošna ugotovitev 
je, da sedanji položaj zahteva temeljite in 
hitre akcije za izboljšanje položaja in vso 
resnost in odgovornost vseh dejavnikov pri 
izpolnjevanju ukrepov in nalog. 



Montaža GENERATORJEV v novi opekarm 

Nam lahko poveste, kakšne ukrepe so pri
pravili zvezni organi v zvezi z dosedaj pove
danim in na čem je bistveni poudarek? 

Najpomembnejši ukrepi se nanašajo v prid 
izboljšanja položaja v zunanjetrgovinski bi
lanci. V ta namen so zvezni organi izdali od
lok, po katerem lahko posamezna delovna 
organizacija uvozi v letu 1975 surovine, repro
dukcijski material in rezervne dele v enaki 
vrednosti kot v letu 1974 le pod pogojem, da 
letos poveča izvoz vrednostno za najmanj 
20 % oziroma količinsko vsaj za 10 Ofo, sicer 
se ji sredstva ustrezno zmanjšajo. Posebna 
navodila veljajo tudi za uvoz opreme, in si
cer je predvideno, da mora vsak uvoz opre
me biti pokrit s 30 ~lo vrednosti te opreme z 
izvozom. Zato morajo podjetja vsakega l. in 
15. v mesecu pošiljati zveznemu sekretariatu 
za zunanjo trgovino točne podatke o izvozu 
za enako obdobje letošnjega in preteklega 
leta in tako stalno dokazovati svojo izvozno 
sposobnost glede na omenjeni predpis. Za 
točnost takih podatkov odgovarja finančni in 
glavni direktor OZD, v primeru neresnično
sti navedenih podatkov pa je delovna organi
zacija kaznovana z znižanjem uvoznega kon
tingenta. Ta ukrep je pričel veljati z mese
cem junijem. 
Naknaden ukrep z veljavnostjo od 21. junija 
do 31. decembra 1975 pa prinaša še posebne 
omejitve za uvoz nekaterih surovin, repro
dukcijskega materiala, opreme in blaga širo
ke porabe, med temi so tudi surove goveje 
kože, vse vrste usnja, nekateri pomožni ma
teriali, stroji in rezervni deli, okovje, zadrge, 
gumbi itd. Uvoz omenjenih materialov je 
možen le na osnovi soglasja zveznega sekreta
riata za zunanjo trgovino. 
Glede investicij se zahteva natančno izpol
njevanje vseh predpisov, tako glede doku
mentacije kot zagotovitve potrebnih sred
stev. Za kršenje teh predpisov so predvidene 
stroge kazni za odgovorne osebe in v skrajni 
meri predvidevajo tudi 3-mesečno zaporno 
kazen. Kar se politike cen in osebnih dohod
kov tiče, pa se je treba dosledno držati 
navodil, določenih v družbeno ekonomski re
soluciji. 

Kako bodo novi ukrepi ekonomske politike 
vplivali na poslovanje naše delovne organi
zacije in kakšno je stanje pri nas? 

Odlok o vezavi uvoza z izvozom nas ob ta
kih izvoznih rezultatih, kot smo jih dosegli 
v prvem polletju, ne bi smel presenetiti in se 
nam za zdaj ni treba bati zmanjšanja uvoz
nih možnosti, saj s skoraj 30 Ofo povečanjem 
izvoza proti lanskemu letu presegamo nove 
zahteve za 10 Ofo. Močneje nas lahko prizade
ne najnovejši ukrep o možnosti uvoza neka
terega reprodukcijskega materiala, opreme 
in izdelkov le na podlagi soglasij, kar še po
sebej velja za surove goveje kože, opremo, 
nekatere rezervne dele ter pomožni in okra
sni material za konfekcija in galanterijo. V 
kolikor bi na tem področju morali v večji 
meri zmanjšati uvoz, bi lahko prišlo do zelo 
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neugodnih zapletov v nekaterih naših temelj
nih organizacijah. Vendar pa lahko upravi
čeno pričakujemo, da bodo delovne organi
zacije s tako ugodno zunanjetrgovinsko me
njavo, kot je naša, imele pri reševanju so
glasij za uvoz tudi več možnosti za ugodne 
rešitve le-teh. če še dodamo, da nimamo ne
pokritih investicij, da glede cen in osebnih 
dohodkov ne presegamo družbenih meril, pa 
tudi sicer dokaj dobro poslujemo, bi morda 
lahko sklepali, da pri nas pravzaprav ni po
trebe po nekih posebnih akcijah in zavzeto
sti ter lahko mirno delamo tako naprej. 
Res, da ni nobene osnove za negotovost in 
da se ne bi smeli tudi mi z vso resnostjo 
vključiti v akcijo za še boljše in ustreznejše 
poslovanje. 

Kaj bomo storili za izvajanje novih ukrepov 
in akcijskega programa v naši delovni orga
nizaciji? 

Sedanji ugoden položaj naše delovne organi
zacije se lahko kaj hitro spremeni, če ne bo
mo pazljivi in prizadevni pri vsakodnevnih 
naporih. Predvsem je za nami šele prva polo
vica leta in je prav tako dolgo obdobje še 
pred nami, katerega pa želimo enako uspe
šno zaključiti. Res smo ena izmed bolj red
kih delovnih organizacij, ki zelo uspešno de
luje na zunanjem trgu, vendar je ta trg, še 
posebno v današnjem času, zelo nestanoviten, 
saj kljub stalnim napovedim o izboljšanju 
svetovnega gospodarskega položaja pomem
bnejših dejanskih premikov na boljše ni. To
rej moramo biti previdni in se zavedati, da 
je položaj naše OZD odvisen predvsem od 
kakovosti naših izdelkov, ki jih izvažamo, in 
pravočasnega izpolnjevanja dobavnih rokov. 
Zato bi bilo morda umestno, da bi v naš 
sistem nagrajevanja vključili tudi doseganje 
izvoznih rezultatov, seveda glede na možno
sti posameznih temeljnih organizacij. Pred 
nami je tudi čas dopustov, katere moramo 
gospodarno izkoristiti, da bodo naše izvozne 
obveznosti predvsem in pravočasno izpolnje
ne, sicer se nam kaj lahko zgodi, da se nam 
bo izvoz v toliki meri znižal, da se bomo zna
šli v težkem izvoznem položaju. 
Poleg obdržanja izvoza na sedanji ravni pa 
je naša naloga, da na področju nabave sto
rimo vse, da bomo čim več reprodukcijskih 
materialov, pa tudi surovine, nabavili na do
mačem tržišču. Potruditi se moramo, da bo
mo tiste materiale, ki jih je mogoče dobiti 
doma, zagotovili v zadostnih količinah in 
pravočasno in se izognili nepotrebnemu uvo
zu. Seveda predvidevamo v prihodnje še ob
sežen uvoz surovih svinjskih kož iz SZ, delo
ma pa z drugih tržišč. Vendar pa ta uvoz 
ni tako problematičen, ker gre velik del pro
izvodnje svinjskega usnja v izvoz. Večji pro
blemi so pri uvozu govejih in ovčjih kož, saj 
vemo, da uvažamo le-te v izredno velikih ko
ličinah, izvoza iz iste izbire blaga pa skoraj 
ne realiziramo. Torej bodo morale tiste TOZD, 
ki ne zadovoljujejo novih predpisov o uvozu 
in izvozu, sedaj res temeljito pregledati ta 
področja svojega poslovanja in ga skušati 

Prevoz strojev za nov konfekcijski oddelek 

v okviru celotne OZD čim uspešneje rešiti. 
Ob vseh teh problemih bo treba več pozor
nosti posvetiti urejanju medsebojnih odno
sov in sodelovanju med posameznimi TOZD 
in s tem tudi izpolnjevanju samoupravne or
ganiziranosti. Posebej je treba poudariti, da 
posamezne TOZD ne smejo gledati le na svo
je trenutne ozke interese, pač pa mora biti 
vsem skupen cilj dolgoročnejša prihodnost 
organizacije združenega dela kot celote. Da 
bomo čim lažje začeli z reševanjem vseh na
vedenih problemov, bodo strokovne službe 
pripravile analize v zvezi z našo zunanjetrgo
vinsko aktivnostjo, kakor tudi analize o splo
šnem izpolnjevanju zadanih akcijskih pro
gramov. O vsem tem bodo v kratkem raz
pravljali samoupravni organi in družbeno 
politične organizacije v TOZD, naloga nas 
vseh pa je, da bomo dokončno sprejete skle
pe in ukrepe tudi spoštovali oziroma izpol
njevali. 

Podani ukrepi so sicer potrebni in upraviče
ni, toda so tudi preveč splošni in premalo iz. 
virni, tako da največkrat prizadenejo tudi ti
ste, ki so dobro poslovali. Ali je v tem smislu 
tudi v naši delovni organizaciji čutiti dolo
čene negativne posledice in kakšno je naše 
stališče do podanih ukrepov? 

Kljub precejšnjemu uvozu je naša bilanca 
v mednarodni menjavi pozitivna, saj je na pri
mer v lanskem letu dosegel uvoz 76 Ofo izvo
za; računajoč samo uvoz s konvertibilnega 
področja pa je ta delež le 50 Ofo. Torej lahko 
rečemo, da so naši rezultati na tem področju 
pozitivni. Toda letošnja omejitvena uvozna 
politika nas postavlja pred resne probleme 
in bi nam lahko onemogočila izpolnjevanje 
izvoznih obveznosti in s tem tudi vplivala na 
celotno poslovanje podjetja. čeprav izpol
njujemo predpisane pogoje o povečanju iz
voza, pa zaradi samega omejitvenega načina 
uvoza že prihaja do pomanjkanja nekaterih 
materialov, predvsem anilinskih barv, kate
rih pomanjkanje se tudi že odraža dejansko 
na neizpolnjevanju nekaterih prevzetih iz
voznih obveznosti. Nadaljevanje takega sta
nja bi nam lahko kaj kmalu škodovalo in se 
negativno odrazilo v našem dolgoročnem po
slovanju s tujino. Temu se pridružuje še po
manjkanje rezervnih delov za uvoženo opre
mo in stroje, kakor tudi zelo ostri pogoji za 
uvoz opreme, ki je doma ni mogoče nabaviti. 
To so predvsem stroji in naprave, ki naj bi 
omogočili odpraviti nočno delo ženske delov
ne sile, izboljšati čistost odpadnih voda ter 
izpopolniti informiranje o poslovanju pod
jetja (elektronski računalnik za avtomatsko 
obdelavo podatkov), ki je pri takem obsegu 
poslovanja s klasičnim pisarniškim poslova
njem že kar skoraj nemogoče. 
Ponovno želim poudariti in tudi ne moremo 
mimo dejstva, da so naši izvozni rezultati 
odvisni tudi od določenega uvoza. Kemikalije 
in barve smo prisiljeni uvažati pretežno iz 
Nemčije, švice in Italije, saj smo na proiz
vajalce v teh državah vezani že zaradi našega 
stalnega sodelovanja in je temu primerno 
postavljena naša telmologija proizvodnje. 
Pravzaprav so to edini proizvajalci omenje
nih materialov in se pri njih oskrbujejo tudi 
ostali proizvajalci usnja tako iz vzhodnoev
ropskih kot iz držav v razvoju. 
Podobno je stanje pri opremi za usnjarsko 
industrijo, ki je izrazito specializirana, glav
ni proizvajalci pa so izključno Italija, Nem
čija in Francija, kjer moramo seveda nabav
ljati tudi rezervne dele. Ostali proizvajalci 
tako opreme kot reprodukcijskih materialov 
(Anglija, čSSR, ZDA) pa so skoraj nepomem
bni in le v manjši meri dopolnjujejo glavne 
proizvajalce. Strinjamo se s politiko omeje
vanja uvoza in smo prepričani, da je tudi 
nujna v sedanjem gospodarskem položaju, 
vendar menim, da je le premalo ločilna, 
saj ne loči dovolj med tistim, ki je že do 
sedaj veliko prispeval k izboljšanju naše zu
nanjetrgovinske bilance, in tistim, ki mu to 
področje našega gospodarstva pravzaprav ni 
bilo zanimivo. Zato se zavzemamo za dolo
čene dopolnilne ukrepe, ki bodo omqgočili 
redno oskrbovanje iz uvoza predvsem tistim 
delovnim organizacijam, ki dosegajo ugodne 
izvozne rezultate. _ A. K. 



Ocena 
poslovanja 
za I. polletje 
1975 

V zadnjih tednih smo lahko iz različnih ob
lik in načinov obveščanja najširše javnosti 
povzeli in poslušali razprave in analize o te
kočih gospodarskih gibanjih in izvajanju na
log iz resolucije o družbeno ekonomski poli
tiki in razvoju SR Slovenije in iz enake re
solucije v okviru cele države. Zvezna skup
ščina je na seji 27. decembra 1974 začrtala 
temelje skupne politike ekonomskega in 
socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1975, re
publiška skupščina pa je za SR Slovenijo 
sprejela resolucijo že dva dni prej. Ta dva 
akta naj bi služila kot usmeritev vsem orga
nom vseh družbenopolitičnih skupnosti pri 
sprejemanju ustreznih zakonov in predpi
sov, s katerimi naj bi bila omogočena ure
sničitev začrtanih napotkov. Delavci v temelj
nih in delovnih organizacijah ter v vseh dru
gih združbah združenega dela pa so pri svo
jem delu dolžni spoštovati zakonite predpise, 
ker je tudi to eden izmed pogojev dobrega 
gospodarjenja. 
Mislim, da ne bo odveč, če izluščimo osnov
ne značilnosti iz slovenske resolucije in ugo
tovimo, da naj bi bilo težišče politike druž
beno ekonomskega razvoja v letu 1975 v na
slednjem: 
- nadaljnje uveljavljanje samoupravljanja 
na vseh področjih združenega dela 
- razgibana gospodarska aktivnost na kako
vostnih osnovah 
- povečanje reprodukcijske sposobnosti go
spodarstva in družbenih dejavnosti 
- zaustavljanje nadaljnjega naraščanja in
flacije 
- zmanjševanje nesorazmerja med uvozom 
in izvozom 
- hitrejši razvoj manj razvitih območij 
- leto 1975 bi moralo biti leto vsestranskega 
varčevanja in gospodarnega ukrepanja na 
vseh področjih in na vseh ravneh, predvsem 
glede zmanjševanja stroškov poslovanja. Po
vsod bi bilo treba sprejeti programe varče
vanja in ukrepe za njihovo izvajanje. 

Motiv iz ključavničarske delavnice v ščeti
narni 

Vmet ovčjih kož v motovilo za namok 

- Investicijske programe je treba uskladiti 
z dejanskimi možnostmi, 
- znaten del lahko prispevamo z boljšo or
ganizacijo dela, boljšim izkoriščanjem zmog
ljivosti in tudi z boljšo delovno disciplino. 
Resolucija je napisana zelo razumljivo in so 
vse naloge nakazane z določnimi cilji. Bolj 
podrobno se v vsebino resolucije ne bom 
spuščal, ker je niti ne bomo tako podrobno 
analizirali s stališča slovenskega gospodar
stva, poskušali bomo izluščiti le glavne ugo
tovitve. Za našo delovno organizacijo pa 
bomo rezultate bolj podrobno obdelali. 
Prav gotovo smo vsi bolj ali manj že sezna
njeni z ugotovitvami Zavoda za družbeno 
načrtovanje SRS, ki je v sodelovanj_u z dru
gimi ustanovami ugotovil precejšnja odsto
panja od zastavljenih ciljev. Predvsem nam 
ni uspelo zajeziti poteka inflacije, v zunanje
trgovinski menjavi pa tudi ne dosegamo na
črtovanih razmerij, saj smo v prvih petih me
secih izvoz povišali le za 2,8 °/o, v resoluciji 
je predvideno 10 Ofo povišanje, uvoz pa smo v 
odnosu na lansko enako obdobje letos kar za 
22,5 Ofo povišali, čeprav je v resoluciji predvi
deno le 4 Ofo povišanje. Industrijska proiz
vodnja je bila v prvih petih mesecih višja za 
8,6 Ofo, kar je nekoliko nad predvidevanji, 
ki so v resoluciji nakazana z okrog 6 Ofo. Ra
ven plačil za investicije v osnovna sredstva 
je v prvih petih mesecih v SR Sloveniji za 
47 °/9 višja od lanskega podatka. Prav tako 
je ugotovljeno, da se sestav investicij pre
počasi spreminja v korist infrastrukturnih 
in prednostnih investicij. 
Takšni so torej podatki za slovensko gospo
darstvo. Sedaj pa poglejmo, kako smo repub
liško in zvezno resolucijo spoštovali v naši 
delovni organizaciji. 
Brez ozira na vrstni red naštevanja proble
mov in nalog, ki jih povzemam iz resolucije 
za ta sestavek, se najprej vsaj nekoliko oz
rimo, če smo v tem času resnično storili vse 
za nadaljnje uveljavljanje in krepitev samo
upravljanja. Ustanovitev naših temeljnih or
ganizacij združenega dela oziroma samoupra
vno organiziranje sega še v prejšnja leta. Le
tos pa smo za nadaljnjo izpopolnitev samo
upravnega organiziranja imenovali komisijo, 
ki je dobila nalogo, da stalno analizira in 
ugotavlja pogoje in možnosti za boljšo in po
polnejšo obliko samoupravnega organizira
nja. O delu komisije in njenih dosedanjih 
predlogih smo bili že seznanjeni in predla
gam, da skrb in odgovornost za samouprav
no organiziranje ne prepustimo le članom 
omenjene komisije, pač pa si celotno odgo
vornost vsi vzemimo na naša ramena. Za 
našo delovno organizacijo ne bi mogli ugo
toviti kakih negativnih odstopanj od navo
dil, ki nam jih nakazuje ustava in sklepi ZK, 
ugotovimo pa lahko tudi precej šibkih točk 
in bomo s skupnimi prizadevanji predvsem 
z dodatnim izobraževanjem delavcev v te
meljnih organizacijah združenega dela in z 
boljšim informiranjem, ki je pogoj za gospo
darno odločanje, samoupravljanje v naši de
lovni organizaciji spravili še na višji nivo. 
Kar zadeva gospodarska področja, pa smo z 

doseženimi rezultati lahko relativno zadovolj
ni. Menimo, da smo v tem obdobju skrbeli 
za razgibano aktivnost in smo glede na ob
stoječe tržne razmere v tem obdobju storili 
vse, da smo do najvišje možnosti izkoriščali 
naše kapacitete in z boljšo organizacijo in 
nekaterimi manjšimi naložbami omogočili po
višanje fizičnega obsega proizvodnje skoraj 
v vseh temeljnih organizacijah oziroma v 
skupinah iz našega asortimenta. če primer
jamo obdobje prvega polletja 1975 in 1974, 
ugotavljamo višjo proizvodnjo svinjskega 
usnja 320.000 m2; od tega odpade na vrhniško 
usnjarno 193.000 m 2, ostalih 127.000 m 2 pa je 
dodatno izdelanih v šoštanju. Skupni indeks 
industrijske proizvodnje je za to skupino 
(svinjsko usnje) precej nad 6 Ofo povečanja, 
kolikor nakazuje resolucija. Možnosti prodaje 
svinjskega usnja v izvoz nam narekujejo od
stopanje od tega postavljenega načela, saj 
tako znatno pomagamo k izboljšanju zuna
njetrgovinske bilance naše domovine. Tudi 
v skupini zgornjega usnja govejih kož ugo
tavljamo znatno povišanje proizvodnje. V 
vseh treh naših usnjarnah skupaj smo letos 
izdelali za 24 Ofo več tega usnja, oziroma smo 
nudili tržišču dodatnih 117.000 m 2 govejega 
usnja, ki je sposobno za predelavo v obutev 
izvozne kakovosti. Zadnja leta se usnjarna 
šmartno, pa tudi usnjarna šoštanj vse bolj 
uspešno vključujeta v gospodarske tokove in 
postajata vse pomembnejša poslovna part
nerja za naše delovne organizacije čevljarske 
industrije, ki je zaradi presežka svojih zmog
ljivosti tudi vedno bolj usmerjena na svetov
na tržišča. Krznarna v šmartnem je povečala 
svojo proizvodnjo za 36 Ofo, oziroma izdelala 
35.000 m 2 več krzna kot v istem obdobju 
preteklega leta. ščetinama je povišala svojo 
proizvodnjo za 11 Ofo, obrati končne predelave 
(konfekcije in galanterije) pa so v tem ob
dobju fizični obseg svoje proizvodnje povi
šali le za 3 Ofo. V tej skupini se bo položaj do 
konca leta vsekakor še spremenil, saj je vrh-

Nova vakuumska sušilnica - pomemtma 
pridobitev šmarskih usnjarjev 
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niška konfekcija usnja seli v Ljubljano, v pro
store, ki jih je doslej zasedala usnjena galan
terija. Ta je bila po sklepu delavskega sveta 
TOZD Usnjarna Vrhnika utesnjena in je 
zaradi ugodnih gospodarskih razmer pri 
prodaji usnjene konfekcije in zaradi precej 
boljšega zaslužka pri konfekciji takšen uk
rep ekonomsko utemeljen. Stara opekarna, ki 
tudi posluje v okviru naše delovne organi
zacije, je letos svojo proizvodnjo nekoliko 
zmanjšala, saj dosega le 92 °/o lanske količine. 
Ob koncu leta pa računamo, da bomo pričeli 
s poskusno proizvodnjo v novi opekarni. Za 
druge temeljne organizacije (gradbeništvo, 
trgovska mreža) pa fizičnega obsega v ko
ličinah ni mogoče izraziti, zato si podatke in 
rezultate teh enot oglejmo med izkazovanjem 
vrednosti celotnega dohodka. 
Podatki o celotnem dohodku za vse TOZD 
so v primerjalnem obdobju naslednji: 

TOZD Usnjama Vrhnika 
TOZD Usnjama šmartno 
TOZD Usnjama šoštanj 
TOZD Usnje-plast 
TOZD Maloprod. mreža 
TOZD Igrad - opekarne 
TOZD Igracl - gradbeništvo 
Delov. skupnost skup. služb. 

Skupaj celotni dohodek 

v 000 N din 

I. poll. 75 

337.973 
122.752 
92.521 

117.237 
10.856 
5.429 

22.992 
6.431 

716.191 

Navedene rezultate o fizičnem obsegu proiz
vodnje oziroma o doseženem celotnem elo
hodim, ki je odraz vrednosti prodaje izdel
kov po prodajnih cenah v posameznih TOZD, 
smo dosegli z naslednjim številom poprečno 
zaposlenih po enotah, in sicer: 

TOZD Usnjarna Vrhnika 
TOZD Usnjarna šmartno 
TOZD Usnjarna šoštanj 
TOZD Usnje-plas( 
TOZD Maloprodajna mreža 
TOZD Igrad - opekarne 
TOZD Igrad - gradbeništvo 
Skupne strokovne službe 

Skupaj 

I. poll. 75 

1.138 
567 
634 
110 
44 
76 

225 
98 

2.901 

Iz tega pregleda ugotavljamo, ela smo zapo
slili res najmanjše število nove delovne sile 
in smo se v tem pogledu držali načela iz re
solucije, ki predvideva, ela bi število zaposle
nih ne smeli preseči za več kot 3 °/o, hkrati 
pa naj bi v proizvodnosti napredovali tudi 
za 3 . %. V številu zaposlenih smo se držali 
3 °/o, v rasti proizvodnosti pa smo presegli 
pričakovanja iz resolucije. Kljub temu, ela 
nimamo enotnega imenovalca, s pomočjo ka
terega bi,izračunali fizično proizvodnost, lah
ko na osnovi podanih pregledov in rezultatov 
trdimo, ela je proizvodnost v naši delovni or
ganizaciji porasla za okrog 15 Ofo. Po vred, 
nostnih rezultatih sodeč pa bi lahko zago
varjali še višji porast proizvodnosti. To so 
vsekakor spodbudni podatki, ki dokazujejo 
našo resnično razgibanost pri gospodarjenJu 
v tem obdobju. 
V začetku sem omenil, ela smo z rezultati 
lahko relativno zadovoljni. Ta izraz uporab· 
ljam zato, ker menim, da bi bili rezultati 
lahko še boljši, če bi poleg povečanja fizič
nega obsega proizvodnje še bolj pazili na 
kakovost našega dela. Ne zamerite mi delavci 
iz drugih TOZD in obračunskih enot, če glede 
kakovosti dela dajem poudarek le usnjar
nam, oziroma največ proizvodnji svinjskega 
velurja. To je pač osnovni nosilec naše ele
javnosti in akumulacije, zato zasluži največ 
pozornosti. 
Svinjske velurje, tako kot ostalo usnje, raz
porejamo v kakovostne razrede v sortimen
tih od I elo IV. Zaradi specifičnosti tega iz
delim se je že pred leti pojavila nova skupic 
na tqx blaga, ki po kakovosti ustreza približ
no V. sortimentu. Poleg tega pa imamo še 
skupino čistega tq, Jkamor razvrščamo vse 
druge kože, ki zaradi surovinskih ali drugih 
poškodb niso sposobne za uvrstitev v neko 
višjo kakovostno skupino. To je takorekoč 
bolj neuporabno blago, za katerega občasno 
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iščemo kupce ali pa imamo z nekaterimi do
govore, da stalno kupujejo določene količine 
takšnega blaga. 
Zanimivo je pogledati, koliko odstotkov od 
skupne prodane proizvodnje je razporejene 
v posamezne kakovostne razrede, in primer
jati podatke za usnjarno Vrhnika in šoštanj. 

v 0/o 
I-VI 75 I- VI74 
> >[/) 
;:J ;:J 
...... E-< 

velurji I. sortimenta 1,8 1,1 2,0 1,0 
velurji II. sortimenta 13,6 '15,3 14,5 13,9 
velurji III. sortimenta 33,2 33,1 28,1 26,8 
velurji IV. sortimenta 10,6 14,5 11,7 14,6 
velurji v rednih sorti-
mentih 59,2 64,0 56,3 56,3 
velurji tq kakovosti 25,7 24,7 29,0 27,0 
velurji tq kakovosti 15,1 11,3 14,7 16,7 

I. poll. 74 indeks 

238.054 142 
100.295 122 
58.790 157 

102.031 115 
9.676 112 

19.475 146 

6.084 106 

534.405 134 

poprečni sortiment za redno blago je v obeh 
usnjarnah približno enak, saj znaša na Vrh
niki 2,89 in v šoštanju 2,95. Leta 1974 pa je 
šoštanj v poprečnem sortimentu Vrhniko 
celo prekašal in je imel poprečni sortiment 
2,98, Vrhnika pa le 2,88. 

I. poll. 74 indeks 

1.153 99 
556 102 
583 110 
107 103 
36 122 

290 104 

92 107 
2.817 103 

Sedaj pa si privoščimo majhno računico in 
poskusimo ugotoviti, kolikšne izgube pri do
hodku ugotavljamo zaradi subjektivnih na
pak oziroma zaradi našega slabega dela. Na 
osnovi večkratnih analiz smo ugotovili, da go
tovo 40 Ofo kož, ki jih sorterji oddvojijq v ne
uporabno ali tq blago, izločimo iz rednega 
sortimenta zaradi p()vršnega dela ljudi pri 
nekaterih delovnih postopkih. Zanimivo, da 
je največ tega blaga izločenega zaradi zmeč
kanin (zaležane gube) in zaradi sledov slabe
ga brušenja in stru~enja. Razlika v prodajni 
ceni pa je katastrofalna. če je blago prodano 
v poprečnem sortimentu I- V, to je vključno 

TOZD Usnjarna. Vrhnika 
TOZD Usnjarna šmartno 
TOZD Usnjarna šoštanj 
TOZD Usnje-plast 
TOZD Igracl - opekarne 

izvodnje takega blaga na leto proizvede kar 
400.000 m 2 in če prav tako izločimo 40 Ofo, 
bi imeli okrog 160.000 m 2 problematičnih na 
leto zaradi subjektivnih napak. Vrednostna 
izguba pri celotnem dohodku in seveda tudi 
pri dohodku znaša v šoštanju okrog 140 
milijonov st. din, na Vrhniki pa celih 700 
milijonov st. din. Slično računico bi lahko 
napravili tudi za ostale napake, ki so ugo· 
tovljene na blagu in je še vedno razvršilno 
v višje razrede. Razlika v prodajni ceni v 
posameznih sortimentih je približno 10.00 
N din za en kakovostni razred. Pri proiz
vodnji 4.000.000 m 2 svinjskega usnja na leto 
(seveda v šoštanju in na Vrhniki skupaj) 
bi ob izboljšanju sortimenta za 0,5 dosegli 
nesluteni vrednostni učinek 2 milijardi st. 
din. Marsikdo bo dejal, da pretiravam, ven· 
dar osebno verjamem v takšne možnosti. 
Podobno računico bi lahko napravili tudi za 
druge vrste usnja, vendar subjektivni vpliv 
morda le ni tako močan kot pri proizvodnji 
svinjskega usnja. Kot dokaz temu lahko upo· 
števamo podatek, da so poprečni sortimenti 
za zgornje goveje usnje že vsa leta za sko· 
raj cel sortiment boljši in se vedno sučejo 
okrog 2 ali pa celo izpod 2. Razlika meci 
sortimentom za svinjsko usnje in goveje us· 
nje je skoraj za en cel sortiment, vendar 
celotne razlike ne prepisujemo subjektivnim 
vplivom, pač pa le polovico, ostalo pa so 
surovinske napake. 
Kot poseben uspeh, ki ga ugotavljamo v pre· 
teklem obdobju, pa je rezultat naših priza· 
devanj pri izvozu naših izdelkov. Le dobrih 
10 let nazaj se je naša delovna organizacija 
borila za 1 milijon dolarjev izvoza na leto. 
Letos pa smo v načrt sprejeli nalogo izvoziti 
za 16 milijonov naših izdelkov. Seveda iz· 
ključno le na področju s konvertibilno va
luto, tako kot že vsa leta usmerj~mo naš 
izvoz. V prvem polletju 1975 in v primerjavi 
z istim obdobjem preteklega leta smo do· 
segli rezultate, kot so razvidni v tabelarnem 
delu. 
Z našim prizadevanjem za vključevanje na 
mednarodno tržišče smo izpolnili pogoj za 
neokrnjen izvoz potrebnih surovin in ostalih 
reprodukcijskih materialov. Nedavno je bil 
sprejet poseben predpis, na osnovi katerega 
vsem tistim delovnim in temeljnim organi
zacijam, ki letos ne dosegajo 20 °/o povišanja 
izvoza v odnosu na preteklo enako obdobje, 
pripada ustrezno zmanjšana pravica za uvoz 
reprodukcijskih materialov. To je za sleher
nega izvoznika velika zahteva, posebno še za 
tiste delovne organizacije, ki so s pretežnim 
ali večjim delom svoje proizvodnje že itak 
navezane na izvoz. Dosti lažje dosežejo ta 
pogoj tiste organizacije, ki se doslej v izvoz 
niso tako vključile. 
Rezultati naših prizadevanj se odražajo v 
doseženem finančnem uspehu, ki ga izkazu· 
jemo s podjetniško akumulacijo, v katero 
vštevamo dosežen dobiček in amortizacijo, 
ki . za primerjalno obdobje po temeljnih or· 
ganizacijah znaša: 

v N din 

I'-VI 75 · I- VI75 indeks 

29.946.003,11 21,437.515,13 140 
8,723.692,20 6,207.588,45 140 
5,300.028,03 1,549.994,85 342 
3,612.206,80 3,453.734,23 105 

67.316,50 1,546.709,18 87 
l;'OZD Igrad - gradbeništvo 1,314.184,33 
TOZD Maloprod. mreža 295.162,05 303.001,40 97 
Skupaj delovna organizacija 49,25H.593,02 34,498.543,23 143 

s tistim biagom, ki smo ga . opredeliii kot 
to blago, smo. v prvih šestih mesecih letos 
dosegli poprečno prodajno ceno 111,00 N din 
za kvadratni meter, za tq oziroma za ve
lurje, opredeljuj emo kot . neuporabno blago, 
pa smo dosegli le 67.000 N din. Razlika je 
torej 44.00 N din pri kvadratnem metru .. 
Sedaj pa poglejmo koliko ·takega blaga nCJ; 
leto proizvedemo. 
Usnjarna v šoštanju je v prvem polletju 
letos izdelala 39.562 m 2 takega blaga. če od 
tega vzamemo 40 °/o', . kot smo ugotovili, je 
tako' problematičnih · okrog 16.000 m2 . v pol 
leta ali 32.000 m 2 v celem letu. Usnjarn:a na 
Vrhniki pa glede na toliko večji obseg pro· 

Kot pokaže, nekatere rezultate za TOZD ope
karno in gradbeništvo za preteklo leto iz· 
kazujemo še skupaj, kajti ločeno kot TOZD 
so začeli poslovati šele od l. januarja letos. 
Na doseženi finančni rezultat vsekakor ne~ 
koliko vpliva povišanje prodajnih cen za ne
katere naše izdelke, tako na domačem kot 
zunanjem tržišču. 
Prodajne cene za vse naše izdelke so bile 
sproščene, prejšnja leta so bile pod nadzo· 
rom zveznega urada za cene. Pri prostem 
oblikovanju prodajnih cen pa se prav tako 
držimo resolucije in navodil, na osnovi ka
terih naših prodajnih cen letos ne povišu
jemo več kot 10 Ofo. 



Doseženi dohodek delimo po načelih samo
upravnega sporazuma o delitvi dohodka in 
osebnih dohodkov v naši skupini usnjarske 
industrije v Sloveniji. Na tej osnovi in na 
osnovi naših samoupravnih aktov srno v pri
merjalnem obdobju omogočili izplačilo po
trebnih osebnih dohodkov. 
Iz nakazanih razmerij glede reprodukcijske 
sposobnosti gospodarstva je v resoluciji pred
videno povišanje podjetniške akumulacije za 
36 Ofo, imenski osebni dohodki pa naj bi po
rasli za 28,5 Q/o. Iz naših podatkov ugotav
ljamo, da so bila predvidevanja dokaj de
jansko postavljena, ali pa so naša prizade
vanja tolikšna, da smo se približali po
stavljenim načelom. Pri osebnem dohodku 
imamo sicer še nekoliko prostora. Teh 5,5 Q/o 
bomo gotovo izkoristili do konca leta 1975, 
saj je moč . realno računati na povišanje 
vrednosti točke za obračun osebnega dohod
ka. Pa tudi na popravek sistema razdelje
vanja dohodka, posebno tistega dela, ki je 
namenjen za kritje osebnih dohodkov in 
izdatkov skupne porabe, moramo opraviti v 
drugi polovici letošnjega leta. Popravek bi 
bilo treba opraviti v tem smislu, da bi svet 
delegatov uzakonil politiko in načela de
litve same sprejemale na svojih delavskih 
svetih. 
če želimo tudi v drugi polovici leta obdržati 
takšen položaj, moramo še naprej usmeriti 
vse sile za izvoz naših izdelkov in seveda 
gledati, da bomo obdržali sedanji fizični ob
seg proizvodnje v vseh delih naše delovne 
organizacije. Poleg tega pa ne prezrimo mož
nosti, ki so nam dane za večje osebno pri
zadevanje in pazljivejše delo. P. M. 

Notranja banka v OZD 
Industrija usnja 
Vrhnika 

Organiziranje temeljnih organizacij združe
nega dela pomeni istočasno prenos vseh sred
stev na TOZD, s čemer je podana materialna 
osnova upravljanja kolektiva TOZD. S tem 
pa se srečamo s pojavom razdruževanja fi
nančnih sredstev, kar predstavlja objektivno 
nevarnost, da bo učinek oziroma gospodar
nost porabe finančnih sredstev manjša. 
Da bi to nevarnost odstranili, je potrebno, da 
finančna sredstva: 
- kadar opravljajo svojo ekonomsko funk
cijo, delujejo, kot da niso nezdružena; 
- kadar predstavljajo objekt upravljanja, 
da so nezdružena oziroma, da se vedno ve, 
kdo z njimi razpolaga. 
Ta dva pogoja se uresničujeta z organizira
njem notranje banke organizacije združe
nega dela, ki sicer ni noben organ odloča
nja, ampak samo uzakonjena oblika gospo
dame porabe finančnih sredstev. 
Za ustanovitev notranje banke v delovni or
ganizaciji morajo biti izpolnjeni naslednji 
pogoji: 
- ustrezna velikost delovne organizacije 
- razdelitev delovne organizacije na TOZD 
-oblikovanje CD, DO in njegova razdelitev 
na ravni TOZD 
- razdružitev sredstev na ravni TOZD 
- nezdruženo samoupravljanje 
čeprav imajo v delovni organizaciji IUV ne
katere TOZD svoje zunanje žiro račune, je 
ustanovitev notranje banke smiselna zaradi: 
- povečanja kroženja denarnih sredstev 
TOZD 
- sprostitve prostih denarnih sredstev 
TOZD in drugih ekonomskih subjektov 
- gospodarnega načina porabe sredstev 
družbene preobrazbe prek njene kreditne 
funkcije. 
Naloge notranje banke IUV bi bile naslednje: 
a) analiza finančnega stanja OZD in ugotav
ljanje skupnega finančnega ravnotežja ter 
iskanje možnosti izboljšanja finančnega sta
nja v vsaki TOZD s pomočjo notranjega med
sebojnega kreditiranja. 

b) notranje zbiranje prostih sredstev TOZD 
in njihova pravilna sprostitev 
c) iskanje možnosti pridobivanja tujih fi
nančnih sredstev 

Notranja banka bi se lahko organizacijsko 
oblikovala v oddelek pri finančnem sektorju 
skupnih strokovnih služb IUV. 

d) načrtovanje, planiranje in spremljanje pri
liva in odliva denarnih sredstev na ravni de
lovne organizacije 

Za uspešno delo notranje banke pa bi bilo 
potrebno še rešiti 

e) vodenje notranjih deponitivnih računov 
denarnih sredstev TOZD in opravljanje no
!:ranjega kratkoročnega kreditiranja na osno
vi načelnih odločitev TOZD 

a) vprašanje vrstnega reda pokrivanja ob
veznosti TOZD, kadar je sredstev premalo 
b) določitev obrestne mere za notranje krat
koročno kreditiranje. 

:\') proučevanje finančnega in deviznega trga 
SFRJ 
g) vodenje zunanjega plačilnega prometa 
h) nadzor obračunov obresti tujih kreditov 
i) vodenje notranjega plačilnega prometa 
j) obračun notranjih obresti glede na med
sebojno notranje financiranje TOZD 

To je bilo nekaj misli o uvedbi notranje ban· 
ke v naši delovni organizaciji. če upošteva
mo, da je pri nas 7 temeljnih organizacij z 
nad 120 milijoni S din letne realizacije, lah
ko upravičeno pričakujemo, da je gospodar
na uporaba finančnih sredstev lahko velik 
pripomoček k še uspešnejšemu gospodarje
nju naše organizacije. D. K. 

Poslovanje v I. polletju 197 5 
v primerjavi z istim obdobjem lani 
in doseganje načrta v letu 19 7 5 

l. PROIZVODNJA 
Svinjsko usnje 

enota 
mere 1.-VI./75 

TOZD Usnjarna Vrhnika 
TOZD TUš 
Skupaj 

m 2 1.526. 746 
m 2 589.193 
m2 2.115.939 

Goveje usnje 
VOZD Usnjarna Vrhnika 
TOZD Usnjarna šmartno 
TOZD TUš 

m2 59.529 
m2 461.294. 
m2 77.396 

TOZD TUš š kg 329.618 
Skupaj m2 598.219 

kg 329.618 
Krzno 
TOZD Usnjarna šmartno m 2 
Sortirane ščetine 
TOZD Usnjarna Vrhnika kg 
Odpadki usnjarn 
TOZD Usnjarna Vrhnika ton 
TOZD Usnjarna šmartno ton 
TOZD TUš ton 
Skupaj ton 
Poraba usnja v lastnih obratih 
TOZD Usnjarna Vrhnika 
- Galanterija m2 
- Konfekcija m2 
TOZD Usnjarna šmartno m 2 

TOZD TUš m2 
Skupaj m2 
Poraba krzna v konfekciji krzna 
TOZD Usnjarna šmartno m 2 

Delavnica Ljubljana m2 
Skupaj m 2 
Opeka 
TOZD lgrad Opekama 
opečnih enot 

Il. IZVOZ 
TOZD Usnjarna Vrhnika 
usnje m 2 

$ 
konfekcija $ 
Skupaj $ 
TOZD Usnjarna šmartno 
usnje m 2 

$ 
konfekcija $ 
Skupaj $. 
TOZD TUš 
usnje m 2 

$ 
konfekcija $ 
Skupaj $ 
Skupaj izvoz 
usnje m 2 

$ 
konfekcija $ 
Skupaj $ 

135.911 

51.312 

3.586 
532 
532 

4.650 

13.881 
33.430. 
51.280 
29.593 

128.184 

11.963 
soo 

12.463 

2.759.364 

759.304 
4.707.001 

657.896 
5.364.897 

42.465 
239.356 
720.449 
959.805 

322.638 
1.811.132 

1.811.132 

1.124.407 
6.757.489 
1.378.384 
8.135.834 

1.- VI./74 

1.333.405 
463.015 

1.796.420 

99.774 
353.519 
28.320 

344.043 
481.613 
344.043 

99.789 

46.232 

4.674 
883 
563 

6.120 

15.806 
35.391 
41.331 
31.522 

124.050 

10.163 
507 

10.670 

3.007.499 

696.123 
4.546.605 

374.600 
4.921.205 

12.284 
84.830 

404.216 
489.046 

249.455 
1.190.163 

1.190.163 

957.862 
5.821.598 

778.816 
6.600.414 

indeks 

115 
127 
118 

60 
130 
273 

96 
124 
96 

136 

111 

77 
60 
94 
76 

88 
94 

124 
94 

103 

118 
100 
117 

92 

109 
104 
176 
109 

346 
282 
178 
196 

129 
152 

152 

117 
116 
177 
123 

načrt 1975 

2.910.000 
1.090.000 
4.000.000 

120.000 
1.000.000 

300.000 
350.000 

1.420.000 
350.000 

240.000 

105.000 

9.740 
1.660 
1.600 

13.000 

20.000 
97.000 

100.000 
63.000 

280.000 

29.000 
1.000 

30.000 

6.710.000 

1.641.500 
9.500.000 
1.100.000 

10.600.000 

80.000 
400.000 

1.100.000 
1.500.000 

669.000 
3.700.000 

200.000 
3.900.000 

2.390.500 
13.600.000 
2.400.000 

16.000.000 

Indeks 
dos. 

načrta 

105 
108 
106 

100 
92 
52 

188 
84 

188 

114 

98 

74 
64 
67 
72 

139 
69 

103 
94 
92 

83 
100 
83 

82 

93 
100 
120 
101 

106 
120 
131 
128 

96 
98 

93 

94 
100 
115 
102 
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enota I.-VI./75 mere 
III. UVOZ 

TOZD Usnjarna Vrhnika 
1.743.223 S uro vina $ 

Pomožni material $ 712.771 
Skupaj $ 2.455.994 
TOZD Usnjarna šmartno 

1.865.816 S uro vina $ 
Pomožni material $ 141.547 
Skupaj $ 2.007.363 
TOZD TUš 
S uro vina $ 1.139.407 
Pomožni material $ 231.898 
skupaj $ 1.371.305 
Uvoz skupaj 

$ 4.748.446 s uro vina 
pomožni material $ 1.086.216 

5.834.662 
Razlika med izvozom in uvozom $ 
TOZD Usnjarna Vrhnika izvoz 5.364.897 

uvoz 2.455.994 
razlika+ 2.908.903 

Podjetje skupaj izvoz 959.805 
uvoz 2.007.363 
razlika-1.047.558 

TOZD TUš izvoz 1.811.132 
uvoz 1.371.305 
razlika+ 439.827 

TOZD Usnjarna šmartno izvoz 8.135.834 
uvoz 5.834.662 
razlika+ 2.301.172 

IV. CELOTNI DOHODEK - v 000 N din 
1.-VI./75 sestav 

TOZD Usnjarna Vrhnika 337.973 48 
TOZD Usnjarna šmartno 122.752 17 
TOZD tov. usn. šoštanj 92.521 13 
TOZD Igrad Op,ekarna 5.429 1 
TOZD !grad Gradbeništvo 22.992 3 
TOZD Usnje - Plast 117.244 16 
TOZD Maloprodaja 11.961 2 
Skupaj 710.872 100 

V. POPREčNI OD !NA MESEC NA 1 ZAPOSLENEGA 
I.-VI./75 

TOZD Usnjarna Vrhnika 2.796.80 
TOZD Usnjarna šmartno 2.818.90 
TOZD Tov. usn. šoštanj 2.828.08 
TOZD Igrad Opekama 2.686.30 
TOZD Igrad Gradbeništvo 2.730.55 
TOZD Usnje- Plast 3.249.60 
TOZD Maloprodaja 3.105.90 
Skupne strokovne službe 4.112.40 
Skupaj 2.866.32 

Pogled na novo montirano inštalacijo za nad-
talni medfazni transport konfekcije v pre-
urejenem prostoru Galanterije 
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I.-VI./74 

896.413 
561.485 

1.457.898 

1.705.640 
180.161 

1.885.801 

344.773 
194.161 
538.934 

2.946.826 
935.807 

3.882.633 

4.921.205 
1.457.898 

+ 3.463.307 
489.046 

1.885.801 
-1.396.755 

1.190.163 
538.934 
651.229 

6.600.414 
3.882.633 

+ 2.717.781 

I.-VI./74 sestav 
238.054 45 
100.295 19 
58.713 11 
19.475 4 

102.031 19 
9.676 2 

528.244 100 

I.-VI./74 
2.316.55 
2.277.90 
2.258.00 
2.003.76 

2.819.00 
2.741.60 
3.507.05 
2.328.00 

indeks 

194 
127 
168 

109 
79 

106 

330 
119 
254 

161 
116 
150 

109 
168 

84 
196 
106 

152 
254 
68 

123 
150 
85 

indeks 
142 
122 
158 
146 

115 
124 
135 

indeks 
121 
124 
125 
136 

115 
113 
117 
123 

P. G. 

Poročilo o delu 
samoupravne 
delavske kontrole 
v TOZD Tovarna 

v 

usnja Soštanj 

Odbor se je sestal prvič 8. avgusta 1974 in 
imel dosedaj 10 sej. 
Na prvi seji je obravnaval pravilnik o delo
vanju samoupravne delavske kontrole in pre
gledal stroške potovanj. Na naslednji seji je 
pregledal poročilo o kontroli izplačanih pot
nih stroškov, dnevnic in kilometrin. Sprejel 
je sklep, s katerim je opozoril vse pristojne 
organe, da v prihodnje dosledneje nadzoru
jejo nujnost dnevnic in potnih stroškov. Pre
gledal je poročilo o stanovanjski problema
tiki za delavce, ki so prišli iz Vojvodine. V 
komisijo za preverjanje razpoložljivega sta
novanjskega sklada in možnost preureditve 
stanovanj na Primorski cesti št. 6 je imeno
val po enega predstavnika delavske kontrole 
sindikalne organizacije in komisije za druž: 
beni standard. Vodstvo splošnega sektorja 
je zadolžil za pripravo okrožnice za vse vod
je oddelkov in sektorjev o. evidenci neopra
vičenih izostankov zaposlenih. Splošnemu 
sektorju je p9veril še nalogo, da dosledno 
izvaja nadzorstvo nad bolniškimi izostanki, 
za kar naj postavi posebno 3-člansko komi
sijo. Tovariša Alojza Repa in Antona Goloba 
je zadolžil za nadzor nad nočnimi malicami. 
Na tretji seji je pregledal izplačevanje pot
nih stroškov in dnevnic v mesecu septem· 
bru. Proučil je poročilo o predaji in prevze
mu poslov med inž. Kljunom in inž. Vov
kom ter pregledal zapisnik o tem. Proučil je 
tudi problematiko v jedilnici in zadolžil splo
šni sektor, da zagotovi v jedilnici tako sta
nje, kot je bilo določeno že pred daljšim 
časom. Sprejel je še sklep, naj TOZD TUš 
dobiva več izvodov Usnjarja, ker ne izdaja 
svojega glasila. 
Na četrti seji ob koncu novembra je odbor 
ocenil delo komisije za družbeni standard, 
ker je bilo slišati očitke, da so se pojavile 
pri razdeljevanju stanovanj osebnostne na
klonjenosti. Odbor je ugotovil, da pri delu 
komisije za družbeni standard ni bilo nepra
vilnosti in da so bila stanovanja razdeljena 
na podlagi prednostne liste. 
Na naslednji seji je na zahtevo delavskega 
sveta TOZD pregledal izid volitev delegatov 
za samoupravne interesne skupnosti. 
Na šesti seji je odbor obravnaval pravilnik 
o delovanju samoupravne delavske kontrole 
v OZD IUV, na naslednji seji pa je obravna
val okvirni načrt dela delavske kontrole. 
Na osmi seji ob koncu februarja letos je 
odbor obravnaval izplačilo OD izmenovod
jem v vodni delavnici kroma, preverjal mož
nost nakupa naprave za odstranjevanje krom 
strugotin iz vodne delavnice in se pozanimal 
glede dodelitve 6 stanovanj in o razlogih za 
razbitje pasting stekla. 
Na deveti seji je odbor sklepal o udeležbi na 
seminarju za člane delavske kontrole. Na 
deseti seji pa je sprejel priporočilo, naj tov. 
Konjevič ostane v stanovanju Tekavčeva 2. 
Tovariša Antona Goloba in Toniko Grudnik 
pa je zadolžil, da pregledata vse pogodbe o 
honorarnem delu za TOZD. -
To je le okvirni povzetek o delovanju odbo
ra samoupravne delavske kontrole v TOZD 
Tovarna usnja šoštanj. Vsega ni mogoče na
pisati. Domnevamo pa, da je odbor vsaj del
no opravičil svoj obstoj. A. G. 



Sklepi razširjene seje 
predsedstva 
občinskega sveta 
zveze sindikatov 
Velenje z dne 
27. junija 1975 

Predsedstvo občinskega sveta zveze sindika
tov Velenje je na razširjeni seji, ki je bila 
27. junija 1975, obravnavalo uresničevanje 
ustavne vsebine samoupravljanja v temeljnih 
organizacijah združenega dela. Osnova za 
razpravo je bilo gradivo republiškega sveta 
Zveze sindikatov Slovenije o uresničevanju 
ustavne vsebine samoupravljanja v temeljnih 
organizacijah združenega dela ter sklepi o na
daljnjih akcijah sindikatov pri uveljavljanju 
ustavne vsebine samoupravljanja v temelj
nih organizacijah združenega dela z razšir
jene plenarne seje republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije 13. junija 1975 v Kranju. 
Po obširni razpravi so bili sprejeti naslednji 
sklepi: 

l. Predsedstvo občinskega sveta ZS Vele
nje sprejema oceno republiškega sveta zveze 
sindikatov Slovenije o uresničevanju vsebine 
samoupravljanja v TOZD. 

2. Slabosti, ki zavirajo potek ustavne pre
obrazbe, niso le v delovnih organizacijah, ki 
jih omenja gradivo republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije (»Gorenje« TGO Vele
nje), pač pa tudi v drugih delovnih skupno
stih. Potek ustavne preobrazbe je treba po
sebej skrbno preučiti tudi v tistih temeljnih 
organizacijah združenega dela, ki jih omenja
jo analize medobčinskega sveta ZKS Celje, 
občinske konference ZK Velenje in občinske
ga sveta zveze sindikatov Velenje. 

3. Ugotovljene slabosti terjajo dosledno 
politično akcijo v vseh temeljnih in drugih 
organizacijah združenega dela. 

4. Akcija za uresničevanje ustavne vsebine 
samoupravljanja ni samo sindikalna akcija, 
pač pa se vanjo vključujejo tudi vse druge 
družbeno politične organizacije, posebej še 
Zveza komunistov in pa samoupravni organi 
temeljnih organizacij združenega dela. So pa 
sindikati nosilci te skupne akcije. 

5. Ta skupna akcija ne terja samo izdelave 
ocene o stanju pri uresničevanju ustavne 
vsebine samoupravljanja v TOZD, pač pa 
mora biti spodbuda za še hitrejše samou
pravno organiziranje celotnega ·združenega 
dela na ustavnih načelih. 

6. Zveza komunistov daje tej akciji vso 
podporo in bo storila vse, da se v celotno 
aktivnost vključijo komunisti iz TOZD. 

7. Poglabljanje samoupravnih odnosov in 
uveljavljanje ustavne vsebine samoupravlja
nja v TOZD pa lahko pomembno vpliva tudi 
na gospodarski položaj sleherne TOZD. Zato 
je treba hkrati z razpravo o uresničevanju 
ustavne vsebine samoupravljanja obravnava
ti tudi uresničevanje stabilizacijskih in pro
tiinflacijskih programov TOZD. 

8. Uresničevanje ustavne vsebine samou
pravljanja v TOZD ni le enkratna akcija, pač 
pa nepretrgan postopek. Zato je treba začeti 
takoj z uresničevanjem akcijskega programa, 
ki ga je treba dosledno in v predvidenih ro
kih uresničiti, osnovne organizacije sindikata 
pa morajo v prihodnje sproti ocenjevati sa
moupravno organiziranje združenega dela na 
ustavnih načelih in sprejeti potrebne ukrepe. 

9. V tistih TOZD, kjer akcija ne bo stekla 
tako, kot smo se dogovorili, bomo sprožili 
pobudo za razpravo o vprašanju primerne 
kadrovske zasedbe vodilnih dolžnosti v druž
beno političnih organizacijah. 

Ivan Kramar 
Na seji medobčinskega sveta zveze sindika
tov celjskega področja, ki je bila 23. junija 
v Velenju, so za novega predsednika medob
činskega sveta zveze sindikatov celjskega 
področja soglasno izvolili Ivana Kramarja, 
dosedanjega predsednika občinskega sveta 
zveze sindikatov Celje, ki bo novo dolžnost 
opravljal v prihodnjih 4 letih profesionalno. 
Naloge, ki jih moramo izvesti v TOZD Tovar
na usnja v šoštanju, so precejšnje. Zato se 
moramo vsi člani sindikata, posebno pa vod
stvo, to sta izvršna odbora obeh OOS in 
konference OOS, posebno zavzemati. Našo 
oceno dela pri uresničevanju ustavne vsebi
ne samoupravljanja v TOZD TUš bomo ob
javili v prihodnji številki USNJARJA. 

A. G. 

Samoupravni 
sporazum o varstvu 
pri delu 

že leta 1974 je izšel nov zakon o varstvu pri 
delu, ki zadolžuje vse delovne organizacije, 
da po uveljavitvi zakona urede varstvo pri 
delu v skladu z njim; 11. člen zakona določa, 
da delavci v organizacijah združenega dela 
s samoupravnimi sporazumi o varstvu pri 
delu urejajo varstvo pri delu z določanjem 
pravic in o~?veznosti, ki jih imajo delav7i ~o 
zagotavljanJa varnega delovnega okolJa m 
varnih delovnih razmer. 
V naši delovni organizaciji smo pripravili 
predlog samoupravnega sporazuma o var
stvu pri delu, ki je prav sedaj v sprejema
nju in bo sprejet takrat, ko bo zanj glasC?
vala večina vseh delavcev v temeljnih orgam
zacijah. Zaradi specifičnosti posameznih 
TOZD smo pripravili sporazum, ki je po svo
jem gradivu res obširen, vendar nas je k te
mu vodil poseben vzrok. 
Samoupravni sporazum namreč pooblašča 
tiste temeljne organizacije, ki imajo zdravju 
škodljivejša in nevarnejša delovna mesta, da 
specifičnost uredi z izvršilnil!li pravni~i ak:~i. 
Torej bodo morale temelJne orgamzaciJe 
Usnjarna Vrhnika, Usnjarna šmartno. Tovar
na usnja šoštanj in IGRAD gradbeništvo ure
diti vso svojo specifično problematiko s po
močjo varstva pri delu še s pravilniki. Za 
vse ostale TOZD pa bo samoupravni spora
zum urejal vse medsebojne pravice, obvez
nosti in odgovornosti v zvezi z izvajanjem 
in zagotavljanjem varstva pri delu. 
Varstvo pri delu obsega pravice, obveznosti 
in odgovornosti delavcev in temeljnih organi
zacij združenega dela, sistem varstvenih u
krepov in normativov, določenih s tem spora
zumom in predpisi o varstvu pri delu, na 
osnovi katerih delavci lahko oblikujejo živ
ljenjske pogoje, ki zagotavljajo fizični in 
moralni vpliv na delo. Ta se zagotovi tako, da 
delavci organizirajo in zagotove tak delovni 
potek, ki bo istočasno obsegal • tehnične, 
zdravstvene, socialne in vzgojno varstvene 
ukrepe, s katerimi se odstranjujejo vzroki, 
ki lahko pripeljejo do poškodb pri delu in 
poškodovanja zdravja delavcev. Pravico do 
varstva pri delu imajo vsi zaposleni v delov
ni organizaciji in tudi vsi tisti, ki opravljajo 
kakršnokoli delo v DO. To pomeni, da imajo 
pravico do varstva pri delu tudi vse tiste 
osebe, ki so v DO na praktičnem in strokov
nem izpopolnjevanju, kakor · tudi druge ose-

be, ki so pri kakršnem koli delu, pod pogo
jem, da je takšna zaščita urejena s pisme
nim dogovorom oziroma dogovorom o prak
tičnem, strokovnem ali drugem delu. 
Predpisane varstvene ukrepe in normative 
so dolžne upoštevati projektantske slUžbe, 
vzdrževalna služba, komercialna služba, na
bavna služba in druge službe, ki skrbe za 
nabavo delovnih sredstev in opreme za oseb
no zaščito pri delu, tehnično dokumentacijo 
za gradbene objekte, ali tehnologijo dela. Iz
polnitev vseh teh pogojev mora biti vidna iz 
predpisane pismene izjave, strokovne ocene 
ali zapisnika o komisijskem pregledu. Za to 
delo odgovarjajo glavni direktor in pomočni-
ki glavnega direktorja. . 
V poglavju samoupravnega sporazuma Je 
predvidena organizacija službe varstva pri 
delu za celotno DO. Služba varstva pri delu 
se organizira na ravni delovne organizacije. 
Službo vodi oseba, ki ima predpisano izo
brazbo in opravljen strokovni izpit ter po
oblastilo sveta delegatov za vodenje te služ
be in za izvajanje nalog s področja varstva 
pri delu ter za prepoved opravljanja dela. 
Služba varstva pri delu na ravni OZD oprav
lja naslednje naloge: . .. . 
- skrbi za enotno orgamzaciJO varstva pn 
delu v TOZD 
- skrbi za uskaljeno izvajanje varstvenih 
ukrepov in normativov v TOZD 
- skrbi za izvajanje enotne politike vars~va 
pri delu in v skladu s tem samoupravmm 
sporazumom in politiko, ki jo sprejme svet 
za kadre 
- organizira in usklaja ter usmerja delo svo
jih delavcev in pooblaščenih delavcev v TOZD 
-proučuje varnost delov~ega o!':olja in de
lovnih razmer v OZD, pnpravlJa predloge 
za varstvene ukrepe in normative ter sprem
lja njihovo izvajanje in učinkovito;5t . . 
- svetuje in strokovno pomag~ P!'-"1 ureJa?J~ 
varstva pri delu s samoupravmm1 splosmm1 
akti in s programi dela 
- programira, sestavlja in določa roke ~a 
periodične preglede in preizkuse delovmh 
priprav in naprav ter ekoloških razmer dela 
in izvajanje tega programa 
- sestavlja programe teoretičnega in prak
tičnega usposabljanja ter preverjanja znanja 
delavcev o njihovi usposobljenosti za varno 
delo ter skrbi za izvajanje tega programa 
- skrbi za ustrezno organizacijo in zagotav
ljanje prve pomoči ter reševanje za primer 
nesreče pri delu 
- z rednimi poročili seznanja o razmerah 
na področju varstva pri delu organe uprav
ljanja, poroča organom inšpekcije dela o za-

Uporaba obraznega ščitnika je preprečila po
škodbo oči. Opekline z žvepleno kislino po 
telesu so bile lažje zaradi hitre in učinkovite 
prve pomoči sodelavcev Stržinarja, Osredkar
ja in Pittrletove. Način ravnanja s kislino pa 
ni bil povsem· v skladu z varnostnimi na
vodili. 

V si ki kakorkoli delate z jedkovinami, ne 
pol.abite, da je vaša varnost odvisna tudi od 
odnosa vas samih do predpisanega načina 
izvajanja dela! 
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četku dela v delovni enoti oziroma na delo
višču ali o začetku posebno nevarnih del ter 
o hujših in smrtnih nesrečah pri delu 
- vodi evidenco in sestavlja poročila o sta
nju in problemih varstva pri delu. 
Vsaka temeljna organizacija združenega dela 
mora pooblastiti določenega delavca za O· 
pravljanje strokovnih nalog s področja varst
va pri delu in za strokovno izvajanje in za
gotavljanje varstvenih ukrepov in n01·mati
vov ter izpolnjevanje predpisanih obveznosti 
v zvezi z varstvom pri delu. Pooblastilo izda 
delavski svet TOZD, vendar v skladu s pri
voljenjem vodje službe varstva pri delu na 
ravni OZD. 
Pooblaščeni delavec v temeljni organizaciji 
združenega dela, ki ima delovna mesta z več
jo nevarnostjo poškodb in zdravstvenih ok
var, je lahko samo delavec, ki ima predpisa
no strokovno izobrazbo in strokovni izpit. 
Temeljna organizacija združenega elela, ki 
nima delovnih mest z večjo nevarnostjo za 
poškodbe in zdravstvene okvare, lahko po
oblasti določenega delavca, ki bo opravljal 
strokovne naloge varstva pri delu poleg svo
jega rednega elela, vendar s pogojem, ela bo 
glede na njegovo strokovno izobrazbo in de
lovno mesto zagotovljeno uspešno elelo tudi 
na področju varstva pri delu. O izdaji po
oblastil se obvestijo člani delovne skupnosti, 
samoupravna delavska .kontrola in inšpekcija 
dela. V pooblastilu se navedejo strokovne 
naloge s področja izvajanja varstvenih ukre
pov in normativov. Pri svojem delu mora 
strokovna služba varstva pri delu sodelovati 
z drugimi strokovnimi službami v OZD (in
vesticijsko vzdrževalno, splošno kadrovsko, 
komercialno, finančno), vodilnimi delavci ter 
pooblaščenimi vodji del, pa tudi s samouprav
no delavsko kontrolo. Le-to mora služba var
stva pri delu obvestiti o vsaki prepovedi de
la, o neizpolnitvi odločbe organa inšpekcije 
dela, obenem pa ji mora poročati tudi o iz
vajanju in zagotavljanju varstva pri delu ter 
o izpolnjevanju obveznosti glede varstva pri 
delu. 
šele s sodelovanjem in povezanostjo službe 
varstva pri delu tako v OZD kot v TOZD z 
ostalimi strokovnimi delavci in organi bo 
zagotovljeno tisto varstvo delavcev na delov
nih mestih, ki si ga želijo in ki jim mora biti 
zagotovljeno. Le na ta način lahko pričaku
jemo, da bo delavec v zdravem in varnem 
okolju lahko več in bolje delal, saj se bo na 
svojem delovnem mestu počutil varnega in 
sproščenega. A. Z. 

Delavci se bodo 
morali usposabljati 
za zahtevnejša 
delovna mesta 

PREHOD NA AVTOMATIKO NE BO LAHEK 

V zadnji številki Usnjarja smo na kratko opi
sali, kako se je v našem kraju razvijalo ope
karstvo. 
Prav bi bilo, če bi ob isti priložnosti izrekli 
priznanje delavcem-samoupravljalcem obsto
ječe opekarne za ves trud, ki so ga vložili, 
ker so doslej z dokaj preprostimi sredstvi 
dosegali dobre proizvodne in gospodarske re
zultate. 
Ta kolektiv je dokazal, da se je pripravljen 
spoprijeti s še težjimi problemi. Spoprijeti 
se bo namreč treba s sodobno tehnologijo. 
Delavci se bodo morali nemudoma pričeti us
posabljati za zahtevnejša delovna mesta. Ta 
zahtevnost pa ni mišljena tako, da bo nov 
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nacm dela zahteval še veeJe telesne napore, 
zahteval bo večje znanje in razumevanje za
pletenega delovanja avtomatičnih naprav. 
Naša organizacija združenega dela kot inve
stitor je že v dogovoru z zamejskimi doba
vitelji opreme za novo opekarno, da se bo 
določeno število delavcev, predvidenih za 
ključna delovna mesta, lahko usposabljalo 
v Italiji. Usposabljanje bo predvidoma tra
jalo 1 mesec, potekalo bo v eni sodobnih 
opekarn v severni Italiji. Za usposabljanje 
namenjena opekarna naj bi bila opremljena 
z enakimi napravami, kot bo naša nova ope
karna. 
Dobavitelj celotne opreme za avtomatiko je 
tovarna Putin & Co. Impianti per l'industria 
dei laterizi Villaverla Italija. 
Poleg usposabljanja delavcev v tujini imamo 
možnost postopoma pošiljati ljudi v domača 
podjetja, kjer že delujejo tunelske peči in 
delno tudi avtomatične naprave. 
Z usposabljanjem doma ali v tujini delavec 
ne bo mogel pridobiti uradnega potrdila o 
usposobljenosti. 
V velikem interesu delavcev samih, pred
vsem mlajših je, da se vključijo v šolanje 
kadrov, namenjenih prav za industrijo opeč
nih izdelkov. 
V mesecu septembru se bo pričel pri Zvez
nem centru za izobraževanje gradbenih in
struktorjev redni tečaj za naslednje stopnje 
v opekarstvu: 
priučeni opekar 
kvalificirani opekar 
Program izobraževanja je namenjen odraslim 
delavcem, ki so zaposleni v industriji opečnih 
iz~elko_v. in si želijo v obliki rednih tečajev 
pndobiti ustrezno znanje in kvalifikacijo. 
Program ~e iz~elan DCl; osnovi predloga ime
mka pokhcev 111 profila opekarja, katerega 
so potrdila podjetja industrije opečnih izdel
kov. 
Strokovna usposobljenost po tem programu 
služi kot osnova za razvrščanje v skupine de
lovnih mest po SAMOUPRAVNEM SPORA
ZUMU. 
Izobraževanje je organizirano tako, da elela
vec postopoma pridobiva strokovno - teore 
tično in ~ra~~ič~o zna~je v obliki tečajev, 
med katenmi Je casovm presledek namenjen 
proi_zyo?.n! praksi. .Y tem ča~u j_e mogoče pri
dobiti Sirse prakticno znanJe 111 delovne iz
k~l~nje. y ~e~aje· se. lahko vključijo delavci, 
ki IzpolnJUJeJo pogoJe iz 14. člena samouprav
nega sporazuma o gradbeništvu. 
Uspešnost izobraževanja je zagotovljena z 
dobro organ!zacijo_ izobražev<l;lnega postop
~a, usposob~Jen~~t]O kadra, ki sodeluje pri 
IzvedJ:>I, realizaCIJI celotnega programa, in za
gotovitev možnosti izvedbe praktičnega pou
ka v proizvodnji in prostorov za posredova
nje strokovne teorije. 
Za pr<:dlagani sistem izobraževanja oskrbuje 
Zvezm center deležence tečajev s potrebnimi 
skriptami in šolskimi potrebščinami. 
ys~~ udeležen<;em, ki uspešno zaključijo te
ca], Izda Zvezm center ustrezna veljavna po
trdila o usposobljenost. 
Zadnjih. nekaj odstavkov smo posneli nepo
~redno IZ programa izobraževanja, ki ga je 
Izdelal Zvezni center za izobraževanje grad-
benih inštruktorjev v Ljubljani. · 
~ smi~lu ~e spr~jetih sldepov J?Olitičnega ak
tiva, smdikata 111 samoupravmh organov je 
TOZD Opekarne zadolženo izvajati načrtno 
usposabljanje in izobraževanje svojih delav
cev. 
Vse podatke o pogojih in trajanju navede
nih tečajev za usposabljanje, bodo zaintere
sirani lahko dobili pri direktorju TOZD ope 
karne. 
Za zaključek naj povemo še to, da je od nas 
samih odvisno, kakšen pomen naj zavzema 
industrija opečnih izdelkov med ostalimi pa
nogami industrije. Znano nam je, da smo bili 
doslej, čeprav smo dokaj pomembna pano
ga v gospodarstvu, vedno le na spodnjem 
koncu lestvice. Tako gledanje na našo stro
ko je bilo nedvomno pogojeno s skromnim 
kvalifikacijskim sestavom kadrov v industri
ji opečnih izdelkov. 
Z uvedbo sodobne tehnologije in primerno 
izobraženimi kadri bomo končno dosegli svo
je pravo mesto med proizvajalci. Za vselej 
se bomo otresli občutka manjvrednosti in 

ne bo se nam treba več sramovati povedati, 
da smo opekarji. A. A. 

Prišli - odšli 
V mesecu juniju 1975 se je v Industriji usnja 
Vrhnika zaposlilo 66 delavcev, 50 delavcev 
pa je nehalo delati 

a) TOZD usnjarna Vrhnika: 
prišli: Aco Adjic, Rade Adjic, Radivoj Adjic, 
Jovan Boric, Ljubo Božjak, Marinka Dolinar, 
Hamida Ibrišimovic, Mijo Karloci, Razija 
Muratagic, Bernarda Nagode, Marija Plesko· 
vič, Zlatibor Savic, Stane štrukelj, 
s služenja vojaškega roka se je vrnil Franc 
Brenčič mlajši, 
odšli: Josip Doljac, Radomir Golubovic, Ani
ca Igl, Dragoje Ivanovic, Marica Kenk, Bo
ris Kogovšek, Ljubiša Milovanovic, Milija Ni
kolic, Mile. _Nikitovic, Ivanka Potrebuješ, 
Zdenka Savic, Anton Slabe, Grozda Tarabic 
Milun Tarabic, Franc Trček; ' 
b) v. sk1;1pnih st~<_?kovnih. ~lužbah se je za. 
poshl Miran Gostisa, delati Je prenehala Stan
ka Sluga; 

c) TOZD usnjarna šmartno: 
prišli: Dajana Balant, Marjan Berdajs Jože· 
~a K~I?lja, ~~da Klarič, Drago Preloga~, Srd· 
Jan ZIVUlOVIC, 
odš~i: . Janez Cv~r, Roman Grošelj, Bojan 
MaJenc, Anton Pivec, Husein Djurakovič 
Vs~ delavc~ ~po štev~lu 45), z_aposlene v 'pro
daplnah LitiJe, . Manbora, LJubljane, Porto· 
roza, Beograda 111 Zagreba ter v delavnicah 
v Ljubljani! od l. junija dalje vodimo v TOZD 
maloprodaJna mreža v Ljubljani in ne več v 
TOZD usnjarna šmartno; 

d) TOZD lgrad Vrhnika: 
- gradbeništvo: 
prišli: Ismet Bečirovic, šaban Bečirovic Ril
mo BuJ<:vi~, Ešet čikkušic, Mujo Ibralic, Stan
ko Kr:IyaJa, Stanislav Lukančič, Redjep Ma
canovic, Barbara Mrak, Stanislav Ravšelj 
Izet Ribo, Jovan Savic, ' 
s služenja vojaškega roka se je vrnil Ranko 
Stojnic, 
odšli: Nurija Aličajic, Dragomir Dakic Dra-
gica Rožac; ' 
-opekama: 
prišli: Zuhdija čejanovic, Ibrahim Delic, 
Enes Handanagic, Husein Lulic, Mehmed 
Skakic, Rifat Tepic, Hamdija Topčagic 
odšli: Fehim Bečirovic, Ibrahim Ferhatovic 
Esad Lulic, Redjep Macanovic, Mehmed Te: 
pic; 

e) TOZD Usnje - plast Ljubljana: 
prišli: Igor Erbežnik 
odšli: nihče; 

f) v TOZD maloprodajna mreža v Ljubljani 
ni sprememb; število zaposlenih delavcev se 
je le povečalo za 45 delavcev, ki so bili pred 
l. junijem vodeni v TOZD usnjarna šmartno; 

g) TOZD tovarna usnja šoštanj: 
prišli: Dragan Arsenijevic, Hasan čehic, Alojz 
čuješ, Miroslav Dožic, Slavujka Grumic, Ju. 
rij Hudobreznik, Marija Markuš, štefanija 
Merzlak, Strajin Milivojevic, Miodrag Nik· 
čevic, Jožef Ošlaj, Kata Pavic, Esada Pad· 
janin, Jožefa Pikl, Dragan Ristivojevic, Ramo 
Salibašic, Koviljka Stankovic, Elica Tuš, Ro· 
man Tuš, Slaviša Vukašinovic, Stojan Vuko
vic, Hesat Zečiraj, Vukadin živanovic, Avdija 
Džajic, 
odšli: Stevan Andric, Jože Bele, Josip čavic, 
Hasan čehic, Vladimir čurčic, Miroslav Do· 
žic, Svetomir Gluščevic, Ivanka Komprej, 
Dragoslav Krdžic, Lastimir Lomovic, Velimir 
Mokic, Anton Palčič, Boško Ristivojevic, Dra
gan Starčevic, Franc šmigoc, Herman šmi· 
goe, Janja Vačun, Jožica Vovk, Iztok Vrtačic, 
Slaviša Vukašinovic, Vukadin živanovic; 

J.B. 



Dragi naš 
sodelavec Franc! 

V dno srca nas je pretresla vest, da je ugas
nilo tvoje mlado življenje in da te ni več 
med nami. 
Kruta usoda te je iztrgala iz naše sredine. 
Bil si še mlad, poln načrtov, takorekoč si 
šele stopil v življenje. Za teh pet let, koli
kor smo jih preživeli skupaj v kolektivu, 
smo ti hvaležni, saj si bil dober delavec in 
tovariš. Vsakdo se je od tebe lahko naučil 
samo dobre stvari. 
Dragi Franc! Danes, ob tvojem preranem 
grobu še ne moremo verjeti, da te res ne 
bo nikoli več med nami. Izguba je preveč 
nenadna in boleča. 
Naj ti bo lahka zemlja, tu v bližini tvojega 
doma, ki si ga imel tako rad. 
Franci, čeprav odhajaš za vedno od nas, boš 
kljub temu še vedno ostal med nami. 
Ohranili te bomo v trajnem spominu. 

Zahvala 
Ob boleči izgubi našega dragega 
FRANCIJA NOGRAš KA 
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste soču
stvovali z nami, nam izrekli sožalje in ga 
spremili na njegovi zadnji poti. Hvala tudi 
vašemu podjetju za darovano cvetje, za zad
nje spremstvo in poslovilni govor ob od
prtem grobu. 
žalujoči: oče, mama in ostalo sorodstvo 
Nograšek Franc in Marija. 

Rojstni dnevi 
upokojenih članov 

v mesecu avgustu 

a) TOZD usnjama Vrhnika: 

Ana Demšar 
Avgust Ergaver 
Marija Grah 
Marija Istenič 
Jernej Jereb 
Jernej Jereb 
Ema Jernejčič 
Janez Kenk 

let 
66 
65 
64 
56 
71 
75 
66 
63 

Ana Kogovšek 
Gragoljub Kostic 
Franc Koščak 
Marija Kukovec 
Franc Marinčič 
Marija Nagode 
Jernej Nussdorfer 
Franc Ogrin 
Franc Pelan 

let Leta 1949 je napravila izpit za trgovsko po-
73 močnico pri Kmetijski zadrugi. 
64 Pred 23 leti se je zaposlila v IUV. Najprej 
74 je delala 3 leta v usnjarni, sedaj je že 19 
58 let v ščetinami. Je poročena, mati dveh 
47 otrok. Devetnajstletni sin si že sam služi 
68 kruh, hči obiskuje srednjo galanterijsko 
63 šolo. Z možem, izučenim kovačem, žive v 
63 Ligojni in bodo letos prvič odšli na dopust 
73 na morje. Vsa leta ji je dopust minil na 
71 polju. Skrbeti je bilo potrebno za kokoši in 
64 zajce, otroke, krompir, za njiju sama pa je 

Ivan Resnik 
Marija šušteršič 

vedno zmanjkalo časa. 
b) TOZD usnjama šmartno: 
Janez Ambrož 
Viktor Flisek 
Vlado Gabric 
Alojz Kotar 
Avgust Okrogar 
Franc Stopar 
Frančiška žitnik 

Na delovnem mestu je zadovoljna in tudi s 
73 plačo, skrbi jo le, da bi še vnaprej lahko 
71 delala. Kajti, kot sama pravi, ženske bi 
31 lažje delale v 3 izmenah potem, ko so otroci 
60 že preskrbljeni in ko je ženska še toliko 
65 pri močeh, da lahko vzdrži. F. R. 
66 
26 

c) TOZD !grad Vrhnika- opekama: 
Janez Novak 74 

d) TOZD usnje - plast Ljubljana: 
Ana Brecelj 65 
Ivan J erina 63 
Ivana Knaflič 73 

e) TOZD tovarna usnja šoštanj: 
Ivan Dermol 62 
Vencelj Dr ev 71 
Jernei Goršek 71 
Miha ·Huš ( · 
Vlado J akl 72 
Franc Krumpačnik 51 
Milka Ledinek 52 
Jernej Preložnik 73 
Anton Rrančan 41 
Ivan Rek 74 
Martin Strahovnik 64 
Ivan Skornšek 48 
Ivan šoln 68 
Terezija škruba 60 
Rozalija Trogar 64 
Jože Zgoznik 52 
čestitamo! 

Naš portret 

FRANCKA PODLIPEC 

Pravijo, da je pri avtomatičnem vezanju šče
tin ena najmarljivejših delavk. To sem iz
vedel od drugih, kajti sama je bolj skopih 
besedi. Bolj bi verjel, da se ni mogla spro
stiti v pisarni, kajti od rane mladosti je na
vajena delati in so ji bili uradni prostori 
samo kraj, kamor se je morala zateči le 
iz nuje. Rojena je v delavski družini, peta 
od 22 otrok. Zivih je sedaj samo še sedem. 
Od S. 3. 1931, ko je zagledala luč sveta, je 
užila bolj malo veselih, brezskrbnih otro
ških let. Z devetimi leti si je odšla služit 
svoj kruh k Drašlerju. Težko ji je pripove
dovati o teh letih, o letih težke mladosti, 
kot sama pravi: »Stara sem bila že 17 let, 
pa sem bila še vedno bosa.« Sedaj je po
trebno otrokom nuditi že od prvih let obleke, 
obutev in še ne veš, če je dovolj. Posebno 
je to težko, če hočeš pri otrocih nadomestiti 
tisto, v čemer si bil sam prikrajšan. 
Po vojni je delala v Parketarni, večinoma 
zunaj pri hlodih ali pri skladanju desk v 
k ope. 

Lanterna 
avtokamp 

-

Naselje IUV v prijetnem borovem gozdičku 
se je povečalo v letu 1975 za 10 novih pri
kolic (6 TOZD Vrhnika, 4 TOZD šmartno). 
Glede na to smo sedaj »najmočnejši«, pri
merjajoč z drugimi kolektivi med številnimi 
domačimi, zlasti pa tujimi gosti, med ka
terimi prevladujejo Nemci, Italijani in Nizo
zemci. 
Sprejem na >>kapiji« kampa ni bil najbolj 
prisrčen za II. izmeno letovalcev. Poleg tega, 
da nekdo ni imel veljavnega potrdila o raz
poreditvi, je največji problem nastopil pri 
ravnavnju s ključi od prikolic, ki so jih še 
prejšnji dan zapustili prebivalci I. izmene. 
In v čem je bil ta problem? Ključi šmarskih 
prikolic so označeni od št. 1 do št. 4, vrhni
ški pa prav tako od št. 1 do št. 10. Seveda 
so te označbe naše, medtem ko pa imajo 
v recepciji kampa povsem svoje številke, s 
katerimi je označena vsaka prikolica. Zato 
je še dokaj opravičljiva izjava receptork, 
»SA VAMA IUV IMAMO PUNO PROBLE
MA«. In tako se je začel dopustniški TRIM, 
z atletskimi disciplinami, tekanje od pri
kolic do recepcije in obratno ter celo ple
zanje na streho prikolice (znajdi se sam) 
in snetje pokrova, za »vlomilski« vstop v 
notranjost. Ne vem, če nespodobni izrazi so
dijo k TRIMU, povišujejo pa krvni pritisk. 
Končno smo se dodobra spoznali med seboj, 
ko smo iskali drug drugega, si sposojali 
ključe za preizkus kakovosti in si jih nato 
izmenjali, tako da je vsak dobil pravega. 
Jazbec, ki je prišel kasneje, pa je hotel 
šmarčane z enako številko kar nagnati iz 
prikolice. 
Zatem je sledilo v notranjosti prikolic pre
izkušanje tehničnih sposobnosti, ker ni bil 
na razpolago inštruktor, ki bi nazorno poka
zal, kako se z enostavno, toda povsem svoj
stveno tehnično opremljenostjo upravlja. Ka
ko se vključi hladilnik na plin ali na elek
triko, kako se spravi v uporabno stanje, če 
zatajita oba možna energetska vira, kako se 
»nagovori« voda, da bo tekla od spodaj na
vzgor k lijaku, kako se prižge plinska sve
tilka, če zmanjka pomemben sestavni del, 
kako se odprejo okna, če zataje zapiralci, 
kako se dvigne ali spusti miza, če nimaš 
dovolj fizične energije, da o drugih malen
kostih ne govorimo. Nekateri so uspeli 
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podrediti potrebam vso tehniko, nekateri pa 
le delno. Pa še srečni so bili lahko, če ni 
delal hladilnik, vsaj ni bilo v notranjosti 
dodatnega vira toplotne energije. 
Po začetnih težavah je sledilo krajše obdobje 
slabega vremena, ki smo ga izkoristili vsak 
po svoje, bodisi ob kartanju in še kar sodi 
poleg, ob branju, veslanju in seveda tudi 
»razmišljanju« v vodoravni legi. Nato je sle
dilo celotedensko obdobje lepega vremena, 
tako da je bilo sončenja in kopanja dovolj. 
Nabavo, kuharske dolžnosti in čiščenje 
smo v >>večini« izvajali moški letovalci, za
vedajoč se, ela je leto 1975 posvečeno než
nemu spolu. če pa je bilo kje drugače, naj 
nam bo oproščeno. 
Večina letovalcev IL izmene je bilo zado
voljnih s takšnim načinom letovanja. če
prav ni takšnega udobja, kot v počitniškem 
domu, pa ima predvsem to prednost, da 
omogoča samostojnost pri programiranju 
dnevnega reda. V primerjavi s Strunjanom 
pa ima še to preclonst, ela mesto kopanja 
lahko izbiraš glede na razsežnosti obale in 
pa predvsem glede neprimerno čistejšega 
morja. Kdor pa je željan športnih aktivno
sti, pa mu je tudi to omogočeno (veslanje, 
vožnja z motornim čolnom, m ini golf, tenis, 
namizni tenis). Ljubitelji glasbe in plesa lah
ko pridejo na svoj račun na ne preveč od
daljeni nasprotni strani zaliva, kjer je ob 
>>primernih« cenah poskrbljeno za staro in 
mlado. 

Sličen kot prihod v Lanterno je bil tudi 
odhod. V recepciji niso našli naših računov 

Nekdo je Nežko od zadaj mazal. Spredaj pa 
se je kar san1.a 

Kljub upornemu nasprotovanju je objektiv 
vendarle presenetil Minka v krogu dmžine 
na razvejani in slikoviti plaži 
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Pepca in Marta imata radi svoje delo; še 
zlasti sta veseli, če so gosti zadovoljni. Marta 
je vedno nasmejana in pravi, da ji je v Stru
njcmu zelo všeč, posebno še, ker ima rada 
veselo družbo. 

za plačilo takse, dvema pa so izgubili celo 
osebne izkaznice. Odpravljeni smo bili z opra
vičilom iz nežnih ust: >>Izvinite, znate ela je 
moguče izmeclju preko pet hiljada gostiju 
nešto pobrkati.« Prepričljivo opravičilo, iz
rečeno iz nežnih ust, nas je osrečilo, kajti 
vsakdo nima priložnosti, ela prav njega iz
gube v množici drugih. 

Počitek v senci - družina KONDARDI. Mami 
je obesila >>žehta«. če ne bo lepega vrem ena, 
bo seveda k t iv ati 

Ptekaljeni in uspešni ribič Strman je upamo 
namakal ttnek vsako rano jutro in zvečet. 
Rad je ptiskočil na pomoč tudi amatetjem. 
Ptecej IGEL se je na njegovem_ trneku po
slovilo od morskih globin 

>>TRULA- PAGAT ULTIMO«! Nepogrešljivi 
tarok razveseljuje, če je karta dobra, v na
sprotnem p1·imeru razburja, a kljub temu 
hajša čas 

V družinskem krogu - Mertikovi 



Le kaj bi otroci počeli na morju, če ne bi 
bilo vode? Slanost in tu pa tam kakšen ježek 
niso ovira 

Strunjan 
Ob obisku so šele prihajali novi letovalci, 
prejšnji pa so že odšli. Novo došli pa so kot 
običajno polni pričakovanja, še zlasti pa si 
žele lepega vremena. Prvi obisk na plaži je 
potekal bolj v senci in mazanju nežne kože, 
da ne bi prišlo do neprijetnih opeklin. Ben
čina in Vrisk pa sta bila še previdnejša, 
zato sta pričela mazanje kar na terasi doma 
s »tekočim<< notranjim mazilom. 
Kuharice Berte nisem preveč nadlegoval, 
ker se je tako dovolj potila v vroči kuhinji. 
Prijetneje je bilo pomočnicama Pepci in Mar
ti, ki sta pripravljali krompir v senci. 
Novi upravnik pa je bil zaposlen s papirji, 
ki so jih prinesli novi gosti za ureditev for
malnosti in razporejanje po sobah. 
Obširnejša reportaža iz Strunjana sledi v 
naslednji številki. P. P. 

Najprijetnejše opravilo tudi za malega Ja
nezka - družini Medved in Simunič sta se 
ob pečeni kuri z.družili, brez podpisa samo
upravnega sporazuma. 
želja ata Simuniča je uresničena - poleg 
Kmečkega glasa, kjer je baje enkrat že bil 
njegov portret, bo tudi v Usnjarju 

Kaj me silite, če nimam apetita? si misli 
mali Samo. Družina Markovič 

Na »rezerviranem« mestu - družini Obreza 
in Fortuna 

Družina ISKRA - brez občasnega »mačka« 
ni pravega dopusta, tako meni ata, ki danes 
ni najbolj razpoložen za kopanje. Tudi drugi 
smo si vsaj enkrat zaželeli, da bi takšnega 
»mačka« lahko pregnali psi, ki jih je bilo 
letos veliko v Kampu v spremstvu SVOJih go
spodarjev. Izjema smo bili letovalci IUV, ki 
nismo imeli nobenega. Celo Jazbec mu letos 
ni privoščil morskega veselja 

Prebilovi so šele prišli, pa že nekdo ni za
dovoljen z vsebino steklenice 

Borčič je bil že takoj v začetku v elem.entu 
»hišnega tehnika«. Ne vemo pa, če 1~ zdržal 
do konca, ker smo 1norali prej oditi 
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Ekipa »maloprodajalcev«- na prvem tztetu 

Naš prvi 
sindikalni izlet 

V TOZD Maloprodajna mreža smo 21. junija 
197S organizirali sindikalni izlet. Bil je naš 
prvi izlet, čeprav so bili v okviru celotnega 
podjetja že večkrat organizirani tovrstni iz
leti. Nihče nas ni povabil, so pač pozabili, 
da obstajamo. No, pustimo to ob strani in 
se skupaj še enkrat povrnimo v to prijetno 
junijsko soboto. 
Ker so naše trgovine raztresene širom po 
domovini, je bilo težko zbrati vse člane v 
TOZD Maloprodajna mreža. Kljub temu, da 
je v vsaki trgovini ostal dežurni trgovec, 
se je zbrala velika večina na Trgu revolu
cije v Ljubljani. Izlet je potekal iz Ljubljane 
prek Celja-Krapine-Kumrovca-Cateških 
toplic v Mokrice. 

Delavci iz krznarije, konfekcije krzna in klju
čavničarske delavnice TOZD usnjarna Smart· 
no so bili na sindikalnem izletu v bolnici 
»FRANJI«. Kljub dolgi vožnji je izlet, ob 
lepem vremenu, potekal v dobrem razpolo
že.niu 
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Prva postaja je bila na Trojanah, kjer smo 
se založili s krofi. Malo izven Celja smo 
se podprli še z dobro malico in dobre volje 
nadaljevali pot proti Kumrovcu. Tam smo si 
ogledali znamenito rojstno hišo našega dra
gega tovariša Tita. Hiša je še vedno takšna 
kot takrat, ko je v njej še živel tov. Tito, -
en prostor je preurejen v muzej, ki je posve
čen delu in zgodovinski poti tov. Tita. Ogle
dali smo si tudi Mladinski dom, ki stoji lep 
in veličasten na vzpetini nad Kumrovcem. 
To je čudovit simbol bratstva in enotnosti 
naših narodov. 
Polni nepozabnih vtisov smo se odpeljali 
proti čatežkim toplicam, se kopali in nada
ljevali pot proti gradu Mokrice. Tam smo 
si ogledali grajske znamenitosti. Imajo tudi 
konjušnico, kjer smo se ob jahanju prijetne. 
zabavali, zvečer pa ob veselih zvokih glasbe. 
zaplesali v rano jutro. 
Ob splošnem zadovoljstvu, ki smo ga do
živeli, si želimo še tako uspešnih in v~=lilt 
izletov, kot je bil ta naš prvi izlet. 

Takšnih izletov si še želimo! 
Delavci skupnih služb in konfekcije usnja 
iz TOZD usnjarna šmartno so bili na sindi
kalnem izletu v Logarski dolini 

Izlet 
v bolnico Fralj~ja 

člani enote za prvo pomoč TOZD Usnjarna 
Vrhnika smo imeli v soboto S. julija popol
dne izlet v Bolnico »Franja«. 
Začetek izleta je bil slab, saj smo čakali na 
avtobus v nevihti, ki se je zdivjala nad Vrh
niko. Kljub nevihti smo se odločili, da krene
mo na pot. In prav smo imeli. že ko smo se 
peljali mimo Godoviča, je nevihta poneha
vala, v Cerkno pa smo se pripeljali v soncu. 
Z zanimanjem smo se vzpenjali po soteski 
navzgor do barak, ki so zaradi pomanjkanja 
prostora postavljene večinoma nad poto
kom. 
Bolnica obsega 12 barak, med njimi je bil 
tudi invalidski dom. Zgrajeno je imela lastno 
elektrarno, rentgen in bunkerje za obrambo 
ranjencev v strmih stenah. Hkrati je: lahko 
zdravila 108 ranjencev. Skupno se je v njej 
zdravilo prek SOO težkih ranjencev. · 
Na tiste, ki smo bili prvič v tej partizanski 
bolnici, je napravilo močan vtis spoznanje, 
v kakšnih težkih okoliščinah je delala par
tizanska saniteta. 

BOLNICA FRANJA 

Pri povratku smo se za krajši čas ustavili 
v Idriji in nato v Logatcu, kjer smo si po
tešili lakoto in žejo. Ker smo imeli s seboj 
harmonikarja, smo tudi zapeli in zaplesali. 
V prijateljskem vzdušju smo zaključili so
botni večer. 
Izlet nam je bil nagrada za vestno obisko
vanje tečajev prve pomoči v zimskem času. 
Izvršnemu odboru sindikata se zahvaljuje
mo, ker je pripomogel k temu prijetnem 
doživetju. S. Z. 

Kako 
do štipendij 

Z novimi samoupravnimi sporazumi in pod
pisom le-teh se začenja v vseh slovenskih 
občinah drugačna štipendijska politika, ki 
je za dijake in študente mnogo boljša kot 
prejšnja. S tem novim načinom začenjamo 
uresničevati cilje kadrovske politike. Ker ve· 
mo, da je od števila kadrov in njihovega 
izobrazbenega sestava odvisna gospodarska 
in družbena rast ter spoznanje, da bomo 
socialno neenakost lahko uspešno reševali le 
z zagotavljanjem čimbolj enakih možnosti 
za vzgojo in izobraževanje, je prišlo do te 
nove politike, s katero bodo imeli vsi enake 
materialne možnosti za šolanje. 
No, in kakšen je ta novi način štipendiranja? 
Sklade združenih sredstev oblikujejo v vsaki 
občini vsi zaposleni delavci tako, da združu
jejo za štipendiranje O,S odstotka od bruto 
osebnega dohodka. Ti delavci tudi oblikujejo 
skupno komisijo, ki ima svoj sedež pri ob· 
činski skupščini ali pa pri komunalnem za
vodu za zaposlovanje. Ta komisija razpisuje 
štipendije iz združenih sredstev, sklepa o 
upravičenosti prošenj za štipendije in skle
pa s štipendisti štipendijske pogodbe. 
Natančne pogoje za pridobitev štipendije iz 
združenih sredstev objavijo komisije podpis
nikov vsako leto v dnevnih časopisih. Ra
zumljivo je, da so bistveni pogoji materialno 
stanje, prizadevnost in sposobnost učenca 
oziroma študenta. Samoupravni sporazumi o 
štipendiranju natančno določajo, da sta upra· 
vičenost do štipendije in višina štipendije iz 
združenih sredstev odvisna od dohodka na 
člana družine in življenjskih stroškov · štu
dentov oziroma učenca. Ti življenjski stroški 
pa se vsako leto na novo ugotavljajo. 
Dohodek na družinskega člana ne sme pre
segati za učence 3100 dinarjev (za šolarje 



zunaj stalnega bivališča), 2500 dinarjev (za 
vozače do 20 km) ali 2200 dinarjev, če se 
šolajo v kraju stalnega bivališča; za študente 
pa ne 3300, 2700 oziroma 2400 dinarjev. 
Ker morajo za šolanje svojega otroka starši 
prispevati polovico dohodka, ki odpade na 

· člana družine, si iz višine življenjskih stro
škov vsakdo lahko izračuna, ali je upravičen 
do štipendije iz združenih sredstev, če so 
na razpolago za določeno šolanje kadrovske 
štipendije. Zato bo komisija podpisnikov 
prosilce v naprej usmerjala k razpisovalcem 
kadrovskih štipendij, potem šele podeljevala 
štipendije iz združenih sredstev. 
Pa poglejmo kadrovsko štipendiranje! 
Za področje izobraževanja štipendirajo iz
obraževalna skupnost Slovenije in temeljne 
izobraževalne skupnosti. Izobraževalna skup
nost Slovenije bo letos razpisala okoli 800 
novih štipendij. Večji del teh štipendij bodo 
razpisali :Za učence, k_i .se bodo vpis.ali v sre~
nje šole m se usmenh na v ~aslednja po~oc
ja: razredni pouk, slovenscma, matematika, 
fizika telesna vzgoja, tehnični pouk, pedago
aika in defektologija. Tudi za štipendije na 
~išjih in visokih šolah bodo imeli prednost 
študentje iz naštetih področij. Manjše šte
vilo štipendij bodo podelili tudi za ostala 
področja (tehniško, ekonomsko, administra
tivno) in to za tiste poklice, za katere imajo 
ugotovljene potrebe posameznih šol. 
Za potrebe osnovnih šo! y pos!lmezni ob~ini 
bodo iz svojih skladov stipendirale temelJne 
izobraževalne skupnosti. Učenci in študenti, 
ki se želijo zaposliti v osnovni~ šolah, -~ob!j? 
natančne podatke o smereh m pogoJih sti
pendiranja pri temeljni izobraževalni skup~ 
nosti občine, v kateri stanujejo in v katen 
se želijo zaposliti. 
Republiški sekretariat za narodno obrambo 
SR Slovenije bo julija razpisal vojaške šti
pendije za šolanje_ n~ srednjih, višjih i~ ~i
sokih šolah. SrednJe sole, za katere razpiSUJe 
štipendije, so: gimnazije, tehniške šole, stroj
ne, elektro, kemično-tehnološke, pomorske 
šole plovne in strojne smeri. Višje in visoke 
šole in študijske smeri, za katere bodo raz
pisane vojaške štipendije, pa so: stroJna, 
gradbena, ekonomska, medicinska, strojno 
ladjedelniška fakulteta, tehniška fizika, ke
mija kemijska tehnologija, farmacija, me
teor~logija, avtomatika, telekomunikacije in 
industrijska elektronika. 

štipendiranje delovnih organizacij 

Podatke o tem, koliko učencev in študentov 
bodo delovne organizacije pričele štipendirati 
v letu 1975, smo kot vsako leto zbrali z 
vprašalnikom LP (letne potrebe). žal mo
ramo ugotoviti, da so v zadnjih petih letih 
samo leta 1972 delovne organizacije predvi
dele manj novih štipendistov. če smo v za
četku zapisali, kako razveseljivo je, da smo 
s samoupravnimi sporazumi o štipendiranju 
postavili enega izmed temeljev smotrne ka
drovske politike, moramo zdaj ugotoviti, da 
bo zmanjševanje kadrovske štipendije zmanj
šalo pozitivne učinke štipendiranja iz zdru
ženih sredstev. Ugotovili smo namreč, da le 
ozka povezanost obeh načinov štipendiranja 
zagotavlja razvijanje sposobnostnih možnosti 
v skladu z gospodarskim in družbenim raz
vojem. Zato si bomo morali v težnji, da 
dosežemo to skladnost, prizadevati, da čim 
dosledneje in strokovno izvajamo štipendi
ranje iz združenih sredstev in da oblikovanje 
skladov združenih sredstev ne bo izgovor 
za manjšanje števila kadrovskih štipendij. 

Kaj vse mora storiti dijak ali študent, ki bi 
rad imel štipendijo? 

Pravilno izpolnjenemu obrazcu »Prošnja za 
štipendijo« (obrazec DZS 1,56) je treba pri
ložiti: 
- potrdilo o vpisu v šolo 
- prepis zadnjega šolskega spričevala ali 

potrdilo višje ali visokošolske organizacije 
združenega dela o opravljenih izpitih 

- potrdilo o premoženjskem stanju in šte
vilu družinskih članov 

- mnenje in potrdilo šole ali delovne orga
nizacije 

- za otroke kmetov in obrtnikov mnenje 
krajevne skupnosti 

- za samohranilke mnenje skrbstvenega or-
gana. 

Potrdilo o dohodkih staršev v obrazcu proš
nje se mora nanašati na leto 1974, ostale 
nadrobnosti so vidne iz navodil za izpolnitev 
obrazca. 
Obrazec »mnenje šole<< dobe prosilci pri ko
munalnih zavodih za zaposlovanje. Obrazci 
»Prošnja za štipendijo<< pa so naprodaj v 
vseh knjigarnah. 
štipendija velja za ves čas šolanja ali štu
dija v posameznih vzgojno-izobraževalnih za
vodih, dokler štipendist izpolnjuje predpi
sane pogoje. štipendijska razmerja se ure
jajo s pogodbami po določilih samoupravnih 
sporazumov in družbenega dogovora o ob
likovanju in izvajanju štipendijske politike 
v SR Sloveniji. 
štipendije bodo podeljene po merilih druž
benega dogovora in samoupravnih sporazu
mov o štipendiranju učencev in študentov 
na območju vrhniške občine. . . 
Prošnje z vso potrebno dokumentaciJ? spre
jema komunalni zavod za zaposlovanJe, eno
ta Vrhnika, Cankarjev trg 40. 

Vtisi s strokovne 
ekskurzije 
po Sovjetski zvezt 

B.P. 

Ekskurzijo je organiziralo Dru~tvo varnostni~ 
inženirjev in tehnikov LjublJana pod okn
ljem Zveze sindikatov Jugoslavije, tako da 
smo potovali kot službena delegacija Zveze 
sindikatov SFRJ. 

MOSKVA 

Po ; dokaj mirnem letu z letalom AEROFFLO
TA-TU-166 smo po 2 urah in 40 minutah pri
stali na moskovskem letališču šEREMJETO
VO, kjer nas je sprejel član VCSPS (Centr!J-1· 
ni svet zveze sindikatov ZSSR) tov. SemJa
nov, od.govoren_ za pod~očje varstya pri de~u: 
NajpreJ smo SI morah naravnati ure, kaJti 
čas v ZSSR je za 2 uri »hitrejši<< od našega. 
Tisti, ki tega niso storili, so imeli kasneje 
določene težave s »časovno orientacijo<<. V 
uradnem spremstvu in z dvema prevajalka
ma smo se odpeljali v približno 30 km od
daljeno Moskvo. Peljali smo se mimo veli
častnega spomenika (okrog 18 km pred Mo
skvo), ki spominja, do kje so !lspeli prodr~ti 
Nemci v času II. svetovne voJne. Med potJO 
so nas spremljevalci seznanjali z nekaterimi 

Pogled na PETROV DVOREC pri Leningradu 

Odprti most v Leningrajski beli noči 

znamenitostmi Moskve, ki pritegnejo po
zornost vsakogar, še zlasti, če pride prvič 
v veličastno velemesto ZSSR. Med drugim 
naj omenim edinstveno gradnjo stolpnic od 
zgoraj navzdol, stadiona CSK in Dinama, 
»CAFE<< blok, v katerem stanujejo samo 
mladoporočenci, letalsko akademijo - žU
KOV, Belorusko železniško postajo s spo
menikom Gorkiju, operno hišo čajkovskega, 
Kremelj z mavzolejem velikega Lenina, ho
tel RUSIJA, ki lahko sprejme (upoštevaje 
goste, bazen in gledališče) okrog 20.000 go
stov, Gagarinov trg in nato najdaljšo ulico 
Moskve (16 km), po kateri se pripeljejo osva
jalci vesolja po uspešno opravljeni nalogi 
iz letališča VNUKOVO. 
Skromna predstavitev glavnega mesta ZSSR 
nam pove, da ima danes 7,5 milijonov pre
bivalcev (brez predmestja). Vsak dan pa se 
to število poveča še za 1,5 milijona, in sicer 
na račun delavcev, ki se iz okolice vozijo na 
delo v Moskvo. Problematiko uličnega pro
meta rešuje elegantni in tehnično dovrše
ni METRO, ki je daljši kot v Parizu in za 
katerega načrtujejo, da bo leta 1980 imel 
še prek 100 postaj. 
Po nastanitvi v hotelu VCSPS SPUTNIK, 
so nam gostitelji priredili svečano večerjo, 
na kateri nam je tov. Semjanov zaželel do
brodošlico in nam nazdravil kot delegaciji 
prijateljskega naroda, ki letos, prav tako kot 
narodi ZSSR, praznuje 30-letnico zmage nad 
fašizmom. 
Naslednji dan nas je tov. Semjanov sprejel 
v VCSPS, kjer nas je seznanil z osnovnimi 
zakoni s področja varstva pri delu v ZSSR 
ter z vlogo sindikata na tem področju. Raz
govoru so prisostvovali številni tehnični in
špektorji iz različnih področij dejavnosti, 
strokovni raziskovalci in dogovorna članica 
VCSPS za odnose do delavcev. 
Odgovornost za izvajanje varstva pri delu 
je naložena administraciji podjetij. Stroji in 
naprave ter delovni prostori morajo ustre
zati zahtevam predpisov o varstvu pri delu, 
sicer ne smejo obratovati. Tedenski delovni 
čas znaša 41 ur; kjer pa so izredno težki 
pogoji, pa le 36 ur tedensko in v nočni izmeni 
smejo delati le 1 uro. Nadurno je dovoljeno 
delati le v izjemnih primerih (naravne ne
sreče), toda tudi v teh primerih le največ 
4 ure v dveh zaporednih dneh ali 120 ur let
no. Dolžina dopusta se giblje od najmanj 
15 pa do največ 56 delovnih dni, večina pa 
ima 24 dni dopusta (več ko 24 dni le, če dela 
v izredno težkih delovnih pogojih ali pa na 
skrajnem severu ZSSR). Posebno varstvo je 
predpisano za ženske in mladoletnike (po
sebno težka in zdravju škodljiva dela; nočno 
delo le pogojno, če je neprekinjen delovni 
postopek). Za sprejem na delo je predpisana 
starost 16 let, za posebno težko delo pa 18 
let. Vsi delavci morajo biti poprej zdrav
stveno pregledani, nato pa ponovno vsako 
leto. Mladi delavci koristijo dopust izključno 
le v letnem času. 
Neposredno delovanje sindikata na področ
ju varstva pri delu je v podjetjih, kjer so 
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organizirani sindikalni komiteji in komisije 
za varstvo pri delu, ki aktivno delajo na po
dročju politike varstva pri delu. Vsako leto 
se podpiše kolektivni dogovor med sindikal
nim komitejem in administracijo podjetja, 
v katerem je opredeljen načrt za izboljšanje 
delovnih pogojev (ventilacije, zmanjševanje 
fizičnega napora dela, tehnični in organiza
cijski varstveni ukrepi itd.). O izvaj~nju pro
grama in kolektivnega dogovora mora admi
nistracija podjetja dvakrat letno poročati 
sindikalnemu komiteju. Petletni celoviti na
črt VD v ZSSR se sprejem~ na ministrskem 
svetu in to ločeno za vsako panogo gospodar
stva. Izvajanje tega načrta pa spremlja 
VCSPS. Sindikat se vsepovsod aktivno za
vzema za izboljšanje delovnih pogojev de
lavcev, daje denarne nagrade, diplome in 
posebne diplome za povečanje kulture in 
napredka VD, izdaja propagandni material, 
uporablja sredstva javnega obveščanja in 
sindikalna glasila, neposredno v podjetjih 
organizira seminarje za sindikalne delavce 
itd. Vse norme in navodila za varstvo pri 
delu se sprejmejo le, če z njimi soglaša sin
dikat. Izvajanje zakonov je obvezno, če jih 
potrdi VCSPS. V zakonu za projektiranje 
so predpisani standardi za najboljše delovne 
pogoje, ki jih pregledajo vsakih pet let 
(morebiti potrebne spremembe in dopolnit
ve s soglasjem ministrstva za zdravje) . V 
sedanji petletki posvečajo največ pozornosti 
tehnično varstvenim ukrepom na strojih in 
napravah. Sindikat prek tehničnih inšpekcij 
(okrog 6000 delavcev) neposredno nadzoruje 
izvajanje zakonov in pravil v podjetju. čla
ne tehničnih inšpekcij plačuje sindikat, nje
mu so tudi odgovorni za svoje delo. Inšpek
torji lahko izvajajo preglede kadarkoli v de
lovnem času, administracijo lahko kaznujejo 

· takoj do 50 rubljev (delavca pa ne) in imajo 
pravico prepovedati delo. Tehničnim inšpek
torjem pomagajo sindikalni aktivi in člani 
komisij VD (skupaj so zaposleni okrog 3 
milijoni delavcev). Neaktivne in nesposobne 
delavce vsako leto zamenjajo z drugimi. 
Sindikat aktivno vključuje v svoje delo na 
področju VD tudi znanstveno-raziskovalno 
delo. Imajo 6 inštitutov za varstvo pri delu 
(Moskva, Leningrad, Ivanovo . .. ), v katerih 
dela okrog 5500 znanstvenikov po zastavlje
nih nalogah sindikata. Dopolnjujejo in se
stavljajo normativne dokumente s področja 
VD. Z varstvom pri delu se ukvarja 230 
kateder na visokih in višjih šolah ter 450 
organizacij s prek 20.000 znanstvenimi de
lavci. Pri zveznem sindikatu VCSPS je za
poslenih 250 znanstvenikov, ki delajo v 10 
sekcijah ob različnih nalogah VS (socialno
ekonomski problemi, zaščitna sredstva, po· 
žarno varstvo itd.). Znanstveni svet je organ 
VCSPS, ki dela javno pri sestavljanju na
črta. 
Vse težje in smrtne nesreče pri delu morajo 
podjetja prijavljati sindikatu in pooblašče
nemu državnemu organu. Raziskavo nasreče 
izvede telmična inšpekcija, podjetje pa v svo
jem okviru. Voditi morajo tudi evidenco 
nesreč pri delu. 
V primeru kršitve varnostnih pravil sindi
kat ne daje podpore kršitelju. Primer ob
ravnava »tovariško sodišče«, ki kršitelju lah
ko izreče ukor, strogi ukor, premestitev za 
3 mesece na slabše plačano delovno mesto, 
s soglasjem sindikata pa je delavec lahko 
tudi odpuščen z dela. Baje jim praksa do
kazuje, da je učinkovitejši ukrep »javna kri
tika<<, napisana na objavni deski v oddelku, 
kot za izrek ukora. 
V primerih kroničnih alkoholikov izvajajo 
dopolnilne ukrepe (priprava na zdravljenje). 
če se delavec pod vplivom alkohola poško
duje, ne dobi v času odsotnosti z . dela ni
kakršnega nadomestila plače. 
Poučevanje o varstvu pri delu je obvezno 
za vse delavce. Poslužujejo se 4 vestnih in
štruktaž (vodene inštruktaže izvaja inženir 
VD s skupino delavcev ali z vsakim posebej; 
seznanitev z nevarnostmi neposredno na de
lovnem mestu pa opravi mojster; obnova 
inštrukturaže je vsake 3 mesece na delovnih 
mestih z večjo nevarnostjo za poškodbe in 
obolenja, pri vseh drugih delih pa najmanj 
enkrat na 6 mesecev; v primeru težke ali 
smrtne nesreče pa izvedejo še izredno in-
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štruktažo, kjer analizirajo vzroke in ponov
no prikažejo pravilen način dela. Pred raz
poreditvijo na delo opravljajo poučevanje 
v posebnih tečajih v ali izven podjetja v 
trajanju od 2 do 3 mesecev. Ob koncu je 
treba opraviti preizkus znanja, nakar se izda 
izkaz, s katerim se dovoljuje, da lahko de
lavec dela na tem in tem delovnem mestu. 
Inštruktaže izhajajo iz pravil in navodil ter 
se izvajajo v jeziku, razumljivem za delavca. 
Izkaz morata podpisati poučevalec in dela
vec, ki je bil poučevan in poučen. 

OGLED TOVARNE ZA IZDELAVO 
STROJEV ZA POLIRANJE V MOSKVI 

Sprejela sta nas član komiteja in pomočnik 
direktorja ter predsednik sindikalnega komi
teja. Pomočnik direktorja nam je orisal raz· 
voj že skoraj 100 let stare tovarne z burno 
zgodovino. Od l. 1950 dalje so specializirane 
tovarne strojev za poliranje zobčenikov. Ker 
te naprave zahtevajo veliko natančnosti, ima
jo poseben oddelek, kjer KLIMA naprava 
zagotavlja stalno enake (le z malenkostnimi 
odstopanji na + ali -) mikroklimatske po
goje. Izvažajo v 50 držav. Zaposlujejo okrog 
2300 delavcev; delajo 5 dni tedenslko - 41 
ur, (od 8. do 12. ure, nato je ' 45 minut od
mora za kosilo in naprej delo do 16.10. ure). 
Odmor 45 minut se ne šteje v delovni čas. 
25 Ofo delavcev je članov zveze komunistov 
in komsomola (mladi komunist), 99% de
lavcev je v članstvu sindikata (1 'Ofo pred
stavljajo mladi delavci, ki niso člani sindi
kata). Podjetje vodi direktor, ki ima po
močnika, vodjo splošnega sektorja, glavnega 
inženirja z dvema pomočnikoma. 13-članski 
komite komunistov vodi profesionalni sekre
tar, 19 članski sindikalni komite prav tako 
vodi predsednik - profesionalec. Imajo svo
je počitniške domove, pionirsko kolonijo in 
vrtec za 220 otrok. Kot dodatek (regres) za 
dopust prejmejo delavci 30 Ufo znesek, raču
najoč na plačo. Brezplačno letujejo vsi, ki 
imajo več otrok ter manjši dohodek, in naj
boljši delavci. Vsak četrti delavec se izobra
žuje (imajo svojo strokovno šolo za stro
jegradnja - trikrat tedensko, več jih študira 
na raznih fakultetah; najboljši delavci do
bivajo štipendije - v podjetje pr idejo le 
2-krat mesečno po plačo; za izpite imajo 15 
do 30 dni plačanega dopusta. Okrog 20 °/o 
zaposlenih je v podjetju že več kot 30 let 
(več rodbinskih generacij). 85 Ofo delavcev ima 
stanovanja od podjetja (na enega zaposle
nega delavca ima podjetje 9 kvadratnih me
trov stanovanjske površine). Sindilkalni ko
mite daje veliko sredstev za športno opre
mo (organizirana je športna dejavnost za 
vse delavce) leposlovna strokovno literaturo. 
Partijski komite organizira šolo komunistič
nega dela. V konstrukcijskem oddelku je za
poslenih 140 konstruktorjev, ki pripravljajo 
načrte strojev in naprav za lastno uporabo 
in za tržišča. 
člani sindikalnega komiteja so iz različnih 
sektorjev in vsak ima svoje določene zadol
žitve (za socialistična tekmovanja, za rekre-

acijo, socialno in zdravstveno varstvo, za 
vprašanja otrok - šola - starši). Na le
tovanje v pionirska taborišča gredo vsi otro
ci. Podjetje ima tudi oddelek za varstvo 
pri delu, ki se ukvarja v prvi vrsti z mladimi 
delavci, nadzira izvajanje kolektivnega do
govora med sindikatom in administracijo, 
skrbi za varstvo žena (le še 30 Ofo Ž$!na dela 
pri strojih, ostale pa le pri lažjih pomožnih 
delih in v administraciji). Dobro imajo ure
jeno družbeno prehrano. Na potovanje v ino
zemstvo pošiljajo dobre delavce (leta 1974 
do 57 delavcev), ki plačajo le 30 Ofo od celo
kupnih stroškov. V 26 obratnih komitejih 
s 6 sindikalnimi skupinami z več sektorji 
imajo imenovane družbene inšpekcije, ki ima
jo pravico ustaviti delo. O tem morajo ob
vestiti tovariški komite, ta pa pomočnika 
direktorja. Delajo po navodilih VCSPS in 
mestnega sindikata delavcev strojegradnje, 
katerega član je tudi predsednik tovarniškega 
komiteja. Temu organu je tudi predsednik 
neposredno odgovoren. Glavni inženir mora 
2 do 3-krat mesečno poročati sindikalnemu 
komiteju o izpopolnjevanju načrta in stanju 
varstva pri delu. Direktor mora večkrat let
no poročati delavcem. 
Imajo posebno komisijo, ki si dopisuje z 
delavci - vojaki. 
V proizvodnih prostorih tega podjetja sta 
opazna red in čistoča (cigaretne ogorke da
jejo v pepelnike, kar pri nas ni »narodni 
običaj«). Vrteči se mehanizmi in nevarna 
območja na strojih in napravah so v večini 
primerno zavarovana. Zaradi t resljajev in 
ropota je večina strojev postavljena na sa
mostojne temelje. Z mostnimi žerjavi uprav
ljajo ženske, ki pa tudi na višini najdejo čas 
za »poslovni« klepet (morda, ker je 75. leto 
- leto žensk). V proizvodnih prostorih ima
jo avtomate za gazirano slano vodo, (vsak 
avtomat ima le en kozarec, ki ga sprotno 
pomivajo), kar sicer iz higienskega gledišča 
ni najbolj sprejemljivo, onemogoča pa raz
bijanje steklenic in njih odlaganje na raz
ličnih mestih, (kot je običajno pri nas). V 
regalnem skladišču imajo polavtomatski vi
ličar. V orodjarni je orodje hranjeno v pale
tah na regalih. Z vložitvijo kartic v progra
mator je avtomatsko dostavljeno želeno orod
je. Delavci dobijo delovne obleke le pri naj
bolj nečistih delih in to 2 obleki na leto, 
na ostalih delovnih mestih pa ne. Obutve 
ne dobijo. Nadomestilo v času bolniškega 
staleža, ne glede na vrsto obolenja (tudi 
za nesreče pri delu) znaša le 60%, če de
lavec nima 10 let delovne dobe, po 10 letih 
delovne dobe pa znaša nadomestilo 100 °/o 
plače. 
Imajo sobo za prvo pomoč. V vsakem od
delku imajo usposobljeno skupino za nu
denje prve pomoči. Poučuje pa tovarniški 
zdravnik splošne prakse. 
V službi VD je polno zaposlenih 5 inženir
jev, ki delajo pri strokovnih nalog_ah VD. 
Norme VD morajo biti vgrajene v delovne 
priprave in naprave. Obratovalna dovoljenja 
za stroje izdaJa državna komisija, v kateri 
obvezno sodeluje strokovnjak iz inštituta za 



Veličastno spominsko obeležje v čast osva
jalcem, vesolja (iz Molidbenovega jekla) 

VD. Enaka zahteva velja tudi za stroje iz 
uvoza (v pogodbi od inozemskega dobavi
telja zahtevajo izpolnitev njihovih varnost
nih predpisov, če pa stroj delno ni v skladu 
s preclpisnimi zahtevami, njihova strokovna 
komisija predlaga ukrepe za preureditev). 
Navedena tovarna se sedaj pripravlja na re
konstrukcijo, predvsem z gledišča družbe
nega standarda. Menda imajo takšne načrte, 
katerih realizacija bo nudila delavcu vse, 
kar rabi za takojšnjo vključitev v kulturno 
sredino po končanem delu v tovarni (pral
nica, likalnica, šivalnica, frizerija itd.). 

OGLED CENTRALNEGA D:NšTITUTA ZA 
VARSTVO PRI DELU V MOSKVI 

To je središče, ki zbira znanstvene dosežke 
na področju VD vseh inštitutov ZSSR (po
leg 6 inštitutov VD še 15 inštitutov, ki se 
ukvarjajo z medicino in higieno elela, ter 
506 zavodov za VD). Običajno tisti, ki želi 
karkoli raziskovati na področju VD, najprej 
pregleda arhivsko dokumentacijo v inštitutu. 
če je problem že rešen, nepotrebna raziskava 
odpade. V načrtu ZSSR ·so dane posebne 
naloge za izboljšanje delovnih pogojev v po
sameznih panogah. Ta inštitut sedaj dela še 
na področju travmatologije, ergonomije, tok
sičnih plinov, znanstveno tehničnih informa
cij in standardizacije :. ter pomaga vladi in 
sindikatu pri načrtovanju izvajanja politike 
VD. Okrog 50 °/o nalog s področja VD pod
jetja prenašajo na inštitute (npr. obolevanje 
zaradi vibracij itd.). V prospektih za raz
lične materiale ni dovolj, da so napisani le 
komercialno-reklamni podatki, pač pa mo
rajo biti tudi NAVODILA, kako z njihovo 
pomočjo doseči varno delo. Vse ugotovljene 
rešitve se zajamejo v enoten državni . stan
dard; do leta 1980 bodo pripravili še vse 
manjkajoče standarde. Centralni inštitut tudi 
nadzoruje druge inštitute v ZSSR; sodeluje 
z mednarodnim centrom v ženevi (prejep1a 
in daje strokovne informacije), zbira vse 
informacije in jih posreduje zainteresiranim. 
V inštitutu dela približno 300 strokovnjakov 
različnih presekov. Sodelujejo tudi z inšti
tutom VD v Nišu. 
-V laboratoriju za razsvetlJavo proučujejo, 
kako svetila in svetloba vpliva na delavca 
(prevelika in premajhna osvetljenost, ble
ščanje in vpliv le-teh na pojav utrujenost). 
Tovarnam priporočaj.o ustrezne rešitve, upo
števajo tehnološke zahteve in vrsto dela. 
- V laboratoriju za . preizkus posebnih var
stvenih oblek proučujejo in normirajo .14 
državnih standardov. Spremljajo, koliko ča
sa delavec nosi delovno obleko, analizirajo 
vse vrste tkanin (tudi uvoženih!) Preizkusili 
so že okrog 150 'tkanin in proučili njih teh
nologijo. Izdelali so imenik z 38 značilnostmi 
vsake tkanine. Proizvajalci varstvenih oblek 
morajo upoštevati kakovostne standarde, 
vrste :kro_jev in celo načine šivanja in zahte
ve za udobnost kroja glede na specifične 
zahteve del. 

- V laboratoriju za preizkus varstvene obut
ve (sodelujejo z usjarskim inštitutom v Mo
skvi in Kijevu) preizkušajo usnjeno in gu
mijasto obutev ter obutev iz drugih umetnih 
materialov. Vrsta obutve je odvisna od spe
cifičnih zahtev tehnoloških postopkov, (za 
vroče obrate, nevarnost padcev težkih pred
metov, mokrota, jedkovine itd.). 
Obutev mora biti trpežna in udobna ter 
prilagojena za hitro sezutje v primeru po
trebe (padec vroče žlindre). Ne pozabljajo 
tudi nevarnosti zaradi drsenja, zato so pri
pravili posebno narezane robate podplate iz 
usnja in umetnega usnja. Izdelali so tudi 
obutev, ki varuje pred nevarnostmi električ
nega toka. 
- V laboratoriju za raziskavo varstvenih 
sredstev za obraz in oči raziskujejo in raz
vijajo nove vrste posebnih očal proti mehan
skim poškodbam, obrazne ščitnike itd. 
- V laboratoriju za zvočnost poučujejo 
vplive ropota in tresljajev na zdravstveno 
stanje delavcev. 

OGLED TOVARNE ELEKTROVAKUMSKIH 
NAPRAV 

Seznanili so nas z razvojem tovarne, v ka
teri je zaposlenih 75 'Ofo žensk. Proizvajajo 
vse vrste svetilnih teles za industrijo, elek
tronske dele za črnobele in barvne televi
zorje. Za izboljšanje delovnih pogojev daje
jo letno od 1 do 1,5 milijonov rubljev. Se
daj tovarno predelujejo. Zelo dobro so re
šili problem visokih temperatur na delov
nih mestih steklopihalcev in livarjev. V ta 
namen so izdelali posebne varstvene obleke 
- mrežaste s cevkami, po katerih se pre
taka hladilna voda (okrog 1 kg vode). Ta 
obleka se obleče pod navadno delovno ob
leko. Delavci, ki delajo v nočni izmeni, pre
jemajo brezplačno malico in 20 Ofo dodatka. 
Posebne zdravniške preglede opravijo na vsa
ke 3 mesece (kjer delajo s svincem), pri 
vseh ostalih delih pa na 6 mesecev. Pro
stm·ov za letovanje imajo toliko, da pride 
vsak delavec na vrsto vsako drugo leto (pla
ča 30 Ofo stroškov). Imajo urejeno varstvo za 
vse otroke svojih delavcev. Na področju VD 
dela okrog 600 delavcev (upoštevajo vse sin
dikalne odbore v obratih). Do leta 1978 na
črtujejo gradnjo 6000 stanovanj, s čemer 
bo zagotovljeno, da bo vsak delavec imel 
svoje stanovanje. 

LENINGRAD 

Na železniški postaji sta nas sprejela in po
zdravila tov. VOLHOV in šORKOV iz mest
nega sindikalnega komiteja (prvi je vodja 
odseka za mednarodne odnose, drugi je za
dolžen za področje varstva pri delu). 
Leningrad imenujemo tudi >>Severne Benet
ke«, ker je zgrajen na močvirnatem obrežju 
Baltika na ustju reke Neve na nad 100 oto
kih. Danes šteje približno 4.5 milijonov pre
bivalcev in je drugo največje mesto ZSSR. 
Dolga leta je bil glavno mesto ZSSR. Mesto 
ima svoistven, toda prav nič velemesten vi
dez, kaiti zgradbe so nizke in vse enako 
visoke. Ponaša pa se z zelo lepimi ulicami 
in trgi. 
Danes .ie to mesto v bistvu en sam muzej, 
saj je vsaka dl~lH!a zgradba zaščitena kot na
cionalni spomenik. 
Katarina II. s svojimi številnimi ljubimci, 
Peter Veliki, znamenita oktobrska revolucija 
ter 900 dni oblegania v II. svetovni voini, 
so neizbrisana Zgodovinska izročila Lenin
grada. številni spomeniki, dvorci i11. grobovi 
se nepozabno vtisnejo v sPomin. Na Marko
vem noliu počivajo heroii iz leta 1917. Iz 
tega kraja prenašajo ogenj v mesto 'herojev 
in na grob neznanega juJ;taka. 
Reka Neva se viie skozi · mesto razdeljena 
v tri glavne prekope in izginja v valovih 
nemirnih Baltiškega morja. Obiskovalec ne 
s'me zamuditi popolnočnega odpiranja mo~ 
s tov. Od 400 mostov · se jih 21 odpira na tej 
reki; s čimer je omogočena plovba čezoce
~mskih ladij v pristanišče. Pogled na oclpi
ranie mq~toy , je še zlasti veličasten, če to. 
doživlja človek v polarnih belih nočeh (kadar 

dejansko ni noči). In nam se je ta priložnost 
ponudila. 
V Leningradu, ki se je prej imenoval Petro
grad, je leta 1917 Lenin organiziral KP in 
prvo vlado, ki pa se je še istega leta pre
selila v Moskvo (takrat je Moskva postala 
glavno mesto ZSSR). 
900-dnevno obleganje mesta v II. svetovni 
vojni je uničilo tretjino mesta, zgorelo je 
glavno skladišče hrane, od lakote in mraza 
je pomrlo skoraj 650.000 ljudi, od katerih 
je večina pokopanih na skupnem pokopali
šču v bližini Leningrada. 
Ladja AVRORA, iz katere je bil leta 1917 od
dan prvi strel na Zimski dvorec, je danes 
šolska ladja mornarjev, obenem pa tudi mu
zej. Muzej neprecenljivih umetnosti ERMI
TAž stoji že od leta 1764 dalje (graditi ga je 
začela Katarina II. - v prevodu pomeni 
to ime >>KRAJ ZDRUžEVANJA«). V njem so 
3 milijoni razstavljenih predmetov; zato je 
razumljivo, da si ni mogoče vse njegovo bo
gatstvo ogledati v enem dopoldnevu. Petrov 
dvorec je 29 km oddaljen od mesta na robu 
Finskega zaliva v Baltiškem morju. Za časa 
Petra Velike je to bilo njegovo letno pre
bivališče. Dvorec je bil med II. svetovno 
vojno porušen. Sedaj je obnovljen in v njem 
so maloštevilni ohranjeni predmeti. čudo
vit je pogled na vodomet pod dvorcem. 
Leningrajski sindikalisti so nam pripravili 
dvodnevni turistični program, v kate.rem smo 
si ogledali vse zgodovinske vrednote tega 
mesta; AVRORO, ERMITAž, PETROV DVO
REC v predmetju itd., samostan SMOLNI, 
carski trg s samostoječim spomenikom v 
spomin zmage nad Napoleonom, spomenik 
ki spominja na zmago Petra Velikega nad 
švedsko. ~ 
Kot delegacija smo položili cvetje pred ne
pozabni spomenik na pokopališču številnih 
žrtev, ki jih je dal Leningrad v 900 dneh 
fašističnega obolenja v II. svetovni vojni. 
Na leningrajskem letališču se je od nas 
poslovil predstavnik mestnega sindikalnega 
komiteja. 
(Nadaljevanje prihodnjič) P. P. 

Pismo vojaka 

Po dolgem času se ponovno oglašam hi vas· 
prav lepo. pozdravljam. Skoraj pol leta/ pre
živetega v JLA, je še kar hitro. minilo in 
upam da. bo prav tako .še ostalo obdobj.e. Po. 
končanih vajah nisem šel · v prekoi11ando .. 
Ostal sem .komandir odelenja . - desetar v 
isti vojašnici, kjer že. poučujem mlade . vo-
jake; bodoče desetarje. · 
Odnosi med vojaki in .menoj so za sedaj, po 
pravici povedano, odlični. če bodo takšni 
ostali še do. konca poučevanja, mi ne · bo 
težko opravljati .to funkcijo. V odelenju 
imam ljudi vseh narodnosti. Proste ure izko
ristimo za razvedrilo in razne šale. V prostih 
urah ne obstaja meja med vojakom in nje- . 
govim komandirjem, tako da je prav za
bavno. Ob takem času se vojak sprosti in. 
pozabi na težave in skrbi, ki jih je prinesel 
od doma (družino, starše). 
To je samo en delček lepega vojaškega živ
ljenja. So pa tudi težki trenutki; za katere 
nihče ne želi, da se ponove. Tisti, ki je bil 
vojak, ve, kako je, tisti, ki ga to še čaka, 
pa. bo to spoznal. 
Končuje1n to kratko pismo . . Sodelavcem in 
celotnemu kolektivu IUV ž.elim veliko uspe
ha pri nadaljnjem delu. 
Pozdrav! 

Rafael Krompig . · 
VP 2667/6 VE-3 
2100.2 .Novi Sad 
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Počitnice 

Ko se prismeJeJo pasji dnevi, si vsak za
želi nekam, kjer si lahko ohladi trup in 
živce in kar še sodi zraven. Nič čudnega to
rej, da je tudi mene zgrabila taka želja. 
Pričel sem tuhtati, kako bi jo uresničil. 
Najprej kam? Ali na morje ali v planine? 
Zlodej, ob morju je vročina in drenj, visoke, 
višje in najvišje cene. Kako naj si ob njih 
ohladim živce; ravno nasprotno - pobesnel 
bi kakor bik v areni, ko bi zagledal kakšen 
astronomski računček, ki bi mi ga predložil 
smehljajoči se natakar. Pa morje je čedalje 
bolj umazano, naj v tisti brozgi krepim »raz
štelani« organizem? 
Naj grem v hribe? Vraga! Tam so poti 
strme in ob njih leže zarjavele in prazne kon
zerve; na njih si lahko izpahneš, porežeš 
in zastrupiš bedresa in se vrneš bolan ali 
mrtev v rodni kraj. Pa gneča v kočah in 
nevihte s strelo - pečen se lahko pritrkljaš 
v dolino! Naka, ne bodo me videli tam 
gori! 
In sem se odločil: na kmete grem, na vas! 
Samo tam je še pravi mir, idila. Slavčki 
žvrgolijo pozno v noč, zjutraj te prebudi 
škrjanček. Spodobno oblečena dekleta te 
sramežljivo pozdravljajo, resni in postavni 
fantje zapojo v tih večer. 
Zložil sem nekaj svoje revščine v nahrbtnik, 
se zavihtel na kolo in odbrzel mirnim po
čitnicam v objem. 
Pricijazil sem se v vasico Prašni dol, skri
to med hribčki, dobil v neki hiši sobico -
ne sicer sveže pobeljeno - je pa imela 
okence. Res se skozi njega ni videlo dru
gam kakor na gnojišče pred hlevom; na 
njem bom lahko gledal petelina, kako poje 
mlademu jutru v pozdrav, sem se malo 
kislo tolažil. 
Odšel sem na kratek večerni sprehod, to
liko, da se nadiham svežega zraka in da 
ujamem ploho, ki je nenadoma privršala 
čez Prašni dol. Tako sem se sveže okopan 
spravil k zasluženemu počitku. Odprl sem 
okence, da ob svežem kmečkem zraku po
slušam slavčkov in vaških fantov glasove, 
ki me bodo zazibali v sladke sanje. 
Zal sem bil v svojih pričakovanjih rahlo 
razočaran. Svež zrak je prihajal naravnost z 
gnojišča in mi prinašal njegove duhove, a 
namesto slavčkov so se jeli oglašati mo
pedi vseh kalibrov, po večini brez izpušnih 
cevi, da je brnelo, kakor da imajo gasilci 
verižne vaje. In fantovsko petje? šele tam 
okoli polnoči sem zaslišal neke glasove, 
za katere sem sprva menil, da jih proiz
vajajo domače živali. Zgledalo je, da so bili 
vsi trezni fantje že davno pri počitku in 
so prepevali le tisti, ki so se učili not v go
stilni. Njihov način petja je bil približno 
tak, kakor da rjovejo lačni levi v puščavi. 
In v njihovem izbranem programu sem za
stonj iskal staro domačo fantovsko pesem. 
Uboga dekleta! če jil;J. gsvajajo s takole 
pesmijo - vse bodo ostale samice! 
šele tam okoli dveh ponoči sem se pogrez
nil v nemirne sanje. Sanjal sem, da me bo 
prebudil škrjanček. In me je res - ampak 
čisto drugačen, kakor sem pričakoval. Tam 
okoli štirih zjutraj me je prebudil sosedov 
traktor, ki se mu je takoj pridružil drugi 
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na našem dvorišču in tako sta mi skupaj 
voščila dobro jutro in mi poslala pozdrav 
v obliki zeleno plave meglice, ki je kot 
nevihtni oblak uhajal iz izpušnih cevi. 
S spanjem tako nisem mogel nadaljevati, 
vzdignil sem svoje okončine in kar jih drži 
skupaj v pokončni položaj, se oblekel ter 
odšel na jutranji sprehod. Ptičjega petja 
sem slišal bolj malo, zato pa so tem bolj 
hrumeli traktorji in ropotale kosilnice, po 
blatni in luknjasti vaški cesti pa so poska
kovali avtomobili in brizgali naokrog ostan
ke sinočnje plohe in blato. Ves blaten in 
obrizgan sem se zastonj oziral, odkod in 
kje me bodo pozravila zgledno napravljena 
in sramežljiva vaška dekleta. Le dve sta opa
zili moje oči: eno v kavbojkah in skoraj v 
toplesu, drugo v super mini krilcu. Da sta 
obe v bolniški, mi je dejala stara babica, 
drugače bi se tudi ti dve odpeljali v tovarno 
v bližnje mesto. Da lahko gremo pit v »ošta
rija«, sta· mi dejali, seveda, če imam kaj 
cvenka. Ko sem ju pobaral, če kaj grabita 
seno in okopavata, sta me nahrulili z na
zadnjakom, češ, nisva tako neumni, da bi 
garali. Naj delajo »ta stari«, njih da ni tako 
škoda. Ker me ni bilo volja, da bi ju go
stil v krčmi, sta mi pokazali jezik in osle in 
smo se razšli. 
In tako, vidite, se je počasi majala moja 
vera v prijetne počitnice ter se dokončno 
zrušila zvečer, ko je nadobudna va~ika mla
dež imela ples v svojem disko sklubu, ki 
je prav blizu hiše, kjer sem si postavil 
svoj »vigvam«. S plošč so grmeli glasovi 
ansamblov različnih v vseh mogočih in ne
mogočih disonančnih akordih, da. se je 
tresla sobica in z njo postelja in drob v 
mojem trpečem telesu. 
Zjutraj pa, ko je prvič zapel petelin na 
gnojišču, sem zajezdil jeklenega konjička in 
se odpeljal domov. Za letos sem iimel po
čitnic če zglavo. Zaželel sem si spet svoje 
delovno mesto in monotono brnenje stro
jev v tovarni. Samo tam si lahko še kolikor 
toliko ohladim živce, ki so mi jih počitnice 
krepko načele. · 
Drugo leto bom letoval pod šotorom - na 
domačem vrtu ali pa na tovarniškem dvo
rišču. Kjerkoli že - imel bom več miru, 
kakor pa kjerkoli drugje! I. M. 

Brigadirsko 
življenje 

Brigadirsko življenje je za marsilk:oga en
kratno doživetje. Biti danes brigadir pomeni 
za nas nekaj častnega. Tu lahko pokažemo, 
česa smo sposobni, kaj sploh zmoremo. 
še bolj kot to, pa je pomembno bratstvo 
in tovarištvo med brigadirji, saj smo bili 
zbrani iz vse Jugoslavije, od Skopja do 
Jesenic. 
Naši starši vedo, kaj pomeni trdo delo, saj 
so . po vojni zgradili nam lepo novo Jugo
slavijo. Zdaj pa smo na vrsti mi in na
daljujemo njihovo delo. 
Vsi smo bili prvič na Kozjanskem, v kra
ju, kamor roka civilizacije še ni posegla, 
saj je narava še tako lepa, nedotaknjena. 
Všeč nam je bila prijaznost pn~bivalcev, 
ki morajo trdo delati, da se lahko prežive. 
Zato pa smo bili ponosni, da smo jim lahko 
pomagali in jim olajšali delo. Bolj kot s 
kakšnim drugim darilom, so nas presenetili 
s prijaznostjo in hvaležnostjo. 

Rebus 

\d;()Ael 
Samoupravni organ 

Vrsta usnja, ki ga izdeluje IUV 

Naše delo je bilo resmcno naporno. Nežne 
roke in kramp nikakor ne grejo skupaj. 
Delo pa so nam otežkočile še skale, ki smo 
jih morali minirati, da smo lahko kopali 
dalje. Toda, ker smo brigadirji, smo stisnili 
zobe, pljunili v roke in težave premagali. 
Naše delo pa ni bilo le na trasi. Tudi po
poldne smo imeli polne roke dela. Urejali 
smo časopise, pripravljali kulturni program 
in se ukvarjali s športom, kjer smo do· 
segli tudi lepe uspehe. 
Ker je bilo precej dni deževnih in nismo 
mogli na traso, smo organizirali izlete. Bili 
smo v Krapini, Kumrovcu in Stubičkih to
plicah. Kadar pa tudi tega ni bilo, smo ple
sali in se zabavali ob kresu. Pozabili pa 
nismo tudi na ljubezen. Brez tega pač nikjer 
ne gre. Našli smo dovolj parov in jih po bri· 
gadirsko poročili. 
Za konec pa samo še, bilo je lepo, domov 
smo se vrnili polni nepozabnih doživetij in 
še bomo šli v brigado. 
MDA KOZJANSKO 75' 
Dušan Varga, Rok Kogovšek in Drago Brkič 

>>Takšni smo<< 

Mislim, da smo bili vsi veseli, ko smo pre
uredili naše dvorišče tako, da je zjutraj kar 
prijetno stopiti prek njega v tovarno. Prije
ten je pogled na drevje- zelenice, gredice in 
spomenik. Toda, če se povzpnemo po stop· 
nicah v prvo nadstropje naše tovarne, pa za
gledamo vse kaj drugega, in to take stvari, 
ki niso prijetne za oko in nam nikakor ne 
morejo biti v ponos. Namreč na strehi nad 
ambulanto, kopalnicami in TPP lahko vidiš 
vse, kar bi sodilo kvečjemu na odpad· in sme
tišče: prazne steklenice od kokte in jupija 
(cele in razbite), papir vseh barv in kakovo
sti, »čiki« vseh dolžin, pomarančne lupine, 



Dva na enak način poškodovana ur:zivalnikf!
nista bila poškodovana l?ri nt;J!7nalm up_~rf!-b~
Kdor je to storil, naJ prtcne razmzslJatz, 
komu je s tem napravil us?ugo: K_dor pa "":~ 
za storilca in ga ne razkrznka, m prav mc 
boljši od njega! fz čigavih .~redstev bo na
bavljen in montzran nov lzJak ter prhe v 
moški kopalnici? 

pa tudi celi sadeži, embalaža od mleka itd. 
itd Vsa ta mana bolj ali manj stalno pada 
sk~zi okna, prav kakor dež v letošnji turi
stični sezoni. 
Po stopnišču so postavljene posode s pes~om 
za gašenje morebitnega požara, postavlJen~ 
so tudi posode za »Čike«. Pa vendar nekaten 
(in morda še bolj nekatere) čike raje v<;>d~ 
metavajo v posode s peskom. Bomo s ~I~n 
gasili, če bo slučajno potreba? Nekaten m 
nekatere menijo, da sodi tudi kruh v te po
sode. Sploh delajo nek~teri ~ kruh~m ~akoJ 
kot da ga ni niko~i manJ!calo m ga m~oh vec 
ne more. Nekatenm ugaJa samo sredica, dru 
gim le skorja, ostanek se pa l~hko vržve vka
morkoli! Pa ni ravno tako strasno dalec cas, 
ko je bil kruh še kal~o re9-~ca in dragocena 
hrana in smo ga znali cen~ ti. . v . . 
Upajmo le, da ga ne bo mkoh vec pnman]
kovalo, če pa že pride do tega, s~ ga bo9-o 
naučili ceniti tudi tisti, ki ga sedaJ ne znaJO, 
ker preprosto niso nikoli spoznali, kako je, 
kadar ga ni. 
Prehrano - malico in ostalo - imamo ure
jeno tako, da smo lahk? več kot za~ovol_jni. 
Samo spomnimo se na case, ko ~mo ~meh za 
malico na razpolago samo 15 mmut m skor
jico kruha, ki si ga_ P!-i!lesel. <;>~ d<;>ma; pa 
vendar nismo godrnJali m kntizi_rah. Danes 
pa je dosti takšnih, ki _rvaztegneJO p~l ur~, 
določene za malico, na tncetrt ure ah se vec; 
zraven pa godrnjajo in ~riti~ira~~: .~a nad 
makaroni, oni, da je dobil vcera]sn]I kruh, 

ZAKAJ TAKO? Razdrte in pogosto nasilno 
poškodovane garderobne omarice so odrqz 
naše nevzgojenosti in odnosa do skupnzh 
sredstev 

Prazna steklenica, embalaža za p_~civo in se
veda tudi druga navlaka ne sodZJO na stop
nišče 

temu spet ni všeč ta ali ona juhic~, pa ~eso 
ni vedno le prvorazredna in se n~J9-e v ~Jem 
kaj mastnega ali kak;šn~ trvda. zil~ca, ln ne 
prija než!!-im in ra~va]emm <:elJUStim. Skrat
ka mnogi se vedeJO kakor ]ara gosp?da -
za~je pa bi bilo prav koristno, da bi malo 
poskusili, kaj je biti lačel}. . . v 
Vsekakor bi potem obcutih vse druga~no 
hvaležnost do tovarne in tudi do d~movme, 
ki jim omogočata življenj~, ? kakrsnem so 
naši predniki lahko le sanJ ah. . 
In ko odhajamo siti in okrepčani od mahce, 
si lahko privoščimo tudi k;avico iz ~vtomata. 
Avtomat pa je, po zaslugi ne~catenh »super 
iznajdljivih«, večkrat _POkvarJen, :z:atrpan !
gumbi it~L P~·av tak~ Je z avtoD?-~ti z~ ~upi. 
Kaj ·res se msmo ~oh~co kult~rm m zr eh, _da 
bi se vedli kakor lJUdJe v dvajsetem stole~Ju? 
Zcrodi se da so vrata slačilnice zakle!l-Jen~ 
i; name~to, da bi poiskali izmen?_vodJO, ki 
ima ključ, vrata enostavno v!mmJO. V~am
ljajo tudi v garderobne ~mariCe, kradeJO _v 
dodelavi: obleko, celo pnp~a:re za ostrenJe 
nožev pri obrezovallc~h .. Ah. J~ potrebno ~ 
tem sploh še razpravlJati? M~s~Im ,da ne, S~J 
smo o tem že zadosti govonh! Potrebno Je 
samo ukrepati in krivce najostreje kaz~o
vati, ker le tako bomo zmanjšali. te negati_v
ne pojave, če že lepa beseda. p~I n~katenh 
prav nič ne zaleže in če katen mmaJO nobe
nega pravega odnosa do skupne lastnine! 
Pa brez zamere! P. T. 

Posode z jedkovinami, katerih skupna teža 
presega JO leg, morata dvigati in prenašat~ 
dva delavca (pri ročnem transportu). PopreJ 
je treba obvezno pregledati stanj'! embalaže_. 
Kršenje teh določil. ter nepravzlno skladz
ščenje na nevarnem zr: ?dp~te':l !erenu se po
večujeta nevarr~:ost, k~_zzhaJq zz ze .(ako nega
tivnih varstvemh znaczlnostz plastzcne emba
laže 

Drobne 
zanimivosti 

NAJNOVEJSE STEVILKE O STANJU 
OVAC V JUžNI AFRIKI 
Po najnovejših P<;>?atk~ južnoafviškega }ni
nistvstva za kmeti]'stvo 1ma trenutno Juzno
afniška republika skoraj 13 milijonov g,Jav 
goveje živine od tega dve ,tretj.ini v !lasti 
belih naseljeri.cev. Kot rečeno, iZnaša število 
ovac v tej deželi 23 milijonov ter 8 milijo
nov koŠ'trnnov. število ovac z volno na !POd
ročju Kama in v vrzhodnem Kaplandu pa ma
ša 7.75 milijonov. Stanje v :raz,1ičnih po~
ročj,ih Tranvaala in svo~odne. države Or~Ja 
pa ocenjujejo na ·skoraJ 6 oziroma 3 miliJo
ne glav. 

VWD 39!7S 
BRAZILIJA BO POVECALA IZVOZ 
OBUTVE NA VZHOD 
Posebej ,s,i bodo Brazilci prizadevali, da bi 
na pomladanskem 'sejmu ·v Leipzigu sklendli 
čimveč pogodb za ,izdobavo obutve, iker se 
hočejo preusmeriti iz amerJškega na druga 
tržišča. Izvoz v ZDA je močno ovi,ran il u
vedbo dodatnih izravnailinih carin <in To je 
bil vzrok, da so sklentli z Rusijo IPO~odbo ~ 
izvozu 60.000 parov obutve. IntenZivno ,s1 
prizadevajo osvojiti tudi af:dško trž·išče H1 
bodo obutev .razstavljali na sejmih v Kairu 
in Casablanci. V Leipzigu bodo poleg čevljev 
prikazaii •tudi druge usnjene izdelke. 

VWD/75 
KRITIKA KONTINGENTIRANJA 
GOVEJIH KOž V KOSTARIKI 

Mexico D. F., 7. 11. 1974 (VWD) - Kostariške 
klavnice in proizvajalci mesnih konzerv so 
energično nastopili proti pred 'kratkJm uve
ljavljenemu dekretu, ki omejuje prosti na
kup in prodajo govejih kož, ki so domačega 
izvora. ,Po podatkih Zveznega urada za zu
nanjetrgovinske informacije (FfA, Koln), je 
generalna direkcija za domačo trgovino (Di
rection General de Comeroio Interior) edina, 
ki po tem dekretu more odločati o dovolje
njih za prodajo kož. Tako klavnice kot tudi 
proizvajalci mesnih kQnzerv so dolžni, da 
prijavijo mesečno količino kož. Generalna 
direkcija določa kontingente za usnjarne, ki 
so vključene v usnjarsko združenje. 

V/'VWD 259/1974 
S VEDSKA: 
Ehmberg zapira usnjamo 
Simrishamn, 29. 4. 1975 (VWD) - Medna
rodno poznana švedska usnjarna Ehrnberg 
iz Simirsha:mna je 'sporočila, da namerava 
s l. dktobrom zapreti usnjamo. S .tem u
krepom ibo ostalo brez dela 160 il!judi - tako 
so sporočili ;v nekem član!ku v il"ewji »The 
Shoe an Leather News«. Eden od vzrokov 
za to dejanje je dej,stvo, da je trenutno po
vpraševanje po lak-usnju izredno majhno, to 
pa je obenem ,izdelek, ,za katerega 'se je tSIPe
cializh·ala ta tovarna. Poskusi, da bi pridob]li 
nek nov slintetični proizvod, so ostali brez 
uspeha dn to v prvi vr·sti rzaradi naraš,čajoč.ih 
cen surovm. 

PREVIDNOST PRED ZELENIM USNJEM 
Dr. Misho Surami svari j<~~ponsko usnjarsko 
in obutvena Oindustrj;jo pred proizvodnjo zele
nobarvnega ali la:kJranega usnja. Ljudje z 
zelenimi čevJji so ·po mnenju drugih >>za-
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.kompleksirani« in manj vredni in morajo 
pri svojih sodobni'kih trpeti zaradi številnih 
predsodkov. Nepo'!'očene ženske bodo le .s 
težavo navezall.e harmonona :poznanstva, med
tem ko se :poročenim ženam ni treba čuditi, 
zakaj so v stalnem :prepiru s srvojim sopro
gom. »Samovoljno uporabo barv v modi« 
označuje •ta Japonec za ps~hološko ža!loigro 
in dokaz za psihološko naivnost tistih mod
nih ustvarjalcev in proizvajlcev, ki ne ob
vladajo zakona »llUa'V.i in !barv« ikot tudi vzro
kov in učinkov. 

Prejšnji veleobrat »Bata« v čSSR izdela 
letno 120 milijonov parov 

Duna:j, 29. 4. 1975. (VWD) - Pr.ej ·svetovno 
znana češkos•lovaš'ka •tovarna Bata •se je v 
povojnem obdobju :preimenovala v Exico. 
Na 6. sejmu porabniških izdelkov v Bri.innu 
smo pred kra1Jkim iQ'Jvedeli, da ·je ;podjetje 1pri
kazaJo na sejmu 1300 modelov in da ibo iz
važalo v 60 dežeil. P:redvidoma naj hi letoš
nja proizvodnja znesla 120 mHijonov parov. 
Od •tega naj bi izdelali 9-10 lnilijonov ;parov 
čevljev iz umetnega gornjega usnja Barex. 
Barex trenutno imažajo v Veliko Britanijo 
in Jugoslavijo. Tovarna s 6 veleobrati za .ga
la:ruter~jske in obutvene izdetke •skuša :izdelat.i 
nadaljnje !Vrste umetnih gornjih materialov 
(npr. Poromerie .i.Jn Kolavel-velur). Delež u
metnih gornji!h materialov se ibo načrtno 'Ve
čal, ker bi bil sicer uvoz dragega naravnega 
usnja {sedaj okoli 50 Ofo ;potreb) preveč ob
čuten. Znotraj SEV si pdzadevajo za usklaje
vanje :na ;področju proizvodnje obutve: .pred
vsem Madžarska, Po1ska in NDR. Polj!Sika ;se 
je i.z::kazala s pmizvodnjo Cor.fama, !ki ga 
ilideluje po ameri6~i l:icenoi in s tem p;re
sk:Pbuje vse ;področje SEV. EX!ico se je -
za razliko od Italije, ki daje na trg pred
vsem najkakovostnejše izdelke - usmeril 
v proizvodnjo obutve •srednjega !kakovo&tne
ga razreda. Isto 'velja tudi za cene teh iZJdel
kov. 

OPRAVIčiLO! 

Vsem, ki so bili kakorkoli prizadeti zaradi 
nekaterih napak v 73. štev. Usnjarja; še zla
sti se opravičujemo Antonu Moleku, ki je bil 
postavljen v nepravo rubriko in celo »pre
krščen«. Dve napaki sta bili napravljeni v ti
skarni (zamenjava Božanič - Hudej), ostale 
.pa so nastale pri tehničnem uredniku. 

Uredniški odbor 

Tekmovanje 
balinarjev 

Tekmovanje je organiziralo in izvedlo Dru
štvo upokojencev na Vrhniki in se tako 
vključilo v številna TRIM tekmovanja ob
čine Vrhnika. Balinarji so v vsesplošno za
dovoljstvo pomerili svoje sile na lepo ure
jenem balinišču pri domu upokojencev. 

Kljub slabemu rezultatu-motiv iz USNJAR
JADE-75; na občinskem prvenstvu so bili naši 
balinarj i uspešnejši. Ce bodo tako uporno 
vadili, kot so prostovoljno urejali novo bali
nišče (za zgled mladim), potem lahko pri
čakujemo še boljše rezultate 
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XXV. SIG 75' 

Letošnje jubilejne XXV. letne športne igre 
gradbenih delavcev Slovenije so se odvijale 
od 26. do 28. junija v športnem parku na 
Kodeljevem. 
Prireditev je organiziralo GIP GRADIS iz 
Ljubljane, kateremu je častno razsodišče 
športnih iger ob zaključku tekmovanj iz
reklo priznanje za izvedbo jubilejne in do
slej najbolj zahtevne prireditve. S tem je 
tudi vidno pripomoglo k utrditvi organizi
ranega športa in rekreacije v slovenskem 
gradbeništvu. 
Letos je bilo udeleženo rekordno število tek
movalcev. Kar 2600 se je zbralo iz organizacij 
združenega dela v skupno 414 tekmovalnih 
ekipah. 
Naše podjetje je sodelovalo z 18 člani v šti
rih ekipah, in sicer za mali nogomet, na-
mizni tenis, kegljanje in streljanje. . 
Rezultati s tekmovanj: 

MALI NOGOMET 
(nastopilo je 53 ekip) 
l. Konstruktor Maribor 
2. IMP Ljubljana 
3. Inst.alacija Ljubljana 

33. Igrad Vrhnika 

NAMIZNI TENIS - moški ekipno 
(nastopilo je 47 ekip) 

točke 

59 
55 
52 
21 

1. GRADIS Ljubljana 53 
2. IMP Ljubljana 49 
3. Salonit Anhovo 46 

22. lgrad Vrhnika 26 
Med moškimi-posamezno je naš tekmovalec 
Berginc Jože od skupno 62 udeležencev do
segel 11. mesto. 

• 
Doseženi rezultati 

Društvo upokojencev 
Kovinarska 
IUV 
žito 
Borovnica 
Elektron 
Postaja Milice 
Parketarna 
Gozdno Gospodarstvo 

13/8 13/11 
13/12 13/12 
11113 13/1 
13/6 12/13 
13/7 6/13 
10/13 13/6 
13/7 1113 
6/13 13/10 

12113 6113 

KEGLJANJE - moški ekipno 
(nastopilo je 65 ekip) keglji 
l. Ingrad Celje 2949 

točke 
71 
67 
64 
45 

2. GRADIS Ljubljana 2831 
3. Stavbenik Koper 2766 

21. lgrad Vrhnika 2451 
KEGLJANJE- moški posamezno 
(nastopilo je 394 tekmovalcev) 

keglji 
l. Vanovšek Dušan, Ingrad Celje (2 X ) 1062 

45. Molk Jože, Igrad Vrhnika 452 
76. Zemljič Stane, Igrad Vrhnika 437 

124. Grom Nace, Igrad Vrhnika 418 
182. Benkič Konrad, Igrad Vrhnika 397 
275. Kržič Gabrijel, Igrad Vrhnika 374 
278. Bizjak Andrej, Igrad Vrhnika 373 
STRELJANJE - moški ekipno 
(nastopilo je 58 ekip) krogi točke 

62 
58 
55 
26 

l. GRADIS Ljubljana 844 
2. Stavbar Maribor 839 
3. Ingrad Celje 826 

31. lgrad Vrhnika 677 
STRELJANJE- moški posamezno 

l. Kušter Franc, GP S. Gradec 
90. Kržič Gabrijel, Igrad Vrhnika 

149. Repar Janez, !grad Vrhnika 
171. Lukan Janez, Igrad Vrhnika 
195. Malneršič Jože,. Igrad Vrhnika 
236. Molk Jože, Igrad Vrhnika 
SKUPNA UVRSTITEV EKIP 

l. GIP GRADIS Ljubljana 
2. GIP Ingrad Celje 
3. IMP Ljubljana 
30. IUV - TOZD IGRAD Vrhnika 

krogi 
(2 X)363 

152 
141 
136 
131 
117 

točke 
383 
369 
346 
118 

Z doseženimi rezultati smo zadovoljni; lah
ko bi bili še bolj, če bi sodelovali tudi 
ekipi v šahu, balinanju in odbojki. V tem 
primeru bi po ocenah na zaključku tekmo
vanj dosegli približno 20. mesto v skupni 
uvrstitvi. K. M. 

Pike 
Točke + Mesto 

13/6 13/10 8 17 1 
13/6 13/1 8 21 2 
14/4 13/3 6 29 3 
13/6 8/13 4 8 4 
6/13 13/6 4 1 5 
3/13 13/11 4 4 6 

13/8 6113 4 8 7 
4/13 11113 2 !5 8 
7113 7/13 o 20 9 


