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Visok obisk 

Dne l. aV1gusta je obiskal .kolektiv TOZD 
usnjarna Vrh:nika :prvi sekretar mongolske 
ljudske revolucionarne delavske partije in 
predsednik velikega k-urala LR MONGOLIJE 
JUMŽAGIN CEDENBAL s se-progo in sprem
stv-om. Vis·oki gost je prišel na krajši oddih 
v SFRJ na povabilo predsednika SFRJ in 
predsednika ZKJ JOSIPA BROZA-TITA. 
Po ogledu naše trgovine .na Vi-ču in usnja.rne 
na Vrhniki je imel krajši raz.govor s pred
·stavniki našega kolektiva. 
Predsednik mongolske partije se je zlasti za
nimal ·za organizacijo in de-lovanje članov 
ZK v ·lmlektivu. 

Po ogledu trgovine 

Panožni sporazum 
o delitvi dohodka 
in osebnih dohodkov 

Osnutek samoupravnega sporazuma o delitvi 
dohodka in osebnih dohodkov v usnjarski in
dustriji SRS je bil dan v razpravo že v ·za
četku tega leta. Skupna komisija JilOdpisnic 
tega s:porazl.l!ma, 'ki ga je prip-ravljala, je 
upo·števala dolo-čene pripombe s strani ude
leženk sporazuma, Zveze sindikatov SRS in 
komisije •za presojo samoupravnih spo-raztt
mov oziroma s strani ocenjevalcev sporazu
ma. Vsak sporazum sta namreč ocenjevala 
najmanj dva člana izvršnega odbora k-omisi
je rza .presojo, eden ekonomski del, drugi pa 
vrednotenje delovnih mest. Iz.delati je bilo 
treba več dodatnih izračunov, tako da se je 
po-stopek sprejemanja zavlekel tja do pol-

Visoki gost SL Je z zanimanjem ogledal 
proizvodne oddelke usnjarne Vrhnika 

letja. Na svoji 17. seji, dne 2. julija 1975, pa 
je dala komisija ZJa presojo -pozitivno mne
nje k sporazu,mu in ga s-prejela, nakar so ga 
podpisale udeleženke tega sporazuma. Pod
pisnice tega sporazuma pa so: Tovarna usnja 
Slovenj Gradec, KONUS - Slovenske Ko
njice, UTOK - Kamnik, ŽIMA- Industri
ja ščetk Ljubljana in Industrija usnja Vrh
nika. 
Na kratko bomo povzeli bistvene stvari no
vega samoupravnega sporazuma usnjarske 
industrije SRS. 
Prva bistvena sprememba je v določanju 
normalnega in minimalnega poslovnega 
uspeha. Udeleženec samoupravnega spora
zuma posluje normalno, ·če njegov dohodek 
pokriva: 
-· pogodbene in zakonske obveznosti, 
- osebne dohodke, ki so dc-govorjeni kot nor-
ma-lni in tiste osebne prejemke, ki izhajajo 
iz dela po pogodbah ·O delu, 
- oblikovanje sklada skupne po-rabe, 
- akumulacijo, ki jo mora udeleženec za-
gotoviti in ki se izračuna po ·posebni formuli. 

Ce dosežena akumulacija presega akumulaci
je, izra,čunano po fo·rmuli, lahko udeleženec 
nameni največ do 50 Ofo tega prese-žka v -oseb
ne dohodke in skupno J,::orabo, ostaJo pa mora 
v.Iožiti v .krepitev reproduktivne sposobnosti 
združenega dela. 



DeLo na Lestvi ni najboLj udobno 

Vsak udeleženec sporazuma pa, mora zagoto
viti vsaj m~n1ma>1ni poslovni uspeh, ki po
ikri:va: 
- pogodbene in zakonske .obveznosti, 
- ·osebne dohodke v višini 80G/o norma,Inih, 
- minimalno akumulacijo v · višini 2 °/o od 
poVIprečno uporabljenih •po·slovnih sredstev, 
- sklad skupne porabe v višini i.zJplačanega 
.regresa za letni dopust delavcev. 

Druga bistvena sprememba je dol>očanje naj
višjega osebnega dohodka •za redni delovni 

·čas. Določi se >Z razmerj~m do .pOViprečnega 
osebnega dohodka, izpla>čanega v OZD, v od
visnosti od števila zaposlenih in odstopanja 
od normalnega poslovnega uspeha. 
Tretja bistvena sprememba. je vrednotenje 
deLovnih mest. Izdelana je bila metodologija 
za vrednotenje delovnih mest, ki jo bomo 
uporabili •tudi v naši del<Wni organizaciji v 
skladu s sistemi>ZJadjo delovnih mest. V bi
stvu ·g.re za analiti.čno oceno delovnih mest, 
ki vrednoti naslednje ·osnovne zahteve: 
- stDolmvnost, 
- odgovornost, 
-napor, 
- delovno okolje. 

Strokovnost obsega: teoretično znanje 
uspešno dokončano ustrezno stopnjo v siste
mu iwbra•ževanja in praktično znanje -
zahtevane delovne izkušnje. 
Odgovo1·nost obsega: odgovornost za opra•v
ljeno delo, odgio\liornost za delo drugih in 
odgovornost za varnost drugih. 
Napor obsega: umski, čustveni in fizi·čni na
por. 
DeLovno okoLje pa obsega: mo·žnost nezgod 
in ,poškodb, .tempell"aturo, vlago - iffiOkroto, 
prepih, pline - hla,pe - pare, prah, umaza
nijo, smrad, prah >anilinskih barv, rOIPot in 
vibracije. Pri tem obsega !funkcija dela stro
kovnost, odgovornost in umski napor, med
tem ~o čustveni napor, fiztčni napor in de
lovno ·oikolje v ceLoti predstavljajo pogoje 
de,la, ki predstavljajo 27 ·Ofo 'Vrednosti delov
nega mesta. 
Vse te zahteve so mzdeljene v več stopenj, 
ki. so definirane in ovrednotene ·z ustreznim 
številom točk. 
V panožnem sporaa:umu je ovrednotenih ne
kaj ti1pičnih delovnih mest, ki naj .bi ,sJužila 
za •Orientacijo pri vrednotenju in od njih ne 
bi smeli .bistveno odstopati. 
Poieg teh bistvenih sprememb .obsega panož
ni sporaztlim v celo·ti sindika1no listo za leto 
19'75, ki je ne bi ponovno razla>gali, saj smo 
jo že obravnavali na samotliPravnih jedrih, 
ko smo ,z njo usklajevali naš samoupraVilli 
sporazum o delitvi osebnih dohodkov. 
To je bil kratek povzetek bistvenih novosti 
panožnega sporazuma, ·vsak delavec pa bo do
bil ~tudi en izvod sporazuma in se bo lahko 
v podrobnostih seznanil z določili, ki jih ob-
sega. 

P. M. 
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Stanje reprodukcijskih 
materialov - uvoz 
(nad alj evanje) 

V eni pretekJ.ih števiLk Usnjarja sem zapisal, 
da nas je že prizadel en ukrop, in sicer re
strikcij.a uvoza ani.Unskih barv. ZI•S je nam
reč 11. aprila spremenil .režim uvoza za ani
linske barve, in si.cer i:z LB .(liberaliziran 
svobodni uv-o11.) na D (dozvola, dovoljenje}. 
Ta ukr~p je prizadel pravzaprav vse usnjar
ske tovarne v Jugoslaviji, .posebno pa še ti
ste, iki ~zdelujejo v.elur, hunting in .ostale iz
delke. V obrazložitvi ·tega ukrepa je bilo .re
čeno, da naj se dom&ča usnjarska .predloval
.na industrija bolj orientira na domače trži
·ŠČe in pa na v:zhod. Osebno smatram, da je 
to >bil enostranski ukrep IS, vendar če je kot 
taik .bil sprejet, ga je .treba spoštovati in iz
vajati. Ce sem .rekel enostranski, se;m 'Pri .tem 
mislil na to, da imamo v Jugoslaviji samo 
dva proi:iwajaJ.ca anilinskih barv in sicer 
>>Chro-ma-s«, za,greb (ki je v sestavi Kemo
kombinata, Zagreb) .ter Cinkama Celje. T-oda 
ne Chromos in ne Cinkarna nimata v svo
jem programu ,ta,ke barve, ki bi bila ekvi
valentna .barvam zahodnoev,ropskih firm, kot 
so CIBA-GEIGY {paleta Sellaecht, Sellaflo·r 
in ostale) ter SANDOZ (paieta Del1ffia barv) . 
Tudi standardne kvalitete ~te barve niso ved
no - kvailiteta zelo niha. Oba proizvajalca 
anilinskih barv poskušata že vrsto let izde
lati tako paleto, ki bi ustre11.ala naŠim zahte
vam in imata ,pri tem že nekaj uspeha, ven
dar imata tudi sama velike .težave, kajti ve
čino intermediatov in komponent ;pra·v tako 
uvažata bodisi z Zahoda ali Vwoda. Pomanj
kanje kvalitetnih >barv skušajo nadomestiti 
z uvozo-m koncentratov, katere potem prede
lajo v tipske barve, ki so identične .z uvože
nimi {primer Chromosa - Poliderm temno 
smedja OR= Selllaechtbraun CR, Poliderm 
plava R = Polilkor blau R, Poiiderm crvena 
;SE= Chro;mlederrot SE itd.). Z ozirom na 
.razne restrikdje v r.?:adnjem ·času in na ev. 
preorientacijo iz uvoženih barv na domače, 

bo domača industrija anilinskih barv morala 
v bodoče veliko narediti v smeri izboljšanja 
kvalitete asorti,mana, servisne službe in vse
ga -osta1lega, če bo hotela zadovoljiti domače 

V času gmditve u snjaTne VThn·ika 

po·trošnike. Nenazadnje je to ,tudi smoter se
danjih ukrepov ·za zmanjšanje uvoza iz za
ho-dnoevropskih d·ržav, zato bo v veliki meri 
odvisno tudi -od potrošnikov v .Jugoslaviji , 
kako se bodo lotili .tega problema. ~Sigurno 
je nekaj, potrošniki .bodo morali s svoje stra
ni vsestransko pomagati domačim ,proizvajal
cem aniJinskih barv, kajti Qe na ta način b o 
1prišlo 1ahko do medsebojnega sodelovanja.) 
V zvezi z morebitno oskrbo z anilinskimi 
barvami i.z vzhodnoevG."opskih držav oziroma 
z njihovo :zamenjavo pa bo po· vsej verjetnosti 
težje. Kot je znano vsem, je v .teh državah 
plansko gospodarstvo - >plani, pogodbe in do
govori se >sprejemajo v jeseni za prihodnje 
leto. Ce se katerikoli kupec, 1ki nima podpisa
ne .pogodbe, pojavi sredi leta s ka~šno zah
tevo, je malo verjetnosti, da bo iztrži>l kaj 
za sebe, razen .če ni velikih presežkov. 
Ob nedavnem obisku v CSSR, skupaj z mz. 
Kržmancem, sva se o tem prepri>čala. Bila sva 
namreč ,pri firmi Che.mopol v Pragi (ena red
kih firm, ki ima i:zključno pravioo izvoza in 
uvoza v CSSR) z namenom, raziskati to tr
žišče in eventualno zamenjati nekatere ma
teriale (zahodnoev.ropske). Ceprav sva nale
tela na dober in prijazen sprejem, in kar je 
še .bolj važno, na razumevanje in medsebojno 
sodelovanje, nam vendar niso mogli •pomagati 
ozimma ustreči našim ·želja,m. Vsi po vrsti so 
izjavlja:li, da imajo obveze (sklenjene ·pogod
be in spora>zume), in ·če bi lbi.le možnosti, bi 
se to pokazalo šele v 4. trimesečju letošnjega 
leta. l'Zjavili so, da ·Se ponavadi zaključujejo 
1posli, bodisi na sejmu v Leipzigu ali na je
senskem sejmu v Za.grebu. V Zagrebu bo 
skl®all pogodbe za prihodnje leto uslužbe
nec ambasade v Beogradu g. Polaček. Smat
·ram, da v kratkem ·Času ne bo lahko doseči 
sodelovanja na zunanjetrgovinskem področju 
z vzhodno-evropskimi državami (tu mislim 
predvsem OSSR, NDR in Sovjetsko zvezo), 
zato bo potrebno, kolikor bo to koristno, in 
potrebno bo - z oziroma na predpise Z.IS 
s temi državami - biti stalno v 1~ontak>hl 
in se s pog-odbami vezati za dalj>še obdobje, 
seveda za tiste materia•le, ki so za nas za
nimivi. 
T·renutno naša OZD nima težav glede oskrbe 
z repro-materialo:m in kemikalijami. Za ani
linske barve smo dobili dodatno. dovoljenje 
za uvoz v vištni 5 mi>lij. din, kar naj bi p<:> 
vsej verjetnosti :zadošča,Lo do konca leta, s 
predpostavko, da bomo· v bodo,če kar največ 
barv, ki so kvalitetne in nam že poznane, 
kupovali pri domačih ,proizvajalcih. Za vse 
ostale repro-materiale in ikemikalije iz uvo·za 
pa veljajo odredbe ZIS. Te odredbe in od
lnčbe pa dol!očajo, da lmlikor hoče .gospodar
ska organizacija uvaža.ti normalno za svoje 
potrebe, mora imeti v Jetošnjem letti. pove
čan izvo11. za najmanj 20°/o na po-dla.gi izvoza 
v istem obdobju lanskega leta. Seveda te od
redbe ZIS vsebujejo še druge na,čine in po
goje, ki uravnavajo zunanjetrgo,vinsko posla-



vanje (to se· razne restrikcije za posamezne 
po•stavke, soglasja, na·čini in obrazložitve, v 
primeru da OZD ne dosega povečan izvm: 
oz. •če ga sploh nima tn drugo). 
Rad bi na kratko informiral še .o uvozu re
zervnih delov in 01preme. Naj .povem, da je 
pri tem uvozu trenutno .še slabše kot pri re
promaterialu. Za veči:no rezervnih delov in 
opreme, :pa če:pra:v je na LB režimu uvoza 
(svobodni uvoz), je potrebno sog.lasje od ZSZZ 
(Zvezni sekreta.riat za zunanje zadeve); za del 
opreme in stroje, ki so pa tudi na DK režimu 
(devizni kontingent), pa še dodatne prošnje 
za dodatno kvoto po tem režimu. Za ilus·tra
cii'o - prv·o soglasje smo prejeli šele v za
četku avgusta, čeprav smo pred,pisane in pra
vilne prošnje osebno oddali v Beograd takoj 
po izidu najnovej•ših predpisov to je 20. 
junija v Uradnem listu SFRJ in prejšnjih 
Uradnih listih. 

Pričakujemo lahko, da bodo težave z uvo
zo:m ·trajaie vse do konca ,leta oz. vse dotlej, 
dokler ne bomo sami toliko disciplinirani -
od vsakega posameznika do OZD in celotne 
družbe - da bomo pripomogli k Izvedbi 
akcijsk.ih na.črtov in smernic za poboljšanje 
negativne zunanjetrgovinske bilance. 
Priča,kujemo lahko nov paket mer i.n ukrepov 
za poboljšanje in uresničevanje smernic ak
cijskega programa na tem področju. S tem 
se je treba s,prija,:zmiti in ljudje po posamez
nih TOZD naj bodo na .to pripravJjeni. Po
trebno ,bo več dogovarjanja in kontaktov med 
TOZD, razvojne služJbe se bodo morale med 
seboj dogovarjati bolj kot doslej, kako in s 
katerimi ,kiožami, repmmateriali bodo delali 
in podobno. 

In kakšne so realne možnosti za normaLno 
delo - pri tem misH:m na predelavo uvozne 
surovine in na uporabo uvoznega repvo-ma
teriala, delov in podobno? 

Ponovno poudarjam, da je od vseh nas od
visno .normalno poslovanje, normalno delo, 
UVO'Z in drugo, če ,se homo normalno obna
šali, če se bo1mo držali začr,tanih smeri in 
upoštevali vsa določila in norme za stabHi
zacijo začrtane go,spodarske po:l:itike. Ce je 
pogoj za uvoz, povečan izvoz v letošnjem 
letu, se je tega treba striktno držati in izva
jati, saj '11Jobena kritika ali izgovarjanje na 
račun zvezne administracije ne prihaja v 
poštev. 
Odgovornost .za izvajanje začr.tane gospodar
ske politike naj bo prisotna vedno in povsod. 
Le na ta nač1n lahko potem tudi pričakuje
mo še boljše rezultate dela in poslovanja 
pri nas. 

.A. s. 

Gradnja strehe 

Osnutek dogovora 
o družbenem planu 
SR Slovenije 
za obdobje 1976-1980 

Usnjarska predelovalna 
industrija 

V preteklem planskem obdobju W'71- 1975 je 
bilto prekinjeno da-ljše obdobje stagnacije pro
izvodnje, saj se je usnjarsko prede1ovalna 
industrija s s·vojimi modernimi IPrD'izvodnimi 
prograjmi in sodobno tehnologijo že uvrstila 
med u::•pešno se razvijajočo tov.rstno industri
j,o v [;vo:u. Značilno za to obdobje je tudi 
izgradnja dela obutvene industrije v manj 
razvitih območjih, kjer so večje možnosti :za
poslovanja. 
Po predvidevanjih iz ankete minimuma ka
za1cev z.družEmo delo usnjarsko predelova,lne 
industrije ne misli ;povečati tehnoloških 
.zmogljivosti, temveč bo še v naprej moder
niziralo proizvodni proces in trgovsko mrežo. 

Sčetinarna - odvijanje z vreten 

Združeno delo usnjarsko predelovalne ·indu
strije predvideva, da bo povečalo fizi-čni obseg 
proizvodnje do 'leta 19•80 za 30 odstotkov. kar 
predstavlja 5,5-odstotno ,poprečno rast. · 
Proizvodna orientacija je dokaj optimistič
na, upošteva,joč, da skoraj vse evropske de
žeJe ZJmanjšujejo tovrstno proirz;vodnjo in se 
ta industrija seli v manj razvite dežele, kjer 
je ddovna sila cenejša. 
Predvidena struktura in stopnje rasti fizič
nega obsega pro·izvodnje iz programc'V zdru
ženega dela tpo grupacijah je ra,zvidna v ta
beli: 

Struktura 
fizičnega 

obsega proizv·odnje 

Poprečna letna 
stopnja rasti 

V 0/o 

Usnjarska predelovalna 
industrija skupaj 
Usnjarska i[1Jdust,rija 
in :konfekcija 
Obutvena industrija 
Galanterijska industrija 

l. 1975 

100 

50 
45 
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Zna.či.lno za usnjarsko industrijo je pomanj
lkanje surovin ·k,ož na domačem trgu. Do se
daj smo bili prisi,ljeni uvažati do 50 ·odstotkov 
govejih in 70 odstotkov svinjskih kož. 
TeŽJnja proizvodnje 'Za zmanj.ševanje uvorz;a 
sumvin in reprodukcijskega materiala terja 
večjo ·1n učinkovitejšo povezavo z domačo su
-rovinsko bazo, boljši in organiziranejši od
kup surovih kož v povezovanju s klavniško 
industrijo ter enotnej1ši nastop po·rabnikov 
pri nabavi v celtotnem ju.goslo,vanskem pvo
storu. 
Zahteve oo modni in kvalitetni obutvi, kon
fekciji in" galanteriji ter možnosti iz.voza ob 
zmanj1ševanju uvoza, nujno terjaj-o kvalitetne 
domače materiale . Z intenzivnim in uskla
jenim delom, pravočasni,m programiranjem 
proizvodnje in ;povezovanjem na vseh 'rav
neh, se bedo lahko izkoristile optima.lne mož
nosti nabave tudi doma. 
V s'Vojih programih razvoja za obdobje 19·76 
do 1980 predvidevajo temeljne organizacije 
združenega dela usnja,rsko predelovalne in
dustrije 9,3-·odstotno letno rast družbenega 
proizvoda ob 7,7-odstotni rasti celotnega do
hodka in 3-odstotni .rasti zaposlenih. Osebni 

Usnjarska industrija 
Ostala predelovalna 
industrija 
Usnjarsko predelovalna 
industrija skupaj 

Osnovna 
sredstva 

304,7 

270,1 

574,'8 

1980 1976-1980 1971- 1975 

100 8,0 5,5 

51 8,0 4,9 
46 8,2 5,8 
4 4,3 6,7 

dohodki bodo cras:li poprečno po-časneje od 
družbenega pvoizvoda za 1,1 odstotka letno. 
OdstopaJTija med posameznimi grupacijami 
ikažejo, da bo tudi v predstoječem planskem 
obdobju manj akUjmulativna proi·zvodnja 
usnja. 
Za doseganje boljših rezultatov gosiPodarje
nja bi morali nujno poživiti poslovno tehnič
no sodelovanje, skupno programiranje, deli
tev asortimana ter skupno osvajanje zuna
njega in notranjega trga. Samou.pravni spo
'razum o ,poslovno tehni·čnem sodelovanju in 
oblikovanju politike cen pomeni le prvi ko
'rak k realiJzaciji i:predvidenega i:plana. Per
spektiva dolgoročnej .šega razvoja je v verti
ka,lnem povezo·vanju oh formiranju reproduk
cijskega kompleksa, ki bo moral vktljučevati 

vse faze od zag10tovitve surovin do plasmana 
~~ončnih proizvodov. 
Izgradnja novih proizvodnih možnosti je v ve
liki meri zaključena in se 'V prihodnjem ob
dobju ra·čuna z opti:malnim aktiviranjem do 
sedaj zgrajenih in moderniziranih kapacitet. 
Za obdobje 197•6- 19•80 predvidevajo po pro
gramih temeljnih organizacij 'Združenega de
la naslednja investicijska vlaganja: 

1976-1980 

Obratna 
sredstva 

51,5 

372,4 

463,5 

Skupaj 

356,2 

642,5 

1038,3 

- v mio din 

Delež lastnih sredstev v os· 
novnih sredstvih v 0/o 

81,4 

86,5 

84,1 10 
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Krzn'llrna mokri oddelek - o·brezovanje 
ovčjih lwž 

Razmeroma vec)a investicijska sredstva bodo 
vložena za poživitev in moderniZJacijo trgo
vinske dejavnosti predvsem s skupnimi na
ložbami. Nujne so •tudi naLožbe v naprave za 
čiščenje odpadnih voda in zaš·čito okolja 
predvsem ;pri usnjarnah. 
Usnjarska industrija nima dovolj domačih 
surovin za polno zaposlitev .svojih kapacitet, 
zato je prisiljena velik de•l potreb pokriti iz 
uvoza. Za dopolnitev asortimana domače pro
~zvocllnje je ·čevljarska in gaLanterijska in
dustrija prisi.ljena uvažati določene vrste 
oziroma kvalitete govejega usnja, večji del 
usnja drobnice in kvalitetnega krzna divja
čine. Pretežno je v.s.a usnjarsk1a predelovalna 
industrija odvisna od uvoza kemikalij, pred
vsem b-a.rviJ, ki jih tudi v naslednjem plan
skem obdobju .še ne bo moč nabavljati do
ma, dokler na domačem trgu ne 1bo .zagotov
ljena ustrezna količinska in kakovostna po
nudba. 
Pouda.riti moramo, da ima ta i-ndustrija zna
ten devizni !presežek. Usnje in konfekcij-o iz
važa pretežno na zahodna tržišča, galanterij
,ske Lzde1ke in obutev pa izvaža tako na za
hodna kot na vzhodna tržišča. Uvozno iz
vozna menjava s tretjim svetom je še zelo 
nerazvita in jo bo 1potrebno intenzivirati v 
naslednjih nekaj a.etih. Možnosti so tudi za 
organizioranje proizvodnje in druge oblike so
delovanja z dežeLami v razvoju. V letu 1975 
se ocenjuje 2.5-·odstotni presežek zunanjetrgo
vinske menjave, v letu 19'80 pa že 33-odstotni 
presežek, kar kaže na to, da ,se je ta panoga 
uspešno v:ključila v mednarodno delitev dela 
kljub močni rnonkurenci tujih proizvajalcev. 
V •zunanjetrgovinski menjavi .so še ·odprte 
možnosti povečevanja izvoza, ki pa so odvisne 
od stalbhlne uvozme izvozne politike in boljše 
organiziranosti panoge. Bo posame2Jnih gru
pacijah predvidevajo temeljne organizacije 
združenega dela naslednje rezultate: 

Velik presežek v uvo•zno i•zvozni bilanci z vi
sokim deležem izv·oza. v •pDoizvodnji zahteva 
sistemsko ureditev izvozmega instrumenta.rija, 
da bi se zagotovi•le ena·ke možnosti pri ustvar
janju dohodka s prodajo proizvodov na do
ma~čem in tujem tl:'gu. 
(Iz »Poro·čevalca« Skupščine SRS) 

Program dela 
osnovne 

• • • organizaCIJe -
TOZD TUŠ 

Konference osnovnih organizacij sindikata 
temeljne organizacije združenega dela To-var
ne usnja Soštanj 

Program dela OOS TO:GD TUŠ je •sestavLjen 
na podlagi nalog ~n sme~nic obč1nskega od
bora sindikata delavcev tekstilne in usnjar
ske industrije in na ,pod1agi konkretnih na
log ·Članov sindikata TOZD TUŠ. 
iProgram dela opredeljuje na1o•ge, ki jih bo
mo na podlagi sklepov 8. kongresa ZSS, pl.'o
!?irama dela republiškega odbora in občinske
ga sveta ZSS Velenje uresničili v letošnjem 
letu. Za lažje preverjanje izvajanja tega pro
grama •SO posamezne naloge ·opredeljene po 
tekočem vrstnem redu s sklepov 8. kongresa 
zss. 

-v mio d~n 

uvoz L. 1975 1980 Indeks 

Usnja·rska ~ndustrija 
in konfekcija usnja 355 459 129 
Cevlja.rska ·industrija 38·6 59·9 155 
Galanterijska industrija 10 14 142 
SkUJpaj 751 1072 143 

Delež izvoza v proizvodnji 
IZVOZ v ' /o 

1975 19fJO 

Usnjarska industrija 
in konfekcija usnja 391 510 130 19,6 19,1 
Cevljarska indus.trija 519 870 163 29,2 35,8 
Galanterijska industrija 31 48 155 21,8 23,6 
Skupaj 941 1428 152 23,0 24,0 

PRESEŽEK 
(v milij-onilh din) 190 35•6 l'!l8 
v Q/o 25 33 
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Samoupravljanje de!avcev v OZD, razvijanje 
SlS, uveljavljanje samoupravne delavske 
kontrole 

Konstituiranje tomelj•nih in drugih o·rgani
zacij združenega dela je opravljeno v večini 
primerov. Sprejeti in podpisani so samo
upravni sporazumi, interni normativni akti 
itd. Ugotoviti je treba vse subjektivne in 
objektivne težave in v:zroke, ki ovirajo do
sledno uveljavLjanje samoupravljanja, zdru
ževanja dela iz ·sredstev v posamezni OZD 
ter delova.nje organov samoupravne delavske 
kontrole. Po ugotovitvi stanja v OZD .raz
pravlja o tem vprašanju občinski odbor. 
Spremljali !bomo delovanje v;seh delegacij 
(za samoupravne organe, SIS, druŽibenor;oH
tične skupnosti itd.) in delegatov in se za
vzemali, da ho delo delegacij in delegatov v 
TOZD TUŠ in OZD IUV usklajeno in na
črtno. 
Spremljali bomo delovanje .posamezne samo
upravne ~nteresne skupnosti in se zavzeli za 
uresničevanje skupno dogovorjenih progra
mov. OcenjevaU bo.mo delo organov delavske 
kontrc•le. Za·vzeli se bomo IZa to, da bi imeli 
organi delavske kontrole pravilnike in letne 
.programe dela. 
Ugotovili bomo, če so v statutih TOZD TUŠ 
zapisana določila o postopkih, ukrepih in 
odgovo11nosti v primerih .sporov. 
ZasledovaJ.i lbomo .razvoj in uspešno.st gospo
dal:'jenja v OZD IUV, vse pomembnejše po
kazatelje gospodarjenja, d elitev dohodka in 
osebnih dohodkov. 

Produktivnost in dohodek, razporejanje do
hodka in delitev sredstev za osebne dohodke, 
načrtovanje, družbenoekonomski sistem. 

Zasledovali bomo .rast produktivnosti dela v 
naši TOZD in spl.'o·ti ugotav,ljali vzr.oke, če 
bo produktivnost dela padla. Na osnovi ugo
tovitev bomo predlagali ustreznim organom 
in sluŽibam primerno rešitev. 
Analizirali bomo razvoj izl.ljmitelj.stva, nova
torstva in raci-onalizatorstva v OZD IUV v 
pretek;lem Ietu. Zavzeli se bomo, da bi bile 
v samoupravnih aktih •C'];Jredeljene možnosti 
za ·čim širši •razvoj ustvarjaLnosti delavcev in 
merila za pravične odškodnine ·in nagrade 
avtorjev. 
Ce .se olb sprejemanju zaključnega ra·čuna v 
TOZD TUŠ ugoto·vi slabo· .go·spodarsko stanje, 
,moraj·o izvršni odbori oz. konferenca OOS 
predla,gati ustrezne ukrepe za izboljšanje go
spodarjenja, kar pogojuje ustvarjanje večje
ga dohodka. 
UgotovHi bomo dejanski ·vpliv na delitev do
hodka v TOZD oz. DS SS in se dosledno za
vzeli za to, da se uveljavi bruto osebni do
hodek. 
Aktivno bomo sodelovali pri sprejemanju 
Območnega družbenega dogovo·ra o merilih 
za razporejanje dohodka in osebnih dohod
kov. 
Zasledovali bomo izvajanje in spo·štovanje 
sa:moupravnih sporazumov Ln družbenih do
govorov. 
Sode1ovaU bomo v razpravah o kratkoročnih, 
srednjeročnih in dolgol'o·čnih načrtih razvoja 
OZD IUV i:n družbeno,politične skupnosti kot 
celote. 
Zavzeli se bomo za to, da se v TOZD TUŠ 
realizira stabilizadjS>ki program in .program 
varčevanja . 

Socialna varnost, socialne razlike, delovne in 
življenjske razmere delavcev in stanovanj
sko gospodarstvo. 

Zasledovali !bomo višine OD in se zavzeli, da 
ne bo imel nihče od delavcev nižjega oseb
nega dohodka, kot ga predvideva območni 
dogovor oz. sindikalna lista. Osebni dohodek 
mora zagotoviti gmotno in sodalino varnost 
delavcev in jih spodbuditi k boljšemu delu. 
Zahtevali bomo, da se delavcem, ki priha
jajo iz drug~h krajev, republik in avtonom
nih pokrajin, zagotovi ob sprejemu na delo 
tudi ustrezno bivališče in družbena prehrana. 



Pogled na del TOZD TUš Soštanj ... 

Dosledno se bomo zavzeli za racionalno za
poslovanje, aktivno !bomo sodelovali 1pri si
st~mi,zaciji deLovnih mest in se še posebno 
angažiraLi, da se delavci pravočasno prekva
lificirajo v 'Pr1meru, če se posamezna delov
na mesta zaradi tehno.JJOškega napredka uki
njajo. 
Ocenili homo nočno deLo žens1k in se še na
da;lje zavzemaH za njeg.ovo ,postopno ukini
tev. TOZD TUš mora imeti izdelan program, 
iz katerega bo razvidno, do kdaj se bo nočno 
delo žensk odpravHo. 
V posameznih primerih je potrebno ugotoviti 
potrebe in možno·sti, da dobi·j:o delavci, ki 
bolujej'o za raZJnimi .bo·leznimi, dietno prehra
no med delom. 
Ugotoviti je potrebno možnosti za večjo pre
ventivno zdravstveno zaš.čito delavcev. Za
htevah bo1mo, da se odpravijo zdravju škod
ljiva delovna mesta v vseh tistih :pdmerih, 
kjer so za to dane realne možnosti. Najmanj 
dvakrat letno se bodo obravnavali izostanki 
z dela zaradi boLmsKe (posebno po·zorni bo
mo· pri bo1nišlnh iz:ostanldh do 3 dni) . Ob 
teŽjih delovnih nesrecan bomo zantevaJ.i od 
sltWb za va11stvo pri .uem us·trezna pojasnila, 
zakaj je prišlo do nesreee. 
Od služb za varswo pri delu .se zahteva oce
nitev tishh delovnin mest, Ki povzrocajo 
vzmke pokli.omh obolenj. 
::;prem1jal'i bomo reail.izacijo samoupravmh 
sporazumov o medsebojnih Cielo•vnih razmer
jm in to predvsem doloeila, ki govore o: ·Ci.e
wvnem ·easu, podalj-sanem ·delu, noenem delu 
ltd. 
ZantevaU bomo, da TOZD TUŠ izdela sred
n]eDoeni 'program stanovanjsJ~e izgraunje. V 
progr•amin zuruženega dela se na.1 opredeli 
sta,n,ovanj:ska politika, iz katere mora bHi 
razvidno, v kaKšnem easu bodo delavci rešili 
sv·ode stanovanjsl~e prableme. 

Izobraževanje kulturne dejavnosti, oddih iil 
rekreacija, obveščanja in samou1navna ko
municiranja 

Spremljali bomo družbeni dogovor o ·kadrov
ski politiki - zlasti tista do.lo.čila, ki opre
deljujejo pravice in dolžnosti delav·cev za 
stamo splosno, družbeno in str-ol~:;ov no izobra
zevanje. 
Zave:eli ,se bomo za ,permanentno usposablja
nje si1I1dikalnih aktivistov, članov samo
upravnih •organov, delegatov itd. 
Dali bomo pobudo za to, da bodo v vseh OOS 
organizatorji kulturnega dela, ki bodo dobili 
nalo.go organizirati in spodbuditi kulturno 
življenje v TOZD TUŠ. _ 
Spodbujali bomo OOS TOZD TUS, da se 
organizirajo ·oblike rekreacije ~n Delavske 
špo·rtne i.g.re m.ed delavd posa)Tieznih TOZD 
o·z. delovnih enot. 
Spremljali bomo priprave za letni oddih de
lavcev in poskušali dobiti od turističnih 
agencij sprejemlojive ponudbe za letovanje. 

Sindikalna organiziranost, obveščanje in sa
moupravno komuniciranje. 
Ljudska obramba in samozaščita 

V vseh 008 je potrebno razviti delovanje 
sindika;lnih •Skupin in ;zagotoviti po.vezovanje 
teh skupin po ,poverjenikih in drugih dele
gatih v ,skupnih organih OOS TOZD TUŠ. 
Spremljali bomo razvoj organizacije ZJdruže
nega dela in sproti v novih TOZD itd. Ta
koj, ko se oblikuje ustrezna delovna skupina, 
je potrebno delavce tudi primerno sindikalno 
organizirati. 
Ugotovili bomo trenutno stanje informirano
sti v OZD IUV. 
Zavzeli se bomo, da bodo Ust Delavska enot
nost dobili vsi s·indi,kalni pover.jeniki in člani 
IO 008 TOZD TUš. 
Skrbeli bomo, da se zapisniki sestankov OOS 
TOZD TUŠ pošljejo na občinski odbor; ob
činski odibor pa je dolžan informirati o vseh 
pomembnejših vprašanjih 008 oz. konfe
rence OOS T:OZD TUŠ. 
Zasledovati bomo priprave .na ljudsko obram
bo in sa,mozaščito. Zahtevali bomo, da bodo 
samoupravni akti natančno •O;predeljevali 
vLogo in obveznost TOZD TUS v ·ljudski 
obrambi in družbeni .samozaščiti. 
Ta pr,ogram dela je sprejel i,zvrsm odbor 
sind~kalne konference v TOZD TUŠ na seji, 
dne l. julija 19'7·5, z dopo·lnitvijo, da je po
trebno za posa.mezne naloge :konk.retno za
dolžiti odgovorne osebe. 
Na isti seji pa je izvršni odbor sklepal še o 
naslednjem: 
- proučiti je treba možnosti za razdelitev 
TOZD TUŠ na več TOZD, čimprej pa je tre
ba formirati TOZD OPUM. Ugotoviti je tre
ba, do kakšnih zaključko'V je prišla k·omisi·ja 
za ugotavljanje možnosti ustana·vljanja novih 
TOZD v organizaciji združenega dela IUV, 
- ustanoviti je treba 6-dansko .komisijo za 
preskrbo z ozimnico, 
- deLovni ljudje naj se na sestankih samo
upravnih jeder -odločijo za članstvo v »bla-

ga.]m vzajemne pomo.cr« pri sindikatu, 
- spLošni sektor v TOZD TUŠ mora pripra
viti načrt o ureditvi okolice obrato·v, ki je ze
lo zanemarjena. Osnovne organizacije sindi
kata v TOZD TUŠ pa bodo poskrbele, da ho 
s 1prostovolj,nim delom članov ok.olica čim

prej -lepša, 
- predsednik sindikata tov. Golob je zadol
žen, da izdela točino obrazložitev sistema iz
pla•čevanja osebnih dohodkov na hranilne 
knjižice. 

A. G . 

Aktualni razgovor 

Na pobudo dntžJbenopoHtičnih organizaClJ m 
vodstva TOZD usnjarna VrhnLka je bil skli
can razgovor z delavci iz bratskih republik. 
ki delajo v TOZD usnja,rna Vrhnika. 
Namen razgovora je bil v tem, da se sezna
nimo s probl~mi in teža.vami, .s ka.terimi se 
soočajo pri delu na. delovnih mestih in v 
svojem privatnem življenju. 
Vodstvo TOZD pa jih je .seznani,Jo s proble
mi in rezultati poslovanja ter o nalogah, ki 
so pred nami v bodoče . 
V razgovorih je bila nakazana vrsta pro
blemov (potreba po stanovanjih, napredova
nju na delovnih mes.tih, iz·obra·ževanje, med
sebojni odno-si z domačini, družbena prehra
·na •olb dela pl'o-stih dneh, otroško varstvo itd.). 
Vodstv-o TOZD pa je imelo največ pripomb 
zamdi prevelikih bolniških izostankov in po
daljševanja dopustov •pod pretvezo bolezni. 
R.a•zgovor je bil oboje.stra.nsko zelo k•oris.ten. 
Seveda pa je v bodoče 1pot•rebno, da se po
dobni razgovori oPganizioraj o pogosteje, ozi
roma sprotno, Iko na.stan:ej;o doJ·očeni pro
blemi. 
Vseh problemov, ·ki so .bili izneseni na tem 
razgovoru, pmv goto-vo- ne bo m·ožno takoj 
.odpraviti, .ker trenutno nimamo dovolj fi
nančnih možnosti za njihovo rešitev. Z dob
·l'lm medsebojnim razumevanjem pa je mo~
no nekatere pereče probleme takoj odpraviti 
brez finančnih sredstev. P . J. 

Na razQovo1·u 
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Področna 
raziskovali na 
skupnost 
za usnjar'sko in 
tekstilno industrijo 

Ustanovna skupščina ra,zislmva1ne skupnosti 
Slovenije za področje tekstil in usnjarstvo je 
bi·la 20. marca 1975; :na njej so bili podani 
osnovni temelji in zasnove za delo in finan
ciranje te skupnosti. 
Na osnovi ustave in dokumentov naših 
najvišjih političnih forumov je jasno opre
deljena politika raziskovaLnega dela. Deseti 
kangres Zveze komunistov Jugoslavije se je 
zavzel za temeljito spremembo druŽ!benega 
položaja .znanosti s poudal'lkom na tem, da bi 
se dosledno uveljavili socialisti·čni samou
pravni družbenoekonqmski odnosi, in da bi 
se znano·st Lntegrirala v enoten sistem samo
upravno družbenega dela po načelu svobodne 
menjave dela ter na tej osnovi uveljavila 
svoj dohodek. V samoupravni interesni skup
nosti je potrebno vsestransko ·razviti rCIJZisko
va1no de1o in ustvariti pogoje za to, da zna
nost postane last naroda. Tudi dokumenti 
drugih polit1čnih fo·rumov, k<J-t je npr. reso
lucija osmega kongresa Zveze sindikatov Slo
venije, opredeljujejo znanost ;kot naj,prqpul
zivnejšo dejav111ost našega razvoja •in poudar
jajo povezovanje družbenega dela z razisk<J
valno dejavnostjo. 
Zakon o raziskovalni dejavnosti predzira or
ganizacijsko obliko raziskova.1ne dejavnosti 
in jo definira kot ustvarjalno, sistematično 
pogLobljeno in raZJširjeno znanost, ki ima 
prvine družbenih ,proizvajalnih sil. Trajno in 
intenzivno vključevanje v vsa področja druž
benega deLa je eden temeljnih pog10jev druž
benega, duhovnega in materialnega razvoja 
samoupravne socialistične družbe. Po zakJOn
slcih določilih raziskovalna dejavnost obsega 
temeljno, aplikativno in razvojno rarzisko
valno delo in se smatra za dejavnost poseb
nega družbenega pomena. 
Značilnost zalwna o raziskova}ni dejavnosti 
je tudi v tem, da zavezuje delavce v t~elj
nih in drugih samoupravnjih organizacijah in 
skupnos.tih, da naor:tu:jejo svojo dejavnost in 
razvoj na podlagi rezultatov raziskovalnega 
dela in na nj.ih teme.lječih razvoj,nih skup
nostih. Svoje interese na področju ra•zisko
va·lne dejavnosti uresničujejo s tem: 
- da po potrebi organizirajo lastno ·razisko
valno dejavnost, 
- da se pri svojem delu neprestano povezuje 
z delavci .raziskovalnih · organizacij, 
- da se za uresničevanje skupnih razisk<J
vaLnih potreb in širših družbenih interesov 
združujejo skupaj ·z delavci v raziskovalnih 
organilzacijah v .raziskovalno skupnost Slove
nije. 
Organizacije, ki opravJjajo raziskovaLno de
javnost, sodeLujejo pri načrtovanju in ures
ničevanju razvoja organizacij združenega de
la, samoupravnih organizacij in skupno·sti ter 
samoupravnih interesnih skupnosti. 
Za uresničevanje ustavnih in zakonskih na
čel je bil imenovan iniciativni odbo·r ra.zislw
valne skupnosti Slovenije, ki je iPOd vod
stvom tov. prof. dr. Aleksandre Kor.nhauser
jeve opravil pi•oni.rsko delo organizacije ob
činskih .raziskovalnih skupnosti in republiške 
razisklova,~ne skupnosti. 
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V republi-ški ra·ziskovalni skupnosti imamo 16 
raziskovaLnih skupnosti. Pod št. 9 je področ
na raziskovaLna skupnost za .tekstil in usnjar
stvo. Za omenjeno področje je republiški ini
ciativni odbor imenoval posebni iniciativni 
odbor za področje tekstil in usnjarstvo. Ta 
odbo·r je organiziral raLJpravo o iProgramu 
razisklovalnega dela za leto 19·75, sodeloval je 
pri iLJdelavi ustreznega samoupravnega spo
razuma, statutarnega sklepa in pri organizi
ranju ·SaiffiOupravne interesne skupnosti za 
tekstil 1n usnjars.tvo. 
Pri svojem deLu je na podlagi dokumentacije 
med drugim ugotovil, da je raziskovalna ba
za za tekstil in usnjarstvo slabo razvita. 
Tekstil in usnjarstvo kot industrijski veji 
imata več kot 18 ~/o celotnega dohodka indu
strijske dejavnosti. če bi želeli analogno te
mu !predstaviti raziskovalno ba.zo, bi ugoto
vili, da je dejansko izredno slaba. Kot pri
merjavo dajem število delegatskih mest v 
zboru izvajaLcev. Na republiški ravni imamo 
597 delegatskih mest izvajalcev, v podro•čni 
raziskovalni skupnosti za usnje in tekstil pa 
jih je samo 13. Povprečje .PH:S pa je 38. Z:na
čilno je tudi to, da usnjarstvo ni bilo ude-
1eženo pri republiških raziskovalnih progra
mih. Izjema so redke organizacije združene
ga dela, ki ,pri raziskorva1ni skupnosti naje
majo kredit za svoj razvDj. 
Osnovne surovine za usnjarstvo klasičnega 
tipa, kot so npr. kože, postajajo vedno bolj 
p!'lobl~attčne. Na tem iPOdročju se vedn-o 
bolj uveljavljaj-o razni umetni in sintetski 
materiali, ki imajo ilzredno perspektivo. K 
temu je potrebno dodati še potrebo po znan
,stveni organiza.ciji dela, problematiko pro
duktivnosti, sodobno p!'locesno tehniko, novo 
tehnologijo itd. Vse te na}o.ge zahtevajo ob
širno in kontinuirano raziskovalno delo. 
V sektorju tekstila je raziskovalna dejavnost 
močmeje dimenzionira:na, vendar pa v pri
merjavi z drugimi področji izredno zaosta•ja. 
Delo, ki ,ga je ·začel .iniciativni odbor, so na
daljeva.le novo ustanovljena skupščina in od 
nje imenovane strokovne komisije. 
Strokovna komisija raziskovalne skupnosti je 
v mesecu juniju sprejela program nalog, ki 
so si jih zadala posamezna usnjarska in čev
ljarska podjetja. 
Raziskovalne naLoge na podro-čju usnjarstva, 
ki jih bodo izvajale posamezne Ol'ganizacije 
združenega dela na področju Slovenije, so: 

1. Uporabne možno-sti mulja usnjarskih od
padnih vod za umetna gnojila. 

2. Kemijsko in bioloilko čiščenje odpadnih 
voda. 
3. Tehnologija predelave kož s l"ratkimi flo
tami in možno-st rekuperacije tehnoloških 
voda. 
4. Problem ega,lno-sti zalbarvanja velurjev in 
anilinskih artiklov, aplicirano na upo·rabo 
različnih tipov polifosfatov kot egaHzatorja. 

5. Izdelava kontro.J,ne metode za ugotavljanje 
efekta odmaka, luženja in čimže. 

6. l·zdelava lmm.trolne spektrofotometrične 
metode za merjenje ba,rvnega tona trdih teles. 

7. AnaHza možnosti uporabe kožnih in usnje
nih odpadkov. 

8. Analiza mofuosti stopnje avto,matizacije v 
usnjarski industriji. 

9. Iz.bira sistema organizacije v usnjarnah v 
smislu povečanja produktivnosti (REFA si
stem, Werk faktor, ... ). 

10. Tehnologija izdelave wet-blue v 24 urah. 

11. Ekstrakcija masti.lnih sredstev iz velurjev 
z organskimi topili z OIZirom na CliScenje in 
izbor najprimernejših mastilnih sredstev. 

12. Raziskava vezi:vnih sredstev z ozir<Jm na 
razHčne zahteve finiširanja v čevljarski in 
tapetniški industriji. 

Raziskovalne naloge za čev•ljarstvo na pod
ročju S~ovenije so: 

l. Določitev in obdelava fi.zika.lno mehanskih 
in organrueptiočnih podatkov za k valitetno in 
uporabnostno oceno usnja. 

2. Regeneracija in uporaba poliuretanskih 
integralnih ·odpadkov. 

3. Določitev in optimizacija parametrov ki 
vplivaj-o na kvaliteto za·lepljenja v ·čevlja~ski 
industrij i. 

4. Analiza odpadnega materiala v čevljarski 
industriji, možnosti regeneracije in upo·rabe. 

5. VZJdr.ževanje in nega obutve. 

6. Izdelava .pravilnLka o reklamacijah z ozi
rom na ·č1. 23. 

7. Analiza možnosti razvoja slovenske čev
lj a.rske industrije. 

8. Iozdelava ·čevljarskega terminološkega slo
varja. 

9. Analiza trga obutve v Jugoslavliji s ,poseb
nim namenom na prognoz.iranje rpotrebnih 
rprodaj.nih kapacitet 'Za obutev do leta W80; 
ocena stanja prodajnih kapacitet, primerjava 
le-teh z ostalimi iJDžišči, anaoliza pmdajnih 
poti po·ralbe, povpraševanje itd. 

10. Embalaž:a in možnosti embaUranja v čev
J.jarstvu. 

11. študija o raziskovalni dejavnosti v ·čev
ljal1Stvu (Inštitut za tržno-ekonomska v pra
šalllja). 

12. T~pizacija in standardizacija omdi•j ter 
sestavnih delov obutve. 

Te naloge, ki jih je sofinancirala raziskoval
na skupnost, se deLoma že izva.jajo, deloma 
pa bodo tekle tudi več let. l. in 2. nalogo s 
področja usnjarstva je ,prevzela IUV, e:a kar 
bo iz skupn.ih sredstev 70.000 dinarjev dobila 
za raziskave 20.·000 za dobo enega leta, torej 
do junija 1976. leta. Omenim naj še, da je 
več naših .strokovnih delavcev vključenih v 
delo raziskovaLne skupnosti Slo-venije; ti bo
do prav .go-tovo s svoj~m stl'Okovnim znanjem 
oživili delo na tem pod11očju. 
Proces tehntke in tehnologije v teksti1u in 
usnjarstvu doživlja hitre in koren1te spre
membe. Omenjena predeloval:na industrij-a se 
razvija v ,smeri avtomatizacije s s.odobno or
ganizacijo dela, z možnostjo vedno spremi
njajočega se in pestrega asortimenta. Obe 
industrijski veji sta ,podvrženi zakonitostim 
kulture obla·čenja, pri čemer je treba upo•šte
vati strukturne spremembe v surovinski osno
vi, veliko število tehnoloških postopkov, hitro 
prilagodljivo in sodobno kreacijo ter vrsto 
drugih dejavnosti, ki jih lahko obvladamo in 
razrešujemo z intenzivnim in organi.ziran~m 
razisko-valnim delom. 

U. B. 

Po!iTa.nje kTzna 



Nova konfekcija -
večja storilnost 
in boljši delovni 

•• pogOJI 

Na 5. seji DS, dne 3·0. oktobra 1974, je bil 
sprejet ,sklep, da je .po•trebno poiskati nove 
p110store za preselitev prodajnega skladišča v 
Ljub1jani. Po da~j ,šem iskanju .primernih pro
storov do konca maja 1•975. [eta se je ;pro
dajno skladišče preselilo v ščetinarno na Vrh
niki. Takoj, ko se je -skladišče •preselilo, je 
bilo potreibno pričeti z urejanjem in prese
ljevanjem .galanterije v prostore, ki jih je do 
sedaj zasedalo pvodajno sfuladišče. K:onec ju
nija je bilo· tudi •to delo izvršene· in lahko 
smo pričeli s preurejanj,em prostorov za po
trebe usnjene •konfekcije. Plreurejevanje in 
preseljevanje je po•tekalo v ·času 1l:iolektivnega 
dopusta - tj. do 28. 7. 1"97'5. Polovica proiz
vodnih delavcev v galanteriji je 1bHo preme
ščenih v oddelke usnjene konfekcije, tako da 
se delo odvija ,po planu, ki smo :si ga zadali 
že v akcijskem pro•gramu v začetku tega leta. 
Predvidevamo, da se koli-činsko proizvodnja 
ne bo tako hitro dvigni:la na zadovoljujoče 
raven, in to vsied priuč.evanja oziroma vpe
ljevanja novih delavcev v proizvodni po-tek 
usnjene konfekcije. Naši cilji so: izboljšati 
organizacijo de1a ter maksimaLno povečati 
proizvodnjo ozi.roma pmduktivnost ter s tem 
povečati uporabnost na•šega usnja pri prede
lavi v izdelke konfekcije za inozemska tržišča 
kakor tudi za doma. V p1anu imamo tudi, 
da se ugotovijo možnosti ,porabe svinjskega 
velurja slabše kvalitete kakor ·tudi odP,adikov, 
ki se nam pojavJjajo pri prerezu. Zavedamo 
se, da je le tako možno i,zkoristiti materia·le, 
če so prirejeni za tržišče po kvaHteti, ceni 
itd. ter •tako finalizirati ·čim večje ll:ioličine 
svinjskega velurja. Naši cilji so povečati iz
viOzne kapacitete usnjene konfekcije ter tako 
opravičiti investicij·o preselitve usnjene kon
fekcije. Organizacijska struMura je sedaj ze
Lo spremenjena, tako da je ce•lotna proizvod
nja o·ziroma priprava dela v starem ·obratu 
ua Vrhniki; naprej pa se proizvodnja odvija 

Motiv iz konfekcije usnja 

v Ljubljani. Na Vrhniki ·je tako sedaj zapo
slenih Hl delavcev, vsi ostali pa so prešli v 
preurejene prostore v .galanteriji. Organizira
no imamo že celotno dopoldansko izmeno, ki 
zapo>s1uje 5•2 proizvodnih delavcev (samo v 
Ljubljani) ter računa,mo, da bomo izdelali 
ca. 3.580 kom. ženskih jaken na mesec. Za 
nadalj.nj-o nalogo pa smo si zadali nalogo za
posliti še 40 novih ljudi ter organizirati dvo
izmensko delo in preiti na individualno nor
miranje dela. Ker je ·zagotovitev ta!l:io števil
ne de1ovne si.le malo težja, bomo to reševali 
postopoma. K pmizvodnji usnjene konfekcije 
bomo priključili tudi odde1ke znojnic, ovit
kov in ostalega; njihovo preselitev .planira
mo v najkrajšem času, in sicer v prostore, ki 
jih je do sedaj zasedala modelarna na Vnh
niki. če na koncu pogledamo, kaj smo do se
daj storili - ugotavljamo, da je bil-o sto-r
je-no največ, kar je bilo v naših močeh; edi
no vprašanje, ki na:m je ·Še nadalje ostalo 
odprto, je vprašanje skJadiščnih prostorov, ki 
nam jih ze~o primanjkuje, vendar pa misli
mo, da se ho dalo s·časoma tudi to urediti. 

Odnosi med 
proizvodnjo 
in trgovino 

M. J. 

Iz pregleda posLovnega poročila za I. po.Jletje 
1975 lahlm ugotovimo, da smo v naši OZD 
poslovali smotrno in uspešno. 
Naša oonovna na1oga je, da v ·Času izvajanja 
stabUizacijske politike v >gospodarstvu -realno 
ocenimo naše skupno delo. Verjetno ni do
volj, če se zadovo1jimo .z ugotovitvijo, da so 
pozitivni pokazate~ji uspešnega dela v naših 
TOZD ugodnejši od tistih, ki smo jih dosegli 
v istem obdobju v .preteklem letu. 
Ze v letošnjem letu bo,mo izdela-li srednje
ročni načrt razvoja naše OZD za obdobje 
1976-1980. Poleg osnovnih ciljev razvoja 
proizvodnje, investicij, kadrovanja samo
uprave bomo mnrali po·svetiti posebno po
zornost tudi organizaciji dela. 

Delo v administraciji v TOZD Usnje-Plast 

V okviru organizacije dela moramo v bo·do
čem delu opredeliti posebno mesto odnoso·v 
med proi:zvodnjo in trgovino. V naši OZD 
nastopa trgovina samostojno in v veHki meri 
neodvisno od 'lastne proizvodnje. Ce realno 
ocenimo vse dejavnosti .trgovine v naši OZD, 
ugotov~mo ra:zdrob1jeno in neenotno prodajo, 
ki je v največji meri prepuščena samoorga
nizira-nosti v okviru samoiniciative, pogojene 
z izkušnjami dosedanjih oblik poslovanja. 

V dosedanji povezanosti odnosov in dela pri 
preobrazbi trgovine nismo dosegli bistvenih 
vsebinskih premikov. Ze podpisani spora
zum o medsebojnem združevanju :samo na
čelno in deklarativno ureja medsebojne od
nose. Uresničevanje novih ustavnih na.čel na 
·tem področju poteka mno.go prepočasi. Mi
selnost, da je povezovanje med proizvodnjo 
in trgovino samo integracijski proces, ne 
more ostati naša oblika dela in sodelovanja. 
Po ugotovitvah gospodarske zbornice se ta 
pojav ug.otavlja skoraj :pri vseh enakih tvor
bah. Ustvariti moramo take pogoje, da deli
tev dela In sredstev ne bo ostala le na pa
pirju. 

V naši OZD imamo vse pogoje, da v sred
njeročne,m na•črtu pmgramiramo in uresni
čimo tako sodelovanje med proizvodnjo in 
trgovino, ki bo imelo obojestranski interes po 
združitvi dela in sredstev. V novih ekonom
skih odnosih ho •treba postaviti nove teme
lje, ki bodo pogojeni z raz.ličnimi oblikami 
povezovanja. Ena iz.med oblik dela in sode
lovanja med delavci v pnoizvodnji in trgovini 
mora biti zasnovana na skupni pridobitvi in 
delitvi dohodka. Medsebojna odvisnost naj se 
izraža tudi v skupnem riviku, ki ga prevze
mata oba partnerja. Enako bomo morali raz
m~šljati tudi o načrtu, da bi organizirali ·tako 
trgovino, iki bi bi·la tudi sposobna opravljati 
vse naloge iz blagovnega prometa in bi pred
stavljala dejansko •podaljšano roko proizvod
nje. Nesporno je dejstvo, da bo,mo vsaj v za
četku prisiljeni sodelovati pri skupni inve
sticiji centra-lnega prodajnega grosisti!čnega 
slcladišča. Obseg naše skupne proizvodnje 
narekuje to Ivgradnjo. Vz.poredno .pa se veča 
odgovornost in de1o trgovine. Skupno na·čr
tovanje, skupni ~nteresi z organiziranim vpli
vom >!l:iončnih potrošnimov mora sestavljati 
naš proizvodni prog.ram. 

S hitrejšim spreminjanjem odnosov med pro
izvodnjo in trgovino !bomo uresničevali nova 
ustavna načela in postavili trgovino na tisto 
mesto, ki ji prtpada. 
Tr-govina in proizvodnja naj poslujeta kot 
enakovredna posrovna par.tnerja. Specifičnost 
trgovine pa je v tem, da je uslužnostna de
javnost, ki .mora posredovati proizvedene 
blago potrošniku. 
S takim sodelovanjem homo poslovali .racio
nalno in v korist naših :skupnih interesov in 
tako kot to od nas pri:čakuje na:ša družbena 
skupnost. 

v. J. 
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Montaža opreme 
nove opekarne 

Kot že sam naslov pove, žeUmo v tem poro
čanju zapisati nekaj več o poteku montaže 
opreme v novi opek,arni, pri čemer je pa tre
ba seveda takoj po•vedati, da se tudi grad
bena dela nadaljujejo z nezmanjšanim tem
pom. 

S tem ko je bila hala .postavljena in s fasad
nimi stenami zaprta, so šele bili dani 1pogoji 
za nemoteno o dvijanje tako gradbenih ·kot 
montažnih del .znotraj hale. Vsa dela .se iz
vajajo •po naprej izdelanem terminskem pro
gra;mu z manjšimi ·odstQpanji, ki pa ne bi 
smela bistveno vplivati na končen rok mon
taže, ki lbi naj bila končana konec meseca 
oktobra. Trenutno delajo na gradbišču poleg 
naše TOZD Igrad še »Čelik« iz Križevcev, 
»lzotehna« iz Osijeka, >>ElektDoservis<< iz Gro
supljega, »•Pleskar<< iz Ptuja, medtem ko je 
>>Samot<< ~z Amndjelovca že 2.4. julija končal 
z deli, pričakujemo pa še >>Dalit<< iz Daru
varja in >> Elektro<< Ljubljana. 
!grad trenutno urejuje fasado , gradi mazU't
no .postajo, betonira še zadnje temelje za 
str-oje in nap•rave in zida kompletno sušilnica, 
ki mora biti .končana do 31. 8. 1·975 in po do 
sedaj narejenem sklepamo, da bo verjetno 
zelo malo .prekoračil ta .rok. 
čelik iz Križevcev vrši montažo opreme, ki 
jo ·je sam izdelal ali pa jo je dobavil Put·in 
iz Italije. Montaža Putinove opreme se vrši 
pod vodstvom monterja podjetja Putin. Kot 
kooperant -čelika izva.ja vsa ·izolatorska dela 
na termi•čni ·centrali in cevovodih tunelske 
peči Izotehna iz Osijeka. 
Elektroservis Gr.osuplje vl1Ši elek·troinsta,la
cij.ska dela, in. to od razsvetl jave, strelQIVod
nih naprav do izvedbe instalacij .za moč vse 
opreme, ki Ibo vključena v tehnološki proces 
proizvodnje. Njihova dela potekajo skladno 
z osta;lo montažo, •s katero so .tudi pogojena. 
Pleskar Ptuj nastopa kot kooperant Metalne 

Montaža notranje opreme v novi opekarni 
je v polnem tekg 
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Op1·enu~ ze~ t1·ansport gline iz glinokopa 

in Prcojektmetala ter vrši finalni oplesk je
klene konstrukcije ha,le in finalni oplesk zu
nanje fasade. Prav tako se tudi njihova de
la bližajo h kraju. 
Š<nnot Arandjelovac je z deli že končal, tako 
da lahk·o rečemo, da je svoje delo opravil 
solidno in v določenem roku. Delo je končal 
6 dni pred tem, ko .bi naj začeli teči pogod
beni !l)enali. Za zidanje peči in nadzida vo va
gcmov so po-rabili .preko 20.000 delovnih ur 
in \~gradili ca. 1.000 ton IŠamotnega ,materiala. 
Dalit Daruv·ar šele pričakuj .emo na montažo, 
ker v .tistem delu hale, k•jer bodo namonti
rani stroji in oprema njihove proizvodnje, 
šele lbetoniramo teme-lje. Ta oprema bo man
tirana v predelavi in deponiji gline. Dobave 
le-te potekajo normalno po pogodbenih ro
kih, tako da bo vsa ta oprema v glavnem 
izdobavljena v mesecu septembru. 
Elektro Ljubljana T.OZD Servisi bo po 20. 
avgustu pričel z montažo transf.ormatorske 

Kolekcija za sezono 
»Pomlad-poletje 1976« 
pripravljena 

z,o,pet smo v prelomnem obdobju - obdobju, 
ko si na novo na.črtujemo pot, tokrat !Za se
zono (al'i polletje) 'POmlad-poletje 1976. Da 
ne bo pomote, ne za našo proizvcdnjo v tem 
obdobju, ampak za obutev, ki nam bo v tem 
času na razpolago •v ·trgovinah z obutvij.o. 
Usnj arji torej delC~JmO usnje praktično leto 
dni rprej, kot vidimo na,še izdelke, ki so kot 

postaje, za katero smo sami nabavili opremo 
in je že vsa dostavljena na gradbišče, tako 
da računam·o, da se bom·o v ·septembru že 
prikLopili na lastno transforma-torsko postajo. 
Zadnje dni v mesecu jul·iju .smo monti·rali 
bagra na glinokopu, in •to ob pomoči klju
čavničarjev iz stare opekarne, seveda ob pri
s·otnosti monterja firme Bedeschi. 
Pri montaži smo si p O[magali z avtodvigalom 
Tatra, katerega dostop na mesto montaže je 
bil silno otežkočen zaradi zelo razmočenega 
terena, vendar smo tudi to oviro .premagali 
z improviziranim podkladanjem plohov na 
najbolj razmočenem .terenu. Prav sedaj so pa 
v teku priprave na montažo transportne li
nije, ki jo moramo zmontirati do ;@onca me
seca septembra. Tudi to montažo bomo v 
glavnem izvedli s pomo·čjo delavcev - klju
čavničarjev i1z stare opekarne. 
O nada,l.jnjem poteku gradnje ozirOma mon
taže, ki prehaja v zaključni del, vas bomo še 
obvestili, kakor hitro bo spet kaj novega. 

A.K. 

finalni produkt na voljo potrošni@om. Morda 
vmes na uho predvsem nežnemu spolu, ki je 
pri oblačenju bolj vezan na modo - pred
vsem barve, da 1Si lahko pravočasno in do
volj natančno ogledajo barvno paleto in med 
prvimi nosijo, kar je po zadnji modi. 
In kaj načrtujemo pri proizvodnji usnja za 
to obdobje? Za celotno paleto artik1ov velja, 
da bomo nosili čevlj e iz predvsem mehkih 
materialov v anilinskih iz.gledih in .polepša
nih z vsemi mogočimi efekti. Morda ne bo 
odveč, če se navadimo tudi na nove nazive 
kot so: anil napa, ani! napa super, lunar, 
pampa, ·obnovljeni bizon, šerpa in podobno. 
V oprijemu mora biti vse u snje zelo mehko 
ali softy, .po izgledu pa mora biti čim bo·lj 
naravno - nepigmentirano. Tiskarski stroj 
in izurjene r'oke naših tamponi·rk pa bodo 
poskl'beli za ok.rasni del (ti-skanje, tampo,ni
ranje). Ne smem po•zabiti tudi prizadevnosti 
mojih sodelavcev, ki pričarajo s spretnostjo 
svojih pnsto·v efekte . . ki jih zahteva lunar ali 
pampa (posebna tehnologija, da dobimo na 
gotovem usnju dvobravne efekte in lice dveh 
kvalitet po i~gledu - delno gladko, delno po
tegnjeno). 
Vrh kolekcije v kvalitetnem pogledu pa pred
stavlja artikel ani.l napa - super. To je us
nje, irz;delano v transparent izgledu, tanko, 
mehko in z visokim ·les@om - namenjeno za 



Priprava kolekcije je odgovorna naloga 

žensko obutev. Pri tem a.rtikJ.u lahko reče
mo, da je razvit tn pripravljen na evropskem 
nivoju, da .pa je sama proizvodnja :postavlje
na zopet pred zrelostni ..izpit. »Zakaj?« se 
moramo vprašati, saj je artikel kot vsak 
drugi, pa še boljša surovina je v njem. Gre 
za samo delovni() disciplino, za čut odgovo-rno
sti do kvalitete na vseh nivojih, tako v pri
pravi, proizvodnji kot tudi kontroli. Cas bi 
bil, da se v letu kvalitete otresemo vseh kom
pleksov manjvrednosti, predvsem .pa da opu
st~mo vse vrste nedoslednosti in malomarno
sti pri delu in že smo na pravi 1poti. Do-se
danje ~kušnje tega sicer ne potrjujejo, ker 
nam je že prevečkrat spodletelo, mislim pa, 
da imajo 'P'l"av tisti, ki pravijo - >>upanja ne 
smemo izgubiti«, in da nam mora uspeti tudi 
.,;ahtev:nejša proizvodnja. Kakšne posebne ma
sovnosti nam tudi nova kolekcija ne prina
ša, ker bo z ozirom na modne zahteve zo
pet dosti barv, debelin in vrst usnja, toda 
če upoštevamo, da smo izločili vratove in 
juneče kože i:z programa (sporazum med 
TOZD v okviru OZD IUV), smo vseeno na
redili veliko. Ostajamo torej !proizvajalci go
vejega usnja iz govejih težjih kož. V proiz
vodnji ostajajo spremljajoči artikli (nape za 
Rusijo, cepljenci IZa Adidas, ostali boksi in 
podloge). 

Ln še nekaj iz evDopske mode (sestanek 
MODEUROP, 6. 5. 197'5, Zii.rich - iz Leder 
Kontakta Bayer) za .to obdobje: 

-Velur se bo rabil dalje, tudi cepljenec 
velur, 

- močno zastopana ostajata ševro in telečji 
boks - tudi v razmih prešah, 

- uvaja se dvobarvni velur ~preša kroko- + 
dodelava) - fantazi velur, 

- manj možnosti imajo reptilije, 

- lak se ho uporablja•! tudi za čevlje za 
prosti čas (Freizeits·chuhe). 

To bi bilo s področja t. i. >>elegantne linije«. 
Dmga ·linija pa je >>naturlook<< (gladko us
nje z vi:dnimi naravnimi napakami) in pa 
>>vegetaibiUook<< s svojo mehlwbo in narav
nim izgledom. To pa je linija športa in mla
dih. 

In še barvne skupine: 

-od zelo svetlo >>beš<< do temno rjave 

- od zelo svetlo zelene do temno zelene 

- ter temno do svetlo sive. 

Za bolj ekstravagantne pa še >>Schock<< barve: 
močna kobaltovo modra, koralno rdeča, bri
ljantni violet, smaragdno zelena, polni tirkiz, 
močno rubin rdeča in polna rumena ter svet
lo siva. 

M. J. 

Kako poslujemo 
Primerjava letošnjega leta 
z lanskim 

PROIZVODNJA 

TOZD Usnjarna Vrhnika 

svinjsko us.nj e 
svinjski cepljenec 
junčje usnje 
sortirane ·š·četine 
'POraba usnja v: 
- usnjeni konfekciji 
- usnjeni .galanteriji 

TOZD Usnjarna šmartno 

goveje usnje 
goveji cepljenec 
g.ovej i polizdelek 
ovčje kr.zno 
krzno divja•čine 
poraba krzna ·v konfekciji krzna 
poraba usnja v usnjeni konfekciji 

TOZD Tovarna usnia šo-štanj 

svinjsko usnje 
svinjski cepljenec 
junčje in goveje usnje 
junčji polizdelek 
junči ·i in goveji cepljenec 
goveje .galanterijsko usnje 
goveje tehnično in podplatno usnje 
poraba usnja v usnjent korufekciji 

TOZD Igrad Opekarna 

opeka: 
zidak in fasadni zi:dak 
·votlak 
modularni blok 
monta 16 
porolit 
skupa'j O<pečnih enot 

IZVOZ (dolarjev) 

TOZD Usnja.rna Vrhnika 
TOZD Usnjarna šmartno 
TOZD Tovarna usnja šoštanj 
OZD skupaj 

UVOZ (dolarjev) 

TOZD Usnjarna Vrhnika 
TOZD Usnjarna šmartno 
TOZD Tovarna usnja šo·štaiilj 
OZD skupaj 

m2 
m2 
m2 
m2 

kom 
m2 
m2 

kom. 
kom. 
kom. 
kom. 
kom. 

ZUNANJETRGOVINSKI PRESEZEK 
OZIROMA PRIMANJKLJAJ 
(dolarjev) 

TOZD Usnjarna Vrhnika 
TOZD Usnjarna šmartno 
TOZD Tovarna usnja šo·štanj 
OZD skupaj 

Sestanek samouprav1l)ega jedra v TOZD 
usnjarna Vrhnika 

I.-VII. 1975 

1.682.173 
56.005 
63.410 
59.323 

35.696 
13.795 

378.520 
150.868 
12.704 

154.0•51 
17.578 
13.393 
58.246 

522.131 
155.801 
50.195 
34.642 
29.742 
12.923 

376.441 
32.255 

958.350 
38.9·40 

53·6.750 
3·1.004 
30.448 

3.507.474 

6.202.159 
1.079.681 
2.199.79·5 
9.481_.635 

2.938.85.2 
2.271.527 
1.413.529 
6.623.908 

+ 3.263.307 
-1.191.846 
+ 786.26·6 
+ 2.857.727 

I.-VII. 1974 

1.500.!}59 
'87.277 

105.480 
51.9,17 

37.626 
18.118 

284.717 
116.700 
94.230 

115.167 
7.985 

11.977 
46.700 

373.547 
146.365 
14.374 
45.153 
9.237 

13.073 
407.'853 
3·5.432 

1.19·2.490 
80.114 

445.072 
78.513 
15.711 

3.770.549 

5.781.895 
559.784 

1.457.118 
7.798.797 

2.148.547 
2.114.453 

553.126 
4.816.126 

+ 3.633.348 
-1.554.669 
+ 903.992 
+ 2.9'82.671 

90 
77 
87 
96 

Indeks 

112 
64 
60 

114 

95 
76 

133 
129 
13 

134 
220 
112 
125 

140 
106 
349 

77 
322 

99 
92 
!}1 

80 
49 

121 
39 

194 
93 

107 
193 
151 
122 

137 
107 
256 
138 

P. G. 
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Organizirano 
delavstvo se 
čuti lo močno 

Stavka v Tovarni konzerv 
in mesnih izdelkov na Vrhniki 
od 6. do vključno 8. marca 1922 

Prav istega dne, 5. marca 1922 zvečer, ko so 
se odločili za stavko delavci tovarne Indus 
na Vrhniki, so isto storili tudi delavci Tovar
ne ~onzerv in mesnih iz-delkov d. z. o. z. na 
V·rhniki. Shoda delavcev obeh tovarn sta bi
la v prostorih društva >>Svobode« na Vrhni
ki. Tu je bilo sklenjeno, da stopijo delavci 
obeh tovarn naslednji dan, 6. marca, v stav
ko. Vse kaže na 1prece}šnjo razgibanost de
lavstva na Vrhniki, ki se ni ustrašila poseči 
niti po zadnjem sredstvu za priboritev svo
jih pravic - stavki. 
Delavstv·o Tovarne ·~onzerv in mesnih i:zodel
kov se je strokovno ·organiziralo šele v za
četku leta 1922. Januarja 192.2 je namreč so
cialdemokratsko glasilo Naprej prineslo po
ziv »Delavcem in delavkam Tovarne ko=erv 
na Vrhniki«, naj se organiziTajo v eno stDo
kovno organizacij"O, da jim bo leto· 1922 pri
neslo boljšo bodočnost kot preteklo, ko so 
doživljali nešteto :krivic s strani to·varniške 
uprave - dobivali so slabo hrano, mizerna 
stanovanja v barakah ali izven tovarne brez 
odškodnine, nizke plače - od 10 do 15 de
lovnih ur pla·čanih le 7 ur itd. (Naprej, št. 
2 4. 1. 1922). Delavstvo tovarne se je res 
o~ganizira1o v Osrednjem društvu živilskih 
delavcev in sorodnih strok na slovenskem 
ozemlju v Ljubljani, podružnica na Vrhniki 
in si izvoHlo svoj ·odbor in delavske zaup
nike. 
Organizirano delavstvo se je čutilo močno in 
je začelo odkrito kazati nezadovoljstvo s to: 
varniško upravo, kater;o sta vodila ravnatelJ 
Del Fabro in predsednik tovarne Legvart. 
Tovarna sama je bila družba IZ omejeno za
vezo - tvrdka Impex je imela 45 °/o delež, 
W-etZJler tudi 45 Of o, predsednik Legvart pa 
10 Of o. Vodstvo tovarne, ki je bilo že od vsega 
začetka pmti stDo~ovnemu organiziranju de
lavcev, je na to reagi•ralo na svoj način -
odpustilo je brez kakršnegakoli neposrednega 
vzroka štiri delavce, med njtmi dva zaupni
ka. Delavstvo je preko svoje strokovne or
ganizacije .poslalo na Inšpekcijo dela pritož
bo zaradi neupravi·čnega odpusta štirih de
lavcev, obenem pa se je pritožLlo še zaradi 
nei:oplačevanja poviška za nadurno delo, ne
ustreznih in nehigienskih razmer v spalnicah 
in slabe hrane. Na intervencijo Inšpekcije 
dela 8. januarja, je vodstvo tovarne prekli
cala odpust, čeprav j .e kot v2lrok odpusta 
odkrito navedlo njihovo organiziranost in jih 
imenovalo »hujskače« (arhiv IZDG, Inšp. d., 
fasc. 2). Komisija InŠ!pekcije dela je ugotovi
la, da vladaj.o v tovarni resni•Člno neznosne 
higienske razmere, zlasti v ,prostorih za spa
nje in v kuhinji. Delovodja tovarne Kleme?~ 
je zato obljubil, da bodo razmere popravili, 
da bodo priznali str·olmvno or.ganizacijo in 
zaupnike, ter da bodo delavci sami vršili nad
zor nad kuhinjo (Naprej, št. 10, 14. l. 1922). 
Inšpekcija dela je nato izdala odredbo št. 36, 
z dne 11. l. 1922, ki je določala, da se moraj-o 
odpraviti vse nehigienske razmere v spalni
cah tovarne, in da se morajo še v istem letu 
napraviti ,primernej·ša bivališča za delavce. 
Na to odredbo se vodstv·O· tovarne ni pritoži-
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lo, ampak je celo sporočilo, da bo skušalo 
stvar urediti. Na drugi strani pa je prav 
istega dne, 11. janua.rja, predsednik tovarne 
Legvart odpustil delavskega zaupnika Bauer
ja, ki so ga delavci izvolili, da je vršil nad
zor v kuhinji. Obdolžili so ga kraje treh pa
rov hrenovk, :?Jato ga je dal Legvart v tovar
niški pisarni aretirati in uklenjenega je 
oro.žnik odpeljal skozi tovarniške prostore v 
zapor. Delavci so takoj prenehali z delom in 
de;monstrirali pred pisarno. Trije delavski 
zaupniki so v imenu vseh delavcev zahtevali 
od· Legvarta pojasniLo .za tako ravnanje. Leg
vart .pa je dal aretirati in odpeljati v zapor 
še te tri zaupnike. Okrajni sodnik, ki je bil 
tega dne odsoten, je naslednji dan, 12. ja
nuarja, aretirane delav.ce takoj izpustil, če
prav je orožmiška ovadba navajala, >>da so 
organizirali neko organizacijo, ki kaže bolj
šev.iške ideje, in da je cela zadeva zavzela 
boljševiško lice« (arhiv IZDG, Inšp. d., fasc. 
2). Legvart jih sprva ni hotel 'sprejeti nazaj 
na delo in je popustil šele po več interven
cijah Inšpekcije dela. Izjavil je ce1o, da ni
kakor ne bo priznal strolrovne organizacije 
in zagrozi.!, da bodo tov.ar.no zaprli, ob ,po
novnem obratovanju pa zaposlili le neorga
nizirano delavstvo (Naprej, št. 10, 14. l. 19•22). 
O vseh teh dogodkih .in še posebno o ne
zdravih razmerah v tovarniških .prostorih, je 
veJi.IDo pisal:o ta~ratno delavsko časopisje, 
zato je bila prisiljena v 1'\por poseči tudi 
Pokradinska uprava za Slovenijo. Vrstili so 
se komisijski pregJledi tovarne, ki so ugoto
vili resnjtčno slabe ra2lmere, v katerih je ži
velo delavstvo te tovarne. Zato je Pokrajin
ska uprava izdala 31. januarja od1ok št. 1088, 
s katerim je odredila, da mora vodstvo to
varne odpraviti vse ugotovljene pomanjklji
vosti. Vodstvo tovaTne je na ta odl·ok reagi
ralo precej ostro. Na :z1dravstveni odsek Po
krajinske uprave je 7. februarja poslalo do
pis, v katerem je .sporočilo, da bo prisiljeno 
zwpreti tovarno in odpustiti vse delavce, če 
bo vlada vztrajala pri svojih zahtevah. Na 
drugi strani pa je r.1:astavilo nekakšen ulti
mat tudi delavstvu tovarne. 9. februarja je 
izdalo razglas »Uradništvu, delavstvu, kakor 
tudi vsem uslužbencem konzervnih tovarn<<, 
s katerim je postavilo delavcem rok 25. fe
bruar, da si izven tova.rne priskrbijo hrano 
in stanovanje, ker jim tovarna ne more nu
diti takih stanovaruj, kot j.ih zahteva vlada, 
zapreti pa mora tudi vse »neprimerne« ku
hinje .. Vsakemu je dano na voljo, da odpove 
službo, če si ne more do tega roka priskr
beti stanovanja in hrane izven to·varne. Do 
25. fe!brua.rja bi morali delavci izpraz:niti ba
rake in prostore v velikem skladišču, kjer so 
bile spalnice (arhiv IZDG, lnšp. d ., fasch. 2). 
Ignoriranje odredb in skrajna brezobzirnost 
do delav;stva je, kakor je napisa·la Inšpekcija 
dela v svojem poročilu Osrednji inšpe~ciji 
dela v Beogradu, dalo pO'Vod za domneva
nje, da uživa 'Predsednik tovarne Legvart pri 
višjih oblasteh posebne pravice in zaščito, 
zlasti še, ker je bil okrajni glavar po lmmi
sijskem ogledu tovarne poklican k pokrajin
skemu namestniku v Ljubljano na za.govor 
zaradi preostrega nastopanja proti vodstvu 
tovarne. O tem je pLsalo veliko tudi delav
sko časopisje. Naprej je med drugim napisal: 
»TaiDo spoštuje tovarna ko=erv odloke obl~
sti, ker jo .ščiti pokrajinska oblast vsled pr:
jateljstva akcionarja tovarne do predstavm
ka vlade« (Naprej, št. 53, 7. 3. 19·22). Poleg 
tega je bilo 11. februarja .pri delavskem od
seku Pokrajil'!Ske uprave v Ljubljani brez
uspešno me:odno pogajanje, ki bi se moralo 
nadaljevati čez ·štkinajst dni (arhiv IZDG, 
Inšp. d., fasch. 2). 
17. februarja je <bila ~o,misijska kolav;dacija 
tovarne, katere .se predsednik to-varne Leg
vart ni udeležil, kar je bila njegova stalna 
praksa. Vseh pogajanj, razgovorov in podc;>b
nega se je izognil s pretve:?Jn, da mora nuJnO 
odpotovati, ali da je bolan, njego·vi namest
niki pa so bili redno brez pooblastil. Poleg 
tega je veljala še družabni·ška pogodba, po 

kateri sta tovarno vodila Legvart in Del 
Fabro kolektivno in sta morala vse važnejše 
zadeve tudi :Skupno podpisati. Komisija je 
sklenila, naj delavci ostanejo v dosedanjih 
prostorih, dokler ne bo tovarna zgradila no
vih (Naprej, št. 42. 22. 2. 1922). 
Med tem časom je tovarna zopet odpustila 
sedem delavcev, med njimi delavskega zaup
nika. To je dalo slutiti, da vodstvo tO'Varne 
ne bo popusti.lo in bo 25. februarja odvzelo 
svojim delavcem hrano in stanovanja v to,
varni. Inšpekcija dela je zato na podlagi llm
misijske kolavdacij·e tovarne izposlovala pri 
okrajnem glavarstvu odlok •št. ·61'5u, z dne 
25. februarja, ki naj bi preprečH nasilno iz
selitev delavcev iz to·varniških stanO'Vanj. To
da tovarna je tudi sedaj obšla od1ok in še 
i•sti dan odpustila nekaj delavcev, ki niso 
mogli pravočasno dobiti stanovanja izven to
varne, delavcem pa, ki: so si le-ta oskrbeli, 
je izplačala odškodnino, in sicer za stano
vanje le v višini 23 do 32 kron dnevno, za 
hrano pa 3 do 4 ikrone na uro, vse pa z do
stav~om »komur ni prav, lahko g.re« (arhiv 
IZDG, Inšp. dela, fasc. 2) . Nezadovoljno de
lavstvo je .po Visem tem videlo edini izhod 
v stavki. Stavka se je začela ·6. marca zjut
raj brez ·predhodnega obvestila vodstvu to·
varne. V stavko je od 212 zaposlenih delav
cev (16,6 odraslih moških, 3 mladoletniki in 
43 žensk) stopilo 12(} delavcev (82 moških, 3 
mladoletniki in 35 žensk) in je bila stavka 
torej le delna. Kot neposreden vzl"ok stavke 
so stavkajoči delavci navedli odvzem brez
pla•čnLh stanovanj in ukinitev javne kuhinje 
v tovarni, čeprav je bi,la tovarna po odloku 
Pokrajinske vlade za Slovenijo oziroma 
Okrajnega .glavarstva v Ljubljani dolžna sa
ma skrbeti z:a delavska stanovanja. Nada!Jje 
so bili kot vzroki stavke navedeni še: pre
ganjanje in odpuščanje dela•vskih zaupnikov 
in drugih delavcev, namerno zavlačevanje 
mezdnih pogajanj gre za pogajanje pri De
lavskem odseku Pokrajinske vlade za Slove
nijo, ki so bila 11. februarja 1922 in potem 
razpisana za 25. februar, a jih je vodstvo to
varne odložilo in končno, splošno brezobzir
no postopanje vodstva tovarne proti delav
cem prav zaradi organiziranja v .strokO'Vno 
organizacij•o, kar je hotelo na •vsak način pre
prečiti. 
Zahteve stavkajl()Čih so bi,Je naslednje: pri
znanje stroko-vne organizacije in delavSkih 
zaupnikov, izpla·čilo primerne odškodnine za 
odvzem stanovanj in hrane (za hrano dnev
no •Po 6·0 kron, za stam.ovanje mesečno po 
200 kmn), brez obvestila delavskim zaupni
kom se ne sme nik!ogar odpustiti in takoj 

· se morajo nadaljevati namenoma odložena 
mezdna pogajanja. 
8. marca se je pri Inšpekciji dela v Ljub
ljani vrši,la celodnevna poravnalna razprava. 
Dela·v,stvo tovarne so zastopali zaupnika Ja
kob Peternel in Anton Vehar ter delegati 
Josip Svetnička, Mirko Coknl in Ivan Hele
šic. Dosežen .je bil sledeči, precej uspešen 
sporazum oziroma dogovor: podjetje prizna 
brez zadržka delavstvu .poLno <pravico orga
niziranja v delavskih ali :poli<tičnih organiza
cijah, prizna tudi polno pravico delavstva, 
da si iz svojih vrst voli primerno število za
upnikov, katere pa morajo takoj priglasiti 
vodstvu podjetja kakor tudi Inšpekciji dela; 
ti zaupniki imajo pravico zastopati delavstvo 
pri vodstvu to'Varne in tvorijo vez med de
lavstv·o.m in tovarno, na drugi strani pa ima
jo tudi dolžnost skrbeti za disciplino in obrat
ni red. 
Delavstvu se prizna odškodnina za stanova
nje in hrano, in sicer za stanovanje 50 kron 
tedensko dzkoma 200 kron mesečno, za hra
no pa 40 kron tedenslm; v slučaju potrebne 
redukcije delavstva v tovarni, te bo ta iz
vršila samo v sporazumu z delavskimi za
upniki; vodstvo tovarne se obveže, da ne bo 
zavlačevalo mezdnih pogajanj, ki jih bo skli
cala katerakoli merodajna oblast; delavstvo 
začne z delom naslednji dan, to je 9. marca 
zjutraj; zaradi stavke ne bo odpuščen ali si-



cer preganjan noben delavec in ne bo- utrpel 
nobene škDde. 
Tak·o- su se delavci 9. marca zjutraj vrnili na 
delo. Stavka, ki 1je trajala tri dni, je bila 
uSJpešno- zalk,ljučena. Prva meZJdna razprava se 
je potem vršila 17. marca pri Delavskem od
seku Pokrajinske vlade za S1ovenijo, in ker 
se je konča<la z minimalnim uspehom, je bila 
doJiočena nova razprava v sami tovarni na 
Vrhniki. 
(Arhiv IZDG, Inšpek. d., fasc. 2). 

O bolniških 
izostankih 

M. A. 

Strokovno glasi,lo »Zdravstveno varstvo-<< na
vaja, da naši statistični podatki 'kakor tudi 
podatki iz zahodne literature kažejo- na·ra
š•čanje odsotnosti z dela zaradi bolezni. 
Posamezni avtorji navajaj,o·, da je odsotno-st 
z de1a pri ženskah dvakrat večja kot pri 
moških, da iwstajaj.o starejši delavci bolj po
gosto kot mlajši, da so med posameznimi Dd
delki iste stroke v·elike razlike. Na odsotnost 
z dela nasploh •vplivajo: slabe delovne nava
de, oseibnostne prilagodHNe, nezadov.olj·stvo z 
delom, neodgovorno,st, zunanje težave, bole
zen in utrujenost. 
Ugotavljajo, da je odsotnost z dela znatno 
upadla v času, ko j.e .gvozila .nezaposienDst, 
ker so se delavci bali, da ne bi izgubi.Ii dela. 
Isto so opažali pri na's v času gospodarske 
refor;me v letih 196·7/68. Isti razlog je ver
jetno tudi za najnižjo odsotnost z dela pri 
Jugoslovanih, zaposlenih v Nemčiji, ki je ce
lo nižji, kot pri samih Nemcih. 
Nadalje ugotavlja,jo, da je zadoV'Oljstvo z de
lom v obratnem razmerju z odsotnostjo z de
la. Nekateri zaključki mzličnih avtorjev so 
si v nasprotju, in sicer zat·o, ker :s•o pojav 
odsotnosti z dela proučevali v razHčnih Dko
ljih, z različnimi cilji, razUčno metodo1ogijo, 
vendar so si edini v naslednjih ugotovitvah: 
odsotnost z dela vk,ljučno ·z neopravičenimi 
in drugimi iw·stanki je odv.i:s.na •od spola, sta
msti, zakonskega stanu, družinske odgovor
no,sti, kvalifikaciJje, zdravstvenega stanja, 
osebnega dohodka, oddaljenosti Qd podjetja, 
števila brezposelnih, vrste dela, :kvalitete 
vodstva in ikvalitete medsebojnih odn,osov. 
Nekateri: so bolj podvrženi i,zostajanju z de
la, kar drži zlasti za kratk.otrajna izostaja
nja zaradi obolelo,sti. Ugotavljajo, da imajo 
dvodnevne odsotno,sti z dela m·edicinske raz
roge, medtem ko imajo enodnevne n~medi
cinske. Poudarjajo, da so kratkotrajne 'Od
sotnosti odkrit izraz želje delavcev, da ne bi 
konti1nuiran<l delali, kar pri nekaterih posta
ne standardna nav,ada. 
V jugoslovanskem gospodarstvu je 6 ~/o zapo
slenih odsotnih za.radi bolezni in nezgod. 
V SJioveniji je odstotek najnižji (okrog 4,5), 
v nekaterih drugih republikah pa je precej 
visok. 
Tudi v TOZD usnjarna Vrhnika opažamo na
ra.ščanje izostajanja z dela zaradi bolezni. 
Odstotek izostanl~ov je od 3,1 v letu 1968 na
rasel na 4,.6 v letu 19·74. 
To sovpada z zaposlovanjem nov ih delavcev 
predvsem iz drugih republik in z istočasno 
veliko f.luktuacij>o delavcev. 

Podatki za I. .polletje 197•5 nam pokažejo na
slednje stanje: ~lo izostankov v posameznih 
mesecih je bil naslednji: 

januar 
februar 
marec 
april 
maj 
junij 

PO'vprečje za I. po1letje je 6,2 '0/~. 

9,3 
6 
6,2 
5,9 
4,9 
5,4 

Na tako visok Ofo je vplivala predvsem epi
demija gripe v mesecu januarju. 
VeHk delež pri iwstajanju z dela imajo po
škodlbe pri delu in poškodibe izven dela. Za 
pošlwdbe izven dela je letos značilno, da se 
veHko fantov p~škoduje !pri igranju nogo
meta. Zgodi se, da ne obratuje cel aparat za 
lepljenje kož, ker je zaradi teh po·škodb na
enkrat •odsotnih .toliko delavcev. 
Za delavce iz drugih republik je značilno, da 
po končanem dopustu v svojem kraju na
daljujejo z bo1ni'škim dopustom. Sami izjav
ljajo, da ni problem dobiti bolniški dopust. 
Odkar upravičenost do bolniškega dopusta 
za nazaj preverja zdravni1ška komisilja pri 
Skupnosti zdra,vstvenega .zavarovanja Ljub
ljana, se je stanje maao umirilo in delavci 
ne prinašajo več toliko bolniških listov. Te
žava je pa v tem, da delavci prinašajo po
manjkljivo dokumentacijo. Zdravniška 'komi
sija namreč odobri stalež za nazaj samo na 
podlagi urejene dokumentacije. 
Nekaj primerov je .komisija že zavrnila. Zgo
di se tudi, da delavci popravljajo datume na 
bolniških listih, kar je seveda kaznivo· de
janje. 
Po novem statutu zdravstvene skupnosti bo 
glede tega še bolj poostreno: >>Kadar bo za
po·sleni zavarovanec zahteval nujno zdravni
ško ·pomoč med začasno spremembo bivališča, 
sme od zdravstvene organizacije zahtevati le 
zidrav,stveno varstvo in izvajanje ukrepO'V, ki 
so v zvezi z zdrav,ljenjem, nima pa pravice 
zahtevati od nje, da od1o·Či o njegovi zadr
žanosti z dela.<< 
O zadržanosti z dela bo lahko Qd10'čal zdrav
nik v obratni ambuil.anti, če ima organi.zacija 
svojo obratno ambulantQ, ali pa izbrani 
zdravnik v najhližjem zdrruvstvenem domu, 
glede na k.J.'aj bivanja ali zapo·slitve. Možno 
je tudi, da organizacija sklene z zdravs,tv.eno 
organizacijo pogodbo o zdravstvenem var
stvu za svoje delavce in dol<oči zdravnika, ki 
je pooblaščen za presojo zadržanosti z dela. 
Za našo organizacijo, ki ni1ma svoje obratne 
ambulante, čeprav bi jo glede na število za
poslenih 'lahko imela, bi prišla v poštev 
sklenitev pogodbe, da bi presojal o zadrža
nosti z dela. 
Sedaj se namreč dogaja, da nekateri delavci 
hodij·o i,z ambulante v ambulanto in izsilju
jej<l bo1niški .stalež. Ce pa bi preverjal o za
držanosti .z dela samo en zdravnik, se to ne 

Sčetinarna - priprcwa ščetin 
za centrifugiranje 

bi dogajaJ.o v .toliki meri, ker bi zdravnik 
delavce bolj poznal. 
Opažamo tudi veli:k po·rast odsotnosti z dela 
zaradi nege družimkih 'članov. To je dobi.lo 
neverjetne razsežnosti, saj je bilo samo v I. 
polletju 1975 odsotnih 293 oseb in je bi1o iz
gubljenih 1310 delovnih dni. S ,podaljšanjem 
porodniškega dopusta, bi .se morala odsotnost 
zaradi ne.ge celo .zmanjšati, saj so matere do
ma do 8. meseca otrokove starosti. Gre pred
vsem za nego predšolskih in šolskih otrok. 
Glede tega 1bodo s sprejetjem novega statuta 
zdravstv.ene skupnosti tudi zaostritve. Nov 
statut predvideva tudi naslednji pogoj za 
nego: 
- če v gospodinjstvu ni drugih odraslih 
članov, ki so sposobni nego,vati obolelega 
družinskega člana, 
- ·Če z zamenjavo delovnega časa odra,slih 
članov, ki žive v g·ospodinj,ski skupnosti, ni 
mogoče zagotoviti ustrezne nege. 
Pred odobritvijo za·časne zadržanosti z dela 
zaradi nege bo moral zdravnik preveriti vse 
možnosti za nego v zarvarovančevi družini, 
zlasti ali so v družini morda še drugi člani. 
Da drugih članov, .spos'()lbnih za nego, .v dru
žini ni, bo moral zavarovanec potrditi s pi
smeno izjavo. 
Naša delovna organizacija je zainteresirana, 
da z zamenjavo delovnega casa svojim zapo
s lenim omogoči, da bodo otroci deležni nege, 
istočasno pa ne bo toliko odsotnosti z dela. 
Tudi očka lahko dobro ipOpa.zi na svojega 
bolnega predšolskega ali Š'olskega otroka, 
drugače je to pri dojenčku, ki ·zares rabi ma
terino nego in njeno prisotnost. 
Splošna ugotovHev za našo organizacijo joe, 
da je med resnično• bolnimi precej takih, ki 
očitno nimaj'O delovnih navad; predvsem so 
to ;mladi delavci. S ·svojim ravnanjem pove
čujejo gnečo v ambulantah in jemljejo zdrav
nikom dragoceni ·čas. Seveda bo treba najti 
zdravilo za to njihovo >>bolezen<<. 

s. z. 

Prišli - odšli 

V mesecu juliju 19·75 se je v Industriji usnja 
V:rhnika zaposlilo 111 delavcev, 56 delavcev 
pa je nehalo delati. 

a) TOZD Usnjarna Vrhnika: 

prišli: Anica Alič, Slavko Bajec, Zvonko Bo
govčic, Jozo Brkic, Damjana Cafuta, Marjan 
Celarc, Matjaž Cunder, Ljubiša Cosic, Zvon
ka Debeljak, Nada Despic, Primož Dolenc, 
Franc Gabršček, Bojan Go•rnboc, Marija Gre
gurka, Slavka Gutnik, ži.vka mc, Boštjan 
I,stenič, Simon Jeraj, Jernej Jenšinovič, Franc 
Jurca, Nuška Jurca, Martina Kjogovš·ek, Mir
jam Kogovšek, Zdenka Kogovšek, Andreja 
Kovač, Franc Kovač, Omer Kuduzovic, Alen-· 
ka Kuzma, Dragomir Lazar, Mirko La·zic, 
Milan Lenal'čLč, Darja Leskovec, Marija Le
skovec, Marjanca Malavašič, Bojan Mo·lk, 
Zvonko Nagode, Andrej Oblak, Branko Oreš
nik, JeLka .P.alatinus, Martin Petri.č, Petrorvic 
Stanislava, Nedelj1kio Pej'ic, Marija Pišek, 
štefan Pišek, Josip Radeljak, Justi Rapuš, 
Dragomir Rogic, Antonija Ro·žmanec, Marija 
Slavec, Franci Susman, Bojan šurca, Andre
ja Tuvk, Breda Umek, Rastis;lav Vintar, Si
mon Zalar, Tatjana Zorc; 

s služenja voja·škega roka so se vrnili: Mar
jan Kogovšek, Vinko Merlak, Andrej Sečnik, 
Jože Zemlji·č, Branko Dojčinovic, Arif Bašic; 

odšli: Ljubo Božjalk, Jernej Jeršinorvič, Ma
rija Lesk01vec, Marija Maglajic, Mirjana Ma
rinkovic, Boža Menard, Rok Pečko, Milenko 
Rajic, Ma·rko i.ng. Saksida, Branka šegulja, 
Ilija Tomic, Leon Vrščaj; 

1l 



Upokojilct se je MIHAELA PRZYHODA 

v JLA sta odšla: Jovica Bajo·vic in Simon 
Novak; 
b) v skupnih strokovnih s1užbah je •prene
hala delati Veronika Fefer; 

c) TOZD Usnjarna šmartno: 
prišli: Zlatbo Berčon , Stanislav Borišek, 
Marjana Oopa.r, Stani•slav Grozn~k, Peter Ju
van, Ja•kcb Kamni.k.ar, Milena Kokalj, Marija 
Lambergar, Martin Pel'me, Stanislava Pivec, 
Branko Plarukar, S.ilvo Poglajen, Gabrijela 
Savšek, Miha Sav.šek, Anton Sobo·čan, Bran
ko Škrabanja, A:lojzija štefanec, Ciril Toma
ži,č, Ljudmila Ulčar, Roman V.odenik, Majda 
Vodišek; 
odšli: Damjana Balant, Ana Gracelj, Emil Ja-· 
nežič, Jožefa Kaplja, Franc Kernc, Anton 
Martimčtč, Franc Nograšek, Franči·ška Obre
za, Janez Poglajen, Vild•or Pog,lajen; 
d) TOZD Igrad - Vrhnika: 

- opekJan~e: 

prišli: Suljo Bečic, Veronika Fefer; 
odšli: Enver Bečirovic, Mira.lin Vilic; 
- gmdbeništvo: 
prišli: Rede.p Mukarenovic, Emil Mik1o.ži·č, 
Faib Sacic, Esad Pjanic; 
s služenja v01jaškega roka so se vrnili: Ran
ko Stanič, Svetlm Stojnic, Dragan Mamuza; 
odšli: Stanislav Kordiš, Raj-ko Kokanovic, 
Stanislav llukanči1č; 

voja1ški rok je šel služit Osman Porči·č; 

e) TOZD Usnje - plast Ljubljana: 
prišel nihče, 
odšel nihče; 
f) TOZD Malopmdajna rmeža Ljubljana: 
(ni sprememb); 
g) TOZD tovarna usnja šoštanj: 
prišli: J·ožica Drev, Mar,ko Gri~ič, Marj.~n G~
vajic, Vito Josipovic, Mevludm K~bhc, AlJ_o 
Karahasanovic, Sead Karic, MakJSrm Maksr
mo·vic, Pero Mak.simovic, Tanasi.ja Malksim:o
vic Mevludin Mujkič, štefanija Praprotmk, 
Petar Starčevic, Rudolf SeHč, Vlasta Uršnik, 
Milan Virbn:ik, Martina Vrčkovnik, Marta 
Zep, Branko Znidarič; 
-odšii: Brane Ardelan, Hasan čehic, Franjo 
Golavšek Andrej Golčnik, .Markn Grbič, 
Ibrahim 'Hankic, Edhem Husanovic, Ljubo
mir Jovičkovic, Niikcila Ko6ovic, NedelJiko 
Krtinic štefka Laznik, Ferdo Lukner, Olga 
Meh, NHjodrag Nikčevic, Ljubo~ir Pančic, 
Franc Pliherše.k, Katarina Ravl]en, Dorde 
Ristic, Omer Salihovic, Ramo Sa.liba·šic, Ma
rija Skornšek, Elica Tuš, Dragica VeHhau
ser, Dušanka Vtdakovic, Marija Zimet. 

B. M. 

Pravilna rešitev REBUSOV iz 74. štev. -
Usnjarj-a 
A) DELA VS.KI SVET 
B) OBLAČILNI VELUR 
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Upokojila se 

S l. 9. 1975 se je v našem TOZD »USNJE
PLAST« upokojila tov. Mihaela PRZYHODA. 
V naši skupnosti je v času šestna.jstletnega 
s-odelovanja delala na delovnem mestu glav
nega blagajnika in na vodenju falkturne 
knjige. 
Vestni in marJjivi sodelavki se ob tej priliki 
zahvaljujemo za vestno in požrtvova-lno delo. 

Kolektiv TOZD >>USNJE-PLAST« 

Rojstni dnevi 
upokojenih članov 
v septembru mesecu 

a) TOZD Usnjarna Vrhnika: 

Franc Boh 6;6 let, Miha Grom 52, Franc Hren 
72, Karel Kreuzer 85, Daniela Kunstelj 65, 
Angeia Lešnjak 71, Marija Modrijan 56, Jer
nej Novak 62, Mari1ja Simnovčič 65, Mihael 
Smrtnik 66, Blaž Turk 76 let. 

b) TOZD Usnjama šmartno·: 

Maks Banko ·67 let, Ivan Dolžan 67, Milan 
Groznik 6·5·, Heda Kepa 615, Ljudmila Mrzelj 
61 let. 

c) TOZD Igrad Vrhnika - opekarne: 

Matevž Krže 81 1et. 

d) TOZD Usnje - plast Ljubljana: 
nihče. 

OPRAVIČILO 

Opravičujemo se upokojenemu tovarišu 
Ivanu LESKOŠKU iz TOZD Tova-rna usnja 
šoštanj, Iker je bil iZipuščen iz seznama rojst-· 
nih dnevov upokojenih članov kolektiva, v 
prej,šnji številki glasila. 
Ivan Leskošek - 6,5 let (;prazno·val v mese
cu avgustu). 

Uredniški odbor 

e) TOZD tovarna usnja šoštanj: 

Dominik Balant ·6o9· let, Mihael Bedo·čnik 60, 
Maks Bizjak 58, Zo·ra Hudoverni.lc 54, Franc 
Nahtigal 72, Marija Naraks 63, Mihael Na
vodnik 67 , Albin Pančur 5·5, Miha Plazniik 60, 
Ivan Pudgar 61, Martin Ra}šter 67, Jank·o 
šušteršič 66, Matevž Trpin 72, Mihela Vede 
73, Miha Videmšek 56 let. 
čestitamo! 

Pisma vojakov 

V p1·vih v1·sticah mojega pisanja vas prav 
lepo rpozdravljam in se vam že na začetku 
zahvaljujem za vse številke >>Usnjarja«, ki 
sem jih redno prejemal. 

Kot vidite, so me iz Pule pTernestili v Split, 
sedaj pa sem začasno v Tivtu, kjer srno z 
ladjo v remontu. 

Naj vam na kmtko opišem moje prve ali -
z d1·ugo besedo - rekrutske dneve v ka
sarni. Kot vsakega mornarja oziroma voja-

ka so tudi mene, takoj ko sem prestopil ka
pifo vojašnice, ost1·igli. Kar načuditi se ni
sem mogel, da so tudi v vojski tako do,bri 
j1·ize1·.ii, če jih sodim po kvantiteti, saj sem 
ostal sko1·aj brez las. No, po »uspešnem« fri
ziranju, so nas poslali pod tuš, da zbrišemo 
s sebe še 1iisto, ka1· je ostalo >>civ·ilnega«. 
Potem pa so n•as kar po »tekočem t1·aku« 
začeli oblačiti. Ko srno pTišli ven', smo se 
začeli gledati. Nobenega nisem spoznal, tako 
smo se spremenili. še kolega Berginca sem 
le s težavo spoznal. Ura je bila že ena po 
polnoči, ko srno odšli proti vojašnici in ob 
3. uri srno končno šli spat. Ob 5,3(} pa ncts 
je že zbudilo tisto, k.a1· vojak »najra.ie sliši«: 
»Diži se«! P1·vi dnevi so tako minili bolj v 
prilagojevanju na vojaško življen.ie, potem 
pa je postala reknttna doba vse težja. Tudi 
»puzanju« in 1kopanju strelskih jarkov se 
nismo mogli izogniti. čepmv je bilo to po
zimi, smo bili velikokrat oznojeni, ko srno 
pod težo puške in maske ter druge opreme 
ju1·išali v h1·ib. čepmv smo bili večkrat bol.j 
utrujeni kot spočiti, smo se zeLo radi zapo
clili za žogo. 
Po 4 mesecih in pol pa je sledila >>preko
manda«. Tudi prvi drvevi na ladji so •bili pre
cej težki. Saj veste, tu na ladji je s prostorom 
zelo težko in ga Qli n~koli dO'vol,j. Pos,ebno 
poste-lje in stopnice so mi delale preglavice. 
Postelja je tako ozka, da - če se skrči!§ -
ti gledajo čez rob na eni stremi kolena, na 
dmgi pa zadnja plat. Dolge pa tudi niso 
tako, da bi se do·bro namestil. še sreča, da 
spadam bolj med manjše. Tudi stopnice so 
bile nekaj časa pro·blem. So namreč ozke in 
strme. Ko je »uzbuna«, mo1·aš zelo hit1"0 po 
stopnicah, in če nisi tega vajen, se kaj hi
t7·o spotakneš. Prve dni ni bilo nič kaj lah
ko. Tudi z glavo sem kje »potipa!«, preden 
sem se rVavadil na to, kje stojijo posamezne 
stvari. No, sedaj to sploh ni več no·ben pro
blem, ker sem se ž·e p1·ivadil. Na ladji pa je 
drugače veliko dela. Vsak dan se čisti dva
krat, paluba pa še večk:rat, tako da ni le
narjenja. Seveda pa je zelo lepo, ko plujemo 
ob naši prečudoviti obali in uživamo ob po
gledu na otoke in mesta ob obali. Posebno 
lepo je ponoči, ko se nešteto luči pomeša na 
morski gladini v eno mavrično celoto. Do 
sedaj sem preplul že >ves Jadran, od Pule 
do Boke Kotorske, in obšel že vsa večja me
sta ob obali. Ve1·jetno tako naše obale ne 
bom videl nikoli več. Počasi bom zaključil. 
Zahvaljujem se vam za vse številke »Usnjar
ja«, ki ga zelo md p1·ebirarn, saj je to po
leg Antene moj edini slovenski list. še en
krat hvala za prejete številk,e. Na koncu 
želim celotrvemu kolektivu še veliko uspe
hov, vsem članom kolektiva pa veliko sreče. 
Ves kolektiv prav lepo pozdravljam, poseb
no pa še sodelavce iz konstrukcije. 
Lep pozd'1·av - mornar Stane! 

Stane Sternen V. P. 7587/12-81 81320 Tivat 

Zadnji čas je, da se vam javim. Oglašam se 
iz Bosilegmda, kjer služim vojaški rok kot 
graničar. Cuva.m .delček jugoslovansko-bol
garske meje. Naj se vam zahvalim za prejeto 
številko (junijsko) Usnjarja in upam, da ga. 
bom v bodoče dobival na gornji naslov. To 
mi bo edina povezava z vami. Na kratko o 
meni: tu mi je, glede na vojaško življenje, 
precej bolje, kakor sem se imel v vojašnici. 
To je razumljivo, glede na odgovornost, ki 
jo imam, s tem l<:Jo opravljam službo o1·gana 
varnosti na meji. H1·ana je clnb1·a, stanujerno 
v lepo urejeni vojašnJici. Ker smo Z(;!lo za
posleni, nam čas hitro mine. To bi bilo na 
kmtko o meni. Kaj več o življenju pri vas 
pa bom, upam, zvedel iz Usnjarja. . 
Pozdravljam uredništvo Usnjarja, kolekttvu 
v šmartnem pa želim veliko deLovnega 
uspeha lep dopust. Prisrčen pozdrav pošiLjam 
celemu' kolektivu, posebno pa bivšim ožjim 
sodelavcem. 

Marjan Majdič V. P. 2515 

18540 Bosilegrad SR Sr-bija 



• v spom1n 

Dragi Nace! 

Minilo je mesec dni, ko si bil še med nami, 
toda kruta us•oda je hotela, da te je po kratki 
in hudi bolezni neusmiljeno iztrgala iz naše 
sredine. BH si na pra.gu, da se ti odprejo 
vrata, kjer bi mirno in v veselju užival za
služeni pokoj, vendar narava je hotela dru
ga•če. 
Ko stojimo pred tvojim odprtim grobom, te 
vi,dimo kako si pred 2·0 leti prv1č prišel v ko
lektiv in prevzel del•ovno mesto vratarja. 
Mnogo se je med tem ·časom spremen11o, 
v.edno si bil na pravem mestu v vsakem ·ča
su, ponoči in podnevi, ob nedeljah in praz
nikih. Zate je .pomenila ta služba tesno po
vezanost s podjetjem in kolekti·vom. Dolge 
so bile noči, Im· je i.z teme bilo slišati laja
nje psov, ti pa si sam a.U s pomočnikom 
opra·v1jal odgovorno na.1ogo, čuvanje dokaj 
velikega prostora in IZgraidb, da bi ne prišlo 
do požara ali v~oma. To si zavestno in z veo 
ljubeznijo opravljal do zadnjega dne. Zdrav
je ti ni .bhl.o naklonjeno, vendar si bil vztra
jen, za vsakogar si našel topJ.o besedo in ra
zumeli smo te v takih trenutkih. Bil si dolgo
letni ·član našega •pevskega zbora »ZV'OII1« . 
Ljubil si petje in s tem krephl. tudi nacio
nalno •zavest. 
Naš kolektiv je s teboj, dragi Nace, izgubil 
še enega dobrega, vestnega in marljivega so
delavca, ki si neumornih 20 let prispeval svoj 
trud za napredek ter prihodnost rodovom, ki 
si bodo v tem kolekUvu iskali kruha. 

~olektiv TOZD-usnjarna šmartno 
Člani pevskega zbora: 
»ZVONČEK« 

Pohod AVNOJ 75 

Letos se je pohoda AVNOJ 75 udeležilo l5a 
mladincev in mladink iz Slovenije in drugih 
bratskih republik. Pot je bila dolga 1354 km, 
peš pa .smo prehodili 270 km. Naša pot nas 
je vodHa sko-zi naslednja mesta: Dražgoše, 
Baza 20, Sinji v·rh, Ogulin, Otočec, Plitvice, 
Bihač, D. Lapa·c, Vrtoče, B. Petrovac, Drvar, 
Rore, Glamoč, Gla.močko polje, Livno, Bu
gojno, Jajce, M. Grad, Ključ, Sa.nica, Prd.je
dor, Mrakovica, Kozara in končno- Ljubljana. 
Po \nseh krajih so nas prisrčno sprejeli do-

ma•cmt m mladinci. V Rorah .pa •SO nas čaka
le pečene ovce. Imeli smo šest maršev in 
predavanja o ~zolbra•žev•anju, splošnem ljud
skem odporu, orientaciji in postav ljanju šo
torov. VojaJki so imeli predavanja o orožju, 
radio amaterji iz Murske Sobote .pa so nas 
učili radijtsiko tehniko. Na tem pohodu se je 
mo·čno pokazala •so-lidarnost. Največ zaslug 
pa pr1pada vojakom, ki so nam priskočili na 
pomo•č na vsakem koraku. Mladinkam so no
sili naht,btnike, one pa njim puške. V vsa
kem večjem kraju smo po1oži'li v-ence na 
grob padlih borcev, v-ojaki pa so izstrelili 
salve. V.sak dan je bila ena -četa dežurna. 
Morala je .skrbeti za hrano, pono-či pa je 
imela stražo. V Oto-čcu 1smo imeli prvo četno 
konferenco. Domenitli smo se o delu naše če
te. Izvolili smo referenta za šport in kulturo. 
Najbolj .smo na stradali na poti: Sinj.i vrh
Ogulin. Ta po·t je bila dolga 40 km. Tu so se 
pojavili prvi žulji. .Na srečo sem do sedaj 
pustil žulje doma. Nekateri so imeli ce1o po 
10 žuljev in to že od prvega marša. Drugi 
najtežji mavš pa je bil od G1amočkega polja 
do Livna. Ta marš je bi•l dolg 5•5·km . .Na tem 
polju nam je največ preglavic delalo sonce. 
Sončarica je >>napadla« 20 brigadirjev. S 
kombiljem so jih prepeljali v talbo·r k zdrav
niku. Na poti nas je obiskal predsednik CK 
ZK BiH, ki je tudi odnesel po·zdravno pismo 
tov. Titu. Ko smo se vračali nazaj, smo se 
ustav1li še na Kozari. Tu .smo imeli udarni
ški dan. Delali smo 4 ure. Na Ko·zari delajo 
brigadirji nacionalni park. Zgradili bodo 8 
hal. Vsaka hala bo predstavljala eno od re
.pulblik ali awtonomnih pokrajin. Zgradili bo
do še oLimpijski bazen, igrišča za noga:met, 
košaDkio, rolmmet, odbojko in tenis. 
Prav nitč mi ni ,žal, da sem še'l na ta pohod, 
pa čepvav sem lbH edini, ki nis•em dobil žu
lje.v in sem mm-al vzeti celo svoj dopust. 
Poleg tega sem se velitko naučil in v idel ve
Hko novega. 

S. B. 

Naš portret 

Naš sobesednik je JOŽE K,OKALJ, skladišč
nilk kemikalij in pomožnih sredstev v TOZD 
usnjarn.a šmartno. Rojen je bil 12. 3. 1932 v 
Jabtlanišikih Lazah. S 17 'leti se je zaposlil 
pri Gozdnem obratu, kjer je ostal do l. 1950. 
Nato je dve leti delal v usnjarni v šmal't
ne.m. P.o odslužitvi vojaškega roka se je po
novno zaposlil v usnjarni, toda le za 6 me
secev. Zatem je služil kruh do leta 1959 v 
tovarni Litostroj, kamor se je moral precej 
daleč voziti na delo. Ko mu je umrl krušni 

oče, se je .preselil k mami v šmartno. Po
novne zaposli·tve v usnjarni od tedaj dalje 
ni več prekinil. P.o izgubljenem samskem 
stanu in vselitvi v novo stanovanje se je 
ustalil in tako j.e še danes prisoten med 
šma11skimi us nj a.rj i. 
Ln kaj je delal v usnjarni? Prvo· v slkladiš·ču 
surovih kož, nato v voznem pavku, kjer je 
bil dve leti celo njegov vodja. Ker so v pod
jetju iiZra•čunali, da bo cenej·ši najet1 usluž
nostni prevoz, so av-to:mobtle prodali, zato je 
bil .premeščen na no-vo delovno mesto - rza 
pomočnika .skladišonika kemikalij. 196-7. leta 
pa je .postal njegov vodja in to delo oprav-· 
lja še danes. 
Njegov priimek in ime sta mu v preteklosti 
večkrat povzročala težave, ker sta v usnjar
ni še dva z enakim priimk!om in imenom. 
Pravi, da je bil on največkrat na v.rsti, ka
dar je .bi1o treba ka.j plačati ali pa pri plači. 
Sedaj pa zar.adi tega prakttčno nima več 
problemov. V času, ko so šma.rski usnja·rji 
prejE!!mali le minimalni osebni dohodek, je 
tudi on razmišljal ·O zamenjavi dela, za ka
tero bi prejemal !boljše plačilo. Za ta ko
rak pa se ni od1o·čil, ker bi moral na delo 
z vlakom in to že precej pred z:da.nitvijo. 
Ceprav so sedaj delovni pogoji skladiščnih 
delavcev •boljši, ko·t so biH v pretektlo.sti, pa 
kljub temu ni zadovolj.en z oostoječim sta
njem. Fi.tzičnega dela je manj pr·edv.sem za
radi viličarjev, lahko pa ga. bi bilo še manj, 
če bi imeli vmča11ja le za transport v skla
dišču. Ker .pa temu ni tako, morajo večkrat 
pljuniti v roke .ali pa čakati viliča.rja, kar 
pa bi pov.zročiio nepravočasno opravljeno 
delo. 
>>Največ nevšečnosti in nereda izhaja iz neza
do.stnih skladiščnih prostorov. Pr>oizv.odnja se 
je v zadnjih letih močno povečala. Za večji 
obseg dela pa je potrebno tudi sorazmerno 
več kemikahj in drugih pomožnih mate·rialov. 
Zaradi tega bi morali večatti. skladiščne po
v.ršine, ki pa so se zaradi proizvodnih po
treb celo zmanj•ševa~e. ManjtKajoči prostori 
nas silijo, da imamo ve1iko materialov skJ.a
diščenih na prostem, kjer so itzpostavljeni 
vsem vremenskim neprilikam. Zaradi tega 
in neravnih površLn ter zelo slabe embalaze 
je povzročeno precej š~ode. Ce bi bi.~o mož
no be.lefrti nata.nčnej·še .podatke, koliko ško
de je povzro•čeno zaradi navedenega, :bi naj
brž ugotovili, da bi bila .sredstva, vložena za 
nove pokrite ;,kladiščne površin-e, kaj hitro 
prihranjena. :K!ot skladiščnik večkrat ne vem, 
kje je kakšen material, še zlasti, če že daJJ 
časa ni bil v rabi. 
Nehote se mi poraja vprašanje, ali sem 
lahko pr1 tako neurejenih .pogojih polno ma
tenalno odgovoren za :vsa sredstva, l<.i jih 
imamo v skladiščni evidenci. Težave nasto
pajo tudi pri inventuri, ker resnično ne mo
rem vedeti, kje ka.j imam, saj ne morem biti 
po.o.~g vedno m pov.sod, kada·r se i.zdaja.j-o ali 
dovažaJO materiali. Preve11k obseg dela je 
tudi eden izmed vzrokov za to (kemikalije, 
pomo-žni materiali, usnje za konfekcija, ki 
Je dobavljeno iz. drugih TOZD-IUV). 
Z medsebojnimi odnosi, zlastL na relaciji z 
odgovornimi delavci iz proizvodnih oddelkov, 
se;m zadovo•lj.en. 'l'rudim-o se, da si pomaga-· 
mo in po-i:?Jkušamo razumeti težave drug dru
gega. 
Mislim, da je za š•marsko dvoriš·če primer
nejše in predvsem bolj .gospodarno, da se ne 
drobimo v man.j·še TOZD, .čeprav bi morda 
tudi •to imeLo do·~očene prednosti. Sedanj-e 
stanje nam, kJ.jub določenim težavam, nudi 
.dovolj možnosti, da vsi sodelujemo in sood
lo·ČRjmo pri vseh odločitvah, bodisi na samo
upr>avnih jedrih ali pa organih samouprav
ljanja. Drobitev na več TOZD pa bi pov.zro
čila precej več režijskega dela, zlasti evi
denčnega, tudi v skladišču kemikalij in .po
možnih materiaLov. 

Gradnja hiše, za katero sem prejel tudi po
,sojilo -od TOZD, mi je vzela skoraj ves prosti 
·č-as. Zaradi tega tudi nisem mogel dovolj 

13 



aktivno sodelo·vati pri strelski družini (o•p. 
pisca: KokaLj je eden izmed najboljših čla
nov 1strels1ke družine). Upam. da bo v bodoče 
bolje in da bomo tudi strelci imeli boljše 
pogoje za delo, ko bo v šmartnem zgrajen 
nD'V dom za strelce .in ro·kG7lctaše. V TOZD 
š;martno nam. manjka organizatorjev, obe
nem pa smo premalo zavzeti za organizira
nje špo.rtne aktivno·sti članov kolektiva. Re
zuHat tega je skromna udeležba naših šport
n iko·v ali pa je sploh ni na letni in zimski 
Usnjarjadi. 
Nenazadnje i.zre.kam ·zadovoljstvo, ker se 
v•sako leto srečamo z upokojenil7li člani k·o
lektiva. S tem dokazujemo, da n:.smo po.za
bili na tiJste, ki so prispevali svoj delež za 
naš današnji in še boljši jutrišnji dan. 
Moje želje za naprej so: dograditi hi~o, da 
bi v TOZD zgradili ustrezno skladišče, da bi 
dobl'O posiovali in seveda, da bi bil zdrav.« 

Reportaža 
z letovanja 

P. P. 

Ze •v prej.šnji številki Usnjarja smo oblju
bili, da na:pilšemo reportažo iz Strunjana. Naj 
takoj povemo, da v soboto 16. avgusta ni
smo ·imeli s.reče, ker nas je dohitel dež že na 
poti proti 1Strunjanu. 
Pri prihodu v naš počitniški dom so nas 
sprejele le 1kuharica in pomočnici, nekoliko 
kasneje tudi upravnik, od gostov pa najpl'VO 
tov. Vogrinčič, ki prebiva v šotoru. v .si ostali 
pa so še bili v toplih posteljah. Pa kaj bi 
sicer hiteli, saj deževno jutro ni bilo nič kaj 
obetarvno 2la ta dan. 
Da bi Ie izkoristili razpoložljivi ·čas, smo se 
pogovarjali s .kuharico Berto, ki nam je za
u;pala, da prejšnjega upravnika prav nič ne 
pogreša, še posebno ker je sedanji precej 
mlajši in zel-o pl'iden. Pepca pa nas je vpra
šala, če so prejšnji gostje, ki so se že vrnili 
domov, kaJj prekritiz:i~aii. Zadovoljna je bi-

Po prekratkli noči se slabo vreme kar prileže. 
Ce ne bo »kaj prišlo vmes«, jo bo Pavle 
pobrisal nazaj v cunje 
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Kljub slabemu vremenu so bili otroci 
pripravljeni za skupen posnetek s svojim 
mentorjem, ki je doma »pozabil« 
svojega vnuka 

la, ker smo ji lahko prenesli le same po
hvale. Danica pa na vprašanje, če ji je kaj 
dolgčas, odgovori: >>Še vprašate!<< Med tem je 
vstal .tudi že upravnik Mi~o, ki si je vzel to
liko časa, da nam je povedal o aktivnosti 
prej.šnje izmene, ki je na čelu s Janezom 
Krvtno navdušeno balinala v !POZno noč. Po·
tem pa je s kombijem odhitel na svoje vsa
kodnevno opvavilo. 
Pred ·sobo smo dočakali starega ata Moleta, 
ki je ves .kJ:)mežljav od prekratke noči (bili 
so na veselen1 nočnem pohodu, na katere;m 
je občutil vso težo svoje bo.ljoš.e polovice, ki 
je nesrečno spodrsnila na stopnišču) povedal, 
da je v Sti1Uiljanu a:elo zadovoljen še zlasti 
ker je dovolj otrok ZJa ra:zvedriJ.o. 
Ker se vreme ni hotelo izboLjšati in so gost
j.e še naprej vZJtrajno poležavati, smo izko
risthl.i ·čas in šli obiskat še letovalce v avto
camp Lanterno. Tudi tam je bi1o slabo we
me. Prvo smo srečaH Obida starejšega, ki je 
vneto pr.iprcwljal sa.lato, mlajši pa mu je po
magal z rokami v žepu. Brane nas je .po
stregel s kačjo slino, nato pa je sledila raz
novrstna pijača in seveda tudi nepogrešljiva 
·lmva. RiJbiči so imeli posvet kljub večletni 
praksi .pri sladkovodnih ribah, ker niso bili 
povsem silgurni na kaj prijemajo morske 
ribe. Pd Staretovih je ata odšel po nakupih 
ostali pa so urejevali prikolico in druga 
opravila. Ra:pužu :ni prav nič dolgčas, zq.•to 
pa je toliko bolj njegovim hčerkam, ki .po
grešajo razvedrilo v ·campu. Obidova mama 
se jezi nad precej dodeLanim inventa11jem 
v ostalih prikolicah. Ko se ji je snel ročaj 
kladiva za zrezke si je poškodovala rotim. 
In ·še to pmvi, da so po v·ojni pripravljali 
kruh v loncu, danes .pa s•oLato, ker ni druge 
.posode. Ata Obid je navdušen riad čisto vo
do kljub nekoliko nerodni obaH. Dolbleka·r
jevi (slmpno so letovali kar trije .bratje) so 
zadov•oljni k l1jub slabemu V·remenu. Enega ni 
slabo v•reme zadržal-o, da se ne bi kopal. Pri 
Bal:nčevih smo v prijetnem razgovoru izve
deli naslednje karakteristike, po katerih spo
znaš, katerega poTekla so določeni prebivalci 
campa. Hahj,ana baje spo.znaš po tem, k•er se 
takoj po prihodu ukopav.a, kot da bo jutri 
vojna, od Nemcev se nekateri ukopavaj-o 
drugi pa ne, Holandci iščejo po campu drug 
drugega·, Slo·venci pa so prav gospodarni kot 
do·ma. K temu dodaja1mo le to, da nekateri 
pomagaj-o ti•stim, ki nič ne delajo, kot dema. 
Od letovalcev v Lanterni smo S'e hitro po
slovili, ker smo morali nazaj v Strunjan, 
kjer nas j.e že čakalo odlično kosHo. Mole
tovi in Vogrinči•čevi (le ženski del) so štrika'li 
in kvačkali, moški del pa je zalival s čmi
no, da .pri delu ne bi kaj zariba1o. Pridružili 
so se jim še Slavcevi, tako da ni .bilo dolg
čas, kljub sla'bemu vremenu. Moreto·v ata je 
imel oči že povsem nared, tako kot prejšnji 

Slabo vreme ni prizaneslo tudi letovalcem 
v LANTERNI. »BOJNI POSVET" 
profesionalnih ?"ibičev. Ker so ribe najbrž 
že vnaprej obveščene o načrtu, 
lov ma1·sikdaj ni uspešen 

v·ečer ko je z očmi »posluša,!<< Majdo RenJw, 
ki je prepevala na plesi1šču. 
Vsem, ki ste pričakovali, da bo vaš portret 
iz letovanja v :Strunjanu in Lanterni priso
ten v tej reportaži, se oproš·čamo, ker se je 
za·~adi slalbega vremena in filma iz uvoza 
(ilford), en film s 24 posnetki povsem po
kvaril. Tako nam je ostalo le to, kar ·Objav
ljamo·. En posnetek pa smo si izposodili v 
arhivu z Lanskoletnega letovanja. Upajmo, 
da se naslednje :leto ne bo več kaj takega 
zgodilo. Do takrat pa se ogl-edujte v ogledalu, 
če vam jo ne bo tudi drug fotograf tako za
godel. P. P. 

Mo·tiv iz sezone letovanja v letu 1974. Obilni 
in dobro pripravljeni obroki, ki jih pripravi 
kuharica BERTA so značilnost tudi 
letošnjega letovanja 

Z morja so ga pognale r..evihte 



Vtisi s strokovne 
ekskurzije po ZSSR 
(nadaljevanje) 

IVANOVO 

Mesto v centralnem delu ZSSR, ki je znano 
predvsem kot največji center tekstilne indu
strije. Na že1ez.ni·ški posrtaji so nam pripra
vili nadvse prisrčen sprejem. PozdravHa nas 
je predsednica oblastnega lwmiteja sindika
ta tov. GRIGOROVA. Do hotela »SOVJET
SKA« ·SimO se odpelj•ali pod »okriljem« poli
cijskega •Spretmstva (pred avtobusom). TaiJd
no spremstvo smo imeli tudi po vseh vožnjah 
v nasloednjih dneh, tako po samem mestu, 
kot tudi po okolici. Nasploh •SO nas Ivanovci 
sprejeli toplo in na visokem nivoju. 
Gr1gorova nas je pozdravila kot predstavni
ke bratskega naroda, s ka•terim so se bOII"ili 
z ramo ob rami proti fašizmu, sedaj pa pod 
vodstvom KP gradi•ta sociaUzem in si a:ktiv
no prizadevata za mir in enakopravnost. 
Seznanila nas je z mestom, njegovo vlogo v 
pretekilosti ter sedanjim stanjem. V majru 
tega leta so praznovali 7-0. obletnico·, ko je bil 
v tem mestu štrajk tek·sbilne industri•je in 
izvoUen prvi >>:SOVJET« v ZSSR. Zunanji 
videz mesta (veliki k aranfili na vseh drogo
vih javne razsvetljave, parole) je še vedno 
i!zžareval veliči·rro tega praznovanja. 
Ivamov-ska oblast ima površino ca. 24.000 km2 

in 1.320.000 prebivalcev. Je močno dndustrij
sko ra~zvtta. 75 °/o obsega industrijske pro
izvodnje preds<tavlja lahka, predvsem tek-

Ivanovo - spomenik ?'evolucionarnim 
delavcem 

Ivarvovo - mesto za razvedrilo in počitek 

sthlna 1ndustrrja. Mesto Ivanovo ima ca. 
450.000 prebivalcev, o d tega števila je 60.000 
učencev Ln študentov iz vrst delavcev. Ima
.i·o 6 fakultet; letos bo ustanovljena univer
za. Teksti.lna industrija izdela letno ca. 2.350 
milijard kvadratnih metrov tekstila, kar 
predstavlja eno tretjino proizvodnje v ZSSR. 
Nekatere tovarne tekstila so ,gtare od 100 
do 250 let, z.ato vlagajo veli~a sredstva za 
rekonstrukcije in izboljšanje delovnih po
goj-ev. V štirih letih petletke bodo namenili 
za ,modemizacijo in za !'azvoj tercialnih de
javnosti 3\30 milijonov rulbljev. 58 Q/ o prebi
valcev v oblasti je ~enskega spola, zato je 
raZIUmljivo, da zasedajo več . .kiljučn.ih polo
žajev v poliUanem živ1ljenju in gospoda.r,gtvu 
tega kraja. :Pričakovati je (po izjavah »pod
rejenih« moških), da bodo svoje p ozicije v 
letu 1975 še okrepile. Glede na to, da je ve
čina žensk zaposlenih, vlagajo velike napore 
za ra,ZJbremenHev matere gospodinje 
(družbena prehrana, pralnice, mes•tni pro
met, jasli, vrtci) . V ta namen imajo v pod
jetjih tako ~menovano po•čivaJišče, kjer je 
po ko-nčanem deLu zagotovljena prehrana, 
kopanje, 'inhaliranje iud. Za otr:oke delavcev 
imajo mrežo pionirskih kolonij v predmest
ju, kjer je zagotovljeno ceneno letovanje 
78.0.00 otrokom. V močnem razmahu je re
alizacija programa izgradnje medicinskih 
u11tanov (poli'kilinike, klinike), poleg že ob
stoječih. Delaovci kori,gMjo svoj dopust v ,po
čitni•ških domoovih. 

OGLED INSTITUTA ZA VARSTVO 
PRI DELU 

Sprejel in po'Ddra.vil nas je direktor inšti
tuta. V inštitutu delajo inženirji vseh strok 
in zdravniki v 16 ZJ;)..ans•tvenih odse~ih. Pvo-· 
učujejo in sestavlj a j-o normativne akte; nji
hovo raziskovalno znanstveno delo je usmer
jeno k i·skanju praktičnih Peš-itev. Od leta 
1960 da11'je delaj-o zlas ti na ra12iskavah za iz
bofjšaJnje d elovnih pogojev žensk (o·rgani·za
cija dela, odmor, funkcij-o materin stva na 
prvem mestu). 
V laboratoriju za osvetlitev preiZJkušajo· sve
tilna telesa !in njih vpliv na varno delo; 
delajo sheme za izvedbo razsv·etljave, v teks
tilni ,industriji (upošteva·je ps·iho.fizične spo
sobnosti žena in mladine), kjer je več pro
izvodnih oddelkov, zaradi specifičnih zahtev 
tehnološkega proces•a brez ali pa le s slabo 
dnevno razsvetljavo. 
V laiboraotoriju za razi skave škodljivih snovi 
v zraku sestaV!l.jajo sanitaTne norme in prd
poročila konstru:kotorjem ventilacijskih na
prav. 
V laboratmiju za mikrokHmo raziskujejo 
vpliv različnih mikr01kHmatskih pogojev na 
organi·zem delavcev. 
Ogled mestnega muzeja, v katerem je lovski 
oddelek (ta oblast ima vellike gozdne povr
šine in raz!LČ!ne vrste drvjadi, med njimi tu
di več vrst, ki imajo dragoceno krzno), pri-

ka1z zgodovinskega mzvoja indJUstrije in obr
ti v tem kraju, d ogodki iz oktobrske revo
lucije, II. svetovne vojne. 
Po ogledu llllltzeja smo pooJ.ožioli cvetj·e k spo
meniku s.tavkaj.o·čilm de,lavcem iz leta 1905 
in spomeniku, ki spDminja na 32 nedolžnih 
žrtev, ki so zahtevali iZipustitev svojih to
variošev. 

OGLED TOVARNE TEžKIH STROJEV 

Sprejel in pozdraovil nas je direktor admi
nistracije. PrisostvovaH so še predsednik 
sindikalnega komiteja in glavni inženir v 
službi za varstvo pri delu. 
Tovarna je še v izgradnji (tlorisna površina 
obsega 50 ha) in je ena tzme:d najmlaj.ših to
vrstnih tovarn v ZSSR. Sedaj je dokončano 
ca. 90% objektov, v katerih dela 5.500 deLav
cev. V svojem konstrukcijskem oddelku na
črtujejo sami celoten proizvodni proces, de
lovne ;priprave in naprave. Za svoje izdellke 
ne izdelujejo sami edinole elektronskih na
prav. Pri montaži strojev in naprav delajo v 
glavnem inženirji in tehniki (skupno imajo 
več kot 1000 inženirjev). Montažni oddelek 
je iklimatLziran (temp,eratura niha le v olb
močju ± 0,1& C). Imajo 7 laboratorijev, v 
konstrukcijskem oddelku deola 300 konstruk
torjev. V enem oddelku imajo programiran 
proLzvodni proces, ki ga nadzoTUjejo s tele
vizi.jsk:imi napravami. .!IZdeLujejo univerzal
ne stroje ·za kovinsko industrijo, velike in 
srednje velikosti, specialne stroje tza razne 
namene. Oddelek preci'zne toplotne obdelave 
tega področja je največji v ZSSR. 
Sindikalni •komite šteje 31 ·članov (volijo se 
na 2 in 3 'leta). Na področju VD je anga
žiran celoten ko,mite, poleg tega pa imajo še 
72 članov komisije za VD (po 2 člana iz vsa-· 
kega oddeLka). Odderčni •sestanki sindikalnih 
aktiv,orv so enkrat na mes,ec. Tova·rniški Jw
mite obravnav•a azvajanje plana oin druge za
deve vsake 3 mesece, !kontaktira z admini
stracijo, analtziora nesreče :pri delu (ugotav
lja, koliko odstotkov je kriv delavec sam). 
Za irziboljšanje delovnih pogojev dajoejo pre
cejšnja sredsrtva. števi!lo nesreč .pri delu iz 
leta 'V leto zmanjšujejo. Zelo vprašljiva pa 
je pogostnos·t nesreč na 1000 zaposlenih, če 
upoštevamo njihove 1izjave, da ta znaša 15 
do 16 nesreč. Za naše :razmere in ·Statistične 
podatke je ta podatek vsekakor nerealen. 
Podjetje ima svojega zdravnika in celo poli
klinični oddelek, ki dela za njihove delavce . 
Nekatere delavce IZJnanstveno pregledujejo 
dvakrat na leto. V obratu družbene prehrane 
nudijo tudi dieUčno prehrano, ki jo datira 
podjetje. Letno :ilmajo odobrenih 1•60 brez
plačnih potovanj, •ker dobm po·slujejo, lahko 
sredS'bva za potovanja Jpoovečajo. Na oba1i 
Volge imajo pionirski tabo·r !Za 850 otrok. 
Vsak mesec ima možnost 200 do 300 delav
cev, da gredo na odmor 2 do 3 dni. Imajo 
odli'ano menzo (l. 1974 je pri ocenjevanju 
dosegla I. mesto v ZSSR). Za nas, varstvene 
delavce, pa je bil najbolj zanimiv in največ 
prakttčno vreden ogled oddelka tehnike ne-



. nevarnosti, kjer nam je glavni inženir za 
varstvo pri delu demonstriral način prak-· 
tičnega in teoretičnega poučevanja dela;vcev 
za pravilno in varno izvajanje dela na de
lovnih mestih. Ta oddelek ima dvo·rano, v 
kateri je možno projicirati filme in diapozi
tive, ob stenah so· vitrine, v •katerih so vse 
vrste orodij, ki jih uporabljajo v proizvodnih 
procesih (pravilna, neustrezna, pokvarjena, 
i,mprovizi.rana - delajo jih sami delavci), 
nadalje ma.kete vseh nevarnejših de
lovnih priprav in naprav :z vsemi varoval
nimi ·napravami; mini mostni žerjav s ka
bino za upravljanje, prav tako :z vsemi de
l-ujočimi elementi pravega žerjava, na stenah 
pa so v osvetljenih vitrinah ra·vne vrste var
nostnih plakatov in :parol. Predavanja in 
poučevanja ~zvaj.ajo 1očeno Wlede na V·rStO 
del. V tem oddelku izvajajo tudi ·letna testi
ranja - preizkus znanja o varstvu pri delu. 
Glavni varnostni inženir ima enkrat na te
den sestanke ·z vodji oddeLkov •in glavnim 
pog.onskim inženirjem o vprašanjih VD. Na
čelniki .pogonov morajo V'Oditi dnevnik, ki 
ga enkrat na ·mesec pre~leda glavni inženir. 
Podjetj·e ima 134 dvigal z nosilnostjo 5 do 
70 t, zato se mora vsak kandtda1 za vozn.Lka 
(99 o;o žensk) .na modelu seznaniti •z ·vsemi 
možnimi napakami •pri upravljanju in po
vsem {)lbvladati pravi:len način dela z dvigali 
- žerjavi. Po·škodbe pri delu (največ jih je 
pov.zročenih na prstih mk in .nog pri ko vi
narj-ih) s sistematičnim poučevanjem in pre
ventivnimi ukrepi postopoma •zmanjšuj-ejo. 
Preglede delovnih prostorov, strojev in na
prav, električnih inštalacij, transportnih 
sredstev, or·odja itd. opravlja skupina stro
kovnj•akov in to kompleksno (glavni inženir 
VD, energetik, vodja 1pogona in drugi potreb
ni strokovnjaki). Pri pregledih iZlpo}njujejo 
zapisnik, kj.er navedej-o ugotoovljene napake 
in pomanj,Jdjivosti ter kaj, kdo in kdaj mo•ra 
ugotovljene napake in pomanjk.ljivosti od
praviti. 
Nadzor nad izvršitvijo navedenih nal:og iz
vaja g.lavni :pogonski •inženir. V komisiji za 
prei.z.kus rz.nanja upravljavcev žerjavov, pri 
preizkusih tla;čnih posod in .pos.od pod pri
tiskom mora sodelovati predstavnik državne 
komisije in ,pa >>nepogrešljivi« predstavnik 
sindikata (za upravljavce žerjavov - 120 ur 
teoretičnega pouka in 3 mesece prakse). 
O varstvu pri del:u poučujejo tudi vse od
de~čne in poganske inženirje. Vodja konstruk
cije in vodja vzdrževanja imata enaka po
oblastila kot inšpektor, če ugotovita napake 
in pomanjkljivosti, ,ki zmanjšu2ejo stopnjo 
varnosti. 
Pri ·strojih s pr.ogramiranim delovnim pro
cesom delajo le visokostr·okovni kadri z od
služenim vojaškim rokom {•zahteva se velika 
natančnost iz-delave). K stroj-em dostavlja 
orodje k orodjarne (program - avtomatska 
dostava na palet iz regale) dispečer. 
Vsi delavci prejmejo po enoletnem s1ažu 
značke v .z;nak, da so postali člani velikega 
kolektiva. Mi smo seveda biH izjema in smo 
značke dobi:li že po dveurnem stažu. 
Po končanem ogledu tovarne SO· nas v to
varniški menzi pogosti-li. Ponovno nas je po
zdravila predsednica sindikata Grigorova, 
direktor tovarne tn predsednik oblastnega 
sindikata delavcev strojne industrije, ki je 
med drugim navedel, da je 5-7 ~/o za~poslenih 
aktivnih v druŽJbenopoliti<čnih organizacijah, 
60'0/o pa jih je z višjo in visoko šo~o. 
Cenjena, toda za nas prema~o preverjena, 
vodka je odpravHa >>energetsko kriz.o« in nas 
spodbudila, da smo skupno .z gostitelji za
peli nekaj naših in .nj;ihovih pesmi. Vz-dušje 
na <tem srečanju je bi1o res prijateljsko in 
enkratno. 

E) OGLED POčiTNišKEGA NASELJA 
ZA DELAVCE OB JEZERU RUKIJA 

Gostitelji so nas pova:biili na ogled tega kra
ja z namenom, da vidimo, kako preživljajo 
-dopust nj-ihovi deLavci. Sprl:!mljoal nas je mi
nister za tur.~zem Ivanovske oblasti. Na-selje 
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je za na,še >>razvajene« oči skromno, seveda 
pa v izredno lepem naravnem okolju. De
lavci ·so nas prisrčno .sprejeli, nam omogo-či-li 
vožnjo s č.omi po prekrasnem jeze-ru in na 
koncu so .nam pripravili kosilo. 

F) OGLED OTROšKEGA TABORA 

Tabor lež-i v predmestju Ivanovega v pri
jetnem naravnem ·oJwlju. V njem letujejo 
šoloobvez.ni otroci. Izmena traja 24 dni in v 
vsaki :letuje -260 otrok. Naselje je ·Odlično 
urejeno. Poleg ostalih prostorov imajo tudi 
dvorano za gledanje televizije, predvajanje 
filmov in bajk. 

G) OGLED TEKSTILNEGA KOMBINATA 
»LENIN« 

Sprejeli so nas direktor, sekretar KP, pred
sednica sindikalnega komiteja in šefinja od
delka •za v•arstvo pri deLu. Kombinat je med 
največj:i:rni teksti:lnimi industrijami v ZS•SR. 
Pro~zvajajo tkanine :z dodatkom sintetičnih 
vlaken. Zaposluje 8000 delavcev, ki narede 
letno 37 milijonov kvadratnih metrov t·kanin. 
Kom:binat je mlad; ;zg;rajen · je bil v letih 
1960 do 19·63. Projektno načrtovane kapaci
tete prekoračuj ejo preko 40 'Ofo. V podjetju 
dela veliko mladih delavcev. Objekti za pro
izvodnjo so pritlični in praktično brez dnev
ne osvetlitve zal'adi mikrokilimatskih zahtev 
tehnološkega procesa. Umetno osvetlitev za
gotavlja 1•6.000 svetiLk, ki ne :povzročajo ble

·ščanjoa Ln z barvni.jlll .speiktrom, ki se močno 
pribHžuje dnevnemu. V obratih deluje 50 
klimatskih irmprav. I.nsta:lacije so :iZpeljane 
na podstrešju, zato jih v .proizvodnih pro
sto•rih nikjer ne vid~š, kar povzroča svoj-e
vrsten pogled za vse, ki .smo navajeni na 
»paj·čevino«. Komlbinoat i:rna svoj TSŠ in ve
čemo srednjo šo·lo. Za delavce grade stano
vanja, piloil!irske 'tabore in I~etoviš·ča . Vsak 
oddelek ima zidne liste - oglasne deske, na 
katerih so sporočila v zvezi 'Z izvajanjem 
plana in drug•a važna sporo,čila, veliko je 
por.trclov delavcev •za stroji in primerna 
predstavitev. V vsakem oddel!ku imajo v 
futroli i:z pleksi: steikla ;sindikalno- zastavo, 
v vitrinah pa ·Športne pokaie in di,pkme. 
Povsod je za na-s neverjeten red in čistoča , 
celo v g.arderobah, ki jih pazi .gardemberka 
(vsak delavec ima svojo omarico ali obešal
nik in sv•ojo številko). Ko<t pri nas pa imajo 
težave s prekomernim ropotom, ki pa je 
vendarle nižji kot v naših tkalnicah in zna
ša po njihovih Lzjav•ah 70 do 95 db. 
Delajo v treh irzmenah, 5 dni v tednu, s tem 
da je delovni proces. organiziran tako, da se 
spreminjajo prosti dnevi. Nočno delo skraj
šujejo (vsak dela J.e dva,krat v nočni izmeni, 
enkrat v prvi .polovici meseca, drugič pa v 
drugi polovici). Nočna i•zmena traja ·od 22.40 
do 6. ure. 
Delavke so nam kar v oddelku podarile 
modre rute, značko in brošuro, ki v besedi 
in sliki predstavlja njihov kombinat. 

Za nove delavce imajo· inšt1'uktaže v kabi
netu (šef VD) . Enk-rat n a 3 mesece p rever
jaj-o znanje o VD. V službi za varstvo pri 
delu so zapc·sleni 3 delavci (2 dipl. inženirja, 
1 tehnik). Kombinat ima 5'50 dipl. ~nženirjev 
in 5·50 tehnikov. Imajo svoj računski center 
s 3 računalniki serije >> MINSK« {izmčunajo 
tudi strukturo· vlaken). Profes:i•onainih bo
lezni zaradi ropoota in anilinskih barv nima
jo. Enkrat na leto vrše specialne ,zdravstve
ne preglede, pri katerih sodelujejo ;zdravniki 
iz državnega inštituta. Delavcem nud ij-o tudi 
dietično in moonejeo hrano. 
SLovo od Iva.novega, naših gostiteljev, zla
sti :predsednice oblastnega sindikata, ki nas 
je spremljala v avto•busu še ca. 15 km od 
Ivanoveg,a in nam pela nat·odne pesmi, nam 
bo o-stalo v prij-etnem s·pominu. S sprem
stvom smo se rz; avtobusom vozili vso noč 
skozi SUZ:DALJ (najstarejše mesto ZSSR) 
do MoSkve, kjer smo se za kratek čas .od
počili v hote~u >> SPUTNIK«. 
Prve dni ·v Moskvi smo si poleg navedenega 
razgledali mesto, in to večkrat vz.dolž in 
po•čez. Vodi•či in prevajalci so nas seznanili 
rz; najvažnej-šimi zgodovinskimi z-namenitost
mi Moskve in drug:imi •zanimivostmi. Med 
drugi:m smo- si ogledali Kremelj z mavzo.Je
jem velikega !Lenina, 53,6im visoki' televi
zijski stolp, spomenik {iz moHbdenoovega 
jekla) .v čast osvajalcem vesolja, ogro1mno 
razstavišče (21·6 ha površine), lkjer ·smo zlasti 
>>pasli« oči .na prostoru Kozmosa, ki pri.Jca
zuj-e vse dosedanje dosežke vesoljske tehni
,ke, od vozila IZ >>lajko« do rzdruži•tev dveh 
veso.Jjskih ladij in raket Voshod na izstre
litveni rampi ter Leninova brda. s ·številnimi 
,parki, smuča·rsko skakalnico in !Z največjim 
stadionom (Lenin) v Mo-skvi (n•a njem je bi
la ,, Uni•versiada«). 
Naši gostitelji niso pozabili tudi na ·kultur
no življenje. V Moskvi smo si ogledali ba
let ».Snegoročka « (•Snegu;Jj<čica) , v Leningradu 
pa svetovno znani .ansambel >> Rdeče arma
de«, ki je izvajal pesmi 'in narodne plese. 
Pred odhodom v domo.vino smo bili sprejeti 
še na ambasadi SFRJ. Poslovilne besede nam 
je izrekel tov. Semjonov, nakar smo se v 
spremstvu naši!h •stalnih spremljevalcev na 
poti po ZSSR odpeljali na letališče šerem
jetovo. 
Ker smo nekolLlw kasnili, nas osebje na le
taliošču n:i najbolj prijaz.no sprejelo. še zla
sti je nastopi•! problem, ker je en član de
legacije izgubil karto·, in ker nikakor nismo 
mogli dopovedati uslužbencu, da je viz;a z 
majskim datumom povsem v eljavna. Ne
všečnosti in seveda nervoze so nas rešili 
spremljevaLci tako, da smo .rah:lo· prestra
šeni, da bqmo •Še en teden preživeli v Mos
kvi, le zadnji hip vstopili v TU-1'54 in po 
2 urah in 40 miuntah mi•rnega leta na višini 
11.000 m pristali na domačih tleh. 

Aspirin - čudež 
medicine 

P. P. 

Majhna bela pi.l:ula - asp1rm (pri nas jo 
prodajamo pod ;raznimi .imeni) je eno od 
najmanj škodljivih zdravil, kar jih pozna
mo danes. Preprečuje srčni infarkt; kap, 
strjevanje krvi v žilah, ·onemogoča strjeva
·nj·e krvnih delcev, z.dravi tudi začasno po
slabšanje vida, pomaga v borbi proti raku 
in pri nekaterih težkih ledvičnih obolenjih. 



Ugodno vpliva tudi na presaj.evanje orga
nov in zdravi nekatere krvne bo•lezni. Vsaj 
tako rnamre·č trdijo in skušajo tudi doka:uati 
mnogi ug.ledni zdraV'!l;iki širom .po svetu. 

Zmanjšanje smrtnosti 
Pred nekaj leti je izkušen rz.dravnik splošne 

- prakse L . L. Craven iz Kalifornije predpisal 
po en aspirin na dan za vse svoje paciente. 
Tako je v razdobju desetih let 8000 ljudi 
uživalo vsemogo.čno pilulo. Doktor Craven 
je pr~čakoval, da bo aspir•ln zadovoljivo re
šil problem krvnega obtoka. In imel je prav. 
Niti enega njegovega pacienta ni prizadel 
s11čni infarkt. In ne samo to, stari zdDavrnik 
je klinično, ne pa tudi znanstveno uspel do
kazati, da piilula zmanjšuje smDtnost med 
srčnimi bolniki kar za ~5 odstotkov. 
Da bi ra•zumeli ta čudež aspirina, moramo 
najprej nekaj vedeti o krvi. Vsak kubični 
mil'irneter i·ma normalno med 250.000 in 
500.000 nepravi1nih celic v obliki diska, v 
velikosti ene tretjine rdečih krvnih telesc. 
To so krvne ploščice, sestavljene iz različ
nih kemi:čnih substanc. Najznačilnejše plo
ščice so tiste, ki kri strdijo, tako da človek, 
če se ureže, ne i·zkrvavi ali ne umre pri 
kirurškem posegu. Ce se krvna ·žila preseka, 
se te krvne ploš·čice :ulepijo skupaj in zapre
jo odprtino., Potem •Se substanca, podobna 
želatini {ftbtrin), zdru:žJi z njimi in 111aredi 
zamašek, ki vzdrži ;poJm arterijski pritJ,is-k. 
Na žalost se •taiDšen strdek lahko naredi na 
vsakem de1u žile, ki je bi.la poškodovana 
ali .podobno. To se dogaja tudi pri tako ime
novanih »kl'čnill žilah«. 

Potovanje strdka 
DeH tega :krvnega streLka se lahko oddvoje 
in potuJej.o s toKom krvi, dokler se nekje v 
kakšni OŽJi žili ne zataknejo. V tem primeru 
kri .in kisik ne moreta dalje in <tako za·čne 
tk1vo na neprek.rvavljenem mestu odmirati. 
Ce se tak -zamašek ustavi v možganih, je to 
možganska kap. To je lahko pote•m vzrok 
zaJčasne ali pa stalne paralize določenega 
dela telesa, odvisno pač, v katerem delu 
moŽiganov se je ta stvdek ustavil. Isto se 
zgodi tudi, če se krvni zamašek ustavi v srč
ni arteriji, ki oskrbuje srčno mišico s krvjo. 
Strdek, ki potuje skozi organizem, •ima ·po 
mišrjenju nekaterih strokovnjakov tudi po
sebno vlo·go pri •Širjenju raka. Izziva tudi 
nekatere bolezni il.edvic, kakor tudi odkla•nja 
presajene organe. Najveokrat je takšen str
dek tudi v.zrok smrti. Ln prav v teh sluča
jih pomaga - aspirin. 

Nejasno delovanje 
Kako a•S!Piirin deluje, ni .popolnoma jasno. 
Zdravniki vedo, da samo ena doza tega zdra
vila trajno vpliva na vse krvne ploščice. To
da v tem ni nobene neva-rnosti, kajti vŠak 
dan se v ·or.ganizmu .obnavlja ena •od desetih 
plo·ščic. Dr. Edvin Salcman >i•z Harvards.ke 
univerze je objasnil .samo en pr~mer, ko je 
trelba a.spirtn pazljivo uporabljati. 
V večini primerov po jemanju aspirina ni 
poveoane krvavitve, lahko pa se zgodi, da je 
pacient zelo občutljiv na to zdravilo. J'ro
blem postane resen, 'če m·ora .pacient na ope
racij-o. Zato če vas slučajno dan - dva pred 
kirurškim tposegom 'boli glava, ne jemljite 
aspi•rina, če niste sigurni, kaiko na vas de
·luje. 
Upanje, ki ga medicinskemu svetu nudi ta 
majhna pilula, je brez dvoma dragoceno. 
Pravo senzacij-o je vzbudil ·članek, objavljen 
v uglednem britanskem medicinskem časo
pisu 9. marc-a letos. Grupa strokovnjakov za 
epidem~ologijo itz Cardi.Ua v Wa•lesu je da
jala po en aspirin na dan 1200 pacientom, 
k-1 so predhodno imeli srčni infarkt. Učinek 
je lbil jasen. Asp~rin ·j,e ZI!Tianjša-1 jskupno 
smDtnost za 12. odstotkov po šestih mesec.ith 
uživanja, .za polnih 2'5 odstotkov .pa po dva
najstih mesecih uživanja. V tem .primeru ni 
nabeno čudo, če je ugledni .pvofesor medici
ne iz Kalifo·rnije Li Bud objavil naslednji 
nasvet: 

Tableta dnevno 

»Priporočil bi vsem moškim nad 20 let in 
ženam preko· 40, da dnevno vzamejo eno 
tableto aspirina in to ponavljajo leta ... Iz
jeme so norma-lno, tisti , katerih krvavitve 
niso v redu, Ijudje, ki so alergični na aspi
rin, boln1ki z visokim krvnim pritiskom, pa 
tudi tisti, ki so podvrženi notranjemu krva·
venju organov. 
Preden pa bo.ste začeli upo·števati naš na
svet, se predhodno obrnite na svnjeg.a zdrav
nika.« 
Zapomnite si •tudi, da je bUo nedavno doka
zano, da je aspirin močnej.še sredstvo proti 
bolečinam v slučaju abdominalnih, kiance
ro-znih obolenj, kot .pa narkotik kodein. Aspi
Tin je danes n8Zamenljivo •zdravilo za ar
tritis, mrzlico in glavobol. Po sestavi je to 
acetil-salicilna kis-lina, prvič .pa so aspiriil 
začeli proizvajati v sredini 1-9. stoletja. Zdra
vila iz te rodbine so že stoletja :znana č~ove
ku, samo da v obliki listov, korenin vrbe, 
drugega cvetja, biljk ali sadežev. 
(Iz glasila delovne S•kiupno·sti >>Metalna<<, št. 
3, leto 19•75) 

Včasih pa je človek 
tudi prijetno 
presenečen 

Mnogo se v teh vročih dneh p1se in govori 
o cenah in gostinskih ter drugih uslugah v 
na·ših turističnih krajih, posebno ·še o tem, 
kako j-e na naši obali. Marsikdo je že poto
žil, da je bil ne ravno najbolje postrežen in 
še slano, bolj kot je morje, je plačal. 
Zato pa je -človek še kako vesel, če lahko 
pove ali .zapi•še tudi kaj dobrega in veseleg·a. 
No, na nekaj takeg.a sem naletel sredi lepe
ga in sončnega avgustovskega dne tam v 
Pixanu. 
Ze ko sem se odpravljal proti :mo-rju, mi je 
ta .ali o.ni svetoval: -»Če hošeč dobro in ne 
.predrago jesti, potem zavij k ,Mariu'.<< 
In res! Po dopoldanskem kopanju, ko sta 
me voda in plavanje naredila po·šteno lač
nega, sem poiskal omenjeno gostilno. Poleg 
Tartinijevega trga je. V o·zki Kajuhovi ulici 
se pona1ša s števi·lko 6. Ko, mt je sin lastnika 
postregel s kosilom, sem kaj hitm ugotovil, 
da so mi znanci kaj dobro svetovali, ko so 
mi priporočili omenjeno gostilno. 
Ko sem pnstavnemu mladeniču omenil, da 
bi rad kaj več izvedel o njihovi gostiil.ni in 
sploh o gostih, ki prihajajo, me je napotil 
k očetu. 
Za toči1no mi,zo je stal postaven in krepak 
m -ožakar. »Da,<< ,je dejal, »jaz sem Mauro 
Mario, gostilni-čar. Ma, tru-dim se, kakor vsa 
moja družina, da bi bi!Ji moji 1gostje -čim 
bolj tzadovoljni. Ce so zadovoljni oni, sem 
zadovoljen tudi jaz. 

Gostilno imam odprto vse leto. Imamo zelo 
pester jedilni list s poudarkom na domačih 
primnrskih jedeh in speciali<tetah. Tako lah
ko, med drug~m. .po·strežemo tudi s polento, 
krompirjevimi svaljki, kra-škim pvšutom, ri
bami na razne na.čine, z mesnimi jedmi vseh 
vrst itd. Točimo pristna domača vina, tako 
istrsko belo in črno, refošk, malvazijo itd.« 
Prav ko mi je Ma·rio našteval, kaj vse pre
more njegova gostnna, se je k točilni mirzi 

pririnila skupina tujih turistov. da mu, knt 
lastniku gostilne, izreče pr~znanje za okusno 
kosLlo in dobro pijačo. 
»Ma videste, to je več vredno kot denar. 
Človek je vesel, ko v-idi, da je ustregel lju
dem. Trudimo se, da storimo, kar je v naši 
moči. Delamo jaz, sin in najini ženi. če ima 
človek voljo in veselje do svojega dela, pa 
kar gre.<< 
še bi kramljala, •a so· čakali gostje in nisem 
ga hotel več motiti pri delu. Raje sem stopil 
še k tej -in oni mizi in povpra-šal goste, kako 
sr> zadovoljni. In so si bili edini: ni predrago, 
pa okusno in dobro pripravljena hrana -
še bomn prišli sem. Tudi sam sem bil teh 
mi-sli. 
Saj pravim, ·človek je ob popl-avi visokih cen 
vesel, ·če l.ahko zapiše tudi kaj spodbudnega 
in bolj veselega. Dobro pa je tudi to, da ob 
podobni priliki veš, kam zaviti na okrepči1o. 

I. M. 

Odmevi 
s stenčasa 

Od kar po,mnimo-, so po naši tova-rni -omari
ce ozi'l"oma <table, ki ji.m pravimo »stenčas<<. 

Na njih ·se menjavajo razna o-bvestila, sta
tuti, zapiski itd. Sploh vse tisto, o- ·čemer 
naj bi bil delovni člo-vek obveščen. Med dru
gim se na omenjenem prostoru vsake to-Hko 
časa !POjavljajo tudi obvestila o tem, kdo 
je dobi;l opomin ali drug ukrep zaradi ne
discipline. In če človek to kolikoc toliko stal
no e;asleduje, kaj kmalu opazi, da se ena in 
ista imena kaj često ponavljajo. Kaj je temu 
vzrok? So res eni in isti, ki staLno kršijo 
disciplino? Jih ni .prav ni·č sram pred ce
lotnim kolektivom? In še nekaj! Ali .ga ni, 
ki bi dejal: »Tova·riš, tolikokrat si ga že po
lo,mil, danes je to zadnjič. -če boš to in to 
še enk.rat napravil, vedi, da pri nas ni več 
mesta zate!<< 
Eno je, .če se nekdo pregreši zaradi neznanja, 
slabe vzgoje in podabnih ·reči; tega je treba 
poučiti. Povsem nekaj drugega pa je, -če ne~ 
kdo greši zavestno ali celo namenoma. Mi
slim, da je pri takih primerih potrebno 
najstrožje !Ukrepati. In to tudi v svarilo vsem, 
ki bi lahko šN po njihovih stopinjah. Ver
jetno je bolje, da imamo :par delavcev manj, 
pa da imamo dobre delavce, kakor nekaj 
več ljudi in med njimi take, ki kv-arijo tud i 
ostale. če nekdo za nekaj, kar ni dovoljeno, 
pa to stori, ni primerno kaznovan, je ne
varnost, da bodo isto počeli tudi drugi. Pred
vse1m taki vplivajo negativno na novince in 
m lade delavce, kajti kar se Janezek nauči, 
to Janezek rzna. 
Mislim, da bi bilo dobro, da bi take primere 
obravnavali tudi na samoupravnih jedrih, 
delavskem svetu in družbenopolitičnih orga
n1zadjah, ki bi lahko dale svoje pred1oge in 
mišljenja. 
Marsikaj se je v teku let že premaknilo z 
mrtve •točke in lahko upamo, da se bodo 
tudi omenjene stv•aTi; saj je želja vseh po
štenih članov kolekti:va, da med nami vlada 
'!"es prava, enakopravna in tovariška di-sci
plina! 

P. T. 
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Naša pot 
na Triglav 

Ze .pred dobrim letom je nekdo v elektro
delavnici predlagal, naj bi se ekipa elektri
čarjev iz IUV ·Odpravila na dan vstaje peš 
proti Triglavu. 
Beseda je daLa besedo, dnevi so hitro mine
vali in kmalu se je predlog začel uresn~če
vati. Nekaj dni pred praznik·om, točneje 1'8. 
julija ob 6.30, je naša družba šestih sode
lavcev z oprtanimi nahr:btniki krenila na pot 
v S!meri: Podli pa, Smrečje, Ziri, Cerkno, 
Podbrdo, Bohinj, Triglav. Za hitro ogrevanje 
in dobro razpoloženje je že na •poti do Pod
lipe poskrbel kolega, ki je nepričak·ovano za 
nami pripeljal aperitiv·ček. 

V prijetnem razgovoru smo se kaj kmalu 
znaš.U v Podltpi. Od •tam dalje pa jo je na·ša 
družba mahnila po bližnjici proti Smrečju. 
Večina brez zajtrka in že precej prepoteni 
zaradi strmine, smo v .Smrečju posedli v go
stilni :za mizo. Kmalu je zadišalo po ocvrtih 
jaj.cih in porcija za porcijo je izginjala v na
ših želodcih, dokLer ni še zadnje jajce za
cvvčalo na masti. 
Po zajtrku a.Ji 'bolje reče:no malici nas je pot 
vodila mimo Račarskega jezera, skozi Ziri in 
dalje po vroč~m asfaltu in .pod žgočim son
cem vse bliže in bliže Cerknu. Čim bliže smo 
bili omenjen~;·mu kraju, bo.Jj so asfalt, S<once 
in prehojena pot opravljali svoje. Podplati so 
nas pekli in naše napredovanje je bHo vse 
počasnejše. Seveda. so bi.Ji med nami tudi 
taki, ki bi lahko hodili mnogo hitreje. Tega 
pa niso storili, ker smo se predhodno dome
nili, da ne sme noibeden zaostati ali se celo 
vrniti domov zaradi o-žulj-enih nog. 
Bližal se je večer, ko smo v Cerknem naro
·čili ·i!Watno večerjo. Sale, smeh in pesmi so 
tisto pozno popoldne napolnile stransko sobo 
majhne resta•vracije in ni bilo malo •tistih, 
ki so radovedno pokukaH skozi priprta vra
ta. »To pa so fantje! Tako daleč, pa kar 
peš,<< so .potiho šušljali. No, pa tudi takih se 
ni manjkalo, ki so trdili, da smo malo čez 
les, češ, ikdo pa še danes hodi pe.š. 
Do-lina se je vse bolj zavijala v temo, telesa 
so b~la utrujena in potrebna počitka. Bližnji 
kozolec nam . je ponudil prenočišče in brez 
pomisleka smo sprejeli njegov·o gostoljub
nost. 
Nad nami je bila s slamo krita streha, okoli 
nas pa je prijetno dišalo po senu. Vse je 
>bHo v najlepšem redu, le moje ležišče je bilo 
zelo trdo, dokler nisem iz spa.lne vreče pri
vlekel debele skale, ki so mi jo nagajivi 
ko-legi podtaknili namesto mehkega vzglavja. 
Ura je bila že skoraj sedem, ko sem -odprl še 
zaspane oči in se zazrl v nebo. Temni obla
ki , ki so se podHi nad 1622 m visokim Po
reznom, prek katerega nas je vodila pot, so 
nam obE:•tali vse kaj drugega kot prijetno 
potovanje. Oblekli smo se za dež in odšli v 
meglo. že po petnajstih minutah ho-je je 
sleherni med nami to potezo krepko obžalo
va·l. Po okoliških hribih je začela udarjati 
strela in ulilo se je kot za stavo. Na srečo 

sem zagledal v bližini na .pol podrto. ko.Jibo, 
ki nam je ponudila svoje skromno zavetiš·če. 

Kakor vsaka .poletna nevihta, se je tudi ta 
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hitro izlila in nadaljevali smo pot skozi 
majhno vasico tik pod Poreznom. Takoj za 
nj·o se za.čne steza strmo vzpenjati vse više 
in više proti vrhu ·omenjene planine. 
Marsikaj zanimivega smo videli, ko smo se 
vzpenjali. najlepše pa je bilo prav gotovo na 
vrhu. Čudovit po•gled na črno prst, Rodico, 
Vogel, temno .modro nebo, ki se je v tem 
času popolnoma zjasnilo. Bilo je resni·čno ne
pozabno. P.o kratkem počitku smo· se začeli 
po drugi strani Porezna spuš·čati v dolino·. 
Okoli 15. ure nas je lačne in zasople pozdra
vilo naselje Podbrdo. Pridne roke natakarice 
v -bližnjem bifeju so poskrbele za to, da je 
naša ekipa že čez dobro uro s .polnimi že
lodci krenila v nasprotni breg ter se še vsa 
utrujena začela vzpenjati na črno prst. 
Pot :je zelo lepa, vendar se tako strmo vije 
proti vrhu, da je vsem brez izjeme pohajala 
sapa. Stisni.U smo zobe in se ko·rak za kora
kom bližali koči. 
Sonce je že zatonilo tam nekje za Trig:Lav
skimi jezeri, ko smo vsi prepoteni prispeli 
na vrh. Bilo je težko, toda prijetna družba 
in ,zadoščenje, ki sem ga začutH na vrhu, sta 
v veli-ki meri pripomogla, da sem kaj kmalu 
.pozabil na težave, ki so nas spremljale po 
poti navzgor. Ta dan je bil res naporen, saj 
sta lbila !Za nami dva vzpona in že veliko pre
hojenih kilometrov, zato smo kmalu legli v 
tople posteLje. rSence so postajale vs·e go
stejše, noč je počasi! lezla iz doline pr·oti 
vrhov·a:m in ·Še preden so se na zahodnem 
nebu prižg.ale zadnje zvezde, je bilo že sli
šati preklinjanje, petje in ra.zne druge sa
mogovore, ki so prihajali i•z ust nekaterih 
spečiJh kolegov. Hitro, prehitro se je noč 
umaknila dnevu. 
Sonce je bilo že precej visoko na nebu, ko 
smo odšli v dolino ter še isto d0;poldne brez 
kakšnih posebnih težav prispeli v Bohinj. 
Po dalj.šem počitku, ki bi se kmalu spre
menil v lenarjenje, je naša družba krenila 
čez Voje proti Mišeljski planini. Tam nekje 
pod vrhom, kjer se pot obrne v desno proti 
Tošcu, smo na majhni planoti, še nedavno 
pora•sli: ·z vitkimi macesni, imeli prvič prili
ko o.pazovati .posledice snežnega plazu, ki je 
na svoji poti v dolino un1čil vse, kar se je 
upiralo njegovi zastrašuj-oči sHi. 
Vedno višje in vLšje rsmo se vzpenjali in 
končno se j.e stezica, speljana. med rušev
je,m, izmuznila iz utesnjenosti dveh bregov 

Osvojili so Triglav 

ter se pov;zpela na plano. Levo pod nami je 
spokojno ležalo Ve1o polje in le enakomerno 
oglašanje kravjih •zvoncev je motilo prijetno 
ti·šino, ki je -ovijala vrhove okoli nas in se
gala tja na• drugo stran, kjer je stal v vsej 
svoji veličini in lepoti naš cilj - Triglav. 
Le še nekaj minut hoje nas je :Ločilo od 
Vodnikove koče, zato smo pospešili svoj 
korak in se podali čez snežno ·odejo, ki je 
na tej strani še vedno ·pokrivala .po soncu 
hrepeneče življenje, ki se je pripravljalo·, da 
vzklije iz redkih •zaplat zemlje in se razvije 
v prelepo g•o·r.sko cvetje. 
V koči na Velem polju smo prebili noč ter 
drugo jutro zarana nadaljevali pot proti 
PLaniki in naprej čez Mali Triglav na vrh. 
Ko stojiš tam gori in gledaš vrhove, ki ža
rijo v jutranjem soncu, ko tako strmiš nad 
prepadi ter doživljaš njihovo lepoto, se ti 
nevede poraja misel : »Sem gor še pridem.« 
In res se bomo· vrnili! 

S. M. 

Nergačem v brk 

Na na.šem planetu obstaj-ajo že od zdavnaj, 
poleg ostalih ljudi, tudi nergači. Ne manjka 
se jih tudi dandanes in tudi naš.e podjetje 
je oibda.rovano z njimi. Nergači so moškega 
iln ženskega spola in med njimi ni druge raz
like, mzen biološke. Obnergajo vse od A 
pa do ž, kar je potrebno in še raje, kar ni 
potrebno. 
Veliko in slastno področje nergačev je med 
drugim tudi naša vsakodnevna malica . En
krat je prehladna, enkrat prevroča, premalo 
ali preveč slana, da o tem, da. ni ntkoli pra-· 
vega jedilnika, sploh ne govor.imo. Da, da, 
predragi nergači! Vsak dan ogledate to našo 
ljubo maLico do kosti in ·seveda ima•te vse 
prav. Sploh bi morda. 'bilo najbolje, ko je 
sploh ne bi bilo. Kar spomnite se, preljubi 
nergači, kako lepo je bi:lo včasih, ko smo 
nosili v tovarno vsak svoj suhi košček kru
ha in morda še stekleni-čko »Proje<<. In je 
bil ·čas za maHco le četrt ure. Pa še tisti ča-s 
ni bilo kaj jesti. Dostikrat se je kruh na 
vročini pokvaril in >>Proja<< sesirila in sploh 
ni bilo treba jesti. Pa smo se urnika kljub 
temu 'bolj držaH ko-t se .ga morda sedaj. Pa 
poglejte dandanes! Na malico gre marsikdo 
že prej kot je :zanjo določen čas in potem 
kar pol ure počitka, nekaj minut se še vse 
skupaj "ZJavleče, pa delaj normo, če jo mo
reš! Ali ne, ljubi nergači! In še to-: daš ta 
dinar in pol - ali je to- kakšen denar, ko 
je v gostilni sendvič jurja!? Le gc-drnjaj•te! 
Krivica se vam godi! Marsikdo se naje, da 
potem težko dela s polnim trebuhom! 
Seveda morate ob-godrnj-ati tudi kuha.rice, 
ekonoma itd. Saj nobeden nič ne zna! Ljubi 
nergači, kaj ko 1bi vi enkrat skuhali kosilo 
in malico za takole množico ljudi. Potem pa 
bi morda nergali tisti, ki so sedaj še kako 
zadovoljni! Najbrž bi in to upravi·čeno. 
Zato vam ljubi nergači polagam tole na sr
ce : Ali se zavedate, ko v·časih vidite ležati 
kruh po strehi, stopnišču in ·Še kje, kako 
nam je pravzaprav zelo dobro. In se zave
date tega, da nergaj.o le vaši presiti rtrebuhi 
in malomeš-čanska mogočnost in domišljija? 
Kdor pa res zna ceniti kruh, ga bo eenil, in 
to ne samo takrat, ko •mu ga manjka, am
pak tudi takrat, ko ga ima v izobilju. 
Pa brez zamere! 

Usnjarjeva metla 


