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Podelitev odlikovanja 
» Zlata značka IUV « 
prvima odlikovancema 

tov. Stanetu Dolancu, sekretarju 
izvršnega komite.ia predsedstva 
CK ZK Jugoslavije 
in tov. Francu Popitu, predsedniku 
CK ZK Slovenije 

Svet delegatov naše delovne organizacije je 
sprejel na seji, dne 7. maja 1975, sklep, da se 
odlikovanje »Zlata značka IUV« kot prv.ima 
odlikovancema podeli tovarišema: 

Stanetu Dolancu, sekretarju i.zvršnega komi
teja predsedstva CK ZK Jugoslavije in Francu 
Popitu, predsedniku CK ZK Slovenije 
za njuno dolgoletno revolucionarno delo na 
najodgovornejših družbenopolitičnih funkcijah 
in njun ,izjemen prispevek k razvoju samo
upravljanja ter uresničevanju interesov delov
nih ljudi. 
Zlata značka IUV je po našem pravilniku o 
odlikovanjih odličje, ki ga prejmejo delavci 
OZD Industrija usnja Vrhnika in drugi delov
ni ljudje in občani, ki s svojim vestnim delom 
in družbenopolitičnim delovanjem prispevajo 
k razvoju samoupravnih odnosov in sociali
stične graditve. 
Odlikovanji tovarišema Stanetu Dolancu in 

1 Francu Popitu smo izročili na seji Sveta dele
gatov 24. novembra, ker se zaradi službenih 
dolžnosti nista mogla 7. junija letos udeležiti 
naše slovesnosti ob odkritju spomenika stav
kajočim vrhniškim usnjarjem leta 19-22 in 
slavnostne seje Sveta delegatov, ki je bila v 
počastitev 25-letnice delavskega samouprav
ljanja v Industriji usnja Vrhnika in 30-letnice 

France Popit sprejema zlato značko IUV 

osvoboditve Jugoslavije, na kateri smo j,ima 
prvotno želeli izročiti odlikovanji. 
Tovariš Stane Dolanc se je v imenu obeh od
likovancev zahvalil in dejal, da pomeni to od
ličje pravzaprav priznanje Zvezi komunistov, 
ki je delavsko samoupravljanje inicirala, ga 
razvijala in ,se zanj borila, pri tem pa bo iska
la še nove in globlje obliike samoupravljanja, 

Stane Dolanc sprejema zlato značko IUV 

Stane Dolanc in France Popit sta se udeležila 
seje Sveta delegatov 

Za sprejeto priznanje se je v imenu obeh 
prejemnikov zlate značke zahva!.il Stane 
Dolanc, sekretar Izvršnega biroja CK ZKJ 
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Predsednica Sveta delegatov Magda Kocič je 
podala obrazložitev, zakaj se je kolektiv IUV 
odločil, da kot prvima podeli zlati zncički IUV 
Stcmetu Dolancu in Francii Popitu 

ki bodo temelj naše družbene ureditve. 
Podelitev zlate značke IUV obema prvima od
likovancema bo ostala svetal vzgled vsem bo
dočim prejemnikom tega odličja in primer 
brezkompromisne borbe za interese delovnih 
ljudi ter za nenehno poglabljanje socialističnih 
samoupravnih odnosov v naši družbi. M. K. 

Govor predsednika 
DS TOZD Usnjarna 
Vrhnika na svečani seji 
dne 28. novembra 1975 
Tovarišice in tovariši! 

Lepo vas pozdravljam na svečanem zasedanju 
delavskega sveta temeljne organizacije zdru
ženega dela Usnjarna Vrhnika, še prav poseb
no toplo pa pozdravljam vse vabljene goste, 
ki so se prijazno odzvali našemu vabilu. 
Današnja seja delavskega sveta je namenjena 
počastitvi praznika Dneva republike, z željo, 
da se da slavnostno obeležje podelitvi odliko
vanj posebno zaslužnim delavcem v naši te
meljni organizacij,i, ki jih je odlikoval pred
sednik republike Maršal Tito. 
Letos praznujemo rojstni dan republike še 
toliko slovesnejše, ker že 30 let živimo v svo
bodJ11i socialistični samoupravni družbi. Za 
trenutek se v mislih povrnimo v preteklost -
v novembrsko noč pred 32 leti. Kaj se je na ta 
dan leta 1943 dogajalo v Jajcu, kjer so naši 
ljudje za nekaj časa pozabili na vojno in po
stali gostitelji 142 udeležencem drugega zase
danja AVNOJ, ki •so prišli iz skoraj V1seh koncev 
zasedene Jugoslavije. V večini so •imeH za se
boj dolgo in nevarno pot skozi deželo, ki je 18. 
aprila 1941 - podpis brezpogojne kapitulacije 
- izgubila svojo samostojnost in bila razko
sana med članice »osnih« sil, toda vsi so želeli 
na tem zboru prenesti želje in voljo tistih, ki 
so jih zastopali. 
Na tem zasedanju, ki je bil zaradi čim večje 
varnosti v noči od 29. do 30. novembra, naj bi 
izvol<ilri. organ, ki naj bi nadomestoval vlado. 
Ob Dnevu republike, ko se istočasno spomi
njamo tudi na vso dolgo prehojeno pot od 
osvoboditv,e pa do danes, je prav, če si spomin 
na nekdanje dni nekoliko osvežiimo, se spom
nimo vseh tefav in uspehov in se skupaj z od
likovanci veselimo tega veMkega trenutka 111 
praznika rojstva naše socialistične samouprav
ne Jugoslavije. Najbrž ni pretirano trditi, da 
smo v relativno kratkem času od osvoboditve 
pa do danes napravili v Industriji usnja Vrh
nika takšen gigantski korak, ki se nekaterim 
podjetjem posreči morda v desetletju morda 
več, mi pa smo to storili kot sem že rekel v 
kratkem času, torej z velikimi napori vseh de
lovnih ljudi, ki so se znali vedno odreči last-
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nim koristim za korist ozJe in širše družbene 
skupnosti. Spomnimo se samo težkih trenut
kov iz leta 1962, ko je grozila naši delovni or
ganizaciji likvidacija, ko smo bili tik pred tem, 
da se prekine bogata tradicija usnjarstva na 
Vrhniki in ko bi s,i številni predani delovni 
ljudje morali �skati kruh v drugih delovnih 
organizacijah ali celo izven občinskih meja. 
Takrat se je pokazala vsa veličina naših de
lovnih ljudi, ki so znali skupaj z mladimi stro
kovnjaki napraviti odločen korak naprej, raz
čistiti z vsemi slabostmi in nepravilnostmi in 
zakorakati v perspektivo, katere današnjica je 
sedanja Industrija usnja Vrhnika. To pa je 
bilo doseženo zaradi dobro razv,itega samo
upravljanj,a in razvitih samoupravnih odno
sov. Prav zaradi tega moramo naš razvoj ne
nehno povezovati s samoupravljanjem in pre
danim delom delavcev v naši delovni organi
zaciji. že od vsega začetka je bilo vsem 
delavcem naše delovne organizacije jasno, da 
je moč napraviti določen razvoj le na podlagi 

odrekanja, trdega dela, samodiscipline in z 
odločno politično akcijo v okv,iru samouprav
nih organov in družbenopolitičnih organiza
cij. 
Takšna jasna izhodišča so nas vodila tudi 
skozi vsa leta širjenja -in sicer od prvih pri
pojitev, ko se je k IUV pripojil nekdanji 
usnjarsko-krznarski kombinat Šmartno, do 
zadnje pripojitve Tovarne usnja Šoštanj iz 
Šoštanja. Ker smo izhajali iz takšnih dognanih 
načel, ni bilo težko spremljati vseh hitro 
vrstečih se dogodkov in uspešne rasti naše de
lovne organizacije. že pred sprejemom nove 
ustave smo zgradili takšne medsebojne od
nose med nekdanjimi samostojnimi obrati in 
tistimi deli podjetja, h katerim so se ti obrati 
pripojili, da se je vedno dalo ugotoviti s kakš
nimi sredstvi in viri sredstev razpolaga posa
mezna zaključena delovna celota. Prav zaradi 
tega tudi ni prihajalo v okviru delovne orga
nizacije do medsebojnih trenj in rušilnih po
skusov, kot se je dogajalo pri nekaterih drugih 
podjetjih, ki niso temeljila na temeljnih eko
nomskih konceptih združitve in poslovanja. 
Zaradi vsega navedenega v naši delovni orga
nizaciji tudi ni bilo težko že takoj po sprejetju 
ustave organizirati temeljne org,anizacije in 
med nje razdeliti skupnega premoženja. Res 
Je, da so se čule kritike, da nismo najbolj sa
moorganizirani, toda samoupravno organizira
nje je dolgotrajen proces, ki se ne more kon
čati z enkratno akcijo. 
Nenehno pospeševanje rasti in organiziranosti 
nam lahko daje odgovor na vse naše prizade
vanje, na morebitne stranpoti in zmote. Naš 
cilj je najdaljne organiziranje in končna ob
last delovnega človeka nad vsemi sredstvi za 
proizvodnjo ri.n reprodukcijo. Zavedamo se, da 
naša pot ni lahka, istočasno pa se tudi zave
damo, da je to pot svetle perspektive, po 
kateri morajo hoditi delavski razred in vse 
zavestne sile. Ugotavljamo, da smo že blizu 
komunistične družbe, ki je ideal in končni cilj 
vsake napredne in humane človeške družbe. 
Prav je, da •iz tega abstraktnega uvoda izlušči
mo tudi nekaj konkretnosti. 

že dalj časa se ukvarjamo z novo orgamzira
nostjo naše temeljne organizacije, ugotavlja
mo, da je ta preobširna in da nekaj delov v 

delovnem procesu tudi izpolnjuje vse ali do
ločene pogoje za ustanovitev novih temeljnih 
organizacij. 
Morali bomo pospešiti ta naša prizadevanja in 
zainteresirati delovne ljudi, da se bodo aktiv
no vključevali v iskanje in predlaganje pr,i
merne samoupravne organiziranosti, kajti s 
tem, da se bodo v ta naš proces vključili prav 
vsi samoupravljalci, bomo dosegli takšno stop
njo neposredne demokratičnosti pri odločanju 
in organiziranosti, da bomo tudi po duhu in 
ne le po črki zadostili vsem ustavnim določi
lom, sebi pa zagotovili tudi nadaljnji obstoj 
takšnih medsebojnih odnosov, ki bodo porok 
nezmanjšani prosperiteti in razvoju temeljne 
organizacije. 
Ustanoviti nove temeljne organizacije zlasti 
tam kjer so posamezni deH temeljnih organi
zacij dislocirani zahteva že proces povezava-

Člani DS in vabljeni gosti med potekom 
svečane seje 

nja delovnih ljudi v krajevni skupnosti in 
višjih oblikah organiziranosti družbenopolitič
nih skupnosti. 

.. 

Tako bi bilo potrebno razmisliti in med de
lovnimi ljudmi tudi izvesti razprave glede or
ganiziranosti novih temeljnih organizacij v 
konfekciji, galanteriji, morda ščetinarni ali 
tudi drugje, če bi se tako odločili sami delovni 
ljudje in ,seveda, če so za to podani z ustavo in '11 
zakonom navedeni splošni pogoji za ustanovi
tev le-teh. Akcija za ustanavljanje novih te
meljnih organizacij bi morala potekati tako 
kot doslej skladno in s sodelovanjem vseh 
družbenopolitičnih činiteljev v temeljni orga
nizaciji in delovni organizaciji OZD-IUV, toda 
z nekoliko pospešenim tempom. Trdno smo 
prepričani, da bomo že na začetku prihodnjega 
leta pripravili vse potrebno, da bomo tako 
samoupravno organizirani in se ne bo več do
godilo, da bi nepoučeni ali nedobronamerni • 
lahko kazali s prstom na nas, češ da nismo 
samoupravno organizirani. 
V času gospodarske nestabilnosti, ko cene div
je rastejo in je več delovnih organizacij z blo
kiranim žiro računom, ki vse rešujejo svoje 
probleme z dviganjem cen, so se delovni ljudje 
v naši temeljni organizaciji odločili za drugač
no politiko. Kakor že v prejšnjih letih smo 
tudi v začetku letošnjega leta sprejeli akcijski 
program, ki smo ga letos nazvali stabilizacijski 
program. V tem programu smo si zadali nalo- 1 

go, da bomo povečali proizvodnjo, da bomo z 
boljšo organiziranostjo lin drugimi ukrepi do
segli večjo produktivnost, da bomo več izva
žali in pri tem povečali delež finalnih izdel
kov, da bomo izboljšaH našo lastno devizno 
bilanco, da naj bi se osebni dohodek �ibal v 
skladu s produktivnostjo in poslovnimi rezul
tati. Vse sprejete obveze iz stabilizacijskega 
programa smo ne samo izpolnjevali, ampak 
tudi prekoračili. To pa smo lahko storili le s 
prizadevanjem vseh delovnih ljudi in zavest-



nih sil. Tudi s tem še nismo popolnoma zado
voljni. S tega mesta bi morali posebej pouda
riti, da smo še vedno premalo storili za dvig 
kvalitete naših izdelkov, premalo smo storili 
tudi glede discipline in odgovornosti, istočasno 
pa tudi ugotavljamo, da bomo morali več sto
riti tudi na področju družbenega standarda, 
zgraditi bomo morali več stanovanj in sam
skih prostorov, saj je problem samskih delav
cev še v celoti nerešen in ga le parcialno re
šujemo. Vemo, da so trenutno težave z izgrad
njo samskih domov, toda prizadevati si bomo 
morali, da bo tudi širša družbena skupnost 
uv;idela, da so posamezni predpisi lahko ovira 
za celovito reševanje posameznih vprašanj in 
da bo po možnosti prišlo tudi do sprememb 
predpisov, kajti ni v moči naše temeljne orga
nizacije, da bi s svojo, čeprav solidno akumu
lacijo, lahko reševala vse socialne in stano
vanjske probleme, ki so se nabraLi zaradi hi
trega rasta proizvodnih sil v naši temeljni 
organizaciji in zaradi obilnega priseljevanja 

Predsednik DS TOZD usnjarna Vrhnika 
Franc Dodig je imel uvodni govor na svečani 
seji DS 

delavcev iz drugih področij. Istočasno pa se 
moramo tudi zavedati, da bo moral k reševa
nju stanovanjskih problemov prispevati vsak 
posameznik, kajti s•icer lahko ostane pri lepih 
deklaracijah, izvedljivost pa bo otežkočena. 
Pri izboljšanju standarda pa moramo vseka
kor upoštevati tudi delovne pogoje. Dejstvo je, 
da smo pri vseh rekonstrukcijskih posegih in 
novih naložbah stremeH tudi za izboljšanjem 
delovnih pogojev in jih na nekaterih mestih 
tudi uspeli dejansko izboljšati. Ostaja pa nam 
še veliko problemov na tem pomembnem pod
ročju, ki jih bomo morali, v skladu s finanč
nimi možnostmi in tehničnimi dosežki, posto
poma odpravljati. To je tudi eden izmed po
gojev dobrega gospodarjenja, kajti ni zadosti, 
da ugotavljamo dobre poslovne rezultate, isto
časno pa se ne vprašamo, v kakšnih delovnih 
pogojih, s kolikšnimi poškodbami in obolenja. 
smo delovni ljudje dosegli te rezultate. 
Delegatski sistem postaja eno ,izmed poglavit
nih orožij v boju za nadaljnji razvoj samo
upravnih odnosov. Rezultati, ki smo j1ih dosegli 
v dobrem letu in pol, so nadvse pomembni in 
zaslužijo polno pozornost. Nemogoče je zago
toviti delovanje delegatskega sistema v njego
vi neokrnjeni vsebini, če ta sistem ne diha s 
polnimi pljuči tudi v TOZD, samoupravnih in
ternih družbenopolitičnih skupnostih, in druž
beno zavestih sil. 
Delegatski sistem v nobenem primeru ne more 
biti instrument za vplivanje na odločitve, 
marveč j,ih samo sprejema. Od tega je najprej 
odvisno ali je ta sistem res v središču dogajanj 
ali ne. 
Delegat je predvsem človek, ki dela v bazi. 
Tam je izpolnil merilo za to svojo funkcijo in 
izkazalo se je, da kljub nekaterim nesporazu
mom v osnovi še kako dobro razume, za kaj 
gre. čeprav so tisti od zunaj, ki z nevoščljli
vostjo ali v strahu gledajo na naš družbeni 

razvoj, prerokovali, da se delegatski sistem ne 
bo obnesel, ker se po tej poti ne bo moč dogo
voriti na ravni federacije, je skupna razvojna 
politika Jugoslavije največji dokaz moči dn 
prave vloge tega sistema. Ni dvoma, da bo 
delegatski sistem tudi v bodoče še bolj uspeš
no odpravljal razne oblike odporov proti sa
moupravljanju, in njihovo vsebino. še bolj go
tovo pa je, da je naš delavski razred dovolj 
močan in prekaljen, da ne bo le odbil vseh teh 
napadov, marveč j•ih bo tudi uničil. 
Sistem, ki ga imamo, smo izoblikovali pred
vsem zaradi tega, da bi imelo čim več delov
nih ljudi naše družbe možnost neposredno od
ločati pri vseh vprašanjih, ki so v zvezi z 
njihov;im življenjem. Do tu je vse lepo in 
prav. Vendar pa se prva resnejša nevarnost 
pojavlja takrat, ko govorimo samo o funk
cioniranju delegatskega sistema in imamo pri 
tem v mislih zgolj odnose znotraj delegatske 
strukture. Na ta način preti velika nevar
nost, da bomo delegatsko strukturo enostav
no odrezali od baze, saj v njej, zaradi raz
meroma kratkega časa uveljavljanja, še ni 
dovolj zanimanja, dejavnosti !in razumevanja 
o tem, kaj v svoji zasnovi pomeni delegatski 
sistem. 
Prepočasi se še gradi tisti most razumevanja 
in prepričevanj, ki bo bistvo delegatskih od
nosov posredoval v zavest množic, ki bo omo
gočil, da bodo široki sloji naše družbe spoznali 
in sprejeli naprednost, zgodovinsko utemelje
nost in nujnost delegatskega sistema. Ta je, 
danes gledano še teoretično, najdemokratič
nejši .sistem družbenega odločanja. To pa tudi 
ne pomeni, da so rešitve konkretnih vprašanj 
v njem lahke in vselej hitro vidne. Osvobodi
tev interesov in njihovo soodločanje, hkrati 
pa nujnost dogovarjanja in odločanja, ki ga 
v vse večji meri zahteva naše družbeno živ
ljenje, ustvarja in bo še ustvarjalo mnoge 
konfliktne položaje, protislovja in zastoje. 
Prav zato je treba veliko skrbi posvetiti obli
kovanju postopkov, strpnosti in demokratič
nemu vzdušju. Skratka, vsem tistim pogojem, 
ki lahko ustvarjajo možnost za dogovarjanje, 
sporazumevanje in odločanje, kjer ne bodo iz 
teh ali onih vzrokov enii -interesi neopravičeno 
potisnili v stran druge. 
Pri tem je izredno pomembna vodilna vloga 
zveze komunistov. V delu delegacij in dele
gatskih skupščin je treba zagotoviti stalno an
gažiranje družbenopolitičnih organizacij in 
njihov nenehni in tudi neposredni vpliv. Te 
naloge smo se resda lotili že takoj na začetku, 
vendar pa je za zdaj ostala še bolj ali manj v 
svoji formalni zasnovi, česar si po več kot 
poldrugem letu ne bi smeli več dovoliti. 
Informacija v delegatskem sistemu je sestav
ni del informacije v socialističnem samo
upravljanju. Brez razvite osnove informira
nja v osnovnih samoupravnih skupnostih in 
v povečanem informiranju v celotni družbeni 
reprodukciji ne more biti uspešnega informi
ranja v delegatskem sistemu. V nasprotnem 
bi bile informacije enostranske in nezadostne, 
ne bi izražale prave podobe družbe. Zavestno 
ali ne bi nastajal prostor za vsiljevanje sku
pinskih ali profesionalnih interesov. Konflik
te bi razreševali po razmerju moči, s kom
promisi, na račun presežka dela združenih 
proizvajalcev ,in zunaj njihovega vpliva. 
Seveda pa je treba imeti ves čas pred očmi 
vse nas in našo stvarnost. Treba se je lotiti 
boja proti praksi ,in mišljenju, da bi lahko 
vsak delovni človek vsakodnevno sestankoval, 
razpravljal in odločal. Družba sestankov vse
kakor ne more biti socialistični cilj. Delegat
ki odnosi morajo dobiti normalne, našim lju
dem in njihov,im željam, ambicijam ter spo
sobnostim prilagojene dimenzije. Morajo biti 
dovolj enostavni, da se bo v njih znašel pre-
prost delovni človek. • 

V naši TOZD nismo popolnoma zadovoljni z 
aktivnostjo posameznih samoupravljalcev -
delegatov in se sprašujemo, ali je temu knivo 
samozadovoljstvo zaradi izredno dobrih rezul
tatov, ki jih dosega temeljna organizacija ali 
pa je to odraz drugih činiteljev. Naj bo že 
kakorkoli, takšno samozadovoljstvo, ki teme
lji na res dobrih uspehih temeljne organiza
cije, ni dober znak in smo nad takimi člani 
naše delovne skupnosti lahko vsi zaskrbljeni, 

kajti od neangažiranega delavca in samo
upravljalca ne moremo pričakovati tistih re
zultatov dela in takšnega prevzema odgovor
nosti, kot ga lahko pričakujemo od osveščenih 
in zavednih delavcev. Trdno smo prepričani, 
da je takšna zaskrbljenost samo prehodnega 
značaja, kajti z vsestranskim delom družbe
nopolitičnih organizacij v temeljni organiza
ciji bomo vsekakor dosegli tudi večjo angaži
ranost in zainteresiranost s1ehernega člana 
TOZD. 
Ko smo že kritizirali neaktivne člane delovne 
skupnosti, pa nam je v tem večje veselje, da 
z vso iskrenostjo čestitamo vsem odlikovan
cem in se iskreno poveselimo z njimi ob tej 
izredni časti. Istočasno pa menim, da smo se 
jim dolžni zahvaliti tudi mi samoupravljalci 
za vsa njihova prizadevanja, ki so kronana 
s številnimi uspehi, ki jih je dosegla naša 
temeljna organizacija. 

Odlikovanci predsednika 
republike v TOZD 
Usnjarna Vrhnika 
in DS SSS 
TOVARIŠICE IN TOVARIŠI! 

Ob 30-leinici osvoboditve in 30 let izgradnje 
naše socialistične drnžbe je komisija za odli
kovanja predlagala nekatere tovarišice in to
variše, ki so se s svojim požrtvovalnim delom 
izkazali kot aktivni družbenopolitični delavci, 
istočasno pa tudi kot dobri in marljivi delavci 
na svojih delovnih mestih, kot pobudniki za 
razne akcije, v skrbi za razvoj podjetja, or
ganizacijo dela in njeno tehnologijo. 
S tem svojim delom so doprinašali vsak po 
svojih močeh in znanju k dobremu poslovanju 
podjetja in razvoju delavskega upravljanja. 
Tako so bili na predlog komisije dne 19. 6. 
1975 odlikovani naslednje tovarišice in tova
riši: 

Tomo Pejic 

se odlikuje z redom zasluge za narod s sre
brno zvezdo za njegovo dolgoletno požrtvo
valno delo v mladinski organizaciji, v druž
benopolitičnih organizacijah in za sodelovanje 
pri obnovi domovine. 

Janez Pečm· 

se odlikuje z redom zasluge za narod s sre
brno zvezdo, za njegovo družbenopolitično 
delo v raznih družbenopolitičnih organizaci
jah in organih samoupravljanja, kakor tudi 
za razvoj v obratu Ščetinarna. 

Anton Lenaršič 

se odlikuje z redom zaslug za narod s srebrno 
zvezdo za njegova posebna zavzemanja pri 
prostovoljni gasilski enoti, v kateri dela pre
ko 20 let, in njegovo delo pri vzdrževanju 
strojnega parka. 

Anton inž. Mali 

se odlikuje z redom dela s srebrnim vencem 
kot udeleženec NOV in kot dober družbeno
politični delavec, posebne zasluge pa nosi na 
področju energetike v podjetju. 

Justi Babic 

se odlikuje z redom dela s srebrnim vencem 
za njeno aktivno družbenopolitično delo in za 
delo pri obnovi domovine. 

Tomo Butko 

se odlikuje z redom dela s srebrnim vencem 
za njegovo dolgoletno politično delo, za dela 
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pri obnovi domovine, kakor tudi za sodelova
nje v gasilski enoti. 

Janez Gorenc 

se odlikuje z redom dela s srebrnim vencem 
za njegovo dolgoletno delo v družbenopolitič
nih organizacijah. 

Otmar Jeršinovič 

se odlikuje z redom dela s srebrnim vencem 
za njegovo družbenopolitično delo in dela pri 
organizaciji podjetja in njeni tehnologiji. 

Anton Homovec 

se odlikuje z redom dela s srebrnim vencem 
za njegovo dolgoletno družbenopolitično delo 
in aktivno delo na področju gasilstva. 

Anton Osredkar 

se odlikuje z redom dela s srebrnim vencem 
za njegovo družbenopolitično delo, za delo pri 
obnovi domovine in posebno zavzemanje v 
proizvodnji. 

Peter inž. Petkovšek 

se odlikuje z 1·edom dela s srebrnim vencem 
za dolgoletno družbenopolitično delo in delo 
v organih upravljanja. 

Stane šventner 

se odlikuje z medaljo za narod za njegovo 
dolgoletno delo na področju organizacije pod-

V kulturnem delu programa je uspešno 
nastopil moški pevski zbor TOZD usnjarna 
Vrhnika pod vodstvom Toneta Jurjevčiča 

jetja, razvijanja nove tehnologije in za druž
benopolitično delo. 

Slavka Petavs 

se odlikuje z medaljo dela za njeno dolgolet
no delo v tovarni, v organih upravljanja in 
posebno zavzemanje pri njenem delu. 

Andrej Lutman 

se odlikuje z medaljo dela za njegovo družbe
nopolitično delo in posebno zavzemanje pri .,. 
organizaciji dela v proizvodnji. 

nija inž. Stanko 

se odlikuje z medaljo dela za njegovo aktivno 
družbenopolitično delo. 

Milan Božanic 

se odlikuje z medaljo dela za njegovo druž
benopolitično delo in aktivno sodelovanje v 
organih upravljanja in za delo pri športnem 
društvu Usnjar. 

Branko inž. Stergar 

se odlikuje z redom republike z bronastih 
vencem za njegovo dolgoletno družbenopoli
tično delo v raznih družbenopolitičnih orga
nizacijah, organih upravljanja, razvoju pod
jetja, organizacijo dela in tehnologijo. 

Leopold Rapuš 

se odlikuje z redom dela z zlatim vencem za 
sodelovanje v NOB in za delo pri obnovi do
movine, posebno pa za družbenopolitično delo. 

Povzetek iz zapisnika 
sveta delegatov 
OZDIUV 
Tudi v bodoče moramo v vseh oblikah našega 
delovanja utrjevati enotnost in trajno neraz
družljivost delovne organizacije. 

Seje sveta delegatov naše delovne organiza
cije, ki je bila 24. novembra 1975, sta se ude
žila tudi tovariša Stane Dolanc - sekretar 
izvršnega komiteja predsedstva CK ZK Jugo
slavije in France Popit - predsednik Central
nega komiteja ZK Slovenije. 

... 

... 

Svet delegatov je na seji v mesecu maju po
delil tovarišema Stanetu Dolancu in Francetu • 
Popitu kot prvima našima odlikovancema 
»zlato značko IUV« za njuno dolgoletno re
volucionarno delo na najodgovornejših druž
benopolitičnih funkcijah in njun izjemen pri
spevek k razvoju samoupravljanja ter ures
ničevanju interesov delovnih ljudi. 
Zlati znački sta jima bili izročeni na tej seji, 
ker se zaradi službenih dolžnosti nista mogla 
udeležiti slavnosti ob odkritju spomenika 
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stavkajočim vrhniškim unjarjem leta 1922 in 
slavnostne seje sveta delegatov, ki je bila 7. 
junija v počastitev 25-letnice samoupravljanja 
v IUV in 30-letnice osvoboditve. Podelitev 
»zlate značke IUV« obema prvima odlikovan
cema bo ostala svetal vzgled vsem bodočim 
prejemnikom tega odličja in primer brezkom
promisne borbe za interese delovnih ljudi ter 
za nenehno poglabljanje socialističnih samo
upravnih odnosov v naši družbi. 
Tovariš Stane Dolanc se je zahvalil v imenu 
obeh odlikovancev in dejal, da pomeni to od
ličje pravzaprav priznanje Zvezi komunistov, 
ki je delavsko samoupravljanje inicirala, ga 
razvijala in se zanj borila, pri tem pa bo 
iskala še nove in globlje oblike samouprav
ljanja, ki bodo temelj naše družbene ureditve. 
V nadaljevanju seje je svet delegatov ocenil 
9- in 10-mesečno gospodarjenje v OZD IUV 
in naš odnos do nalog stabilizacije in ostallh 
vprašanj, ki so najbolj aktualna v naši družbi. 
Ugotovil je da smo ob upoštevanju poznanih 
težav na domačem in svetovnem trgu dosegli 
zadovoljive rezultate ter da so značilnosti na
šega gospodarjenja v tem obdobju predvsem 
naslednje: 
Dosegli in v večini presegli smo planske za -
dolžitve. Nobena temeljna organizacija ni po
slovala z izgubo. Izvozili smo za 14 milijonov 
dolarjev in s tem za več kot 20 O/o presegli 
lanski izvoz. še vedno smo med prvimi petimi 
slovenskimi jzvozniki-proizvajalci. Tako kot 
vsa leta nazaj je tudi letos naš izvoz precej 
večji od uvoza. Za poseben uspeh pa štejemo 
izvoz usnjene konfekcije, ki bo znašal letos 
okrog 2 in pol milijona dolarjev. Izvoz nam 
še vedno pomeni enega glavnih virov akumu
lacije. 
Vse investicije .imamo pokrite. Največja in
vesticija - nova opekarna v vrednosti več kot 
8 milijard S din - bo končana do konca leta. 
Z likv-idnostjo nimamo težav in naš žiro račun 
tekom celega leta ni bil blokiran. Produktiv
nost smo v delovni organizaciji kot celoti po
večali za 10 %. števila zaposlenih nismo po
večevali, razen v gradbeništvu. Osebne do
hodke smo napram Lanskemu letu pove
čali za 20 %, čeprav bi lahko presegli merila 
samoupravnega sporazuma, in bo povprečni 
OD znašal ob koncu leta nekaj nad 300.000 
starih din. Akumulativnost smo letos povečali 
za več kot 50 %, podjetniška akumulacija bo 
znašala letos okrog 10 milijarde S din. Za ce
lotno delovno organizacijo znaša delitev v 9 
mesecih: 69 % za osebne dohodke in 31 % za 
sklade. Družbeni produkt smo v tem obdobju 
povečali v primerjavi z letom 1974 za 29 %, 
celotni dohodek pa za 26 O/o in znaša v 10 me
secih več kot 110 milijard S din. 
Vse usnjarske temeljne organizacije so letos 
povečale proizvodnjo in bomo letos izdelali 
¼ celotne jugoslovanske proizvodnje usnja. 
Smo še vedno daleč največji proizvajalec us
nja v držav,i. V 10 mesecih ima TOZD usnjar
na Vrhnika 2,8 milijarde S din ostanka dohod
ka in 1,3 milijarde S din amortizacije, TOZD 
usnjarna Šmartno ima 1,2 milijarde ostanka 

S seje Sveta delegatov OZD IUV 

dohodka in 500 milijonov amortizacije. TOZD 
Tovarna usnja Šoštanj ima 400 milijonov 
ostanka dohodka in okoli 500 milijonov amor
tizadje. Ostale temeljne organizacije pa ima
jo skupno okrog 500 milijonov ostanka in 400 
milijonov amortizacije. Tako znaša v 10 me
secih podjetniška akumulacija dobrih 8 starih 
milijard. Vse to predstavlja dobro osnovo za 
nadaljnje delo, čeprav je res, da je pri našem 
delu še marsikaj slabega in da moramo od
straniti še vrsto slabosti, če hočemo dosežene 
rezultate obdržati in jih popraviti. 
Svet delegatov je naprej ugotovil, da temeljne 
organizacije izvršujejo s stabilizacijskimi pro
grami zastavljene naloge, v ospredju katerih 
so prizadevanja za večjo proizvodnjo, za višjo 
produktivnost, za večji izvoz in manjši uvoz, 
za vključevanje vseh delavcev v to proble
matiko. 
Dosežki letošnjega leta so dobra osnova za 
gospodarjenje v nas;lednjem letu. Temelj na
šega ponašanja v prihodnjem letu pa ostaneta 
kot doslej zvezna oziroma republiška resolu
cija za leto 1976. Čakajo pa nas z ozirom na 
našo proizvodno usmerjenost še posebne na
loge, saj ,si obstoja IUV brez izvoza ne more
mo zamisliti. Celotni kolektiv se dobro zave
da, da je izvoz naša edina šansa za nadaljnji 
obstoj in razvoj. še posebej in sploh zato pa 
to problematiko ne obravnavamo kot trenutno 
politično nalogo, ampak kot problem in pogoj 
našega življenja in obstoja sploh. Konkurenca 
na svetovnem trgu je vedno večja - od juž
noameriških, vzhodnoevropskih, do evropskih 
proizvajalcev. Obdržati se na trgu pomeni 
delati boljše in cenejše. To pomeni borbo za 
najvišjo kvaliteto, za večjo produktivnost, 
borbo za cenejšo proizvodnjo in najdosled
nejše izvrševanje ,sprejetih obveznosti do na
ših poslovnih partnerjev. Zato bo borba proti 
nedelu, slabim delavcem, neodgovornemu rav
nanju, nedisciplini, borba za izvrševanje na
log, za boljšo organiziranost na vseh nivojih, 
za kvalitetnejšo informiranost in obveščenost 
delavcev v osnovnih nalogah v naslednjem 
letu. Izvoz v letu 1976 je možno še povečati. 
Predpogoj pa je, da bo kvaliteta na primer
nem nivoju. Dobro se zavedamo, in to je treba 
povsod še utrjevati, da je kvaliteta in samo 
kvaliteta predpogoj za naše uspehe pri plas
manu naših izdelkov na zunanjem trgu. 
V naslednjem obdobju moramo koreni.to spre
meniti naš odnos do surovinske baze. še vse 
preveč smo odvisni od uvoza kož in je zato 
naša naloga, da se tesneje povežemo z doma
čimi proizvajalci kož. že v naslednjem letu 
moramo bistveno zmanjšati uvoz govejih kož, 
v bližnji perspektivi pa predelovati izključno 
domače kože. Proizvajalci kož so v naših raz
mišljanjih o formiranju reprodukcijske celote 
med prvimi, s katerimi naj bi se tesneje po
vezali. Za povečanje in zagotovitev surovin
ske baze pa bomo morali prispevati tudi pre
cejšnja finančna sredstva. 

Poseben problem usnjarske industrije so njeni 
odpadki. Prodaja je zelo problematična, za
stoji so nastali celo pri plasiranju ščetin. Ta 
problematika je povezana tudi z varstvom 
okolja in urejanjem čistilnih naprav. To in 

ostala naša problematika bo zahtevala pre
cejšnje angažiranje razvojnega oddelka, no
vih kadrov, novih štipendistov in nove poli
tike v izobraževanju sploh. 
Svet delegatov je sprejel oceno, da je k do
seženim rezultatom v precejšnji meri pr,ispe
vala tudi enotnost delovne organizacije, ki se 
kaže v odnosih med posameznimi TOZD in v 
skupnem reševanju najpomembnejših nalog. 
Pri vseh delovnih ljudeh je prevladalo pre
pričanje, da je v okviru sedanje delovne or
ganizacije IUV zagotovljen obstoj vseh to je 
tudi osnova za naloge v letu 1976 in še zlasti 
v petletnem obdobju. Tudi v bližnji prihod
nosti naj bi IUV obdržala vodilno vlogo v pro
izvodnj.i usnja. 
Razvila naj bi se v največjega proizvajalca 
govejega usnja v državi. Bistveno naj bi ,se 
povečala proizvodnja krzna. še zlasti pa naj 
bo dan poudarek v naslednjem obdobju večji 
finalizaciji usnj,a. Naša delovna organizacija 
naj bi se tesneje povezala z nekaterimi de
lovnimi organizacijami - od surovine do 
trgovine, to je z vsemi tistimi kolektivi, s ka
terimi imamo skupne interese. 
Do konca leta moramo sprejeti 5-letni plan, 
ki naj bo odraz najpoštenejših odnosov med 
TOZD in pripravljenosti za skupno realizacijo 
začrtanih programov. V naslednjem obdobju 
pa je naša pomembna naloga, da .se še samo
upravno organiziramo tako, da bomo spadali 
med najboljše samoupravljalce. 
Svet delegatov je bil seznanjen s predlogom 
izhodišč za sestavo srednjeročnega programa 
razvoja delovne organizacije. O.snovne smer
nice v predlogu so naslednje: 
l. Tudi v bodoče moramo v vseh oblikah na
šega delovanja utrjevati enotnost in trajno 
nerazdružljivost delovne organizacije kot ce
lote. 
2. Celotna naša dejavnost in vse akcije mo
rajo biti usklajene z resolucijo SR Slovenije 
in zvezno res'Olucijo o družbeno-ekonomskem 
razvoju v naslednjem 5-letnem obdobju. 
3. V prihodnjem letu moramo iz sedanjih 
TOZD izločiti tiste enote, ki proizvajajo konč
ne izdelke iz usnja ter jih povezati in orga
nizirati v samostojne TOZD. še naprej mora
mo iskati oblike, da bo zagotovljeno delovanje 
in odločanje delavcev kot samoupravljalcev. 
4. Usnjarske temeljne organi:zacije morajo 
spremeniti dosedanji odnos do domače suro
vinske baze in najti oblike sodelovanja z od
kupnimi podjetji in skupnega vlaganja v traj
nejšo zagoto.v,itev surovih kož. 
5. Obdržati in povečati moramo sedanji obseg 
proizvodnje in skrbeti za aktivno zunanje
trgovinsko bilanco delovne organizacije. Pri
stojne strokovne službe so dolžne skrbeti za 
nadomeščanje uvoznih materialov z domačimi, 
ob tem pa moramo ohraniti kvaliteto naših 
izdelkov. S tem v zvezi je potrebno uvesti 
posebne oblike stimuliranja. 
6. Zagotoviti moramo čim boljše delovne po
goje in z ustreznimi merili in politiko nagra
jevanja vzpodbujati kvalitetnejše delo in 
ustvarjanje višjega dohodka. Vse TOZD mo
rajo pripraviti programe za odpravo nočnega 
dela do konca leta 1976. 
7. V enotah, kjer je organizirano enoizmen
sko delo, povpraševanje na trgu pa presega 
proizvodne možnosti, je treba razmisliti o 
uvedbi še druge izmene. 
8. Tud1 za v bodoče naj TOZD določijo višjo 
stopnjo prispevka za stanovanjsko izgradnjo 
kot je dogovorjena v republiki, da bi v na
slednjem 5-letnem obdobju pokrili najnujnej
še potrebe po stanovanjih v vseh TOZD. 
9. Na področju produktivnosti moramo doseči 
in obdržati najvišji nivo v primerjavi s 130-
rodnim,i delovnimi organizacijami v naši dr
žavi in povprečni evropski nivo produktivno
sti tov:ristne proizvodnje. Kvaliteta naših iz
delkov pa mora biti v samem vrhu dosežkov 
posameznih dejavnosti. Za dosego teh ciljev 
moramo naše proizvodne zmoglj,ivosti stalno 
obnavljati s sodobnimi stroji in napravami. 
10. Ker z našo proizvodnjo presegamo potrebe 
domačega trga, bo naša prodaja usmerjena 
v izvoz, predvsem na tržišča s konvertibilno 
valuto. Tudi v bodoče bomo sami skrbeli za 
plasma naših izdelkov in bomo posrednikom 
zaupali le posle, pri katerih so doslej kaj na-
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redili. Naše poz1c1Je v državah, kamor izva
žamo, bomo krepili bodisi z zastopniki ali pa 
bomo nastopali neposredno. 
11. Z domačimi kupci moramo navezati takš
ne oblike poslovno tehničnega sodelovanja, 
da bomo v medsebojnih odnosih trajno pove
zani. V tem •sodelovanju moramo prevzeti tudi 
ustrezen del ,solidarne odgovornosti za izvoz
ne posle čevljarjev, v katerih posredno na
stopamo z našim usnjem. Ta solidarnost se 
mora upoštevati tudi v naši zunanje-trgovin
ski bilanci, saj računamo, da bo tudi v na
slednjem obdobju uvoz odvisen predvsem od 
neposrednih izvoznih rezultatov delovne or
ganizacije. 
12. Prizadevati si moramo za izobraževanje 
ob delu s ciljem, da zagotovimo čim strokov
nejše izvrševanje delovnih nalog. Zato mo
ramo sodelovati dn materialno podpirati šole, 
ki vzgajajo kadre, kakršne potrebuje naša 
delovna organizacija. 
Ta osnovna načela in konkretnejše predloge 
razvojnih programov za posamezne TOZD bo
do obravnavali delavci na sestankih samo
upravnih j€der vseh TOZD, nakar bo na osnovi 
pripomb in predlogov izdelan srednjeročni 
razvojni program. 
Svet delegatov je bil ,seznanjen s problema
tiko nastopanja slovenske usnjarske �ndustri
je v Sovjetski zvezi. že pred časom je pobudo 
za tesnejše gospodarsko sod€lovanje s SZ dala 
IUV z namenom, da si zagotovimo trajnejše 
dobave svinjiskih kož. že za naslednje 5-letno 
obdobje je namreč v programu blagovne me
njave s ,strani Sovjetske zveze predvidenih 
namesto dosedanjih 15.000 le 12.000 kosov 
sv.injskih kož. To je za jugoslovanske usnjar
je zelo neugodno dejstvo ob tem, da je tudi 
drugod po svetu vedno manj kož. Ker smo si 
torej želeli ,iz SZ zagotoviti ,surovino za dolgo
ročnejše obdobje - 10 ali 15 let, smo dali 
pobudo za ustrezno sprejemljivo obliko sode
lovanja. Sovjetska zveza želi zgraditi usnjarno 
za proizvodnjo svinjskega usnja, ki naj bo 
takšne kvalitete kot je naše. To nj.ihovo željo 
bo sedaj izpolnil Kostroj iz Slovenskih Konjic 
- kar se tiče proizvodnih objektov in strojne 
opremljenosti - tehnologijo predelave svinj
skih kož pa naj bi za majhno ceno posredoval 
Konus iz Slovenskih Konjic, ne da bi se v 
medsebojnih dogovorih oz. pogodbi karkoli 
domenili glede dolgoročnejših dobav svinjskih 
kož. Svet delegatov je smatral, da tak način 
dogovarjanja in sklepanja pogodb ogroža in
terese in obstoj predelovalcev svinjskih kož 
v Jugoslaviji, ker niso bili upoštevani suro
vinski interesi te panoge. Prav tako svet dele
gatov smatra, da pol milijona dolarjev, koli
kor bo plačan prenos tehnologije, ne predstav
lja dosti v naših izvoznih prizadevanjih ob 
tem, da bo čez leta zaradi tega dejanja ogro
žen izvoz jugoslovanskih predelovalcev svinj
skih kož. Svet delegatov je sprejel sklep, da 
morajo strokovne službe ,s to problematiko 
seznaniti slovensko in zvezno Gospodarsko 
zbornico. 
Svet delega,tov je bil seznanjen s predlogom 
Tovarne usnja iz Kamnika, da se želijo pri
ključiti k OZD IUV. Ker še niso posredovali 
konkretnega predloga za pripojitev in ker o 
takih statusnih spremembah odločajo delavci 
VISeh temeljnih organizacij v OZD IUV z re
ferendumom, je bil predlog obravnavan le kot 
informacija. 
Glede druge želje tega usnjarskega kol,ektiva, 
da jim IUV posoja kemikalije iz uvoza, pa je 
bilo sprejeto stališče, da ima posojanje oziro
ma odstopanje teh materialov tudi svoje meje, 
ker je uvoz dovoljen le pod pogojem, da za 
najmanj 20 % presegamo lanski izvoz. Tega 
pogoja Tovarna usnja Kamnik ne izpolnjuje 
in je zato v stalnih težavah z uvoznimi ma
teriali. če se bodo znašle zaradi posojanja v 
stiski s kemikalijami tudi naše usnjarske 
TOZD, bo ogrožena naša proizvodnja, naš iz
voz in tudi naš uvoz. Po drugi strani pa po
trošijo naše kemikalije za izdelavo usnja, ki 
ga prodajajo po nižjih cenah kot mi domačim 
čevljarjem oziroma nam posredno konkurira
jo v izvozu. 
Glede samoupravnega organiziranja je bila 
ponovno potrjena ugotovitev, da je treba na
daljevati z delom oziroma ugotavljanjem po-
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gojev za ustanovitev novih TOZD v okviru 
sedanjih, da je treba razvijati delovno orga
nizacijo kot celoto in prav tako vse TOZD 
ter te povezovati s skupnimi .strokovnimi služ
bami, ki naj zagotovijo normalno delovanje 
in poslovanje delovne organizacije. 
Svet delegatov je sprejel še naslednje \Sklepe: 
l. Verificiral je dopolnitev samoupravnega 
sporazuma o združitvi TOZD v OZD IUV, ki 
so jo pred tem sprejeli delavci na sestankih 
samoupravnih jeder vseh sedmih TOZD. Sa
moupravni sporazum je dopolnjen z razširitvi
jo poslovne dejavnosti temeljne organizacije 
usnjarna Vrhnika (gostinska dejavnost zaradi 
nakupa brunarice na Ulovki) in s spremembo 
naziva temeljne organizacije !grad-opekarne, 
ki se sedaj glasi TOZD Opekarne - Sinja 
gorica. Pooblaščeni podpisniki so dopolnitev 
sporazuma tudi podpisali. 
2. Prav tako je svet delegatov verificiral pra
vilnik o izobraževanju v OZD IUV, ki so ga 
pred tem preko celega leta obravnavali in 
sprejemali delavci na sestankih samoupravnih 
jeder vseh temeljnih organizacij in delovne 
skupnosti skupnih služb. 
3. Do naslednje seje sveta delegatov mora ko
misija za pripravo osnutka pravilnilrn o izu
mih, tehničnih izboljšavah in koristnih pred
logih pripraviti za obravnavo in sprejemanje 
predlog tega pravilnika. 
4. V svet oddelka za kemijo in kemijsko teh
nologijo Fakultete za naravoslovje in tehno
logijo v Ljubljani je imenoval delegata OZD 
IUV, in slicer inž. Franca MiheUča. 
5. Skladno z določili samoupravnega spora
zuma o osnovah in merilih notranje delitve 
sredstev za OD je svet delegatov sklenil, da 
se oblikovalcema »zlatih košut«, ki ju je pre
jela IUV na letošnjem Sejmu mode v Beogra
du, Lidiji Kočevar in Janezu Repanšku, iz
plača vsakemu enkratna nagrada v višini 
dveh povprečnih mesečnih OD v delovni or
ganizaciji. 
6. Svet delegatov je verificiral pristop usnjar-
1skih TOZD v Izobraževalno skupnost za us
njarsko in predelovalno stroko v Sloveniji. De
legati v tej izobraževalni skupnosti so: Fri
derik Rutar iz Vrhnike, Jože Salmič iz Šo
štanja in Ivan Trdin iz .šmartna. 

(Iz zapisnika) I. K. 

PROIZVODNJA ČEVLJEV V ZSSR SE 
POVEČUJE 

Po ,pi1anu za letošnje leto bodo v ZSSR i2ide
lali 724 milijonov parov obutve. V primerjavi 
z letom 1970 so se ipovečale količine modne 
obutve za 33 °/o, obutve s toplo, pod1ogo 30 O/o, 
škornjev in ,polškornjev 90 O/o, čevljev iz be
lega us!llj a za štirikrat. V zadnj,em času se 
proizvodnja in asol'timent obutve občutno iz
boljšujeta. Medtem lm so v letu 1970 nare
dili 375 milijonov pa['OV novih modelov, bo 
v letu 1975 po planu narejenih 448 milijonov 
parov. To so dosegli z moderni,zacijo postop
kov, kompleksne mehani!Zacije in avtomati
zacije ter s specializacijo in kooperacijo. 
V letih 1970 :do 1974 so se letne kapadtete 
za usnjeno obu:t€v ,povečev.ale za 54 milijonov 
parov. V induistriji obutve je v 240 podjetjih 
zaposlenih več kot 400.000 delavcev. 
ProiZ1Vodn,ja obutve v glavnem zadovoljuje 
domače potrebe. Bna izmed glavnih nalog je 
izbo,ljš,anje kvalitete in raizši.riitev asoctimen
ta. Do .lmnca 1975 bodo iizidelali 11.500 novih 
modeloiv. 
Da bi dosegli planLrane količine, se intenzrv
no Ulkvarjajo z iizbolj,šavo plankanja in iskia
njem novih načinov ekonomske stimulacije. 
Prejšnji način planiranja je omejeval inicia
tivo -tovMn, 01bnaivljanje asortimemta in p110-
iizvodnjo :novih y;rst obutve. 
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Iz zapisnika 3. seje 
sindikalne konference 
sindikata na nivoju 
OZD, ki je bila 
20. novembra 1975 
Od vabljenih so se seje udeležili: 
podpredsednik in sekretar republiškega od
bora sindikata tekstilne in usnjarsko-prede
lovalne dndustrije tovariša Sintič in Kosirnik, 
predsednik in sekretar občinskega sindikalne-
ga sveta tov. Otmar Jeršinovič in tov. Franc 
Fortuna, 
gl. direktor IUV tov. Anton Debevec, Pala
tinus, Kočevar, šventner in Kocic. 
Dnevni red 
l. Poslovanje v devetih mesecih 
2. Razprava 
Razgovor je pričel predsednik IO sindikata 
tov. Dimitar Božanič. Obrazložil je prisotnim, 
čemu so se zbrali in besedo predal glavnemu 
direktorju. 

• 

Tov. Debevec: Prva stvar je, da so naši TOZD 
dosegli večji obseg proizvodnje kot v letu 
1974. Nobena temeljna organizacija ni v le
tošnjem letu poslovala z izgubo. Izpolnjujemo 
tudi obveznosti glede povečanega izvoza, ki ga 
bomo v 12 mesecih ustvarili za približno 16,5 
milijonov dolarjev. Izvoz konfekcije usnja je 
večji kot lansko leto, in to kljub težkim po
gojem dela in bo do konca leta izvoženega ,.. 
za 2,5 milijona dolarja. Vse naše investicije 
so bile v letošnjem letu pokrite, tudi največja 
- opekarna. Pomemben podatek je tudi, da 
smo akumulativnost povečali za 50 % jn znaša 
8 milijard S din ter da ,se je dvignila produk
tivnost za 10 %. Temu primerno se gibljejo 
tudi osebni dohodki, povečanje le-teh bo v letu 
1975 za 25 %. Povprečen OD 300.000 S din v 
letu 1975 naj bi se povečal na 350.000 S din 
v letu 1976. Najslabši rezultat imata gradbe
ništvo in opekarna. Povečal se je tudi družbe-
ni produkt za 29 % v primerjavi z lanskim 
letom. Naslednje leto predvidevamo prodati „ 
v nerazvite dežele za 1 millijon dolarjev usnja. 
Pripravljamo se na sprejemanje srednjeroč
nega programa in plana za leto 1976. Prepri
čani smo, da bomo plane do leta 1980, ki so 
sicer ambiciozni, dosegli in izpolnili. 
Reči moram, da je tudi TOZD Tovarna usnja 
Šoštanj letos dosegla bistveni napredek ,in 
da ima veliko manj problemov kot jih je ime
la prejšnja leta. 
Na področju surovine moramo narediti pre
mik. Zagotoviti si moramo surovinsko bazo, 
da bomo manj kož uvažali. 
V razmeroma kratkem času smo si zagotovili 
tudi lasten vir električne energije, kar bo 
tudi prispevalo k boljšemu in sigurnejšemu 
poslovanju. 
Prav tako bomo morali urediti problem od
padkov oziroma njihovega koriščenja, in to od 
ščetin do mezdre. Ker ti odpadki ne gredo v 
promet, je resno vprašanje kam z njimi ozi
roma kje j,ih bomo zakopavali. Prav tako so 
problematične čistilne naprave. V tej smeri 
bo treba angažirati vse kadre. 
Veliko govora o produktivnosti, disciplini, 
predvsem pa o kvaliteti usnja. Problematika 
ni tako enostavna, kajti konkurenca je močna 
,in zato je težko obdržati kupca, če kvaliteta 
ni v redu. Razumljivo je, da cen ne moremo 
povečevati, in to niti usnju ni1Ji finalnim dz
delkom. Situacija usnjarske panoge je pereča 
in nič boljša kot pred enim letom. Zato se 
moramo vsi zavedati, da le z dobro kvaliteto 
lahko dosegamo boljšo produktivnost, obdrži
mo tudi kupce in smo na vrhu svetovnega 1 
tržišča. 
Tov. Kopušar iz Šoštanja: Zavedamo se, da 
je bila le Vrhnika tista, ki nas je cbdržala 
in nam pomagala iz zelo težke situacije. Dol
go časa ,smo ,se otepali občutka, da bomo iz
koriščeni, da bomo samo delali, imeli pa od 
tega nič. Seveda sedaj teh slabih misli nima
mo več. Problem imamo še s kvaliteto usnja, 
roki izdela,ve in podobno. Delo družbenopoli
tičnih organizacij je zadovoljivo tako v TOZD 
kot v povezavi na nivoju organizacije združe-



nega dela. Kljub temu pa še vedno potrebu
jemo pomoč vrhniških kolegov. 
Tov. Savkovič iz šmartna: Prišli smo do spo
znanja, da ni•smo vodili pravilne politike, ker 
smo se vezali samo na dva kupca kot sta 
Peko in Planika. Kupca sta na,s začela izko
riščati, postavljati nesprejemljive pogoje (kot 
npr. dobili smo naročilo za velike količine, 
toda ko je bila roba izdelana oziroma pri
pravljena za odpremo, so se začeli prevzemu 
izogibati in se izgovarjati na vse mogoče na
čine: glede slabe kvalitete in podobno). Tako 
postopanje se nam je zdelo zelo neodgovorno, 
zato smo začeli kontaktirati tudi s kupci drn
gih republik. 
Tov. šventner: Dotaknil bi se vprašanja pro
duktivnosti. V glavnem primerjamo in skuša
mo doseči nivo, ki ga dosegajo inozemske 
usnjarne. Na domačem področju te primerjave 

Udeleženci iz naših TOZD med razpravo 
na konferenci 

Aktivno so posegli v razpravo tudi predstav
niki Občinskega in Republiškega sveta ZS -

od leve proti desni (Sintič, Fortuna 
in Jersinovič) 

nimamo, ker presega povprečje jugoslovanske 
produktivnosti. Kljub temu pa je še nizka, 
kar smo se lahko prepričali, zato bodo na tem 
področju tudi potrebni določeni premiki. Ne 
gre za premike delovnih sredstev, pač pa pra
vilno koriščenje delovnega časa in znatno hi
trejši tempo dela in boljše organizacijske pri-

_jeme. 

Tov. Kočevar: Letošnje leto bomo postavljeni 
plan izvoza presegli. Izvozili bomo za ca. 16 
milijonov dolarjev. Naš obstoj je dejansko od
visen od -izvoza. Zadnje dve leti je neko
njunktura močna in so težave tudi glede cen. 
Glavno je, da se moramo še nadalje obdržati 
na tržišču. Do sedaj nam tudi kritični meseci 
v letu, kot so november, december in januar, 

ne delajo preglavic. Da svoje izdelke lahko 
plasiramo na tržišče, nam v veliki meri po
magajo tudi kupci sami, posebno tisti, ki jih 
že vrsto let poznamo. Kajti odkrito nam po
vedo s čem so nezadovoljni (kvaliteta usnja, 
neizpolnjeni roki in podobno), ali pa v pozi
tivnem smi!slu (katero usnje je najboljše iz
delave). Tako rešujemo obojestranske proble
me, če se že pojavijo. 
Kar se tiče odpadkov je tako, da so včasih 
zelo iskani, drugič pa jih kupci popolnoma 
odklanjajo. Obrezine izvažamo v glavnem v 
Italijo. Mast pa gre ¼ v Italijo, ¼ v Nem
čijo, ostalo v Švico in Avstrijo, znotraj države 
pa pošiljamo to mast tovarni Albus, Novi Sad. 
Cene so zelo nizke, lahko rečemo celo nižje 
kot pred letom in pol. Kajti, če se hočemo teh 
odpadkov znebiti, j,ih moramo tako rekoč pro
dajati zastonj. 
Apneno mezdro, ki ni za proizvodnjo in je v 
surovem apnenem stanju, prodajamo tudi po 
zelo nizki ceni tovarni kleja. 

Velik preobrnt v letošnjem letu so doživele 
ščetine. Poraba teh se je zelo spremenila. Ve
lika konkurenca kitajskih ščetin je za nas ta
ko močna, da so bile te ščetine tudi za 100 % 
cenejše od naših in tako smo bili prisiljeni, 
da smo jih prodajali po zelo ntzki ceni. Sedaj 
pripravljamo analizo sortiranih ščetin in se 
pogovarjamo, kako bomo ;s temi v bodoče. 
Tov. Debevec: Produktivnost navsezadnje le 
ni tako slaba, ker če bi res bila, se ne bi tako 
uveljavljali na tržišču. Morda je bolj vpraš
ljiva zadeva: organiziranost dela, pr,iprava dela 
in podobno. Ljudem bi morali bolj direktno 
pokazati nj!ihove napake, posebno na posa
meznih delovnih operacijah, kjer vemo ali 
celo poznamo tiste, ki malomarno postopajo 
tako pri delu kot disciplini. Tako bi vsak pri
zadeti začel razmišljati o tem, da ga družba 
oziroma sodelavci ne marajo in bi si verjetno 
prizadeval, da bi svoj odnos do dela in disci
pline popravil. Začel bi ,se zavedati, da je 
kvaliteta usnja odvisna tako od njega kot od 

nas vseh in da ,se mu bo to poznalo tudi pri 
nagrajevanju. Kajti kot vemo je kvaliteta v 
nekaterih oddelkih zelo dobra, drugod pa celo 
pod kritiko. Tako bi morali Usti, ki dobro in 
kvalitetno delajo in .stremijo za boljšo pro
duktivnostjo, biti temu primerno tudi plača
ni, Zato bo treba začeti uvajati kontrolo v 
obliki stimulacije, ki jo ljudje tudi želijo ime
ti. Efekt tega bi bH sigurno boljši. 
Tov. Sintič: Vaša organizacija in posamezni 
TOZD poslujejo res dobro, kar nam zgovorno 
kažejo tudi podatki. Sicer imate težave s ke
mikalijami, vendar niste edini. Dosegli, ste lep 
uspeh, uspešno ste začeli delovati tudi s sa
moupravnimi jedri, katere imat·e enkrait ali 
če je potrebno, tudi dvakrat na mesec. Zaradi 
vsega tega dobrega poslovanja so nekateri 
poznavalci smatrali, da bi bilo na Vrhniki 
lahko več TOZD. Strinjam se, da, predno se 
boste dokončno dogovorili glede števila TOZD, 
bi bilo dobro to stvar res temeljito proučiti. 
Na_ Vrhniki se predvidevajo 3 TOZD, prav 
toliko v Šmartnem in v Šoštanju 2 TOZD. 
Razvoj te samoupravne organiziranosti pa gre 
vse prepočasi. Treba bo v doglednem času ta 
korak pospešiti, kajti to je tudi naša ustavna 
dolžnost. Pri tem gre za vprašanje, kako se 
orientiramo na izvoz, na zmanjševanje uvoza 
in pospeševanje tiste dejavnosti, ki prispeva 
boljše rezultate. Ze nekaj let je znano, da so 
rezultati izredno dobri. 
Da se orientirate v izvoz v manj razvite de
žele, je treba samo pozdraviti. Kajti do sedaj 
nismo znali izkoristiti odnos·a, ki ga lahko 
imamo do teh dežel. 
Pri republiškem sindikatu tekstilne in usnjar
skopredelovalne industrije obstaja tudi inicia
tivni odbor za združevanje usnjarske indu
strije. Ta odbor je pripravil dobro gradivo, 
katerega bi lahko dali v javno razpravo, toda 
komisija za izdelavo elaborata je tu na ničli. 
Zato je treba tukaj nekaj ukreniti. 
Tov. Palatiinus: Pri organizir,anju temeljne or
ganizacije nismo hoteli birokratsko pristopiti. 
Obračun imamo v temeljnih organizacijah ure
jen tako, da smo za TOZD usnjarna Vrhnika, 
TOZD usnjarna Šmartno in TOZD Tovarna 
usnja .Šoštanj zbrali vse statistične in analitič
ne podatke lin i'zkazujemo re,zultate za vsako 
obračunsko enoto posebej. Smatramo, da mora
mo pri izpolnjevanju te naloge iskati pravil
ne smernice. Ni res, da se iz ene temeljne or
ganizacije lahko čez noč naredi 14 temeljnih 
organizacij. Mi imamo danes 7 TOZD; enkrat 
smo ugotovili, da bi jih lahko imeli 17. Ko
misija pa se s tem ni s,trinjala in smo zato 
priporočili sindikalnim podružnicam v temelj
nih_ organizacijah, da .se enotno dogovorimo, 
koliko TOZD smo res sposobni imeti. 
Na 3. seji sindikalne konference na nivoju or
ganizacije združenega dela IUV je dogovorje
no, da komi,sija za ugotavljanje organiziranja 
temeljnih organizacij v sedanjih temeljnih 
organizacijah pripravi v,so potrebno doku
mentacijo o nadaljnjem razvoju samoupravne 
organiziranosti v OZD IUV. Rok za izvedbo 
dogovorjenih nalog je do julija 1976. 

Pogled v preteklost 
in primerjava s sedanjim 
stanjem v ščetinarni 
Ščetinarna je bHa ustanovljena decembra 
1951. leta, in sicer na zelo preprost način. Po
stopoma se je ukinjala usnjarna - imenovala 
se je Mesarjev malen (mlin), obenem pa so 
začeli predelovati ščetine. V začetku je bilo 
le malo delavk, okoli 10, Delo je potekalo 
ročno. Najprej smo prali ščetine v škafu, roč
no česali še mokre in jih z vrvico zvezali v 
»buceljne«. Kuhalri smo jih v parnem kotlu 
(podobnemu kotlu, v kater,em kuhaju krmo za 
prašice ali pa kuhajo periio), ki smo ga kurili 
z drvmi, sušili na lesah na lesenih sušilnicah; 
ko so bile suhe, smo vrvico .sneli iz ščetin, 
nato ročno prečesali (zato smo uporabljalri po
sebne glavnike, železne igle) in s šopom ščetin 
tolkle ob desko (štosale). Na poletje 1952. leta 
se je zaposlilo večje število novih delavk. Te
daj je dobila ščetinama tudi več smešnih 
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Novi stroji dajejo sodoben utrip ščetinarni 

imen (npr. češpov drevored). Pdšli so prvi 
stroji (mokro česanje, stroj za usmerjanje). 
Sedaj so »buceljne« zamenjale aluminijaste 
ploščice, na katere smo vezali ščetine. Plošči
ce so bile dolge okrog 20 cm, vendar pa so 
bile na enem koncu ožje, to pa zato, da se je 
lažje snelo vrvico ,s ščetinami. Parni kotel je 
zamenjal velik kotel (premer 2 m), v katerem 
so se kuhale ščetine, na.vite na ploščice. Le-te 
smo kuhane nosili v zabojih <iz pritličja po 
stopnicah v prvo nadstropje, kjer smo jih su
šili. To je bilo zelo težko, ker so bile ščetine 
mokre, ploščice so bile pa tako ali tako težke. 
Tudi usmerjali smo še ročno, in sicer tako, da 
smo ščetine natanko položili na mizo, potresli 
z mivko in nato z lesenim nožem drgnile sem 
ter tja. Ščetine so lezle izpod nožiča usmer
jene; korenčki, to je tisti del, Id je v koži, so 
lezli navzven; drugi del ščetin - zastavice, to 
je vrh ščetine, pa so ostajali znotraj. Nato so 
jih »cufali«, in to ročno. Imeli ·smo mero v 
obliki žičnika brez glave. Z ostrim nožem oin 
s prsti, na katerih smo imeli naprstnike, smo 
vlekli najprej velike potem vedno manjše do 
določene velikosti. Po merah smo vezali v 
snope z vrvico. Na zimo 1953. leta smo začeli 
delati v treh izmenah. V začetku smo samo 
usmerjali. Kmalu zatem je prišel stroj za »cu
fat«, od tedaj dalje smo delo imenovali dol
žinsko sortiranje. Proizvodnja je narasla. Roč
no delo je zamenjal stroj. Delavk, ki so delo 
opravljale ročno, je bilo veliko, ščetine smo 
lahko prodali. Delati smo začeli v celoti na 
tri izmene 1956. Delo ponoči je bilo naporno. 
Ploščice, na katere smo navijali ščetine, je 
zamenjal stroj za avtomatsko vezanje ščetin 
na votle palice, dolge okoli 1 meter (premer 
30 mm), kjer smo kuhaU ščetine, navite na 
palice in polnjene v lončke. Imamo veliko 
sušilnico, kjer se sušijo celi podstavki s 100 
policami ali podstavki s 384 kosi lončkov. Ku
ha lin suši se, da bi bile ščetine bolj ravne. 
Pralnico smo preuredili, namesto škafa ima-
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mo bazen. Kasneje je prišel stroj za pranje 
ščetin, nato še centrifuge in »volk«. Centri
fuga izžema vodo iz ščetin, ki gredo na suše
nje, volk pa meče kratke ščetine (furdo) ven, 
tako da je vmes čim manj kratkih. 
Po stopnicah nam ni treba več nositi težkih 
zabojev, vse to opravi sedaj dvigalo. Kljub 
temu pa morajo biti naše roke še vedno pri
dne in urne, da dosegamo take uspehe. 
Ce se spomnim, kako je bilo prej težko delati 
ponoči ženi-materi z enim ali več otroki. Pro
stih sobot nismo poznali. Porodniški dopust 
je bil kratek, po 4 ure ·smo delale do 6 meseca 
otrokove starosti, bilo je veliko bolniškega 
dopusta. Nič čudno, če smo se žene-matere 
vračale izmučene z nočnega dela. Doma nas 
je čakalo delo; blagor tistim, ki so imele in 
imajo še zlate stare mame. Ce je bila delavka 
bolj slabega zdravja, je kaj hitro splošno osla
bela in bolniška je bila tukaj. Kako težko 
smo čakale, da smo nehale delati ponoči, saj 
smo delale celih 15 let. 
Vsa leta od 1951. leta se je gradilo, preurejalo 
prostore. Tam, kjer imamo danes jedilnico, 
ključavničarsko delavnico, garderobo in 
upravne prostore, je prej stala lesena lopa. 
Stranišče je bilo postavljeno tam, kjer je da
nes vrt z rožami. Bil je nekaj posebnega. 
Imenovali ,smo ga stavbo na koleh, lesene 
špranje dolgo sra ... na štrbunk. 
Do sedaj smo na trgu s ščetinami dosegli lepe 
uspehe, v zadnjem času pa je cena ščetin na 
svetovnem trgu padla, zato bomo morali še 
z večjo zavzetostjo delati, če bomo hoteli ren
tabilno poslovati. Zlasti bi si morali prizade
vati mlajši delavci, ki do sedaj niso imeli naj
boljšega odnosa do dela. N. T. 

Nov stroj za odpraševanje je po začetnih 
pomanjkljivostih pripravljen za uporabo 

Prodajne možnosti 
v letu 1976 
Ceprav smo na pragu novega leta, je težko 
dati podrobnejše napovedi, kakršne bodo pro
dajne možnosti v letu 1976. Tržna konjunk
tura se hitro spreminja in lahko bi rekel, da 
je tako kot z vremenom: zapihajo nenapove
dani vetrovi in namesto lepega vremena ima
mo nevihte in dež. 
Obdelava domačega tržišča, še bolj pa izvoz
nega, je izredno zahtevna naloga, saj je treba 
tekoče spremljati vsa ekonomska dogajanja, 
v katerih delujejo naši posamezni kupci. 
Spremljati je treba gibanja cen, obseg po
rabe, prisotnost konkurence, nove modne 
smeri itd. 
Kaj lahko torej rečemo za predstoječo sezono 
in leto 1976, upoštevajoč prej omenjene fak
torje? Vemo, da se ekonomske prilike v svetu 
še vedno niso umirile in da je še vedno pri
sotna gospodarska kriza, ki se kaže v inflaciji, 
v padanju kupne moči, razmeroma veliki po
nudbi oziroma konkurenci, kar nam otežuje 
pot do pravilnih podatkov oziroma ocen za 
naprej. Seveda pa ne bi bilo prav, če zaradi 
takega stanja ne bi skušali ugotoviti, kaj nam 
je ,storiti, da se bomo lahko obdržaU na trži
šču in prebrodili čas, ko so prilike za prodajo 
neugodne. P11i razgovorih in dopisovanju z na
šimi zastopniki oziroma kupci tako v inozem
stvu kakor doma obravnavamo vedno poleg 
tekočih problemov, ki so v zvezi s prodajo in 
izvozom, tudi prodajne možnosti za daljše ob
dobje. Naši zastopniki :in kupci tako iz Evrope 
kakor iz Severne Amerike napovedujejo, da 
bo leto 1976 verjetno _za prodajo svinjskega 
usnja, predvsem velurja ugodnejše kot je bilo 
leto 1975. Svinjski oblačilni velur bo v kon
fekciji močneje zastopan, posebno še, ker so 
vse vrste oblačilne nape v primerjavi z ve
lurji dražje, vemo pa, da se kupna moč po
trošnikov še vedno ni ustalila, zato kupujejo 
tiste izdelke, ki so cenejši. 
Zelo pomemben činitelj, ki ga boino v letu 
1976 pri prodaji oblačilnih velurjev morali 
upoštevati, je povečana ponudba svinjskega 
usnja in svinjskih velurjev nasploh. Zaradi 
tega bodo zahteve porabnikov našega usnja 
glede kvalitete zelo visoke, cene velurja pa 
bodo izpostavljene primerjavi z najnižj,imi 
cenami konkurenčnih ponudnikov (Kitajske, 
Japonske, Južne Amerike). Ne glede na vse 
to računamo, da bomo v letu 1976 izvozili 
l'.aših izdelkov na svetovni trg za več kot 17 
milijonov dolarjev. 
Jugoslovanska čevljarska industrija, ki oskr
buje domači trg z obutvijo, je tudi dobro vpe
ljana na svetovni trg. Obstoječe proizvodne 
kapacitete polno izkorišča, uporablja pa v 
glavnem domače usnje. Torej je naša naloga, 
da analiziramo te potrebe in da ji nudimo 
tako usnje, kot ga rabi za nemoteno odvijanje 
svoje proizvodnje. Ker se je poleg vseh vrst 
gornjega usnja v zadnjih letih izredno močno 
uveljavila tudi podloga iz svinjine in je pred
vsem kva1iteta svinjske anilinske podloge do
segla tak nivo, da je uporabna za vsako vrsto 
obutve, računamo, da bomo ravno s podloga
mi dosegli velik obseg prodaje. Torej bomo 
še naprej na domačem tržišču močno prisotni 
in bo ,sodelovanje z domačimi porabniki usnja 
omogočalo prodajo vseh vrst svinjskega in 
govejega usnja v taki meri, da bomo lahko 
v celoti izkoristili razpoložljive proizvodne 
kapacitete naših TOZD usnjarn. K. R. 

Sodelovanje 
med konfekcijami 
in maloprodajno mrežo 
IUV ni najboljše 
že pred leti je usnjarna Šmartno ustanovna 
nekaj industrijskih prodajaln, ki naj bi služile 
za neposreden kontakt s potrošniki, za propa
gando krznene konfekcije in za ublaževanje 
vplivov cikličnega gibanja grosistične prodaje. 



Ob združitvi z usnjarno Vrhnika so bile vse 
te trgovine adaptirane in dobile so nov stil 
boljših specializiranih prodajaln (boutique). 
Trgovine so poslovale v skupnem računu z 
ostalimi konfekcijami v IUV in v sklopu ce
lotne politike proizvodnje in prodaje finalnih 
proizvodov IUV. Ceprav se je za posamezne 
trgovine ugotavljal dohodek oziroma dobiček 
ali izguba, se vendar pravega dohodkovnega 
poslovanja pri trgovinah ni izkazalo. 
Ob ustanavljanju temeljnih organizacij zdru
ženega dela IUV. so .se vse trgovine IUV in 
krznarska delavnica v Ljubljani združile v 
enotno temeljno organizacijo. Ze ob ustano
vitvi so bili TOZD maloprodajna mreža pri
sojena majhna sredstva za normalno poslo
vanje. Poleg tega je maloprodajna mreža pre
vzela na s.voj račun velike zaloge konfekcije 
iz velurja, ki so bile potrebne razprodaje. 
Ob prehodu na dohodkovni odnos med TOZD 
IUV se je morala tudi maloprodajna mreža 
prizadevati za rentabilno poslovanje. 
Ker je bil uspeh odvisen od realizirane mar
že in drugih nakupnih pogojev, po katerih je 
maloprodajna mreža spadala v grupo kupcev 
IUV z naj,slabšimi kupoprodajnimi pogoji, je 
morala težiti k vse večjemu prometu. 
Da pa bi ustvarila primeren promet, bi mo
rala imeti: 

l. zadovoljiv asortiment blaga (artikle iz na
pe, velurja, semivelurja, drugega krzna), 
2. zadostne količine v ustreznih rokih, 
3. primerno kvaliteto, 
4. ustrezne prodajne prostore, 
5. ustrezen prodajni kader. 

Zlasti v prvih 3 točkah ni bilo zadostne pod
pore pri konfekcijah IUV. 
Nekaterih artiklov skoraj nismo dobil:i (plašči 
iz nape), skoraj redno smo blago dobivali pre
pozno ali pa ga celo ni bilo (artikli iz semive
lurja) in tudi kvaliteta ni bila vedno brezhib
na. 
Zaradi tega se je morala maloprodajna mreža 
nasloniti na druge dobavitelje izven konfekcij 
IUV. To pa je pomenilo, da je izgubljala svoj
stven stil boutique prodajaln IUV. 
Ceprav smo dokupovali od drugih dobavite
ljev blago, ki je bilo zelo iskano in je šlo takoj 
v promet, so nam kljub temu narastle zaloge 
trgovskega blaga in to zaradi naraščinja cen 
in pa zaradi tako imenovanega »prisilnega 
skladiščenja« (tako imenujemo tiste pošiljke 
blaga, ki pridejo v zapoznelem roku v malo
prodajo, npr. artikel, ki smo ga naročili za 
sukcesivno nabavo v mesecu oktobru, novemb
ru, pride v trgovino zadnji dan v novemb
ru!). 
Vse preveč proizvodnja ponuja tisto, kar lahko 
naredi in ne to, kar kupec želi. Tudi osebnih 
kontaktov je vse premalo. Mislimo, da bi bilo 
objektivno koristno, če bi trgovina, kreator, 
prodajni referent ali vodja katerekoli proiz
vodnje v IUV in skupaj s prodajalci v trgovini 
ugotavljali želje potrošnikov, razpravljali o 
asortimentu, o kvaliteti in reklamacijah. 
V trgovini se sliši odmev proizvodnje, zato je 
v interesu proizvodnje in prodaje, da ta od
mev pravilno razumemo in obravnavamo. 

Šola za KV U.§njarje 
v TOZD TUS 
Nedavno smo končno razdelili potrdila o kon
čanem tečaju za KV usnjarje prvi generaciji 
učencev naše večerne usnjarske šole (VUŠ). 
Na ta način je naša delovna organizacija bo
gatejša za osem KV usnjarjev. Brez težav ni 
šlo. Problemi so bili okrog prostega časa učen
cev in predavateljev, marsikdaj pa tudi v 
proizvodnji, ker ni bilo lahko obiskovalcem 
šole nuditi redno le enoizmensko delo. Tako 
smo pridobiH še nekaj izkušenj. 
Letos je pričela 1s šolanjem nova generacija 
obiskovalcev VUŠ. Od šestnajstih prijavljenih 
kandidatov jih sedaj redno obiskuje šolo .de
set. Upamo, da bodo ti tovariši tudi vztrajali. 
Med njimi je šest tovarišev, ki jim je srbohr
vaščina materin jezik. V začetku jih je bilo 

Suho cepljenje in mokro brušenje - TOZD 
TUŠ 

nemalo strah, kako bodo spremljali pouk v 
slovenščini, vendar je bila z njihovo dobro vo
ljo ter zavzetostjo predavateljev ta ovira kaj 
kmalu skupno premagana. Tako bomo v aprilu 
1976. l. že imeli novo generacijo PK usnjar
skih delavcev, ki si bodo na ta način priskr
beli boljši zaslužek, delovna organizacija pa si 
bo zopet nekoliko izboljšala kvalifikacijsko 
strukturo zaposlenih. S. J. 

Delegati in delegatska 
razmerja 
V zvezi z novimi oblikami samoupravnih od
nosov v naši družbi je bil ustanovljen tako 
imenovani delegatski sistem. Prek voljenih 
predstavnikov - delegatov naj bi delovni 
ljudje čim neposredneje odločali o svojih živ
ljenjskih interesih, o sadovih svojega živega 
dela in o zadovoljevanju svoj,ih ž'ivljenj·skih 
potreb. Po ustavnih načelih je delegatski si
stem bil konstituiran, delegati izvoljeni v ob
činske skupščine, samoupravne krajevne skup
nosti in druge interesne skupnosti (šolistvo, 
zdravstvo, otroško varstvo, zaposlovanje, kul
turo itd.). 
Do tu je vse v redu. Delegati, recimo, redno 
odhajajo na seje, tvorno sodelujejo v razpra
vah o teh in onih problemih, glasujejo in od
ločajo. Pravimo: tvorno sodelujejo v razpra
vah, toda s predpostavko, da zadevno proble
matiko vsaj približno poznajo ter da v zvezi s 
tem lahko :solidno zastopajo .interese in želje 
svojih sotovarišev v kolektivu. Obravnavano 
materijo naj bi delegati prenašali nazaj v svo
je kolektive, seznanjali svoje sodelavce s s,ta
lišči, ki so jih zavzemali, skratka, jih obve
ščali, kako so zastopali njihove interese. 

Lužarna v TUŠ - umet golice v motovilo 

Tu pa nastane kratek stik. Ni namreč senzor
jev, ki bi sprejemali, registrirali in posredovali 
povratne informacije do slehernega člena svo
jih celic. Z drugimi besedami, samouprav
ljavec, ki naj bi prek delegata imel možnost 
izraziti svojo voljo in svoj interes, nima mož
nosti ugotoviti ali je njegova želja bila na do
ločenih toriščih družbene dejavnosti pravilno 
posredovana, kolikšen je bil odmev in v ko
likšni meri so upoštevani njegovi življenjski 
interesi. 
Biti delegat pomeni čast in zaupanje, istočas
no pa odgovornost, odgovornost do tistega, ki 
mu je zaupal svojo voljo in svoj življenjski 
interes. 
Zastavljam vprašanje: ali je delegat kriv, če 
nima možnosti svojih informacij posredovati 
do slehernega člana kolektiva? Samouprav
ljavec je postavljen na tanek led. Njegovi de
legati se udeležujejo raznih sej, razpravljajo, 
odločajo in se vračajo v kolektiv. Nikogar ni, 
razen redkih izjem, ki bi mu bili dolžni poro
čati, nihče jih nič ne vpraša, ker ni v kolekti
vu zbiralnika informacij in posredovalca 
le-teh. 
Nekdo nekje odloča (ali ne odloča) v imenu 
samoupravljavca, tisti samoupravljavec pa 
lahko samo upa, da je vse v najlepšem redu. 
Problem iznašam kot samoupravljavec in 
hkrati delegat svojega kolektiva z željo, da bi 
se na to temo oglasili tudi tovariši iz drugih 
TOZD naše OZD. S. J. 

Varstvo okolja in temu 
namenjene prireditve 
v SRS v letu 1976 
V našem glasilu smo v zadnjih letih namenili 
dosti pozornosti in prostora problematiki va
rovanja okolja. Veliko in pogosto smo zlasti 
pisali o problematiki čiščenja naših usnjarskih 
odpadnih voda oziroma gradnji tovarniške či
stilne kot tudi bodoče skupne komunalne či
stilne naprave, katere I. etapo gradnje pravkar 
pričenjamo ob istočasnih pripravah na sana
cijo obstoječe tovarniške čistilne naprave. Pi
sali smo tudi o problematik<i raznovrstnih od
padkov izvirajočih iz predelave, o možnostih 
koriščenja ali prodaje teh odpadkov, o postop
kiih recikHranja, rekuperacije, tj. možnostih 
ponovne uporabe sedaj iz procesa izhajajočih 
odpadnih materialov in kemikalij ter še o 
drugovrntnih problemih in reševanju teh prob
lemov vse z edinim namenom in ciljem - čim 
manj onesnaževati okolje. 
Danes pa bom napisal nekaj o izjemno važnih 
prireditvah v SR Sloveniji, ki bodo organizd.
rane v začetku februarja naslednjega leta. 
Tudi ta posvetovanja, simpoziji in pa razstava 
imajo za cilj v sodelovanju z vsemi prizadeti
mi činitelji na tem področju v naši republiki, 
da doprinesejo dodaten impulz za pospešeno 
reševanje tovrstnih problemov, ki zadevajo 
urejanje in varstvo našega okolja. Naj za 
uvod povem tudi to, da se v teh naporih za 
varstvo okolja kljub zaenkrat še s·kromnejšim 
uspehom bolj in bolj vidi tudi naš doprinos in 
da nam je v zadnjem času prav prepoved uvo
za čistilne tehnike preprečila, da bi znatneje 
napredovali. Pri tem mislim na našo planira
no ureditev rekuperacije (ponovne uporabe) 
lužilnih in sulfidnih flot iz naše lužilnice, ki 
najbolj onesnažujejo naše odpadne vode lin 
tudi najbolj preprečujejo zadovoljivejše čišče
nje iste v tovarniški čistilni napravi. Naj vas 
seznanim tudi s tem, da smo v sklopu razisko
valnih del pri »Raziskovalni skupnosti Slove
nije« s področja varstva okolja prav mi pri
javili temo o čiščenju odpadnih usnjarskih 
voda, rekuperacijskih postopkih in obdelavi 
blata. O teh stvareh bomo še pisali in s pro
blemi ter še zla,sti uspehi sproti še naprej se
znanjali člane kolektiva.' 
Izvršni svet ,skupščine SR Slovenije, Razisko
valna skupnost Slovenije in Gospodarska 
zbornica SR Slovenije prirejajo od 2. do 10. 
februarja 1976 v Ljubljani naslednje ekološke 
prireditve: 

l. Posvet o sekundarnih surovinah z naslovom 
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Odpadki-surovine 76, ki bo trajal od 2. do 7. 2. 
1976, in 
2. mednarodno razstavo Tehnika za okolje 76 
na Gospodarskem razstavišču od 4. do 10. 2. 
1976, 
3. istočasno bo v Ljubljani organiziran tudi 
III. jugoslovanski simpozij o varstvu zraka 
pred onesnaževanjem in I. simpozij o racional
nem gospodarjenju s toploto. 
Na posvetovanju »Odpadki-surovine 76« bodo 
med drugim obravnavane naslednje teme: 
- odpadne snovi v vseh agregatnih stanjih, 
kli se pojavljajo pri proizvodnji, skladiščenju 
in traI11sportiranju v mestih in drugih naseljih, 
- možnost zbiranja in ponovne predelave od
padnih snovi, 
- razvoj in izdelava tehničnih naprav za či
ščenje in predelavo odpadnih snovi, 
- ekonomski in tehnološki in organizacijski 
vidiki zbiranja odpadnih snovi ter oskrbova
nje industrije s surovinami, 
- surovine iz odpadkov in njihova uporab
nost, urejanje in varstvo okolja v pogledu od
padkov, zlasti vprašanje ustrezne embalaže in 
odlagaliišč za odpadke, 
- predpi,si in ukrepi za urejanje toka, odpad
kov ter sekundarnih surovin :itd. 
Organizator se je odločil za tako obsežno pod
ročje razprav zaradi izjemne kompleksnosti 
pojava, razen tega pa je bil spodbujen zaradi 
dokajšnjega odziva na Republiški ra2Jiskovalni 
skupnosti, ki je organizirala ključni projekt 
sekundarne surovine, kjer je samo letos pri
javljenih 24 nalog, ki obravnavajo okrog 70 
industrijskih odpadkov. V teh nalogah je 
vključenih 18 organizacij združenega dela ali 
TOZD in večina naših raziskovalnih organiza
cij, ki :se ukvarjajo z varstvom okolja. 
že doslej so zabeležili 150 prijav in okoli 100 
referatov. Prijavljenci so iz različnih fakultet, 
industrije in raznih podjetij. Organizatorji 
pričakujejo 1500 prijavljenih, ki bodo obiskali 
to ali ono ekološko prireditev v Ljubljani. 
»Razstava Tehnika za okolje 76« bo organizi
rana na Gospodarskem ra2Jstavišču v Ljublja
ni od 4. do 10. februarja 1976. 
GlavI11i predmet mednarodne razstave Tehnika 
za okolje 76 je tehnika za zaščito okolja, pred
vsem z metodami zbiranja, sortiranja in vra
čanja odpadkov v proizvajalne in naravne 
ciklične procese, stroji, oprema in druga teh
nična sredstva za take operacije in za zaščito 
kvalitete okolja sploh. V okviiru razstave so 
predvidene demonstracije razstavljenih strojev 
in opreme ter tehnoloških postopkov. 
Organizatorji posvetovanja pričakujejo ude
ležbo številnih strokovnjakov iz vse Jugosla
vije. Gospodarsko razstavišče spremlja vse po
dobne razstave v Jugoslaviji dn inozemstvu in 
ugotavlja, da ima zasnova mednarodne razsta
ve v Ljubljani poudarek na recikliranju od
padnih snovi, kar je posebnost. 
Istočasnost in komplementarnost posvetovanja 
razstave imata svoj raziskovalni in gospodar
ski pomen: navzočnost številrnh strokovnja
kov iz vse Jugoslavije dela razstavo privlačno 
za proizvajalce tehnike zaščite okolja in recik
liranja odpadkov. Udeleženci posvetovanja bo
do ob demonstriranju strojev in naprav lahko 
preverjali svoje teoretične ugotovitve, oboji 
pa si bodo lahko medsebojno izmenjali stališča 
in svoje izkušnje. 
Razstava ima poudarek na tehniki zbiranja !in 
vračanja odpadnih snovi v proizvodnjo (reku
peraoija, reciklacija). Zanimivo je povedati, da 
so v inozemstvu prirejene podob.ne razstave v 
Eastbournu v Angliji, v Londonu, Grenoblu, 
Joenkoepingu na švedskem, na Dunaju in v 
Utrechtu. V,se te razstave so pripravljene z 
različnih vidikov, vendar prav nobena nima, 
tako kot ljubljanska, poudarka na tehnologiji 
recikliranja odpadkov. 
Pričakujejo okoli 300 razstavljavcev, prireditvi 
bo prisostvovalo tudi nekaj strokovnjakov 
mednarodnega slovesa. 
Med razstavo Tehnika za okolje 76 in posve
tovanjem Odpadki-surovine 76 bosta tudi dva 
simpozija, in to: 
III. jugoslovanski simpozij o varstvu zraka 
pred onesnaževanjem. Glavna tema simpozija 
je strategija čiščenja zraka v urbanih aglome
racijah. 
Reševanje onesnaženosti zraka v urbanih 
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aglomeracijah ni samo vprašanje posameznih 
tehničnih rešitev, temveč tudi posebnih pogo
jev (materialnih, geografskih, meteoroloških 
itd.) in možnosti posameznih sredin. Ker zrak 
ni onesnažen od včeraj, temveč je bilo obdob
je, da smo prišli do kritičnih vrednosti, daljše, 
tudi ne moremo pričakovati, da bo s sprejet
jem nekaj zakonskih predpisov zrak takoj 
čist. Reševanje bo dolgoročno, materialna vla
ganja bodo velika, zato je mogoče z ustrezno 
strategijo doseči optimalne rešitve. 
Sitnpozij bo deloval v treh ,sekcijah. V prvi 
sekciji bodo na dnevnem redu splošni aspekti 
in možnosti za zmanjšanje onesnaževanja 
zraka v urbanih sredinah (vprašanje zakono
daje, normativov, sanacijskih programov, 
mestnega prometa, ekonomika vlaganj, strate
gija odločitev, simulacija kritičnih situacij 
itd.). 
V drugi sekciji bo potekala razprava o teh
ničnih sistemih za zmanjšanje onesnaževanja 
zraka in njihova splošna učinkovitost pri upo
rabi v naših razmerah (:f\iltri za trde in plina
ste ·snovi, novi tehnološkii postopki, motorji 
itd.). 
V tretji sekciji pa bo podan prikaz dosedanjih 
dosežkov na področju zmanjšanja emisije pri 
nas !in v tujiI1Ji. Pričakujejo, da bo v tej ,sekciji 
sodelovalo tudi več strokovnjakov iz inozem
stva, iz tovarn udeleženk razstave. Po vsaki 
.sekciji bo tudi okrogla miza za podrobnejšo 
razpravo o problemih. 
Po končanem simpoziju bo tudi skupščina ju
goslovanskega društva za varstvo zraka. 
I. simpozij o racionalnem gospodarjenju s to
ploto, od 4. do 5. 2. 1976, ki ga organizirata 
Poslovno združenje za energetiko in SITHOK 
- sekcija inženirjev in tehni�v za hlajenje, 
ogrevanje in klimatizacijo z glavno temo: 
zmanjšanje porabe toplote s povečano toplot
no izolacijo in boljšo regulacijo. 
V splošnem delu bodo podali stanje na tem 
področju pri nas in v svetu, energetsko bilan
co Slovenije ter trend razvoja sistemov pri 
racionalni uporabi toplote. 
V drugem delu bodo nakazane možnosti za 
zmanjšanje porabe toplote in analizirani vpli
vi na toplotne izgube, na dimenzioniranje si
stemov ogrevanja in prezračevanja, stanje 
norm, možnosti za optimizacijo toplotne izola
cije, vplivi na udobje ter tehnične možnosti za 
realizacijo posameznih predlogov pri nas. 
Tretji del simpozija bo posvečen tehničnim in 
ekonomskim problemom pri ogrevanju in to
plotni zaščiti zgradb. Tu bo posebna pozornost 
posvečena potrebnim in razpoložljivim proiz
vodnim zmogljivostim tovarn izolacijskih ma
terialov in tehnološki primernosti za vgrad
njo le-teh v naših razmerah. Govorili bodo o 
stanju kurilnih naprav, njihovem vzdrževanju, 
o merjenju toplote in o izrabi odpadne toplote 
v industriji. Zlasti tretji del simpozija je iz
jemno važen za nas kot proijvajalce opeke in 
še zlasti opeke posebnega parotonskega tipa. 
Razstave in prireditev v Ljubljani se bodo se
veda udeleževali tudi predstavniki naše OZD, 
da bi v neposrednem kontaktu in z udeležbo v 
razpravi lahko osvetlili tudi specifičnost naše 
problematike in istočasno dobili potrditve iz
branih konceptov oziroma dopolnitev doseda
njega znanja s tega področja. NI. F. 

HONG KONG IZVAŽA VEDNO VEČ 
KVALITETNIH ČEVLJEV 

Angleška kronska koloruja Hong Kong, ki je 
bila leta in leta poznana kot izvioznik cene
nih tekstilnih in gumijastih čevljev, postaja 
vedno pomembnejši izvo2lni.k usnjene obutve. 
Čeprav ta predstavlja !.e 8 O/o celotnega izvo
za obutve, ,se je v primerjavi zl enim letom 
nazaj izvoz usnjenih čev:ljev povečal za 88 O/o, 
vrednosrtlno Pa celo � 99 O/o. Hongkonške to
varne obutve lahko dlobavlljajo vse mogoče 
artikle, od težkih delavskih škornjev do mod
nih čevljev tn copat. Lani je neka njihova to
varna izvozila 180.000 parov škornjev s pod
plati, odipomtmi na olje v airaibske države za 
delavce, ki delajo na naftnih poljih. 

VWD 228/75 

Strokovna usposobljenost 
vodstva - pogoj 
za uspešno delovanje 
civilne zaščite 
Po programu izobraževanja je bil v decembru 
1975 organiziran tečaj za člane štaba <in vodje 
enot civilne zaščite TOZD usnjarna Vrhnika. 
Tečaj so vodili razni strokovnjakli Delavske 
univerze BK iz Ljubljane. Udeleženci tečaja 
so se teoretično in praktično ,seznanili z na
slednjo tematiko: 
- jedrsko, kemično in biološko orožje - upo
raba, zaščita in ublažitev posledic 
- letalstvo, rakete in druga sodobna bojna 
sredstva 
- zaščita pred kontaminacijo z radioaktivni
mi snovmi in strupi, do2Jimetrija, radiološka 
in kemična dekontaminacija, organizacija im
provizirane postaje za dekontaminacijo, pri
pomočki za dekontaminacijo, ki jih je moč do
biti v TOZD in KS 
- pregled, opis, uporaba in vzdrževanje stan
dardne zaščitne opreme 
- o zakloniščih - pomen, izdelava, uporaba 
in vzdrževanje 
- alarmna služba, služba za izvidništvo, ob
veščanje in zveze 
- organizacija in delovanje CZ v mestu, po
deželju in OZD 
- naloge in način dela štaba za CZ v TOZD 
in KS v miru, v izjemnih razmerah, ob nepo
sredni vojni nevarnosti in v vojni 
- izdelava načrtov, nabava in vzdrževanje 
opreme ter pripravljenost enot CZ za izvaja
nje akcij zaščite in reševanja 
Obiskovalci so si ogledali še nekaj poučnih 
filmov s področja protipožarne zaščite, reše
vanja iz ruševin ter priprav prebivalstva za 
delo v vojnih razmerah. 
Na koncu tečaja so imeli preizkus znanja in 
zaključni razgovor. 
Odhl.čen uspeh na preizkusu znanja je potrdil 
interes in prizadevnost obiskovalcev tečaja ter 
pestrost in zanimivost tematike, ki so jim jo 
na blizek način posredovali izkušeni strokov
njaki in pedagogi Delavske univerze Boris 
Kidrič. 
Nadaljnji program pr,iprav in usposabljanje CZ 
v TOZD so v zaključnem razgovoru izobliko
vali člani štaba. Praktično urjenje skozi do
polnilni pouk ter izpopolnjevanje opreme po 
najnovejši materialni formaciji enot civilne 
zaščite - bo os,rednja naloga v prihodnjem 
obdobju. K. A. 

Sestal se je medobčinski 
zbor delegatov združenj 
TOZD panog 
gospodarske zbornice 
za ljubljansko območje 
I. 

Vloga Gospodarske zbornice Slovenije 
v združenem delu 

Vloga Gospodarske zbornice je opredeljena z 
ustavnim sistemom, 50. člena ustave SFRJ in 
konkretizirana v novem statutu Gospodarske 
zbornice Slovenije. Koncipirana je tako, da se 
organizacije združenega dela, ki opravljajo 
gospodarsko dejavnost in njihova poslovna 
združenja združujejo v zbornice za skupno po
speševanje dela in poslovanja. Za usklajeva
nje posebnih, skupnih in splošnih družbenih 
interesov, za dogovarjanje o planih in progra
mih za delo in razvoj in o samoupravnem 
urejevanju družbenoekonomskih odnosov, za 
dajanje pobude za sklenitev samoupravnih 
sporazumov in družbenih dogovorov, za !izda
janje zakonov in določanje ekonomske politi
ke ter za obravnavanje in urejevanje drugih 
vprašanj skupnega pomena. Torej zelo širok 
spekter nalog, ki so tudi dovolj neposredne in 



zahtevne, zlasti je glede na doseganje mož
nosti zanimiva pobuda za izdajanje zakonov. V 
okviru zbornice prevzemajo delavoi prek svo
jih delegatov oziroma delegacij skupno odgo
vornost za skladno reševanje nalog in nasta
jajočih problemov. 
Analogno novi vsebini se je zbornica v mesecu 
juliju preteklega leta tudi konstituirala, in si
cer prek zborov delegatov vseh 22 panog, pri 
čemer je sodelovalo 1361 delegatov z 2067 gla
sovi. Ob tem so delegati v polni meri akcepti
rali vsebinsko zasnovo dela in obliko organi
ziranosti Gospodarske zbornice Slovenije v 
sistemu združenega dela. To pomeni, da so 
ustavne spremembe, ki so zaživele v temelj
nih in drugih organizacijah združenega dela, 
realizirane tudL v obliki njihovega združevanja 
in delovanja ter da v takih razmerah gospo
darska zbornica ni več gospodarstvu odtujen 
dejavnik, ampak nasprotno, mesto dogovarja
nja -in sporazumevanja neposrednega interesa 
delavskega razreda. 
Specifično urejena vloga združenj temeljnih 
organizacij združenega dela posameznih pa
nog daje delegatom vse možnosti samostojnega 
odločanja in ugotavljanja nasprotij in skup
nih interesov ter usklajevalnih akcij med pa
nogami v gospodarski zbornici. Veliko po
membnih vprašanj zadeva vse panoge in je 
zato koordinacija med njimi in prek upravne
ga odbora več kot nujna. Delovanje koordina
cijskih odborov, v katerih ima vsako združe
nje po enega delegata, je usmerjeno v dokonč
no reševanje njihovih zadev, seveda v skladu 
s pravicami in dolžnostmi zborov delegatov 
posameznih združenj panog. 
Družbeno najpomembnejša je usklajevalna 
vloga zbornice na področju gospodarskega raz
voja. Zato je nujno skupno dogovarjanje o na
črtih in programih dela razvoja. Usklajevati je 
potrebno razvoj proizvajalnih zmoglj,ivosti in 
skrbeti za razvoj surovinske osnove !in gospo
danske infrastrukture ter za napredek tehno
logije in rast proizvodnosti. 
Usklajevati pomeni predvsem odpravo druž
benih neracionalnosti in stihije, ki prinaša 
tudi posameznim gospodarskim ·subjektom tve
ganje in neposredno materialno škodo. Uskla
jevanje zagotavlja dobro medsebojno obvešče
nost o možnostih in potrebah ter omogoča, da 
neposredni upravljavci v vsaki temeljni in 
drugi organizaciji združenega dela lažje 
spremljajo smotrne in perspektivne gospodar
ske odločitve. 
Prav tako se bo potrebno angažirati pri obli
kovanju gospodarskega sistema, družbenoeko
nomske politike, tržnih odnosov in krepiti po
slovno moralo ter poslovne običaje, pri čemer 
ne gre zapostavljati oblikovanja in razvoja 
kadrov za gospodarstvo ter gospodarskega so
delovanja z deželami v razvoju. 

Mimo navedenega bo zbornica usklajevala po
sebne, skupne in splošne družbene interese. 
Razvijala in krepila bo samoupravne odnose v 
širših oblikah združenega dela v gospodar
stvu. Posebno pozornost bo posvetila pospeše
vanju integracijskih procesov in poslovno
tehniičnemu ,sodelovanju. 

Metoda za doseganje skupnih rešitev v gospo
darski zbornici 1e sklepanje samoupravnih 
sporazumov in družbenih dogovorov. Taka 
metoda dela je ustavna pravica <in dolžnost de
lavcev v združenem delu, ·ki se v svojem po
slovanju in gospodarjenju ne morejo in ne 
smejo izolirati. Torej je zbornica ne samo nji
hova ustrezna pravica, temveč tudi neizogibna 
potreba. 
Vloga gospodarske zbornice v združenem delu 
se razširja tudi na področje osebnega dela, ki 
je ustavno zajamčeno, pri čemer se delegat<i 
osebnega dela enakopravne vključujejo v 
zbornični sistem z delegati združenega dela in 
skupno rešuj,ejo naloge in nastale probleme. 

V razpravah o nadaljnjem razvijanju samo
upravnega povezovanja temeljnih in drugih 
organizacij združenega dela se je obliikovalo 
mnenje, da Gospodarska zbornica Slovenije 
ne bo mogla v popolnosti prevzeti ,in opravljati 
vseh nalog, ki izvirajo iz ustavnih načel. Zato 
se je pokazala potreba, ki je statutarno tudi 
opredeljena, da se mimo organiziranosti na ni
voju republike, temeljne in druge organizacije 
samoupravno povezujejo tudi na medobčinski 

ravm, m sicer za celotno gospodarstvo, lahko 
pa poleg tega še po panogah. Po določilih sta
tuta se pri Gospodarski zbornicii Slovenije ob
likuje poseben stalni koordinacijski odbor za 
razvoj območij, ki ga sestavljajo poleg pred
sednika in sekretarja člani 12 medobčinskih 
odborov. Ta koordinacijski odbor predvsem 
usklajuje delo med medobčinskimi odbori. 

Pestrost samoupravnega povezovanja omogo
ča ugotavljanje, obravnavo in usklajevanje o 
konkretnih problemih in nalogah na vseh 
ravneh. Pri tem je zlasti pomembno soočanje 
gospodarstva z interesi in možnostmi družbe
nopolitičnih skupnosti, samoupravnih interes
nih skupnosti in drugih asociacij, vse to z na
menom, da naj se na podlagi družbenih dogo
vorov sporazumno začrtujejo konkretna poli
tika razvoja in pogoji življenja ljudi na do
ločenem območju. Neposredna, samoupravna 
in operativna konfrontacija interesov družbe
nopoHtičnih skupnosti na eni strani in gospo
darstva na drugi strani je lahko zelo uspešna 
na ožjem območju, ker se posamezna vpraša
nja in interesi lažje konkretno definirajo in 
rešujejo. To pomeni, da je samoorganiziranost 
gospodarstva na nivoju medobčiinskih območij 
metoda in način dela neposrednega samo
upravnega povezovanja temeljnih in drugih 
organiz·acij združenega dela med seboj in med 
njimi ter drugimi samoupravnimi formaci
jami. 
Ta koncepcija že nakazuje delo, funkcijo in 
in naloge v določilih statuta Gospodarske 
zbornice Slovenije predvidenih 12 medobčin
skih odborov. Ti odbori torej ne bodo samo 
centri za reševanje konkretnih vprašanj in in
teresov posamezn<ih temeljnih in drugih or
ganizacij združenega dela, temveč bodo postali 
tudi iniciator, koordinator in svetovalec za 
pripravo predlogov in stališč, o katerih raz
pravljajo in sklepajo pristojne občinske skup
ščine, zlasti zbori združenega dela, samouprav
ne skupnosti in druge asociacije v območju 
medobč-inskega odbora. Delo medobčinskega 
odbora bo torej fleksibilno in osredotočeno na 

S seje Samoupravnega jedra v usnjarni 
Šmartno 

konkretna vprašanja ter vezano na razpravo 
in sklepanje o posameznih temah, ki so zani
mive in pomembne za temeljne ,in druge or
gaIJJizacije združenega dela in družbenopolitič
nih skupnosti. 
Medobčinski zbori nimajo značaja konstitucio
nalnih stalnih organov upravljanja, ampak se 
njihovo delo odvija v stalnih ali občinskih te
matskih komisijah. Medobčinski odbor pred
stavlja stalno metodo dela za koordinirano de
lovanje zborov delegatov v raznih panogah na 
načinu povezovanja delegatov v območju, med 
območj,i in neposredno sodelovanje z Gospo
darsko zbornico Slovenije. 
Samoupravno je medobčinski odbor organizi
ran na delegatski osnovi in sicer tako, da so 
delegati oziroma delegacije temeljnih organi
zacij združenega dela, organizacij združenega 
dela, pogodbenih organizacij združenega dela, 
zadrug, poslovnih združenj in občinskih odbo-

rov samostojnih obrtnikov, ki so izvoljeni za 
Gospodarsko zbornico Slovenije, istočasno tudi 
delegati oziroma delegacije za določeno med
občinsko območje, ki izmed sebe izvolijo več
članski medobčinski odbor. 

V okviru medobčinskega zborničnega povezo
vanja bo gospodarstvo lahko delovalo tako, da 
se bo dogovarjalo o razreševanju skupnih kon
kretnih interesov celotnega gospodarstva ali 
posameznih skupnih problemov za ustvarjanje 
pogojev uspešnega delovanja, kot na primer: 
usklajevanje razvojnih programov temeljnih 
in drug-ih organizacij in interesov ekonomsko
tehnoloških grupacij glede na prostorske in 
druge pogoje (zemljiška politika, infrastruk
tura), usklajevanje in povezovanje interesov 
delavca kot proizvajalca in delavca kot obča
na pri programiranju in izvajanju programov 
skupne in splošne potrošnje, sodelovanje pr!i 
izdelavi družbenih planov na raznih nivojih, 
povezovanje proizvodnje z izobraževalno sfero 
v cilju intenziviranja univerzitetnih, visoko
šolskih in drugih potencialov itd. 

II. 

Značilnosti gospodarskih gibanj 
ljubljanskega območja 

Ljubljansko območje zajema občine: 

Ljubljano Center, Ljubljano Vič-Rudnik, 
Ljubljano Šiška, Ljubljano Moste-Polje, Ljub
ljano Bežigrad, Ribnico, Kočevje, Kamnik, 
Domžale, Vrhniko, Logatec, Grosuplje ter Li
tijo - skupno 13 občin. 

Gospodarstvo ljubljanskega območja kot celo
ta predstavlja najmočnejšo koncentreacijo go
spodarskega potenciala predvsem trgovine, in
dustrije, gradbeništva in prometa v SR Slove
niji. 

Ljubljansko območje, točneje Ljubljana, je 
geografsko in prebivalstveno težišče sloven
skega prostora, kar združeno z visokošolskimi 
ustanovami in razvojnimi institucijami pred-

stavlja solidno osnovo razvoja celotnega go
spodarstva. 
Ljubljana prav tako predstavlja center, v ka
terem so sedeži največjrih industrijskih in tr
govskih podjetij republiškega in zveznega po
mena, katera rimajo prav tako močno razveja
ne dejavnosti tudi izven naših meja. 
Na ljubljanskem območju se srečujejo ekstre
mi koncentracije gospodarske moči, saj ugo
tavljamo, da imamo najmočnejšo občino v 
Sloveniji t. j. občina Ljubljana Center, na 
drugi strani pa kraje in območja, kjer je go
spodarski razvoj pod slovenskim povprečjem 
in celo na nivoju manj razvitih predelov. 

Skupna vrednost celotnega dohodka, dosežene
ga v organizacijah združenega dela ljubljan
skega območja v letu 1974 je znašala 108 mi
lijard din, kar kaže na veliko koncentracijo 
gospodarskega potenciala na področju Slove
nije, saj predstavlja vrednost celotnega dohod
ka gospodarstva ljubljanskega območja 1/3 
celotneg,a dohodka Slovenije, pri čemer ugo
tavljamo, da je pretežni in odločilni del rezul-
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tat dejavnosti, trgovine v prvi vrsti, industrije, 
gradbeništva in prometa. 
Celotno gospodarstvo ljubljanskega območja je 
preteklo leto zaključilo relativno uspešno, pri 
čemer se je nominalni družbeni proizvod po
večal za 37 % (smernice družbenoekonomskega 
razvoja predvidevajo 26 O/o), medtem ko se je 
realni družbeni proizvod povečal za 8,5 O/o 
(,smernice 4 O/o), kar brez dvoma predstavlja 
poŽlivitev po stagnaciji predhodnih let. Ob tej 
ugotovitvi pa ne moremo mimo dejstva, da je 
zvišanje stroškov poslovanja v gospodarstvu 
imelo za posledico padec ekonomičnosti, ren
tabilnosti ter zmanjšanje sredstev, katera 
ostajajo organizacijam združenega dela, kakor 
tudi v končni fazi na njihovo delitev, ko so 
manjša sredstva izločena za razširitev mate
rialne osnove, medtem ko so marsikje ne kot 
rezultat poslovanja porasla sredstva skupne 
porabe kakor tudi osebni dohodki. 
Produktivnost dela kot eden osnovnih kazal
cev je bila zaradi neurejene in nezadovoljivo 
rešene kadrovske politike v stagnaciji oziroma 
v padcu, kolikor jo primerjamo z začrtanimi 
nalogami in smernicami. Vzrok temu stanju je 
i!skati brez dvoma v ekstenzivnem zaposlova
nju delovne sile, predvsem nekvalificirane, 
kljub temu da že dalj časa poudarjamo potre
bo, in to na vseh nivojih, po intenzivnem za
poslovanju. Poglavitni vzroki takemu stanju 
v razvoju so med drugim: 
- neuravnovešena struktura gospodarstva z 
izrazitimi odstopanji v področjih in panogah, 
- ekstenzivni način zaposlovanja ter v zvezi 
s tem stagnacija ali celo padec produktivno
sti dela, 
- nezadovoljiva rast in modernizacija ,indu
strijske proizvodnje, skladiščenega poslovanja 
in internega transporta, 
- nezadostno izkoriščanje obstoječih kapaci
tet ter njihova zastarelost, 
- premalo usmerjena in zaradi tega pogosto 
nerentabilna vlaganja v razširjeno reproduk
cijo, 
- nezadostna razvitost terciarnih dejavnosti, 
- nezadostna povezanost med panogami 
(predv,sem nezadovoljiva povezava med indu
strijo in_ trgovino), 
- močna orientacija na uvoženo tehnologijo, 
tj. predelavo in distribucijo uvoženih surovin, 
embalaže in gotovih izdelkov. 
Okvirno navedeni vzroki nimajo namen defi
nirati in opredeljevati problema, temveč sku
šajo okvirno nakazati iste, za katerih rešitev 
bi potrebovali poglobljeno kompleksno anali
zo gospodarjenja ob upoštevanju vseh danih 
in planiranih parametrov in pogojev gospodar
jenja gospodarstva na ljubljanskem območju. 
Gospodarstvo ljubljanskega območja - izha
jamo iz podatkov SDK - je predstavljeno s 
686 organizacijami združenega dela, katere so 
po panogah razdeljene takole: 

industrija 

kmetijstvo 

gozdarstvo 

gradbeništvo 

promet 

trgovina in gostinstvo 

obrt 

stanovanjska in komunalna dejavnost 

Skupno 

169 

37 

11 

53 

14 

231 

132 

39 

686 

Podatki SDK nam kažejo na heterogenost 
strukture gospodarstva ljubljanskega območja 
predvsem industrije, saj je iz analitičnih po
datkov, katere publicira le-ta, razvidna zasto
panost vseh panog v večji ali manjši meri ob 
dejstvu, da so nekatera področja - sekundar
ne in terciarne dejavnosti - v razkoraku s 
primarno dejavnostjo. Zato nadaljnji razvoj 
gospodarstva ljubljanskega območja impera
tivno zahteva skladen razvoj vzporednih go
spodarskih dejavnosti. 
Iz podanih podatkov je možno ugotoviti, da je 
najmočnejše gospodarsko področje - panoga 
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trgovina z gostinstvom, katera v sktrukturi 
celotnega dohodka izrazito odstopa, predvsem 
zahvaljujoč trgovini na debelo in zunanji tr
govini. Delež trgovine in gostinstva v strukturi 
celotnega dohodka ljubljanskega območja je 
63,2 O/o. Prav tako je vpliv trgovine in gostin
stva v strukturi porabljenih sredstev prevla
dujoč, saj izdatki za nabavno vrednost trgov
skega blaga predstavljajo kar 70,2 O/o celotnih 
porabljenih sredstev. 
Tendenca rasti celotnega dohodka v prvem 
trimesečju 1975, še posebej pa v prvem pol
letju 1975 se nadaljuje, na kar predvsem vpli· 
vajo cene, katere so nad predvidenim dvigom. 
Da bi obdržali nadaljnji dvig cen je sprejet 
medrepubliški dogovor o izvajanju politike 
cen, reaHziral pa naj bi se na podlagi družbe
nih dogovorov in samoupravnih sporazumov. 
Gospodarstvo je tako z odgovornostjo pristo
pilo k reševanju navedenega problema ter v 
zvezi s tem k reševanju problema visokih za
log, ki so v prvem polletju v nekaterih gospo
darskih organizacijah lahko rečemo kritične. 
Pristop k reševanju tega problema zahteva 
studiozno in ekonomsko utemeljeno pripravo 
programov varčevanja. 
Kljub sprejetim sklepom in začrtani politiki o 
izvajanju stabilizacijskega programa na vseh 
področjih ugotavljamo, da so v trenutni situa
ciji brez dvoma osnovni problem cene, pred
vsem cene surovin katere so v izrazitem ne
sorazmerju s cenami enakih ali podobnih su
rovin na svetovnem trgu. Visoke cene suro
vin, visoki stroški proizvodnje ter nezado
volj_iva produktivnost bistveno vplivajo na 
ceno gotovih izdelkov na domačem trgu, prav 
tako pa močno zmanjšujejo konkurenčno spo
sobnost naših gospodarskih organizacij na ino
zemskem tržišču. 
Rezultati poslovanja gospodarstva ljubljanske
ga območja so bili v prvem polletju 1975 še 
kar ugodni ob upoštevanju, da so pogoji po
slovanja še vedno nestabilni. Razen tega pa je 
prvo polletje, predvsem prvo trimesečje, naj
bolj podvrženo sezonskim vplivom, katerih po
sledica so nižja realizacija in slabši uspehi. 
Stopnja rasti fizičnega obsega proizvodnje je 
v prvem polletju bila le za ca. 5 O/o višja od 
proizvodnje v istem obdobju leta 1974, kar po
meni, da je pod začrtnim nivojem in da bi 
morala, kolikor želimo realizirati planirani 
letni porast za 9 O/o, v drugem polletju ra!Slti 
povprečno na mesec za 16 O/o, kar bo ob upo
števanju vseh činiteljev nedosegljivo. 
Nominalni družbeni proizvod je bil po pollet
nih podatkih močno nad lanskoletnim za isto 
obdobje, vendar bo z ozirom na visoke rasti 
cen nemogoče doseči planirano 7 O/o stopnjo 
rasti realnega družbenega proizvoda. 
Kar_ se tiče reproduktivne sposobnosti gospo
da11stva je gotovo nespremenjena v primerjavi 
na leto 1974 (6,1 °/o), saj sredstva za reproduk
cijo predstavljajo 6,2 O/o povprečno uporablje
nih poslovnih sredstev. 
Močan poudarek na izvozu blaga je imel za 
posledico zvišan izvoz v primerjavi z izvozom, 
pri čemer pa so končni efekti, finančni rezul
tati zunanje trgovinskih podjetij slabši kot 
lani. Tako ugotavljamo, da je celotni dohodek 
98 °/o in ostanek dohodka 98 O/o v primerjavi na 
isto obdobje 1974. leta. 
Investicijske naložbe v gospodarstvu so vred
nostno močno nad lanskoletnimi, pri čemer pa 
je učinek skromnejši z ozirom na porast inve
sticijskih stroškov. 
Kljub dogovorom in smernicam o smotrnem 
zaposlovanju delovne sile ugotavljamo, da je 
zaposlovanje na ljubljanskem območju daleč 
nad planom, kar v določeni meri prav tako 
ruši sprejete proporce delitve. 
Glede na vsse kazalce in tendence gospodarskih 
gibanj v prvem polletju lahko predvidevamo 
naslednje smeri gospodarskega in družbenega 
razvoja: 
- poživitev industrijske proizvodnje 
- hitrejšo rast blagovnega prometa 
- umerjeno investicijsko dejavnost ob za-
ostrenih pogojih investiranja 
- hitrejšo rast izvoza in postopno spreminja
nje njegove strukture, tj. povečan izvoz final
nih izdelkov 
- upadanje ekstenzivnega zaposlovanja ter 

v zvezi s tem dvig produktivnosti ter podkre
pitvi mehanizacijze in avtomatizacije 
- kontrolirano in počasnejšo rast cen in oseb
nih dohodkov kot v preteklem obdobju 
- dvig realnega osebnega dohodka na zapo
slenega 
- pospeševanje integracijskih procesov itd. 
Kljub navedenim pozitivnim rezultatom poslo
vanja v prvem polletju pa ne moremo mimo 
dejstva, da so posamezne gospodarske organi
zacije v prvem poletju poslovale z izgubo, kar 
zaskrbljuje ter potencirano poudarja potrebo 
po temeljiti in strokovni analizi poslovanja teh 
gospodarskih organizacijah. M. J. 

(Se nadaljuje) 

ŠE DRUGA ČEZSIB1RSKA ŽELEZNICA 

V Sibiriji gradi Sovjetska zveza čezsibirsko 
železnico, ki za sedaj nosi ime bajkalska 
amurska magistrala. Dogradili so dva mosta, 
enega na zahodu na gornjem toku reke Lene 
v dolžini 400 m, drugega na vzhodu prek re
ke Amur, •tega pa v doH:i.ni 1402 m. S tema 
dvema mostoma se odpira. možnost za vožnje 
tovornih vlakov tudi pri hudem mrazu, in 
sicer na progi, ki je v gradnji v dolžini 3200 
kilometrov od Bajkalskega jezera do obale 
Tihega oceana. 
Med obema tr-ansibirskima železnicama so 
tudi zigradili povewvalno železnico v dolžini 
180 km med klrajema Bam in Tinda. Teče 
čez več kot 100 mostov. Ob novi transibirski 
železnici se porajajo nove -naselbine oziroma 
pravzaprav že mesta: Urgal, Zivezdnij Magi
stralnij, Ulka-n in Nija, ki že sedaj štejejo 
skupaj nad 10.000 !Prebivalcev. 
Pl,!,če, ki jih dobivajo delavci pri gradnji v 
ten področjih, so 3-kirat večje kot drugod. 
Poleg tega zahtevajo podnebne in geološke 
-ra2imere neprimerno višje gradbene izdatke 
kot drugje. 
Razen te železnice je zigradila Sovjetska zve
za most na reki Ob v dolžini 2000 m

,-
na reki 

Jenisej pa 242 m visoki jez za elektrarno, ki 
bo med največjimi na svetu, Vir: G. 1071 

TEDEN USNJA V PIRMASENSU (PLW) 

11. usnjarski čevljarski sejem v Pirmasensu, 
ki je bil zaključen 13. XI., je bil kljub ob
čutnemu povečanju cen surovim kožam in 
usnju zelo živahen in poslov-no uspešen. Pov
prečni indeks podražitve 10 O/o ni vplival na 
odv:r.nitev kupcev od pravega usnja. Veliko 
se jih je odločilo da opuste cenene i2idelke iz 
usnjenih nadomestkov in se zopet vračajo v 
zimski sezoni 1976/77 k najkvalitetnejšemu 
usnju. Povpraševanje je bilo najmočnejše p;_i 
visokokvalitetnih mehkih in gladkih usnjih, 
ker vsi ·predvidevajo �ie nadaljnjo nadvse 
uspešno prodaj-0 škornjev. 
Nobenega dvoma ni, da bodo čevlji nasled
nj,o jesen dražji zaradi. podražitve surovih 
kož v zahodnoevropski industriji najmanj za 
5 do 6 O/o. 
Pri podplatih bodo prevladovali usnjeni in 
krep guma z usnjenimi. okvirci v ra,zličnih 
barvah. 
Na sejmu je bilo preko 400 razstavljalcev iz 
EGS in EFTA držav. VWD 230/75 

V ZAHODNI NEMČIJI ZMANJŠANA 
PROIZVODNJA UMETNEGA USNJA 

Prodaja umetnih usenj in imitacij na tekstil
ni podlogi je v letošnjem letu znašala le 120 
milij. DM, medtem ko so jih lani prodali za 
153. milij. DM, leta 1973 pa za 188. milij. DM. 
Prevelika kapaciteta na tem področju in pre
majhna namčila so že privedla do prvih kon
kurzov. LH 45/75 



Kako smo poslovali v letošnjih 11 mesecih v primerjavi z lanskim 
istim obdobjem pokažejo naslednji podatki: 

I.--XI./75 I.-XI./74 Indeks Plan za Indeks. 
leto 1975 dos. plana 

Namok kož 

svinjske kože ton 17.192 16.113 107 18.640 101 

goveje kože ton 6.257 5.581 112 7.315 93 

ovčje kože ton 700 637 110 785 97 

skupaj ton 24.149 22.331 108 26.740 99 

Prnizvodnja 

svinjsko usnje s ceplj. m:! 3,792.066 3,378.346 112 4,000.000 104 

goveje usnje s ceplj. m:? 1,101.682 879.128 125 1,420.000 85 

goveje podplatno in tehnično usnje kg 593.925 615.437 97 350.000 185 

krzno m2 246.951 195.044 127 240.000 112 

sortirane ščetine kg 93.005 82 014 113 105.000 97 

poraba usnja v usnjenih konfekcijah in �alanteriji m� 227.565 216.508 105 280.000 89 

poraba krzna v konfekciji krzna 

opeka 

Izvoz v dolarjih 

Rojstni dnevi upokojenih 
delavcev v mesecu 
januarju 1976 
a) TOZD usnjarna Vrhnika: 

Alojz Bregar 76 let 

Nežka Ficko 55 let 

Nežka Jesenovec 74 let 

Anton Krašovec 64 let 

Francka Marolt 56 let 

Franc Mikuž 61 let 

Ivanka Nagode 62 let 

Anton Plahtar 87 let 

Antonija Purkart 66 let 

Marija štibelj 70 let 

Marija Umek 61 let 

Franc Verbič 66 let 

Tončka Zimšek 56 let 

b) TOZD usnjarna Smartno: 

Gizela Bizjak 72 let 

Martin Fortuna 70 let 

Anton Izgoršek 69 let 

Alojz Jesenšek 66 let 

Ivan Maček 70 let 

Bruno Petrič 69 let 

Franc Povše 44 let 

Martin Prelogar 64 let 

v�so Radovic 89 let 

Albina Vogrinec 65 let 

c) TOZD !GRAD - opekarne Vrhnika: 

Anton Novak 62 let 

Rudi Ogrin 62 let 

d) TOZD Tovarna usnja Soštanj: 

Anton Globačnik 56 let 

Vinko Gomboc 61 let 

Grenc Gregorc 62 let 

m' 27.280 22.898 119 30.000 99 

enot 6,213.234 6,574.657 95 6,710.000 101 

$ 14.930.251 12,440.080 120 16,000.000 102 

Anton Lesjak 62 let 

Vinko Medved 67 let 

Ivan Neveršriik 65 let 

Marija Plazl 55 let 

Bolti Pocajt 64 let 

Neža Pokleka 55 let 

Maks Polko 58 let 

Cinta Praznik 53 let 

Katarina Ravljen 46 let 

Anton Stropnik 76 let 

Pavla Siter 56 let 

Anton Trogar 71 let 

Franc Videmšek 70 let 

Antonija Zajc 70 let 

Vsem jubilantom naše iskrene čestitke, še po
sebej pa čestitamo našima jubilantoma Vasu 
Radovicu za 89. in Antonu Plahtarju za 87. 
obletnico! J. B. 

Prišli - odšli 
V mesecu novembru 1975 se je v Industriji 
usnja Vrhnika zaposlilo 20 delavcev, 26 de
lavcev pa je nehalo delati. 

a) TOZD usnjarna Vrhnika: 

prišli: Vesna Matic, Irena Oblak, Alma Ramic 
odšli: Marjan Kavčič, Jože Pleskovič, Zofija 
Sinkovic; 

b) V skupnih •strokovnih službah se je zaposli
la Majda Cuk, s služenja vojaškega roka pa se 
je vrnil Dušin de Gleria; 

c) TOZD usnjarna Smartno: 

prišli: Antonija Jesenšek, Ferdo Krim, Lado 
Obolnar, Jernejka Režun, Andrej Vodišek, 
odšli: Roman Ambrož, Ivan Čož, Franc Kam
d) TOZD Ingrad - opekarne Vrhnik1t: 
nikar, Alojz Matoz, Marta Puš, Miran Repič, 
Feliks .Špelič, Janez Vrbajs; 
prišel: nihče 

odšli: Ana Fridrih, Anton Pečlin; 

e) TOZD Ingrad - gradbeništvo Vrhnika: 

prišel: Marjan Remec 
odšel: !smet Tasic 
vojaški rok sta šla služit Radomir Stojanovic 
in Lazar Vujinovic 

P. G. 

f) TOZD Usnje - plast Ljubljana: 

prišla: Anton Gostič, Maja Lužar 
odšel: nihče 

g) TOZD maloprodajna mreža v Ljubljani: 

{ni bilo sprememb) 

h) TOZD Tovarna usnja Soštanj: 

prišli: Dragutin Baranašic, Djordjo Djurčic, 
Borislav Gvozden, Ekrem Grahic, Pero Maksi
movic, Srečko Petrišic, Anton Pivko, 
odšli: Zdravko Albert, Marjan Havoic, Ivo 
Jularic, Strajin Malivojevic, Pero Maksimo
vic, Drago Mazej, Zvonka Matjačic, Neža Per
soglio, Slavko Slatinšek, Bahira Zulfic. J. B. 

Upokojitve 
V TOZD Tovarna usnja Šoštanj je bil invalid
sko upokojen 
Zdravko Albreht, 
rojen 18. 2. 1928, zaposlen od 29. l. 1963, na
zadnje na delovnem mestu vodje čistilnih na
prav. 
Ob tem se tovarišu Zdravku Albrehtu zahva
ljujemo za njegovo dolgoletno in vestno delo 
in mu želimo še vrsto zdravih let v pokoju! 

Kolektiv IUV 

ZAHVALA 

Tovarišu dipl. ing. Janezu Vrhuncu 
se iskreno zahvaljujemo za njegovo 
večletno uspešno delo pri oblikovanju 
našega glasila. 

Uredniški odbor 
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Naš 
portret 

Savšek Anton 

Anton SAVŠEK - sorter - lanse1· v mokrem 
oddelku TOZD usnjarna Šmartno pri Litiji, 
rojen 17. 3. 1940 na Kresniškem vrhu v delav
ski družini, sedaj tudi predsednik Osnovne 
organizacije sindikata, vodja delegacije za SIS 
in še opravlja vrsto drugih funkcij v občini 
in TOZD. 

V razgovoru nam je povedal naslednje: 
Prvi avgustovski dan leta 1955, posebej še za 
mene in za mojega kolega ni bil prijeten. Te: daj sva pričela svojo učno dobo v Tovarni 
usnja v Šmartnem pri Litiji. Vročina ni bila 
najhujša stvar, mnogo hujši so bili črvi, ki s� 
skakali in se zvijali po ameriških kožah, k1 
sem jih prvi dan pripravljal za namo�. Cl?: vek, posebno pa še mladi, �e mora pnpra:71ti 
na slabo in dobro in se tudi razmeroma hitro 
prilagodi. 
Do leta 1955 se je v Šmartnem izdelovalo samo 
podplatno usnje, obenem _se je v tem le�u .za
čelo s skromno proizvodnJo krzna. SpommJam 
se še delovnih akcij mladih pri graditvi krz
narije. Akcije so bile zelo uspešne in nasproti 
današnjim zelo množične. 
Ob koncu moje vajeniške dobe (leta 1958) so 
začehl uvajati proizvodnjo gornjega usnja. Bili 
so to skromni začetki z mnogimi težavami, ki 
so nastajale zaradi nepoznavanja tehnologije, 
slabe organizacije dela itd. 
V letih 1960-1962, ko sem služil vojaški rok, 
je nastal še en nov obrat za izdelavo lahke 
obutve, poleg konfekcije krzna pa se je uvedla 
še konfekcija usnja. 
Ko primerjam stanje od leta 1962 do _1968 s 
stanjem po združitvi z IUV, z zadovolJstvom 
ugotavljam veliko pozitivno razliko in to v 
kvaliteti in kvantiteti. 
V tem obdobju se je v Šmartnem vse preveč 
eksperimentiralo, hoteli smo delati vse, postali 
smo celo kombinat. Smatram, da je le-takemu 
stanju v veliki meri pripomogla tudi rivaliteta 
med vodilnimi slovenskimi usnjarnami, poseb
no med Konusom in šmartnom. Vsak je hotel 
delati vse in obenem imeti glavno besedo v 
vrhu slovenske usnjarske industrije. 
Izkazalo ·se je, da šmartnu tako razdrobljena 
proizvodnja ter slaba kadrovska politika nista 
bili koristni in to je pripeljalo do neslavnega 
konca leta 1968. Kombinat je zapadel v težko 
finančno s,ituacijo, sledili so minimalni osebni 
dohodki. Delovna organizacija je bila pred 
razpadom. 
Po združitvi z IUV in z novimi !investicijski
mi vlaganji smo modernizirali obrat usnjarne, 
ukinjen pa je bil obrat za izdelavo lahke 
obutve. Z modernejšo tehnologijo dela in bolj
šo organizacijo so se izboljšahl rezultati dela 
in šmarska usnjarna je postala poznana po 
svojem gornjem usnju. 
Cetudi brez večjrih investicijskih vlaganj, le z 
izboljšavo organizacije dela in poboljšanjem 
tehnologije so se rezultati dela povečali tudi 
v obratu krznariije in obratih obeh konfekcij. 
Smatram, da je doba 20 let dovolj dolga, da 
se oceni razvoj delovne organizacije in da je 
naša organizacija v teh letih dejansko prišlo 
od obrtniškega sistema proizvodnje k indu
strijskemu in pri upoštevanju mnenj, ki so se 
pojavljale tudi v višjfa gospodarskih krogih, 
da usnjarstvo v Sloveniji nima perspektive, 
dosežen velik uspeh. 
Takoj po odsluženju vojaškega roka sem se 
aktivno vključil v delo družbenopolitičnih or
ganizacij v podjetju in izven njega. Mislim, 
da bi porabil preveč prostora, če bi tukaj na
števal vse funkcije in zadolžitve, ki sem jlih 
opravljal. Povem lahko le to, da sem za delo 
na tem področju porabil večino svojega pro-
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stega časa in to delo mi je prineslo tudi mar
sikatero grenko razočaranje. 
V šmarski usnjarni so zaposleni večino de
lavci-kmetje in predvsem zato ne moremo 
govoriti o neki veliki samoupravljalski zave
sti. Večkrat ,sem že rekel, da se mora samo
upravljanje odvijati vsakodnevno in to v do
brih in slabih časih podjetja. 
Ce se spominjam nazaj, ko smo v Šmartnem 
nekateri posamezniki opozarjali na slabosti in 
na to, kam te slabosti vodijo, so nam sode
lavc,i v podjetju ter tudi tovariši izven njega 
očitali, da zganjamo kulturno revolucijo. Lah
ko rečem, da je bilo samoupravljanje najbolj
še takrat, ko smo vsi postali socialno ogro
ženi zaradi minimalnih osebnih dohodkov. 
Zborov delovnih ljudi so se tedaj skoraj vsi 
udeleževali. 
Zato smatram, da mora samoupravljanje ime

ti enotno vlogo tedaj ko smo dobri gospodarji, 
ne pa samo takrat, ko nam že voda v grlo 
teče. Prepričan sem, da imamo pri razvoju 
samoupravnih odnosov na ravni OZD še veli
ko rezerv in da bi morali. za razvoj samo
upravljanja nameniti več materialnih sred
stev in izvesti organizacijske izboljšave. 

Pisma vojakov 

Zdravo delovni tovariši! 

Po osmih mesecih služenja vojaškega roka 
sem se odločil, da vam napišem kratko pismo. 
Lahko rečem, da se imam kar dobro. Prvih 
pet mesecev je bilo res malo težko. Sedaj pa 
vsaki dan samo počivam, štejem dneve in 
čakam, kdaj bom odslužil svoje in pr�šel med 
vas. V prekomando nisem šel in tudi ne bom, 
cel vojaški rok bom ostal v Ljubljani. Lahko 
rečem, da imam srečo, ker ne grem v pre
komando in namesto tega ostajam v svojem 
»skoraj« domačem kraju, od koder lahko 

grem včasih tudi domov. Na kraju pozdrav
ljam cel kolektiv in vsem želim »Srečno Novo 
leto«, posebno pa mojim tovariišem sodelav
cem na »pestingu«, s katerimi, mi-slim, bom 
čez 7 mesecev spet lepil kože. 

Vojak Rajko Miklavčič 
V. P. 5229 
61002 Ljubljana 
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Spoštovani; 

Najprej vas pnsrcno pozdravljam in želim 
srečno Novo leto, obenem pa želim, da bi tudi 
v letu 1976 uspešno poslovali. 
Pišem vam iz garnizonske ambulante v Viro
vitici, kamor sem bil pred kratkim preme
ščen iz rekrutnega centra v Trebinju. Tam 
sem uspešno končal tečaj bolničarja. Moram 
reči, da je vojaško življenje v garnizonski am
bulanti zelo pestro. Sem v oddelku za previ
janje. Dnevno se srečujem z raznimi poškod
bami vojakov ter s,i na ta način svoje teore
tično znanje izpopolnjujem s prakso. Kar se 
tiče prostega časa, le-tega v sedanj,ih hladnih 
dneh izkoristim za prebiranje raznih knjig. 
Prosim, da mi pošiljate glasilo Usnjar, ker 
bom le na ta način seznanjen z raznimi no
vicami ter poslovanjem IUV, kjer sem bil tudi 
sam zaposlen. 
S tem končujem svoje pismo, obenem pa vas 
še enkrat prisrčno pozdravljam ter vam še v 
naprej želim obilo delovnih uspehov. 

Vojak Simon Novak 
Gan1;izonska ambulanta 
43400 Virovitica, SR Hrvatska 

Dragi sodelavci! 

Oglašam se ·vam iz mesta Bileče. To je majh
no revolucionarno mesto, ki je med našo NOB 
dalo 13 narodnih herojev. Tukaj so tudi zelo 
znane kaznilnice (zapori), v katerih je bil med 
drugimi revtilucionarji zaprt tudi Moša Pijade. 
Njegovo ime nosi tudi naša kasarna. 
Sedaj se Illimam na kaj pritožiti. Spoznal sem 
dosti tovarišev iz naše domovine, med kate
rimi je zelo dosti Slovencev. Kakor nam je 
tovariš poročnik povedal, je tukaj kovnica 
bratstva in enotnosti. Nahajam se v šoli re
zervnih oficirjev. Prepričan sem, da jo bom 
uspešno končal in upravičil zaupanje, ki mi 
je s tem dano od odgovornih tovarišev. 
Celotnemu kolektivu želim še več delovnih 
uspehov v novem 1976. letu. 
S tovariškimi pozdravi! 
Pozdrav oddelku - lužilnica! 

Vojak Danijel Mlakar 
V. P. 3215/18 
79320 Bileča BiH 



Predavanje je bilo 
podkrepljeno 
s praktičnimi primeri 
V soboto, dne 15. 11. 1975, so pripravili člani 
Industrijskega gasilskega društva TOZD To
varne usnja Šoštanj srečanje z gasilci TOZD 
Šmartno in TOZD Vrhnika. 
Namen srečanja je bilo kratko predavanje o 
gasilski taktiki in tehniki ter o družbeni sa
mozaščiti, prav tako pa izmenjava mnenj in 
izkušenj pri gašenju v sedanjem času. 
Gasilci so se zbrali ob 8. uri in se s svojimi 
tovariši iz obeh TOZD odpeljali na Andrejev 
dom na Slemenu, kjer je srečanje potekalo. 
Ze v avtobusu je bilo živahno in prijetnega 
razpoloženja ni mogel skaliti niti sneg, ki je 
pričel naletavati. V dnevnem prostoru v domu 
so takoj pričeli z delom. 
Prvi govornik tov. Ojstršek, ki je poveljnik 
Občinske gasilske zveze Velenje, je predaval 
gasilsko taktiko in tehniko. Predavatelj je 
svoje izvajanje pripravil tako, da je takoj pri
tegnil pozornost vseh poslušalcev, kajti sam je 
v uvodu povedal, da predavanje ne bo kla
sično, ampak bolj navajanje resničnih prime
mov, ki jih je sam doživel pri svojem dolgo
letnem delu v gasilstvu. Tov. Ojstršek je 
poudaril predvsem dve stvari. Najprej je opo
zoril na pomembnost pravilnega informiranja 
v primeru požara. Za gasilca je zelo važno, 
da ve, preden začne gasiti, kaj gori (hiša, 
gozd, gospodarsko poslopje) in koliko se je 
ogenj že razširil. Ce ni gasilec dobro obve
ščen, se mu kaj lahko zgodi, da prične z de
lom tam, kjer ni najbolj nujno. Zgodi se na 
primer, da je v goreči hiši plinska bomba, o 
kateri gasilec ni obveščen, da bi jo pravočasno 
umaknil. S tem pa se seveda povzroči lahko le 
še večja škoda. 
Ob tem je tov. Ojstršek povedal tudi, kako 
drugače se mora pristopiti k gašenju stano
vanjske hiše v zdajšnjem času, kajti vsaka 
hiša ima električno napeljavo, mnogokje ima
jo plinsko bombo, kurilno olje, avtomobil, to 
se pravi lahkovnetljive in celo eksplozivne 
snovi, na katere v prejšnjih časih gasilec pri 
takih požarih ni naletel. 
Omenil je tudi preventivo v gasilstvu. V zad
njem času smo imeli pri nas v industriji ne
kaj velikih požarov, ki so jih povzročili pre
malo pazljivi varilci. Le prevečkrat se zgodi, 
da ti niso poučeni niti o osnovah gašenja, kar 
je pri preprečevanju požara nujno, saj je zna
no, da na določenih mestit; iskra iz varilnega 
aparata tli pod prahom ali podobnim mate
rialom. Zgodilo se je že, da je taka iskra po
vzročila požar še po dveh tednih. 
Po kratkem premoru je predaval tov. Pavlo
vič, načelnik štaba civilne zaščite občine Ve
lenje. Tema predavanja je bila družbena sa
mozaščita. Tov. Pavlovič je podčrtal, kako je 
tudi tukaj važna pravilna in pravočasna in
formacija iin poučenost občana, kako ukrepati 
v določenih situacijah. Znano je namreč, da 
tudi v mirnem obdobju naš sovražnik ne mi
ruje in pošilja predvsem iz emigrantstva k 
nam razne diverzantske skupine, ki jih organi 
za notranje zadeve s pomočjo pravočasno in 
pravilno obveščenih občanov lahko onemogo
čejo. Predavanje je bilo zelo pestro in izčrpno, 
podkrepljeno z nazornimi primeri. 
Tovariš Pavlovič je omenil tudi pomembno:;t 
gasilstva, ki bo prav gotovo osnovni dejavnik 
v družbeni samozaščiti. 
Po kosilu se je razvila živahna debata in iz
menjava izkušenj pri gašenju. Vsi tovariši ga
silci so bili mnenja, da je bilo srečanje res 
poučno in so si obljubili, da se bodo še več
krat tako srečali. L. M. 

Republiški zakon 
o varnosti cestnega 
prometa 
Z ustavnimi rešitvami je razmejena pristoj
nost federacije in republik oziroma avtonom
nih pokrajin tudi na področju varnosti cest
nega prometa. Zvezni zakonodaji je bilo pre
puščeno, da določi temelje, ostala ureditev pa 
je v pristojnosti republik oziroma avtonomnih 
pokrajin. 

V skladu s to ustavno zasnovo so bili sprejeti 
zakoni o temeljih varnosti cestnega prometa 
(Ur. l. SFRJ, št. 17/74), ki velja od prvega 
oktobra lani in podzakonski predpisi - pra
vilnik o obrazcu vozniškega dovoljenja (Ur. l. 
SFRJ, št. 13/75) ter pravilniki: o prometnih 
znakih in o znakih, ki jih udeležencem v cest
nem prometu dajejo pooblaščene osebe; o 
registraciji motornih in priklopnih vozil; o 
napravah, opremi, dimenzijah in skupnih te
žah vozil v cestnem prometu in pravilnik o 
zdravstvenih pogoJih, ki jih moraJo izpolnje
vati vozniki motornih vozil (Ur. l. SFRJ, št. 
20/75) - s čimer je zaokrožena zvezna zako
nodaja na področju varnosti cestnega prometa. 
Zvezni predpisi, ki veljajo na vsem območju 
SFRJ, so usklajeni z mednarodnimi predpisi 
in so v tem smislu izčrpni in podrobni na pod
ročju prometnih pravil ter v obravnavanju 
motornih vozil in njihovih voznikov, na osta
lih področjih pa so dani temelji in načelne 
rešitve in je potrebna podrobnejša ureditev v 
republiških oziroma pokrajinskih zakonodajah. 
S tem je bila dana možnost republikam in 
pokrajinam, da posamezna področja uredijo 
tako, kot to najbolj ustreza specifičnim raz
meram v posamezni republiki oziroma po
krajini. 

Namen tega sestavka je prav v tem, da sezna
ni kar najširši krog prometnih udeležencev v 
naši delovni organizaciji z republiškim zako
nom o varnosti cestnega prometa (Ur. l. SRS, 
št. 24/75), ki velja od 19. novembiia 1975 dalje, 
z bistvenimi novostmi, ki jih prinafa v pri
merjavi z dosedanjo ureditvijo. 

Sestavek delno sledi sistematiki zakona, delno 
pa je prirejen tako, da združuje prikaz pred-

Asfaitirano dvorišče - še ne »registrirano« 
dirkališče za različna motorna vozila 
Kolika je dovoljena hitrost vozil po tovar
niških dvoriščih, mora vedeti vsak voznik 
motornega vozila 

pisov o voznikih in vozilih posameznih vrst 
vozil, da bi dobili zainteresirani celovitejši 
pregled. 

Prometna pravila 

Zvezni zakon o temeljih varnosti cestnega 
prometa je na tem področju najbolj izčrpen, 
vendar prinaša republiški zakon nekatera no
va pravila, ki se nanašajo predvsem na vožnjo 
in ravnanje voznikov v strnjenih naseljih, na 
katera velja posebej opozoriti. 

l. P o l k r o ž n o  o b r a č a n j e  
v k r i ž i š č i h  

Gre za prepoved obračanja v semaforiziranih 
križiščih oziroma v križiščih, kjer ureja pro
met uradna oseba v drugem odstavku 9. člena. 
Namen tega predpisa je prav gotovo v tem, da 
bi bila propustnost vozil na takih križiščih 
večja, kjer je praksa pokazala, da voznik s ta
kim manevrom znatno zadržuje vozila za se
boj, ki zavijajo polkrožno, hkrati pa ustvarja 
nevarnost za vozila, ki vozijo naravnost po 
nasprotni strani ceste. 
Na to novost bomo morali biti vozniki še po
sebej pozorni, dokler ne bodo na ustreznih 
križiščih postavljeni posebni znaki, kajti pre
poved bo veljala že z dnevom uveljavitve za
kona. 

2. V o ž n j a v k o 1 o n i p r e d 

p r e h o d o m  z a  p e š c e  

Ta predpis (13. člen) je namenjen temu, da bo 
ob prometnih konicah omogočen prehod peš
cem čez vozišče na označenih prehodih, izven 
posebej urejenih križišč, saj se je doslej često 
dogajalo, da pešec enostavno ni mogel čez 
cesto, ker je bil prehod zaseden zaradi povsem 
stisnjene kolone vozil. 
Za to ne bo posebnih znakov, razen seveda 
označitve prehoda za pešce in tu bo torej mo
rala biti pozornost voznikov toliko večja. 

3. U s t a v 1 j a n j e i n p a r k i r a n j e 

a) V bodoče bo prepovedano ustavljanje in 
parkiranje na pločnikih (s celotnim vozilom 
ali delno), povsod kjer to ne bo izredno dovo
ljeno s prometnim znakom. (14. člen). 
Doslej smo vozniki pri tem ravnali tako, da 
je pač dopustno, kar ni izrecno prepovedano, 
tako miselnost pa bomo v bodoče morali opu
stiti, kajti razen kaznovanja za prekršek, 
predvideva zakon tudi odstranitev nepravilno 

15 



ustavljenega ali parkiranega vozila, ki pred
stavlja nevarnost ali oviro za promet (18. 
člen). 
b) Opozoriti je treba tudi na določbe 16. člena 
zakona, ki ureja parkiranje in ustavljanje na 
mestih, kjer je parkiranje ali ustavljanje ome
jeno na določen čas in kjer ni javnih parkir
nih ur. Za te primere bo potrebna parkirna 
ura v vozilu iri seveda ustrezna disciplina. 
c) Posebnost v določbah o ustavljanju in par
kiranju so določene olajšave za zdravstveno 
osebje pri opravljanju dolžnosti in za inva
lidne voznike (19. člen). Jasno je, da gre tu le 
za izjeme in bo krog upravičencev ustrezno 
omejen. 

Dolžnosti ob prometni nezgodi 

Predpise o dolžnostih ob prometnih nezgodah 
je vseboval že prejšnji zvezni temeljni zakon 
o varnosti cestnega prometa in jih je smiselno 
povezal tudi sedanji, vneseni pa so v novi re
publiški zakon, ker zvezni zakon ni predvidel 
sankcij za kršitve. 
Republiški zakon pa prinaša dve bistveni no
vosti, ki nalagata obveznosti po prometni ne
zgodi: 
a) Prepoved točenja alkoholnih pijač 
Neposredni udeleženec prometne nezgode ne 
sme po nezgodi uživati alkoholnih pijač, do
kler niso opravljena uradna dejanja (50. člen). 
Predpis ima nedvomno namen, da bi se pre
prečili izgovori voznikov, da ob nezgodi niso 
bili pod vplivom alkohola, kar se je doslej do
kaj pogosto dogajalo. 
Zagrožena sankcija za kršitelje tega predpisa 
spada med najostrejše, morebitni kršitelji pa 
se morajo zavedati tudi tega, da bo s tako 
kršitvijo kaj težko prikriti alkoholiziranost ob 
času prometne nezgode. 
b) Dolžnosti organizacij združenega dela ali 
zasebnih obrtnikov 
Kadar organ javne varnosti obvesti javnost, 
da išče neznanega povzročitelja hujše promet
ne nezgode, so organizacije združenega dela, 
ki prodajajo potrebščine za motorna vozila 

oziroma, ki popravljajo motorna vozila, dolžne 
sporočiti podatke o sumljivem kupcu nado
mestnih delov oziroma naročilu popravila. 
Enaka dolžnost je naložena tudi zasebnim 
obrtnikom. 
Organizacije združenega dela morajo v prime
rih takega obvestila pregledati svoja vozila in 
prav tako dati organu javne varnosti podatke 
o morebitnih sumljivih ugotovitvah (51. člen). 
Ti predpisi so uzakonjeni prav gotovo zato, da 
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bi čim bolj omejili primere brezvestnosti po
sameznikov, ki. pobegnejo po hudi prometni 
nezgodi, ki so jo povzročili in seveda, da bi 
bili taki vozniki odkriti in primerno kazno
vani. 

Usposabljanje voznikov motornih vozil 

l. A v t o  š o l a  

Novi zakon prinaša pomembno spremembo v 
sistemu vzgoje voznikov motornih vozil, kar 
zadeva usposabljanje v praktični vožnji. Ta 
del priprave kandidatov je odslej dovoljen le 
avto šolam, ki bodo z organiziranim načinom 
delovanja lahko pripomogle k boljši vzgoji 
voznikov, hkrati pa bo na tem področju omo
gočen učinkovitejši nadzor organov, ki so za 
to pooblaščeni. 
V tem smislu so v osnutku pravilnika o avto 
šolah, ki bo izšel še v tem letu, zaostreni po
goji za njihovo ustanavljanje in delo, tako 
da bodo bodoče avto šole res kvalitetne; s tem 
pa bo dosežena tudi boljša pripravljenost bo
dočih voznikov motornih vozil. 
Avto šole bodo kot doslej organizirale tudi 
teoretični pouk in je prav gotovo v ,interesu 
vseh bodočih voznikov raznih vrst vozil na 
motorni pogon, da se vključijo tudi v ta del 
organiziranega usposabljanja, čeprav tega za
kon ne predpisuje. Avto šole pa bodo morale 
ustrezno organizirati za kandidate za voznike 
posamezne vrste vozil tečaje, skladno s pra
vilnikom o vozniških izpitih za voznike mo
tornih vozil in kmetijskih traktorjev in preiz
kusu znanja predpisov o varnosti cestnega 
prometa za voznike delovnih strojev, moto
kultivatorjev in koles z motorjem (pravilnik 
bo prav tako izdan še letos) in seveda z do
stopnimi cenami. 

2. V o z n i k i i n š t r u k t o r j i 

Vozniki inštruktorji bodo odslej poučevali 
kandidate za voznike le v okviru avto šol. 
Ta določba velja z dnem uveljavitve zakona, 
torej z 19. novembrom. 

Tudi pri vožnji s kolesom moramo upoštevati 
predpisana pravila. Ne pozabimo tudi na 
varnostno urejenost in opremljenost koles! 

Razen te določbe je pomembna tudi omejitev 
časa poučevanja kandidatov za voznike in
štruktorjev v praktični vožnji po cesti. Ta je 
določen za poklicne inštruktorje 8 ur dnevno, 
za nepoklicne pa največ 3 ure dnevno. Omeji
tev ne velja za poučevanje začetnih faz vožnje 
na poligonih (71. člen). 
Od te ureditve upravičeno lahko pričakujemo 
boljšo kvaliteto poučevanja, pa tudi večjo 
varnost kandidatov, samih inštruktorjev in 
vseh udeležencev v cestnem prometu. 
Temu smotru je namenjen tudi predpis v 72. 

členu, ki zahteva popolno treznost voznika 
inštruktorja med poučevanjem kandidata v 
praktični vožnji na cesti, pa tudi siceršnjo psi
hično in fizično kondicijo, ki naj zagotovi 
zanesljivo nadziranje kandidata, ki ga uči. 
Določbe tega člena nalagajo inštruktorju tudi 
dolžnost, da mora v enakem smislu oceniti 
kandidata, ki mu ne sme dovoliti vožnje, če 
podvomi v njegovo sposobnost za varno vož
njo. 

Zdravstveni pregledi 

Tudi na tem področju prinaša novi zakon do
ločene novosti. 
l. Predvsem je treba omeniti obveznost, da 
mora kandidat za voznika motornih vozil ozi
roma kmetijskega traktorja na zdravstveni 
pregled k pooblaščeni zdravstveni organizaciji, 
na območju katere ima stalno ali začasno pre
bivališče. Iz ustrezne obrazložitve predloga 
zakona je razvidno, da je to določeno zato, 
ker te organizacije v večini primerov razpo
lagajo z osnovno zdravstveno dokumentacijo 
o kandidatu oziroma jim bo ta laže dosegljiva. 
2. Uvedena• je tudi določena poenostavitev 
zdravstvenih pregledov kandidatov za vozni
ke. Kandidatu se ne bo treba podvreči komi
sijskemu pregledu, marveč ga bo pregledal 
zdravnik specialist splošne medicine dela, ki 
bo po lastni presoji vključil tudi druge spe
cialiste, če bo podvomil v določene zdravstve
ne zmožnosti kandidata. 
Ta ureditev prav gotovo pomeni določeno raz-

Nameščanje varnostnih ogledal na nepovsem 
varen način 



bremenitev tako zdravstvene službe kot ob
čanov. 
3. Kandidati za voznike, ki jim bo izdano na 
prvi stopnji negativno zdravniško spričevalo, 
bodo v smislu 85. člena zakona zahtevali pre-

. gled pri zdravniški komisiji druge stopnje. 

Kmetijski traktorji 

To poglavje obsega vse predpise novega za
kona, ki zadevajo voznike kmetijskih traktor
jev in ta vozila. 
Na tem področju je največ sprememb v pri
merjavi z dosedanjimi predpisi, iz obrazložitve 
predloga zakona pa povzamemo, da so te spre
membe narekovali tako razlogi kot tudi po
trebe, da je treba modernizirati kmetijstvo in 
mu zagotoviti več delovne sile. 
Z novo ureditvijo, ki prinaša pomembne olaj
šave, pričakujemo, da se bo občutno zmanj
šalo število voznikov kmetijskih traktorjev, 
ki so doslej vozili, ne da bi imeli potrebno 
znanje in spretnosti, pa tudi nadzor nad teh
ničnim stanjem ter vozil bo izboljšan. 
Podrobnosti o novostih na tem področju so: 

l. St a r o s t n a  m e j a  

Vozniško dovoljenje za voznJo kmetijskega 
traktorja bo lahko pridobil, kdor dopolni 15 
let, če opravi vozniški izpit za voznika kme
tijskega traktorja in če je zdravstveno zmožen 
za voznika (77. člen). Dosedanja starostna me
ja je bila 18 let, zato pa je bilo nesorazmerno 
visoko število voznikov, ki so upravljali kme
tijske traktorje brez vozniškega dovoljenja in 
tudi brez potrebnega znanja. 
Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil 
kategorij B, C in D daje vozniku tudi pravico 
voziti kmetijski traktor v cestnem prometu. 

2. I z p i t i n v o z n i š k o d o v o I j e n j e 

Kandidati za voznike kmetijskih traktorjev 
bodo lahko opravljali izpite v vsaki občini (76. 
člen). 

Kje in kako urediti prostor in naprave za igro 
naših najmlajših? Urbanisti, projektanti, še 
zlcisti pa financerji prostorskih ureditev zato 
nimajo dovolj posluha. Vsi pa se hudujemo, 
ko se otroci igrajo po stopniščih, kleteh, 
zelenicah ali celo na cesti. Za rešitev nakaza
nega problema pa je potrebna dobra volja in 
skupno organizirana akcija določenega 
stanovanjskega okolja. Primer za to vidimo 
v enem izmed novih naselij na Vrhniki, kjer 
so stanovalci sami uredili otroško igrišče. 

Novi izpitni program za voznike kmetijskih 
traktorjev zožuje obseg teoretičnega dela de
jansko na tista cestno prometna pravila, ki 
jih mora nujno poznati vsak voznik vozila na 
motorni pogon, praktični del izpita pa obsega 
tudi vožnjo izven cestne površine, ki je za 
voznike kmetijskih traktorjev enako pomemb
na, kot vožnja po cesti (osnutek pravilnika o 
načinu in programu vozniških izpitov). 

Veljavnost vozniškega dovoljenja za vožnjo 
kmetijskega traktorja je omejena na 10 let 
(77. člen). 

Vozniška dovoljenja za vožnjo motornih vo
zil kategorije F (kmetijskih traktorjev) se bo
do zamenjala za nova do 31. 12. 1975. Zame
njavo bo moral zahtevati lastnik {131. člen). 

3. U s p o s a b 1 j a n j e v o z n i k o v 

Kandidate za voznike kmetijskih traktorjev 
bodo poleg inštruktorjev, ki imajo vsaj tri 
leta vozniško dovoljenje za vožnjo kmetijske
ga traktorja, seveda pa tudi potrebno znanje 
in izkušnje, kar bo ugotovil za notranje za
deve pristojni občinski upravni organ, ki bo 
izdal ustrezno potrdilo {66. člen). 

Poudariti je treba, da se bo moral tudi ta 
poučevalec ravnati po določilih, ki veljajo za 
voznike inštruktorje med poučevanjem prak
tične vožnje po cesti (treznost, telesna in du
ševna pripravljenost poučevalca in kandidata). 
Ta ureditev daje velike možnosti za organizi
rano vzgojo voznikov kmetijskih traktorjev v 
okviru kmetijskih zadrug, pa tudi v kmetij
skih šolah. 

4. Z d r a v s t v e n i p r e g 1 e d i 

Kandidat za voznika kmetijskega traktorja bo 
lahko opravil osnovni pregled pri zdravniku 
najbližje zdravstvene organizacije. Smiselno 
pa veljajo tudi zanj določbe, da ga bo zdrav-· 
nik napotil na specialistični pregled, če bo 
menil, da je tak pregled potreben. 

5. Evi de n tir a nj e i n teh n i č n i  
p r egle d 

Doslej je bila registracija kmetijskih traktor
jev izenačena z registracijo motornih vozil, 
torej vsakoletna registracija, v bodoče pa je 
predpisano le evidentiranje ob nakupu. 
Obvezna je odjava ob spremembi lastništva, 
kakor tudi, če je kmetijski traktor uničen, 
odpisan ali odsvojen {96. člen). Prometna do
voljenja za kmetijske traktorje in traktorske 

priklopnike (in registrske tablice), ki so bila 
izdana po dosedanjih predpisih, bo treba za
menjati po izteku veljavnosti. 
Olajšave so dane tudi pri tehničnih pregle
dih, in sicer v tem smislu, da jih bodo oprav
ljale pooblaščene organizacije združenega de
la v vsaki občini (drugi odstavek 99. člena). 
Ta ureditev pa ima tudi varnostni pomen, 
saj bodo odpadle vožnje kmetijskih traktor
jev na daljših relacijah. 
Ostaja pa obveznost vsakoletnega tehničnega 
pregleda, kar je tudi povsem razumljivo, saj 
brezhibnost vozila zagotavlja varnost vozni
kom tako pri vožnji na cesti kot pri uporabi 
traktorja pri delovnih opravilih. 

Delovni stroji, motokultivatorji, kolesa 
z motorjem 

Za voznike teh vrst vozil doslej ni bilo po
trebno vozniško dovoljenje, za vozila pa tudi 
ni bila potrebna registracija. Registracije tudi 
v bodoče ne bo, pač pa bodo morali vozniki 
opraviti preizkus znanja iz predpisov o var
nosti cestnega prometa (61. člen), da bodo pri
dobili pravico voziti ta vozila v cestnem pro
metu, če seveda ne bodo imeli vozniškega do
voljenja za vožnjo motornih vozil ali kmetij
skega traktorja. 
Za opravljanje preizkusa je za posamezne 
vrste vozil predpisana starostna meja: za voz
nike delovnih strojev (bagri, buldožerji, kom
bajni, finišerji in drugi) - 18 let; za voznike 
motokultivatorjev (vozilo na motorni pogon, 
ki ima eno os in največ 16 KS in je konstru
irano tako, da vleče, potiska ali vozi razna 
zamenljiva orodja in priključke ali lahki .pri
klopnik) - 15 let; za voznike koles z motor
jem -14 let. 
Program za preizkus je v osnutku pravilnika 
o vozniških izpitih ustrezno prilagojen. Za 
voznike delovnih strojev in koles z motorjem, 
ki so pogosto v cestnem prometu, je predvi
den enak program iz predpisov kot za voznike 
motornih vozil, za voznike motokultivatorjev 
pa program za voznike kmetijskih traktorjev. 
Preizkus znanja iz predpisov o varnosti cest
nega prometa bodo· opravljali kandidati pred 
izpitno komisijo, ki .  bo pristojna za izpite kan
didatov za voznike kmetijskih traktorjev. 
Kandidat, ki bo uspešno opravil preizkus, bo 
dobil potrdilo, v katerem bo navedeno, katero 
vrsto vozil sme voziti. Veljavnost tega potrdila 
ni omejena. 
Predpisi o voznikih delovnih strojev, moto
kultivatorjev in koles z motorjem se bodo za
čeli uporabljati v enem letu po uveljavitvi 
zakona. 

Kolesarji 

Za kolesa:·je postavlja zakon le starostno ome
jitev za samostojno vožnjo otrok v cestnem 
prometu. Ta meja je 7 let, pri čemer je po
stavljen pogoj, da so se v šolah ali v drugih 
vzgojno-izobraževalnih organizacijah usposo
bili za vožnjo. Sicer lahko vozijo otroci kolo 
v cestnem prometu le v spremstvu odrasle 
osebe (30. člen). 
Dokazilo o usposobljenosti otrok za vožnjo v 
cestnem prometu ni predpisano, vsekakor pa 
bo nadaljevati s prakso, ki je že ustaljena, da 
bodo šole in druge vzgojno-izobraževalne or
ganizacije nadaljevale z intenzivno prometno 
vzgojo otrok in jim izdajale izkaznice, če so 
se usposobili za vožnjo koles v cestnem pro
metu. 
V tem sestavku so nakazane pomembnejše no
vosti novega republiškega zakona o cestnem 
prometu z namenom, da bi koristili sleher
nemu članu naše OZD. 
(Povzeto po OBČAN - št. 24, december 1975) 

In kako je v zvezi s prometno varnostjo 
v naši OZD? 

Na delo v naše TOZD prihajamo z javnimi 
prometnimi sredstvi, vozili posameznih TOZD, 
najštevilneje pa s svojimi vozili {osebnimi 
vozili, motornimi kolesi, kolesi) in seveda tudi 
peš. Vsako leto beležimo ca. 15 O/o nezgod pri 
delu, ki so se pripetile na poti na delo ali iz 
dela in to z raznimi prometnimi sredstvi. 
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Vzroki teh nezgod so najpogosteje v nepra
vilni vožnji (prevelika hitrost, nepravilno za
vijanje, izsiljevanje prednosti itd.). Kot pešci 
pa največkrat prečkamo cesto izven prehoda 
za pešce, ne da bi se predhodno prepričali, ali 
to lahko storimo varno ali ne. Povedati je 
treba, da smo imeli v preteklosti tudi že smrt
ne nesreče na poti na delo in z dela ter da pri 
prometnih nezgodah beležimo največ izgub
ljenih delovnih dni. Bilo je tudi nekaj pri
merov nezgod, ki so pustile za posledico trajne 
okvare poškodovancev - to je določeno stop
njo invalidnosti. 
Nikakor pa ne smemo zanemariti tudi tistih 
prometnih nezgod, ki so se dogodile našim 
delavcem izven dela in zaradi katerih bele
žimo poleg bolečin in materialne škode po
sameznikom, tudi veliko škodo, ki jo zaradi 
tega imata delovna organizacija in celotna 
družbena skupnost. 
Zakone in pravila sprejema vsaka organizira
na družba za zagotovitev določenega reda, za 
postavitev določenih norm po katerih se mo
ramo ravnati. Zavedati se moramo, da zakoni 
in pravila še niso zadosten pogoj za dosego 
reda in urejenosti v družbi. Sprejemati jih 
moramo zavestno in se po njih ravnati s polno 
mero vzgojenosti. Verjetno smo si enotni v 
mišljenju, da je tudi prometna varnost od
visna od vseh nas in ne samo drugih dejav
nikov, na katere se pogosto zgovarjamo, zlasti 
kadar napravimo določeno napako. 
Kot vozniki motornih in drugih vozil skrbimo 
za njihovo stalno tehnično brezhibnost. Pri 
vožnji le-teh pa se pridržujemo vseh predpi
sanih pravil. 
Kot pešci pa se zavedajmo, da nam zakon ne 
daje absolutne prednosti. 
Naj bo leto 1976 za vse nas resnično SREČNO! 

Kakšna je delovna 
sposobnost alkoholika 
v treznem stanju 
Po Hudolin-Rugljevi definiciji velja za kro
ničnega alkoholika, kdor trajno in čezmerno 
uživa alkoholne pijače in pri komer je od
visnost od alkohola tolikšna, da ga privede do 
duševnih motenj ali okvar njegovega lastnega 
psihičnega in fizičnega zdravja, do težav v 
odnosih z drugimi, do škode v socialnem in 
ekonomskem pogledu. Med alkoholike se že 
štejejo tisti, ki kažejo začetna znamenja v 
tem smislu. 
Zeleli smo ugotoviti, katerih zahtevnosti dela 
alkoholik tudi v treznem stanju ni sposoben 
obvladati zaradi specifičnih duševnih in teles
nih motenj, katere povzroča ta zasvojenost. 
Pregledanih je bilo 20 moških starih od 30 do 
46 let, ki so zaposleni v kamniških tovarnah 
kot priučeni delavci, 5 od teh pa ima obrtno 
šolo. Posameznike so izbrali obratni zdravniki 
v dogovoru z njihovo socialno varnostno služ
bo in delovodij. Vsi so bili testirani v stanju, 
ko ni bilo opaziti znakov vinjenosti, spadajo 
pa med kronične alkoholike po zgornji defi
niciji. 
Tako dobljeni podatki nam lahko služijo le 
kot delovna predpostavka (premajhna skupina 
in le en del populacije) ali dobra orientacija, 
saj izbrani vzorec zajema najbolj kritični del 
populacije glede produktivnosti pri delu, pa 
tudi razvitost alkoholizma. Izbran je bil na 
osnovi dolgotrajnih strokovnih opazovanj po
sameznika. 
Merili smo tiste lastnosti, za katere navaja li
teratura, da so po alkoholizmu najbolj pri
zadete, ki so bistvene za varnost in uspešnost 
pri delu v neposredni proizvodnji: motnje v 
gibih (hitrost in preciznost koordiniranja gi
bov rok in oči ter reakcijski čas pri tem, vid), 
koncentracijo pozornosti, prostorsko predstav
ljivost, splošno inteligentnost negovornega ti
pa, osebnostno konstitucijo. 

Analiza dobljenih testnih rezultatov 

M o t o r i k a  

Močno je znižana spretnost rok in zlasti fina 
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motorika - spretnost prstov v smislu zmanj
šane hitrosti gibov. Pri rokovanju z drobnimi 
predmeti pa ni podaljšan le čas, ampak tudi 
lahkotnost in finost rokovanja zaradi tresenja, 
ki je stalen spremljevalec alkoholikov. 
Pri merjenju vidno motorične koordinacije gi
bov rok in oči je zlasti podaljšan reakcijski 
čas. Zanimivo je, da tresenje ne slabša kvali
tete soročnosti, kar je možno zaradi tega, ker 
komandni ročici aparata za merjenje soroč
nosti dajeta oporo in sta kot ublaževalec vsaj 
:fi.inega tresenja. Testna slika kaže torej, da 
alkoholizem ne pušča trajnih motenj pri ko
ordinaciji vida in gibov, kar je tipično za 
vinjeno stanje. 

S p o m i n ,  z a p o m n i t e v  
i n  k o n c e n tr a c i j a  p o z o r n o s t i  

Zapomnitev kot učinkovitost pozornosti pri 
mehaničnem pomnenju je še normalna, ven
dar podpovprečna, kar že predstavlja pro
blem na vseh delovnih mestih, kjer je treba 
koordinirati delo na osnovi vrste menjajočih 
se podatkov. 

D u š e v n e  s p o s o b n o s t i  

Splošna inteligentnost je podpovprečna. Re
zultati se raztezajo od slaboumnosti do pov
prečja, katerega ni nihče presegel. 
Posebej je bil merjen specialni faktor inteli
gentnosti kot najpomembnejši od intelektiv
nih faktorjev pri delu v neposredni proizvod
nji. V povprečju dosegajo spodnjo mejo pov
prečja, katerega meje nihče ne preseže in le 
trije dosegajo mejno defekten rezultat. Celo
ten psihični pregled teh pa kaže, da gre za 
pred alkoholizem telesno pogojeno motnjo. 
Kadar gre za reševanje problemov po vna
prej določeni, naučeni metodi, ni torej bistve
nih motenj. Težave nastopijo, kadar se menja 
način reševanja problemov, kadar gre za p'i
lagoj enost mišljenja, za ustvarjalnost. Alkoho
lik goni staro, kot da si ni zapomnil novih 
elementov, čeprav mu večkrat ponovite nov 
element v stari nalogi. Za alkoholika je torej 
zelo značilno reagiranje na ustaljen način zla
sti v razumskem ravnanju. Težko premaguje 
prepreko novega načina reševanja, čeprav 
istega problema. Samo pri dveh od vseh testi
ranih tega ni bilo opaziti (pri obeh pa je opa
ziti znake, ki so značilni za duševne bolnike 
- ni pa nujno, da gre za psihozo). 
Pri alkoholiku je torej znižana razumska sto
rilnost, ker ni sposoben povezovati novih spo
znanj s prejšnjimi izkušnjami ali stare izkuš
nje povezovati na nov način, v nove kombi
nacije, ustvarjalnost, spodbudnost. 

O s e b n o s t n i  o d k l oni 

Od 21 testiranih jih 12 kaže znake možganskih 
poškodb. Pri ostalih devetih so znaki živčno
sti, kakršno reagiranje je značilno za vse, 
povezani z znaki značilnosti za duševne bolez
ni. Le pri treh je opaziti živčnost. 

Analiza podatkov o bolezni 

Od 22 pregledanih jih je 12 navajalo od 1 do 
4 poškodbe, ki so jih preboleli v času izpred 
zadnjih 10 let in katerih vsaka bi lahko bila 
povezana tudi s pretresom možganov. So pa 
samo 3, ki niso doživeli nobene zgoraj opre
deljene poškodbe v času do zadnjih 5 let. Od 
teh treh je eden kot otrok prebolel meningitis 
in davico, za enega mati poroča, da je bil 
rojen v zelo težkem porodu (prvi porod, zelo 
težak otrok, dolgotrajno rojevanje doma), tret
ji pa kaže znake duševnih bolezni. Tudi ti trije 
pa v zadnjih petih letih že navajajo zgoraj 
opredeljene poškodbe oziroma nesreče. 
Težko, da je taka pogostost nesreč in poškodb 
slučajna. Potrebno bi bilo na večjem številu 
preveriti hipotezo, da imajo alkoholiki že pri
marno neke psihične prizadetosti - motnje, 
ki tvorijo za razvoj alkoholizma in da je alko
holomanij a drugotnega značaja, kar bi zahte
valo velike osebnostne razlike v postopkih za 
ponovno vključitev alkoholika v družbo. 
Zdravljenje alkoholizma naj bi vsebovalo tudi 

razrešitev osnovnega vzroka (zdravljenje ali 
poklicna preusmeritev na taka delovna me
sta, ki ne zahtevajo takih sposobnosti, ki so 
pri določenem posamezniku motene, da bi ta
ko obšli sposobnostni manjko), zaradi katere 
prizadeti naravnost ustvarja konfliktne situa
cije in si tako ustvarja pritisk okolja nase. 
Ze podatki o bolezni kažejo, da je med obrav
navanimi alkoholiki še več takih z okvaro 
možganov. četudi gre za majhno možgansko 
prizadetost, se ta kaže kot svojstveno pona
šanje: nemirnost gibov, slabe zavore v čustvo
vanju, kar spremljajo motnje v razumskem 
dojemanju določene vrste problemov (moten 
je eden ali več razumskih faktorjev) in ima za 
posledico svojstven način reševanja vsako
dnevne problematike. 

Zaključki 

S p o s o b n o s t n a  s l i k a  k r o n i č n e g a  
a l k o h o l i k a  v t r e z n e m  s t a n j u  

Alkoholik je tudi v treznem stanju manj spo
soben za dojemanje novega. Dobro se počuti 
pri delu, ki se ponavlja. Na različne zahteve 
okolja reagira na ustaljen način, stereotipno 
in tako reakcije pogostno niso ustrezne. Zato 
vsaka sprememba na delovnem mestu ogroža 
njegovo varnost. Zaradi prvotnih motenj za 
posameznika značilnih razumskih sposobnosti 
ta določene problematike ni sposoben razumeti 
niti kot problema in še manj posledic. Vsak
danje delovne in socialne probleme vidi tako 
z manj vidikov, pa jih zato rešuje po svoje, 
drugače in zelo težko se prilagodi mnenju 
drugih. Tako ni sposoben za delovna mesta, 
ki zahtevajo ustvarjalnost v navezavi stikov 
z drugimi ljudmi, čeprav zna biti tudi prav 
zabaven. 
Kroničnega alkoholika tudi v treznem stanju 
spremlja tresenje, ki vpliva zlasti na fine 
gibe. Prizadeta je zlasti lahkotnost in natanč
nost spretnosti prstov. Tudi hitrost dela je pri 
tem upočasnjena. Kronični alkoholik ni spo
soben za delovna mesta, ki ves delovni čas 
zahtevajo vsaj normalno spretnost prstov. 
Reakcijski čas, tj. čas, ki traja od takrat, ko 
je naredil napako, do takrat, ko jo ustrezno 
popravi, je zelo podaljšan, zato kronični alko
holik ni varen na delovnih mestih, ki zahte
vaj o, čeprav le občasno, hitro in pravilno od
zivnost. 
(Zanimivo bi bilo vedeti, koliko se reakcijski 
čas in spretnost prstov z zdravljenjem alko
holizma normalizira, tj. ali alkoholizem pri
zadene spretnost samo ali ne zniža storilnost.) 

(Povzeto po »OBČAN«, št. 10/75) 

Naši člani spet 
med krvodajalci 
Vrhnika je imela v letu 1975 določena dva 
dneva za krvodajalstvo: 19. november in 9. 
december. 
Zaradi velikega pomena te akcije smo se v 
naši temeljni organizaciji na Vrhniki spet 
resno lotili priprav, da bi akcija uspela. S 
pomočjo posameznih delavcev, ki so zavzeti 
za krvodajalstvo, nam je uspelo zbrati 120 
prijavljencev iz usnjarne, ščetinarne in skup
nih služb. 
Pri oddelkovodjih smo kot običajno naleteli 
na veliko razumevanje in podporo. Glede na 
potrebe v proizvodnji je bilo določeno, kdaj 
so posamezniki lahko šli na odvzem krvi. Ve
činoma so odšli 19. novembra. Tisti, ki jih na 
ta dan v proizvodnji niso mogli pogrešati, so 
odšli na odvzem krvi 9. decembra ali pa še 
pozneje. 
Kot vsako leto je bilo med krvodajalci dosti 
naših sodelavcev, ki so krvodajalci že več let. 
Vključilo se je tudi precej mlajših delavcev, 
kar da slutiti, da bodo tudi naslednje krvoda
jalske akcije uspešne. 
Značilnost te akcije je bilo povečano število 
krvodajalcev med delavci iz drugih republik, 
kar pomeni, da se tudi po tej plati vključujejo 
v življenje v naši sredini. 



Pet naših krvodajalcev je bilo naprošenih, da 
so dali kri neposredno pri operaciji dveh 
otrok: desetletnega dečka in dveletne deklice, 
ki sta bila operirana na srcu. Besede krvo
dajalca, ki je šel dat kri na dan operacije 
desetletnega dečka: 
»Rad grem dat kri. Dobil jo bo fant take sta
rosti kot je moj poba.« 
Notranje zadovoljstvo teh krvodajalcev, ki so 
dali kri neposredno otrokom pri operaciji, je 
bilo torej še bolj občuteno. 
V naši sredini je precej mladih in zdravih, ki 

Tvoja kri rešuje življenja! Največje zado
voljstvo vsakega krvodajalca je, da_ s pleme
nitim dejanjem pomaga sočloveku. Zato vsi, 
ki vam zdravstveno stanje dopušča odvzem 
krvi, pa ste do sedaj ostali brezbrižno ob 
strani, razmislite, morda bo vam in vašim 
najdražjim tudi kdaj potrebna kri znanega 
ali neznanega sočloveka! 

Pri čakanju na vrsto se marsikateremu 
krvodajalcu rojeva občutek tesnobe 
in napetosti 

niso še nikoli dali kri. Večinoma jih zadržuje 
strah pred iglo. Upamo, da bodo do naslednje 
krvodajalske akcije ta strah premagali, da se 
bodo tako vrste naših krvodajalcev pojačale. 
Saj je potreba po krvi zaradi številnih nesreč 
vse večja in večja. S. Z. 

Vrhnika v ogledalu 
Nekaj vtisov z zbora občanov 
Krajevne skupnosti Vrhnika 

Vedel sem, da bo na zboru zanimivo in živah
no in nisem se prevaral. Prišlo je veliko ob
čanov, med njimi pa ni bilo tistih, ki bi naj
bolj sodili tja. To je nekaterih odgovornih to
varišev, ki se jezijo, če občani pokažejo na 
njihove nepravilnosti. Zakaj ne pridejo pred 
zbor, da bi ljudem razjasnili nejasne stvari o 
katerih je govora? če bi se omenjeni dosledno 
držali sklepov 10. kongresa in pisma tov. Tita 
o odločanju delavcev in občanov, se o marsi
kateri stvari ne bi sklepalo le v ožjem krogu, 
ampak v prisotnosti delavcev in občanov. 
Zvrstilo se je veliko vprašanj in mnenj in naj 

Na zboru občanov v KS Vrhnika 

V novembru je imel samostojno razstavo 
v družbenih prostorih TOZD usnjarna 
Vrhnika Lovro Novinšek 

jih vsaj nekaj naštejem. 
Postavljeno je bilo vprašanje, kdo je odobril 
tak vrstni red zidave blokov - kot na primer 
solidarnostnega, ki je do kraja izdelan, nima 
pa centralne kurjave, ne kanalizacije in zato 
ni vseljiv. Vemo pa, da mnogo ljudj. čaka v 
neprimernih stanovanjih na človeka vredne 
prostore, pa zaradi takšnih in podobnih »kik
sov« ne morejo do njih. 
Nekdo je sprožil vprašanje, zakaj se pri grad
njah, posebno pri nizkih, ne planira za daljše 
obdobje in ne le od danes do jutri. Potem ne 
bi prišlo do problemov, da manjka vode, da 
je nezadostna kanalizacija itd. Zakaj se to ne 
uskladi in reši kakor je treba? 
Nekateri so želeli vedeti, kdo je odobril -
ker občani o tem niso sklepali -, da gre de
nar od vodarine za šp?rtne namene, po drugi 

strani pa je vodovod v kritičnem stanju! 
Ljudje obolevajo zaradi nezdrave in okužene 
vode, denar namenjen izboljšanju le-te pa 
gre brez vednosti in soglasja občanov v druge 
namene. Je tako prav? Prvo je vodovod in iz
boljšanje prehrambene preskrbe in šele po
tem naj pridejo na vrsto trim steze in igrišča, 
je bilo slišati iz klopi. Šport v pametnih in 
pravih mejah krepi telo, ampak bolan človek 
se s športom ne bo ukvarjal, ker bi najprej 
iskal zdravja. Zdravja pa brez zdrave vode ne 
bo!!! 
Kritičen problem je na Vrhniki tudi preskrba 
in to ne samo živilska; kot na primer sadje 
in zelenjava, ki premore eno samo prodajal
nico. Vemo, da Vrhničani po vsako večjo stvar 
gredo v Ljubljano, ker imajo tam večjo in 
boljšo izbiro in pa kar je še kako važno: 
včasih kar občutno nižje cene. Kdaj bo na
stopil čas, ko bodo prišle tudi vrhniške trgo
vine na zeleno vejo in ne bodo capljale za 
razvojem kakor bolna kura za jato. 
Veliko je bilo govora o onesnaženem okolju, 
ki je za Vrhniko stalni problem. Stalni pro
blem pa je tudi to, da s tem v zvezi nihče nič 
ali skoraj nič ne pokrene. Kaj nam pomaga 
kar naprej o tem trobiti, če pa se vse skupaj 
ne premakne z mrtve točke niti za mišji rep. 
Kje so inšpektorji in zakaj dobivajo plačo? 
Nekdo mora biti za to odgovoren in ukrepati; 
ne pa, da se stalno gremo papirnato vojsko, 
od katere nima nihče, razen papirnice, koristi. 
če se ozremo po naših lepih pokrajinah, po 
naših turističnih točkah in drugod, bomo vse
povsod našli prav vse kar nekateri zavržejo 
in odvržejo, kjer in kadarkoli jih je volja; da 
bi bil kdo za to poklican na odgovornost in 
kaznovan, ne, to pa se ne pripeti in zato ni 
nič čudnega, da se onesnaževanje nadaljuje 
in vleče kakor pogovori o razorožitvi. O stva
reh se vse preveč govori, premalo pa ukrepa! 
Ali bodo odgovorni možje kaj ukrenili ali 
bodo raje vtaknili glave v pesek kot noj, da 
ne bodo videli in duhali nesnage? Za vse take 
in podobne stvari imamo odgovorne službe in 
lahko se vprašamo: Zakaj ne ukrepajo? 
Veliko so občani govorili o šolstvu. Premalo 
se da za šolstvo. Občutno manjka prostorov. 
Kako naj razpravljamo o celodnevni šoli, ko 
pa še za dvoizmenski pouk primanjkuje pro
stora. 
Tudi vrtec je premajhen, saj kar okoli sto 
družin čaka, da dajo svoje malčke v varstvo. 
Predlog je bil, naj bi se na primer pri sto sta
novanjskem bloku ali pri več že obstoječih 
blokih predvidela ena soba v kateri bi bil 
vrtec za tisti blok ali za več blokov skupaj. 
Tako otrokom niti ne bi bilo treba pozimi iz
pod strehe, starši 'pa bi, brez skrbi za svoje 
najmlajše opravljali svoje poklicno delo. Ko 
so bile ustanovljene samoupravne interesne 
skupnosti, je bilo govora, da se bo zmanjšal 
občinski aparat, ker bo upravljanje prehajalo 
na široko maso ljudi, vemo pa, da se je ta 
aparat še povečal, o čemer je bilo že predhod
no govora na zboru krajevne skupnosti. Samo
upravne interesne skupnosti pa še danes ne 
opravljajo normalno svojega dela, ker jim to 
ni omogočeno. Vprašanje so prostori, personal 
itd. Zakaj tako? Kdo bi na tem področju mo
ral izvesti sklepe 10. kongresa in smernice 
pisma tov. Tita. 
Znano je, koliko je stal vodovod Dragomer
Log, sedaj pa ni vode, da bi jo spustili v cevi. 
Kdo je prej zagotovil napeljavo, kakor pa 
vodo, zakaj sedaj ležijo mrtvi milijoni??!! 
še bi lahko naštevali probleme iz vrhniškega 
ogledala, pa_ naj bo za danes dovolj. Mislim 
pa, tako kot večina, da je skrajni čas, da že 
enkrat stopimo na jasno začrtano pot - pot, 
ki jo je začrtal 10. kongres in tov. Tito -, ne 
pa da se na razne načine išče luknje v zako
nih in izigrava uredbe. 
čas gre naprej, stopimo v korak z njim in ni
kar ne zaostajajmo! Naj bo naš kraj, naše 
mesto, raje primer v dobrem, v pozitivnem, 
kakor pa da bi bilo ravno nasprotno! P. T. 
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Okrogla miza v Ljubljani 

Športna rekreacija 
delavcev znatno poveča 
fukcionalno in delovno 
sposobnost 
(Posvetovanja o zdravstveni rekreaciji delav
cev se je udeležil tudi naš član uredniškega 
odbora) 
Zavedamo se, da s šporitno rekreacijo ne bo-
mo odpravili vseh neželenih pojavov bolez
ni, motoričme nespretnosti, nepazljivosti in 
nesreč pri delu, lahko pa veliko prispevamo 
k preventivi, zdravemu načinu življenja, či
stosti, spretnosti in vsemu tistemu, kar sodi 
k delovni sposobnosti. 
Delavec pomeni v ,produkcijski verigi stroje·.r 
in ljudi le nezmaten člen. Na delovnem mestu, 
kjer je naj-večkrat sam s svojim strojem, ne 
more celo-vito sodelovati, ker je zaposlen le 
parcialno, zato pa 1to lahko stori v pos1arrnez
nih rekreativnih, športno-rekreativnih ali 
dr,ugih dejavnostih. 
S tem izvlečkom misli iz referatov prof. Ula
ge in ,asistenta z Visoke šo'le za telesno kul
turo je podana osnovna misel o potrebi de
lovnih ljudi v Slloiveniji ,po rekreativcnosti, ki 
je bila do sedaj zelo zanemaxjena. Kako ak
tualna so ta vprašanja, lahko sklepamo po 
tem, da v Sloveniji zaradi bolezni vsak dan 
ne dela 29.000 delavcev, zaradi nesreč pri de
lu pa ne dela še nadaljnjih 3000 dela•vcev. 
Te znane ugotovitve so poudarili za okroglo 
mizo 14. XI. na temo Zdriavstvena rekrea
cija delavcev pod okriljem Delavske enotno
sti v sodelovanju z republiškim svetom zveze 
sindikartov Slovenije in ,podjetjem Plava la
§Una iz Poreča, ki ilma na področju rekrea
tivnega oddiha nadveč izlrušenj. 
V razpravi je tov. Franc Drobež (Slovenija
les) poudari:!, da še ni rešen problem usmer-
janja sredstev za rekreativno dejavnost. Re
wes, ki ga) vsako leto izdvajamo- za rekrea
tivno dejavnos1t, se priliva dejansko v osebne 
dohodke. Znatna s-reds"bva, -oddvojena zdrav
stvu, niso najbolj koristno uporabljena. Nam
reč, .siplošna zdravstvena služba da malo na
potkov oZliroma usmeritev za preventivno 
zdravljenje. Za večino pacientov im. zdravnika 
je dovolj, da pacient dobi zdravila, ki jih 
upombi aili pa tudi ne. Predlagal je, da zq 
obwele delavce, ki jih pošiljamo na zdrav
stveno-rekreativni dopust plača penzionske 
storitve delovna organizacija, zdravstveno
preventivno službo pa skupnost zdravstvene
ga za-varovanja. (V OZD IUV imamo, ta na
čin rekreativno-zdravstvenega usposabljanja 
že vpeljan.) 
Predstavnik Pivovarne Union, tov. Zoran 
Kost, je seznanil prisotne, da so v njihovi or
ganiizaciji prek 10 OSO poslali 30 delavcev 
v P1avo laguno, da spoznajo potrebo po re
kreaciji. Dela,vci so del dopusrta porabili za 
to rekireacijo. Sredstev, -namenjenih za rekre
acijo, ne bodo koristi1i za povečanje lastnih 
domov, temveč bodo vlagali v organizacije, 
ki se že s tem ukvarijajo. 
Glede pošiljanja obolelih dela1Vcev na zdrav
ljenje je tov. T<Jn.i Hančič - OZD Zasavski 
premogoivniki dal kritično pri:pombo, da so ti 
ljudje deležni le kurativnega zdravljenja, ne 
pa preventivne.ga. Za rekreacijo so po-rabili 
350.000 N din, na zdravljenje pa s·o poslali 
193 ljudi. 
V OZD Krka namenijo znatna sredstva za 
rekreacijo - 500.000 N din. čez 700 delavcev 
ima smučairs�o opremo s pomočjo - odplače
vanje opreme v obrokih, nabav'rjene direktno 
pri proizvajalcih. Delavci, ki b-0lujejo na 
sklepih, so deležni kurativne telovadbe, ki jo 
vodi specialist. Sredstev jim ne manjka, 
manjka jim strokovnega kadra. F. R. 
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Tisti, ki so prejeli odločbe za vselitev v soli
darnostna stanovanja, si najbrž niso želeli 
lepšega darila ob novem letu 

Udeleženci na svečani akademiji v počastitev 
dneva JLA - 22. december 

Na 18. republiški razstavi fotografij je sode
lovalo 87 avtorjev in 20 fotoklubov SRS, kar 
dokazuje, da iz leta_ v leto dobiva ta veja 
umetnosti pri nas več simpatizerjev. Pokro
vitelj te uspele razstave fotografij je bila naša 
TOZD usnjarna Vrhnika 

Fotoreporta�a 

Fotoreportaža 

s 
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Samoustvarjalci filma Med strahom in dolž
nostjo, po končani premieri na Vrhniki 

Dobro organizirana nabava ozimnice, kvali
tetni sadeži in zadostna kol�ina, so pri
pomogli, da je odpadlo prerivanje in prere
kanje pri prevzemu. Sindikalnim delavcem 
lahko izrečemo zato priznanje, še zlasti, ker je 
ta akcija skorajda ena izmed najuspešnejših 
v paleti dela sindikalne organizacije 

Režiser filma »Med strahom in dolžnostjo« -

Vojko Duletič 

Fotoreportaža 

Avtor literarne stvaritve, po kateri je bil 
posnet celovečerni f'ilm »Med strahom in dolž
nostjo« Karel Grabelšek (na sliki desno) 

Slavnostna seja šahovskega kluba Vrhnika 
ob praznovanju 50-letnice kluba 

Fotoreportaža 
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Od vsepovsod 
REKORDEN IZVOZ GOVEJIH KOŽ IZ ZDA 

V ZDA beležijo že od začetka letošnjega leta 
(1975) močno povečan izvoz kož. To povečanje 
znaša v primerjavi z letom 1974 v prvem pol
letju kar 25 O/o več. Pričakujejo, da bodo v 
vsem letu 1975 izvozili več kot 22 milijonov 
kož. Ker bodo naklali 42 milijonov glav go
veda domači usnjarji pa predelajo vsega 17 
milij�nov kož, jim ostane višek za izvoz, tj, 
25 milijonov kož letno. Zaradi tega računajo, 
da se v ZDA usnje ne bo podražilo. 

ABC, december 1975 

MOČAN PORAST PROIZVODNJE 
ŠPORTNIH ČEVLJEV V ZRN 

Firma Rudolf Dassler KG Herzogenaurach, ki 
izdeluje športne čevlje »PUMA« računa, da bo 
imela letos preko 150 milijonov prometa, kar 
je 48 O/o več kot leto prej. Zaradi tega so mo
rali povečati upravo za 4 osebe, število vseh 
sodelujočih pa se je povečalo na 3500 oziroma 
za 50 O/o. Recesije sploh ne občutijo, niti doma 
niti v izvozu, ki znaša 60 O/o njihove proizvod
nje. Cen ne bodo povečali najmanj do marca 
1976. »PUMA« ima zastopstvo v 138 deželah 
po vsem svetu in lastno proizvo�njo v Ju�?:slaviji, Avstriji, Italiji, Poljski, AvstrahJ1, 
Braziliji in Afriki. 

GVATEMALA GRADI USNJARSKI 
ŠOLSKI CENTER 

Mednarodna organizacija Združenih narodov 
ILO (Internatdonal Labom· Organization) dn 
vlade Španije, Kanade, Italije in Holandije 
bodo pomagale Gvatemali pri gospodarskem 
razvoju. Španija bo prispevala 0,85 milijona 
dolarjev za tekstilni laboratorij in konfekcij
ski šolski center, Italija 0,3 milijona dolarjev 
za gradnjo šolskega centra za usnjarsko in
dustrijo, Kanada 1,4 milijona dolarjev in Ho
landija 0,8 milijona dolarjev za industrijske 
poklicne šole. Za koordinacijo in izvedbo 
objektov bo skrbela ILO. 

INDONEZIJSKA POLICIJA ZAPLENILA 

REKLAMNI ČEVELJ 

Neka trgovec s čevlji v indonezijskem mestu 
Bandung je dal izdelati 250 kg težak in 2 m 
visok reklamni čevelj, iz treh kravjih in ene 
krokodilove kože - za 250.000 rubij. čevelj je 
javno razstavil in obljubil vsakomur, ki bi ga 
dvignil nagrado 1 milijon rupij oziroma 2400 
dolarjev. Interesentov je bilo toliko, da so se 
nekateri morali povzpeti na zid, ki se je pod 
njihovo težo podrl. Pri tem je bilo 19 gledal
cev težje in lažje poškodovanih. Iz varnostnih 
razlogov je potem policija čevelj zaplenila. 

ŽABJI ČEVLJI IZ MEHIKE 

Po več letih so se na trgu zopet pojavili 
čevlji iz žabjega usnja, katerega je v zadnjih 
letih primanjkovalo. Po zadnjih informacijah 
bodo mehiške usnjarne letno ustrojile 100.000 
kož in dobavile tržišču. Moški žabji čevlji 
bodo v Mehiki stali 24 dolarjev par, ženski 
pa 18. ABC, december 1975 

IND.IJSKO PASJE USNJE 

Blizu mesta Nesapakkam v Indiji bo Madras 
Corp. zgradila usnjarno, ki bo predelovala 
kože poginulih živali. Iz pasjih in drugih kož 
bodo izdelovali usnje in usnjene izdelke. 
Usnjarna bo v sklopu kafilerije. 
Dr. Baktavatsalam iz Centra za koriščenje ži
valskih stranskih proizvodov izjavlja, da pasja 
mast daje zelo mehko usnje in bo lahko za
menjala uvozno spermovo olje pri maščenju 
usnja. Leather, december 1975 

DOBRA REKLAMA ZA PRAVO USNJE 

V Wiesbadnu (ZRN) je bila na gospodinjski 
razstavi, ki jo je obiskalo več kot 150.000 obi
skovalcev, razstavljena ogromna goveja koža 
za tapeciranje. Surova koža 1,1 tone težkega 
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bika je tehtala 90 kg in v usnjarni Lindgens so 
iz nje izdelali zelo mehko napo, težko le 4 kg. 
Razpisano je bilo 50 nagrad za tiste, ki bi čim 
bolj točno uganili njeno površino. Od 2000 oce
njevalcev, ki so velikost cenili med 2,5 m2 in 
36,5 m2

, je devet uganilo točno mero kože -
9,2 m2

• LH 48175 

Razprava 
o sistematizaciji 
pri Petelinčkovih 
Pri PetelinokotVih so se dogovorili, da napra
vijo sistemizacij.o delorvnih mest. Vsakdo iz
med članov družine je dobil čisto pofo pa
pirja, kjer je opisal svojo odgotVornost, orga

-: nizacij,ski profil, delovna sredstva, varstvem 
in psihofizični profil. Tašča, ki je običajno 
po ves dan pletla in spletkairiila, je proitesiti
rafa že rv začetku, da je ena pola papirja za
njo premalo, češ, da ne bo mogla vsega opi
sati na eno samo rpolo. 
Po enomesečnem ;premoru so pripravili raz
pravo. že v začetku se je zataknilo, kdo s 
kom sodeluje. Koordinato,r tašča trdi, da so
deluje z vsemi, razen sosede Kocjanke, ki da 
je tako visoka, da ji nič ne pove, čeprav 
ona natančno ve, kako se mladi pri njih sitail
no prepirajo. žena Klotilda je naštela vse od 
mesa1rja, dimnika-rja in inkasanto·v, tako da 
je oče Petelin že rposumil, če le ni mai1o 
preveč zanemarjen zaradi teh zunanjih so
delavcev. Najstnica Polonca je v tej rubriki 
zamolčala, da tesno sodeluje s študentom 
Štefanom. Tašča je namreč preurejala več
krat posxedovani referat o njeni prihodnosti, 
češ naj se raje ogleda za fantom, kot je avto
liča,r Polde ·v 2lgJornjem naclis.tr,opju. Kaj po
maga njenemu očetu diploma ekonomije, če 
si ne zna poiskati popoldanskega zas1lužka, 
doma pa še varn•valke ne .zna ,zamenj aiti. Oče 
Petelin je imel naštete le člane diružine, sam 
zase si je mislil, da bi mu zunanji sodelavci 
ocenili sodelovanje s taščo dvojno. 
Za organiizacij,ski profil ni poitrebno poudar
jati, kdo je imel rubriko <izpolnjeno in kdo 
ne. Ker je imela tašča 'Zla .delovna sredstva 
naveden tudi jedilni pribor, resda j,e bil pre
je njen, si je oče Petelin dopolni,! to rubriko 
s krožniki, saj vendair je iz njih. Pri delov
nih nalogah je imel oče Petelin rubriko· pol
no za izvrševanje hišnih opravil, dočim sta 
imeli žena in tašča v,pisano lmllltrolo nad iz
vršenimi oipra,vili. Tu-i kemijskih vplivih je 
imel ženski del osnovne celice družbe vpisan 
smrad, zaradi vonj.aiv, tki so se pojavile, ko je 
Petelin ves prepoten ,prišel ,s kakega vtl'loče
ga sestank,a in si sezul čevlje. Plini pa so se 
razvijati zaradi vinjakov, ki jih je oče od 
časa do časa StPil s kolegi, ko so mimogrede 
stopili na kavo. Po njegovi nav,edlbi za TO[lot 
nad 90 db p.a se ni nobena ,sipomnila, da je to 
njihovo regljanj,e. Za kadrovski profil ni bi
lo važno, kaj kdo napiše, ker ni bila možna 
reelekcija. N. N. 

Ob uspeli razstavi 
malih živali na Vrhniki 
Zimski meseci so za razstave malih živali 
najbolj primerni in tako je tudi DRMZ iz 
Vrhnike priredilo v času od 12.-14. decembra 
svojo letno razstavo. Razstavlj,ali so samo čla
ni društva, to so rejci iz Vrhnike in bližnje 
okolice, v lastnih kovinskih zložljivih kletkah. 
Namen razstave je bil ta, da prikažemo obi
skovalcem lepoto, vrednost in gospodarsko 
pomembnost posameznih živali in da bi s to
vrstno propagando zbudili zanimanje za vzre
jo malih živali. če torej gledamo na letne raz
stave kot obiskovalec, kot ljubitelj malih ži
vali, lahko ugotovimo, da je vrhunec vsakega 
aktivnega društva rejcev malih živali - letna 
razstava; to naj bi bil nekakšen pregled ak
tivnega delovanja DRMZ, strokovnega napre
dovanja - povezovanja z ljubitelji malih ži
vali in še nekaj: take razstave naj bi pokazale 
in dokazale, kako so se oziroma se znajo dru
štva RMZ sploh vključevati v sodobne tokove 

življenja. Letošnja razstava, čeprav zanjo ni 
bilo dovolj reklame, je bila kar dobro obi
skana. In ko sem opazoval, sem kaj kmalu 
spoznal, kaj jih privlači. Naj to ugotovitev 
zapišem takole: Skoraj sleherni obiskovalec je 
bil začuden, presenečen, zakaj v naših klet
kah so bile živalce kot na dlani vidne in ve
čina obiskovalcev sploh še ni imela mož
nosti, da si ogledajo razstavo v razstavnih 
kletkah, izdelanih po mednarodnem standar
du. 
Razstava je bila dobro obiskana, kar doka
zuje, da sta zanimanje in ljubezen do teh 
malih živalic precejšnja. številni obiskovalci, 
posebno pa naši malčki iz varstva in pionirji, 
katerih se je prek 1500 brezplačno ogledalo 
razstavo, so bili presenečeni nad lepo ureje
nim razstavnim prostorom in lepimi primerki 
malih živali, katerih smo našteli okrog 186 in 
sicer kuncev, kokoši, golobov, okrasne perut
nine, zlatih fazanov, pegatk, rac in kuncev 
rexi. Kakorkoli že je, števiilni obiskovalci so 

Z razstave malih živali: zajci »nemški lisec« 

lahko videli lepe primerke 1snežno belih golo
bov t. i. pasme King. Podobno je bilo s 
kunci, saj so bili razstavljeni razni primerki 
nemškega lisca, dalmatinskega rexa, renskega 
lisca, tilngerja, francoskega sreberca, belgij
skega orjaka, sivega, železno sivega, črnega in 
belega. 
Med perutnino so vzbujali občudovanje pe
gatka, okrasna perutnina in kokoši kot so 
galopatke, grahasta plimutka, zlata italijan
ka, zlata amerikanka in australorp. Nekakšna 
posebnost so bili zlati fazan in pa črne race. 
Sploh pa je bila kakovost razstavljenih živali 
na evropski ravni, to pa je v ponos društvu 
kot prireditelju, predvsem pa vztrajnim go
jiteljem malih živali. O. J. 

Francoski predelovalci 
kož drobnice so dali 
znak za preplah 
V nadaljevanju objavljamo pismo, ki sta ga 
J. P. Gauthier, ;predsednik Centra v Maw
metu in pa predsednik Zveze francoskih pre
delovalcev kož drobnice, ter P. Vassiere, pred
sednik Centra Grohlet, naslovila l. septembxa 
na Jean-Pierre Fourcadeja, ministra za go
spodarstvo in fina,nce. 
G001Pod minister, 
Vi ste odprli mednamdni teden usnja. Ob tej 
priliki dorvolite Centroma v Grohl.eu in Ma
zametu, ki sta predstavnika fr.ancoskih pre
delov.alcev kož dr10bnice, torej industrije, ki 
je naklonjena izv,oou (43 O/o), de. poskusita pri
tegniti Vašo ,pozornost in Sli.cer v upanjlll, g. 
minister, da bi ju tudi raziumeli. 
Francooke usnj,a,rne, ki predelujejo kože drob
nice, so v nevarnosti, ,v sm:ritni nevarnosti, 
obenem pa tudi vse ,nanje vezane sitroke. 
Naši klici za preplah so ostali do danes brez 
odmeva. 
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Danes ni več mogoče, da bi naša podjetja, 
r,ojena iz dela več generacij, lahko še naiprej 
prenašala strašne posledice političnega in go
spodarskega oklevanja, za katera pa niso od
govorna ta ,podjetja. Cez nekaj tednov bomo 
morali odpusti!ti velik del 21aiposlenih, razen 
če se ne bo ·21godil čudež, v katerega pa si nQ
hče ne upa verjeti. Vzrok za to pa je, da se 
nad splošno krizo, katere žrtev je tudi naša 
dežela, postavljajo še specifični razlogi naše 
industrije. 

V deželah 
v razvoju 

v 
Franciji 

Domače obremenitve 1 10 do 30 
Pomoč izvozu 25 do 50 °Jw O 
Pristojbine za izvoz 50 do 160 O/o 5 O/o 

ekspanzija agonija 

Torej moramo za ceno lastnega obstoja za
htevati hi:tro nadomestilo za te raZilike. 
Hočemo se boriti. 
Radi se borimo. 
Vendar z enakim orožjem. 
Tudi tehnično smo dovolj dobro opremljeni, 
da nam ni potrebno iskati rešitve na tej poti. 
Svet ne pozna čudežnih inves,tidj, kjer ne bi 
bilo nezaposlen1h. 
Zaradi 1tega je (P'Otreben odgovor brez izmi
kanja; imamo, iP'raivioo, da ga izvemo. 
Ali je naša ·stroka v velikii igri izmenjiav ob
sojena? 
Ali s,te se že odločili, da j,o zapusUte? In to 
brez o,poziori1a. 
Ali naj ,to pomeni, da bomo morali na eko
nomskem zemljevidu mnogih področij naše 
dežele zbrisati usnjarskio industrijo? 
Gospodi minister, morda nam boste s svojtm 
odg{)IVorom ohrnnili upanje. 
Vaš molk bi pomenil priznanje. 
Pdz,nan(ie, da Vas naša usoda ne zan1ma, 
prarv tailm pa rtudi ne usoda nekaj sto tisoč 
delavcev Francije, ki so se do sedaj ;preživ-
1.ja�i z deLom, ki ga imajo !l'adi. 
V pričakovanju Vašega odgiovor.a, gospod mi
nister, bomo še bolj pozor,ni in v tem upanju 
Vam pošilj:amo i!Zlra,ze globokega spoštovanja. 

1 Predsednik Centra v Grohletu: 
P. Vaissiere 
Predsednik Centra v Mazametu: 
J. P. Gauthier 

(Op. ur.: Kot je razviidno iz članka, imajo 
usnja,rji tudi drugod v svetu določene težave, 
ki jih ne morejo Salltli odpraviti) 

Gradnja rokometnega 
· doma Šmartno 

Ko je Občinski strelski odbor Litija pred 
kakšnimi petnajstimi leti dal pobudo za iz
gradnjo strelskega doma v Litiji, je le malo
kdo pomislil, da bodo strelci izvajali svojo 
dejavnost v tem domu komaj deset let. V tem 
obdobju je dosegla ta športna panoga lepe 
rezultate, tako v kvaliteti kot tudi množič
nosti, zlasti med mladino. 
žal je pred dobrima dvema letoma zaradi 
gradnje nadvoza prišlo do rušenja strelskega 
doma, s tem pa je bila bistveno okrnjena 
osnovna dejavnost te športne zvrsti. 
Kljub odškodnini, ki jo je prejela strelska 
organizacija od investitorja za porušeni strel
ski dom, je bilo organizatorjem strelskega 
športa jasno, da z lastnimi silami ne bo moč 
ponoviti take gradnje, saj so gradbene cene v 
zadnjih letih občutno porasle. 
Zato smo z rokometnim klubom Usnjar, ki 

1 prav letos praznuje 10. obletnico svojega de
lovanja, sklenili dogovor, da s skupnimi pri
zadevanji postavimo objekt, ki naj ne bi 
služil le za potrebe obeh športnih dejavnosti, 
temveč dosti večjemu krogu koristnikov, kot: 
Šolskim športnim društvom, Krajevni skup
nosti Šmartno in nekaterim družbenopolitič
nim organizacijam. 
Športni društvi sta v lanskem letu imenovali 
gradbeni odbor, ki naj bi vodil in nadzoroval 
gradnjo. 
Po sprejemu glavnega projekta, dodelitvi zem-

ljišča in pripravi vse ustrezne gradbene do
kumentacije je gradbeni odbor pristopil k zbi
ranju sredstev, s tem da bi, upoštevajoč etap
no gradnjo v letošnjem letu, dom zgradili do 
tretje gradbene faze. 
Pri tej akciji smo naleteli pri delovnih ljudeh 
na veliko mero razumevanja, tako da je izva
jalec gradbenih del Beton pred nekaj dnevi 
realiziral letošnji plan gradnje. 
Predračunska vrednost objekta znaša prek 
1,300.000 din, doslej pa je bilo investiranih do
brih 450.000 din. 
Pred gradbenim odborom, obema društvoma 
in ne nazadnje pred vsemi zainteresiranimi 
krajevnimi in občinskimi dejavniki leži na
loga, da čimprej zberejo potrebna sredstva 
za dokončno dograditev objekta. 
Prepričani smo, da bomo z dograditvijo tega 
objekta uredili strelstvo kot panogo v občini 
Litija ter istočasno pridobili v Šmartnem in 
občini večnamenski objekt, ki naj bi zadovoljil 
vse druge koristnike doma. P. B. 

Dom strelcev in rokometašev v Šmartnem 
je zgrajen clo tretje faze 

Poglejmo malo tudi vase 
Ob novem letu, ko delamo bilanco za preteklo 
leto, bi bilo lepo in prav, ko bi tudi v svojih 
srcih naredili tako bilanco in se malo vpra
šali: »Kako pa sem preživel preteklo leto v 
odnosu do svojih delovnih tovarišev in tova
rišic in kako se nameravam do njih obnašati 
v naslednjem letu.« 
Je namreč že tako na svetu, da med ljudmi, 
torej tudi med delovnimi tovariši, pride vča
sih do malo ostrejših besed, do nerazumeva
nja in vse prevečkrat do popolnoma nepo
trebnega prerekanja. V večini primerov temu 
ni krivo kakšno sovraštvo ali hudobija, tem
več včasih čisto navadna stvar. In ta stvar 
je v tem, da ljudje premalo poznamo eden 
drugega, kaj šele, da bi se vživeli v probleme 
drugih in jih skozi nje poskušali razumeti. 
Morda dobra delavka nek določen dan slabše 
dela, je zaspana in jo že obsojamo za vse 
vrste slabe reči. V resnici pa je vso noč be
dela pri bolnem otroku. Nekaj lepih in spod
budnih besed bi ji prav gotovo več pomagalo, 
kakor pa hinavski in škodoželjni pogledi! 
»Preklemano, danes je pa mojster nataknjen 
in godrnja za sleherno stvar; je že vstal s ,ta
levo' nogo ali pa je šel na koprive s ... «. V 
resnici pa ga le skrbi, kako bo dosegel plan, 
kako bodo kože ob času v sortirnici, ko pa 
jih je prepozno dobil v obdelavo. 
Nekdo malo manj naredi in je že lenuh in ne 
vem kaj ! Tega pa se nobeden ne domisli, da 
je bolan in zaradi tega težje dela, dela pa 
kljub temu in morda tudi za tiste, ki zdravi 
»marodirajo« in ga opravljajo. In še in še bi 
lahko naštevali podobne primere. 
Sedaj pa se zamislimo, da smo v koži enega 
izmed teh, ki jih tako radi obiramo, in se 
vprašajmo: Kakšni pa bi bili mi, če bi bili 
na njegovem mestu? Kako bi reagirali? Bi 
bili boljši kakor on, ravno takšni ali pa mor-

da slabši? 
Ce kdo v mladosti ni imel prave vzgoje in je 
malo grob v obnašanju, je tega sam kriv? 
Morda včasih z ostro besedo žalimo koga, ki 
je od daleč doma? Zamislimo si, kako bi se 
počutili mi, če bi bili v njegovih krajih in bi 
nas on gledal postrani! Prav gotovo nobeden 
ne gre rad od doma, če ni za to tehtnega 
vzroka. 
Spoznajmo ljudi in njihove razmere, v katerih 
živijo ali so živeli, in veliko bolj jih bomo ta
ko razumeli tudi njihove napake in verjemite: 
spoznali bomo tudi njihove dobre strani! 
Prav bi bilo, da v vsakem človeku gledamo 
najprej to, kar je v njem pozitivnega in do
brega in potem prav gotovo ne bomo več ta
ko vztrajno iskali napak. Vsak človek nosi v 
sebi veliko dobrega in to dobro je treba v 
njem spodbujati. Dobra beseda dobro mesto 
najde. Morda bo kdo srečen, če mu prijazno 
voščiš dobro jutro, kar prav gotovo ni noben 
napor, namesto da greš molče mimo njega, 

Srečno novo leto sosedovega Pepeta 

kakor da ga ne vidiš. 
In še vse polno je takih drobnih stvari, s 
katerimi brez stroškov in truda razveselimo 
svoje vsakodnevne sodelavce in sodelavke in 
jim damo vedeti, da nismo brezbrižni do njih 
in da spoštujemo njih in njihovo delo, da so 
dobrodošli v naši sredini. Saj vendar delamo 
vsi za isto stvar! Le tako se bomo počutili ka
kor ena družina. Vsi se zgražamo, kadar be
remo ali slišimo o rasnem razlikovanju. Tiho 
poglejmo vsak vase in se vprašajmo: Ali ni 
kaj podobnega skritega tudi v nas samih -
morda le v malo drugačni obliki, ker so raz
mere drugačne. In če je kaj tega v nas, potem 
to energično izkoreninimo! Le tako bomo lah
ko brez zadrege gledali vsakemu v oči in le 
tako bomo pravi ljudje, vredni svojega ime
�! LM 
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10 let rokoyietnega kluba 
Usnjar - Smartno 
V letih 1964 in 1965 so se v Šmartnem pričele 
pojavljati potrebe po organiziranem telesno
kulturnem življenju, saj je v teh letih bivši 
TVD Partizan popolnoma prenehal delovati, 
tako da mladina ni imela organiziranega de
lovanja na področju telesne kulture. 

Ne samo želja, predvsem potreba, je vodila 
takratne ustanovitelje skupno z množico mla
dih, da so ustanovili nov klub, pa tudi novo 
zvrst športa - rokometni klub. Rokomet do 
takrat v Šmartnem niso podrobneje poznali 
in v začetku je bilo mnogo pomislekov o na
daljnji usodi rokometnega kluba v Šmart
nem. Toda že s prvimi tekmovanji so ljudje 
ta dinamičen in lep šport vzljubili in danes 

Uspešni igraLki RK Usnjar - sestri ŠpeHč 

predstavlja nepogrešljivo dejavnost v Šmart
nem. 
Začetki so bili težki. Poleg običajnih organi
zacijskih in finančnih težav so se pojavljale 
tudi težave s strokovnim kadrom. Prve tre
ninge je pričel voditi Tine Brilej, ki je bil 
takrat učitelj v osnovni šoli Šmartno in je 
tako pridobil tudi veliko mladine, ki je tudi 
sicer pokazala veliko zanimanje za rokomet. 

Najprej so pravzaprav pričeli organizirano 
igrati rokomet učenci v osnovni šoli, z usta
novitvijo kluba pa je pričela delovati tudi 
ekipa članov, nekoliko kasneje pa še ženska 
ekipa. Vzporedno s člani in članicami so v 
klubu kmalu formirali tudi ekipi mladincev in 
mladink, tako da je klub postal množično zbi
rališče mladih iz šmartna in okolice. 

Prvi predsednik rokometnega kluba Usnjar je 
postal Lojze Erjavec, ki še danes opravlja 
vrsto pomembnih dolžnosti v klubu. Upravni 
odbor so sestavljali nekateri športni privržen
ci iz šmartna in tako se je pričelo organizi
rano delo. Najprej je bilo poti;:_ebno urediti 
igrišče, saj je imelo takrat igrišče le grobo 
asfaltno prevleko. Garderobe so prvi igralci 
imeli v zgradbi TVD Partizana, kjer se v tež
kih razmerah še danes preoblačijo igralci do
mačega kluba kot tudi vseh gostujočih mo
štev. 

delujejo in nastopajo v ligaških tekmovanjih. 
Tako se kalijo in postopoma vstopajo v član
sko vrsto. 
V desetih letih delovanja kluba se je njegovo 
članstvo srečalo z mnogimi uspehi in neuspe
hi. Ti slednji niso nikoli omajali volje požrt
vovalnih organizacijskih in strokovnih de
lavcev ter igralcev in igralk, da ne bi zavzeto 
delovali naprej. Zlasti so v klubu ponosni na 
nekatere uspehe na tekmovalnem in organi
zacijskem področju. Med drugim so bili pio
nir�i iz šmartna tudi prvaki SR Slovenije, 
pionirke pa so zasedle drugo mesto v naši 
republiki. Tri dekleta so igrala že v mladin
ski reprezentanci SR Slovenije po par tekem, 
nekaj pa jih je prišlo v širši izbor za to re
prezentanco. 

ZasLužena priznanja sta prejeLa: Erjavec 
Janez - prvi predsednik RK Usnjar 
BrHej Tine - prvi in sedanji trener ženske 
ekipe RK Usnjar 

Zavzeti funkcionarji v klubu so skupno z 
igralci in igralkami uspeli rokometno igrišče 
urediti v lep špo1·'mi objekt. Danes so na 
igrišču nova asfaltna prevleka, novi goli, tri
buna ob igrišču, mreže za goli, ograja ob 
igrišču in prostor za strokovne službe na tek
mah. 
Da bi rešili problem garderob in sanitarij ter 
klubskih prostorov, so se člani RK Usnjar 
skupno s strelsko družino Šmartno lotili zi
danja strelskega doma, kjer bodo našli svoj 
prostor tako strelci kot rokometaši in tudi 
krajevne organizacije za svoje delo. Objekt 
je širšega pomena, žal pa je zmanjkalo sred
stev za dokončno dograditev te potrebne 
zgradbe. Vsi bodoči uporabniki tega objekta 
pričakujejo široko pomoč tako krajevne skup
nosti kot delovnih organizacij pri dograditvi 
objekta, ki bo ogromnega pomena za Šmartno. 
Proslava ID-letnice obstoja in delovanja kluba 
je bila na gradu Bogenšperk v slavnostnem 
vzdušju. Ob slavnostnem govoru in kultur
nem programu so najzaslužnejši prejeli spo
minska priznanja za uspešno delo v klubu. Na 
proslavi so predvsem prejemniki priznanj po
udarili, da priznanja pomenijo tudi obveznost 
za nadaljevanje dela v klubu. 
čestitkam ob 10-letnici rokometnega kluba 
Usnjar, ki s svojim imenom simbolizira de-

Moška ekipa je pričela igrati v Zasavski ligi 
v družbi takrat že prekaljenih ekip. Ob kon-
cu prvenstva so bili fantje v sredini lestvice, Rebus 
kar je potrdilo, da so se v klubu dobro lotili 
dela. Fantje so igrali čedalje bolje in čez par 
let zaigrali že v višjem tekmovanju, od koder 
so se po enem letu vrnili nazaj v Zasavsko 
ligo. Letos moška ekipa ponovno igra v conski 
ligi, kar je lep uspeh za celoten klub. 

Kmalu po formiranju moške ekipe je pričela 
delovati tudi ženska ekipa, ki je pričela na
stopati najprej v conski ligi, se plasirala v 
republiško ligo, po enem letu izpadla in se 
ponovno plasirala v republiško ligo, kjer de
kleta igrajo že tretje leto. 

Mladinci in mladinke zadnja leta organizirano 
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javnost našega celotnega delovnega kolektiva, 
se pridružuje tudi uredništvo z željo, da čim
prej skupno s strelsko družino dogradijo svoj 
dom in da tudi v bodoče dosegajo takšne in še 
boljše uspehe. NEJ 

Zaključne besede prvega predsednika roko
metnega kluba Usnjar tov. Erjavc Janeza iz 
govora na slavnostni seji ob ID-letnici RK 
Usnjar: 
Tovarišice in tovariši, dovolite mi, da kon
čam svoje izvajanje z naslednjo mislijo. Naj 
bodo naše misli ob deseti obletnici našega 1 

kluba usmerjene na mladino v želji, da bi 
ohranila pozitivno tradicijo svojih prednikov, 
da bi bilo njihovo rokometno poslanstvo v 
naši socialistični samoupravni družbi še na- · 
dalje vsestransko pozitivno in naj bi tako tudi 
ostalo. 

Nekdanji in aktivni igralci RK Usnjar 
s svojim vodstvom po končani sLClvnostni seji 

Rezultati žrebanja 
nagradne križanke 
Do 10. decembra 1975 smo prejeli 101 rešitev. 
žrebanje je bilo opravljeno v dodelavi TOZD 
usnjarna Vrhnika. 
žrebale so nCtslednje deLavke: 

za l. nagrado - Mladenovič Nada - delavka 
na obrezovanju 
za 2. nagrado - Kenk Marta - delavka v 
sortirnici 
za 3. nagrado - Novak Francka - delavka 
na napenjanju 
Nagrade prejmejo: 
l. nagrada - Gmajner Silvo - tehnolog I v 
vodni delavnici TOZD TU Šoštanj 
2. nagrada - Verček Silva - upokojenka 
TOZD maloprodaja 
3. nagrada - Jeršinovec Vera - kontist v 
DS SSS 
Nagrajencem čestitamo! 
Vsi, ki ste poslali rešitve, pa sedaj niste bili 
izžrebani, ostanite optimisti še vnaprej. Na
slednja nagradna križanka bo kmalu v našem 
glasilu. Takrat pa pričakujemo še več rešitev, 
toda brez popravljanja odgovorov. 

Ured1ii.ški odbor 
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