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S skupnimi močmi 
uresničiti cilje 
razvoja v letu 1976 
Zivahnejšo gospodarsko dejavnost doseči s po
večanjem izvoza, racionalnim nadome§čanjem 
uvoza in spodbujanjem takšnega domačega po
vpra§evanja, ki bo temeljito na proizvodnji, 
opirajoči se na domače preskrbovalne vire. Na
daljeval se bo proces samoupravnega združe
vanja in povezovanja organizacij združenega 
dda. Rast splošne in skupne porabe v l. 1976 
mora biti počasnejša od rasti družbenega pro
izvoda. Področja skupnega pomena: proizvod
nja energije, surovin, hrane, nadomeščanje 
uvoza, izvozno usmerjene dejavnosti, promet 
in turistično gospodarstvo. 

Po zelo intenzivnem delu na usklajevanju sta
lišč do pripomb in predlogov, ki so jih dale 
skupščine republik in pokrajin k Osnutku re
solucije o skupni politiki ekonomskega in so
cialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976, je 
Zbor republik in pokrajin sprejel Resolucijo, 
za katero so se izrekle vse delegacije republdk 
in pokrajin. Tako je uspešno končano veliko 
in od§Ovorno politično dejanje v delegatski 
skupščini. 

Ker smo v glasilu Skupščine SFRJ prikazali 
vse faze dela na tem dokumentu ter vsebino 
osnovnih pripomb k besedilu Osnutka resolu
cije, v tej številki glasila opozarjamo le na naj
važnejše spremembe besedila Resolucije, ki so 
sad konstruktivnega usklajevanja stališč de
legacij republik in pokrajin. 

Stopnja gospodarske rasti -
5,5 odstotka 

Kot je znano, je o osnovnih ciljih in smereh 
politike razvoja v letu 1976 tekla živahna raz
prava. Tako se je med drugim razpravljalo o 
tempu in strukturi gospodarske rasti. V konč
nem besedilu Resolucije je ocenjeno, da bo .v 
letu 1976 dosežena približno 5,5-odstotna rast 
družbenega proizvoda vsega gospodarstva. Za
vzeto je bilo stališče, da je treba dinamiziranje 
gospodarske aktivnosti doseči s povečanjem 
racionalnega izvoza in z racionalnim nadome
ščanjem uvoza ter s spodbujanjem tistega do
mačega povpraševanja, ki se ga zadovoljuje 
predvsem s proizvodnjo, oprto na domače oskr
bovalne vire. Posebej je poudarjeno, da je tre
ba z ustreznimi vzporednimi ukrepi tako glede 
izvoza kot uvoza preprečiti, da bi se še nadalje 
poslabševal položaj države v zunanjetrgovinski 
menjavi. 
V Osnutku resolucije je bil govor o tem, da bi 
si bilo v primeru ugodnejšega razvoja medna
rodnih ekonomskih odnosov treba prizadevati 
za višjo stopnjo rasti od predvidene (če bi se po
ložaj poslabšal, bi lahko šli na nižjo stopnjo, 
vendar ne nižjo od tiste, ki zagotavlja nemoten 
potek družbene reprodukcije). To stališče je 
ostalo tudi v končnem besedilu, izločene pa so 
konkretne minimalne stopnje rasti družbenega 
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proizvoda vsega gospodarstva industrijske pro
izvodnje, uvoza itn. 
Namesto kvantitativnih kazalcev je v Resolu
ciji rečeno, da bo v primeru neugodnih gibanj 
Zvezni izvršni svet takoj ustrezno ukrepal in 
predlagal Skupščini SFRJ potrebne ukrepe po 
hitrem postopku. Za ta namen morajo tudi vse 
organizacije združenega del'a in družbenopoli
tične skupnosti predvideti takšno možnost in 
storiti ustrezne ukrepe. 
V tisti del Resolucije, ki je posvečen ciljem in 
smerem politike razvoja, je vnesena posebna 
točka, s katero je določeno, da je hitrejši razvoj 
gospodarsko manj razvitih socil81ističnih repu
blik in SAP Kosova, prednostna naloga teh re
publik in SAP Kosova, obenem pa najširšega 
pomena za vso državo. Zato se bo v naslednjem 
letu z ukrepi ekonomske politike prizadevalo 
za ustvarjanje pogojev, s katerimi bi pospešili 
preseganje sedanjih razlik v ravni razvitosti. 

Ustavna preobrazba združenega dela 

Ker je bilo v predhodnih razpravah opozorjeno, 
da mora biti Resolucija bolj določna gleae na
daljnje ustavne preobrazbe združenega dela, 
je v njeno končno besedilo vnesena nova točka, 
s katero je določeno, da se bo v naslednjem 
letu nadaljevalo usklajevanje družbenoeko
nomskega sistema z Ustavo in s samoorganizi
ranjem združenega dela. V tej smeri se bo na
daljeval proces samoupravnega združevanja in 
povezovanja organizacij združenega dela. 
Pospešil se bo proces združevanja soodvisnih 
proizvodno-prometnih celot ter nadaljevalo or
ganiziranje samoupravnih interesnih skupnosti 
na področju materialne proizvodnje. 
Nadaljevalo se bo tudi organiziranje družbenih 
dejavnosti v smeri spreminjanja odnosov v 
njih, tj. njihovega prilagajanja načelom proste 
menjave dela in uresničevanja ustreznega vpli
va združenega dela na njihov razvoj. 
Pospešil se bo postopek izdajanja zakonov s 
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področja združenega dela, tako da jih je priča
kovati v prvem polletju 1976. Ob koncu je bilo 
navedeno, da bo združeno delo naslednje leto, 
glede na stopnjo svoje organiziranosti, vse bolj 
samoupravno urejalo svoje medsebojne odnose 
v reprodukciji (v skLadu z Ustavo in zakoni o 
gospodarskem sistemu), s čimer se bo zmanj
šala potreba po urejanju teh odnosov s strani 
države. 

Uvoz odvisen od izvoza 

Kar zadeva zunanjetrgovinsko menjavo je 
sprejeto stališče, da se izvoz blaga in storitev 
načrtuje po približni stopnji 6,5 odstotka, v tem 
povečanje izvoza blaga za približno 6 odstot
kov. če bi se uresničila takšna rast izvoza, bi 
Se lahko uvoz blaga povečal za največ 3 od
stotke (uvoz reprodukcijskega materiala bi ra
sel za okrog 3,5 odstotka, uvoz opreme pa bi 
upadel za okrog 8,5 odstotka), tj. v obsegu, ki bo 
izhajal iz objektivnih potreb in možnosti, dolo
čenih s selektivno politiko uvoza. 
Upoštevajoč stališče, da se uvoza ne določa 
vnaprej, marveč med letom (na podlagi ustvar
jenih izvoznih možnosti), Resolucija poudarja, 
da bodo načrti uvoza v prvem trimesečju 1976 
ilzhajali izključno iz plačilno bilančnih možnosti 
države, med letom pa se bo usklajevala z dose
ženimi izvoznimi učinki. Pri izvajanju politike 
časovnega usklajevanja proporcev uvoza :in iz
voza se bodo upoštevala normalna sezonska in 
druga odstopanja pri izvozu in uvozu določene
ga blaga. 

Domača po1·aba kot spodbuda 
gospodarski rasti 

V tisto poglavje Resolucije, ki govori o pospe
šitvi gospodarske rasti s spodbujanjem domače 
porabe, je vneseno več popravkov, da bi bili 
natančneje določeni načini za doseganje tega 
namena. Tako je določeno, da bo novi družbeni 
dogovor o agroindustrijskem kompleksu spre
jet najkasneje do junija letos. Bolj je poudar
jeno, da je treba v skladu z Ustavo konkretno 
ukrepati za hitrejše spodbujanje samouprav
nega in proizvodnega organiziranja ter zdru
ževanja kmetov. 
Glede politike potrošniških kreditov je zavzeto 
stališče, da mora biti selektivna in prožna. Tak
šno politiko mora uresničevati Zvezni izvršni 
svet ob sodelovanju z republikami in pokraji
nami. 
Do konca prvega trimesečja 1976 mora biti skle
njen sporazum med federacijo, republ,ikami in 
pokrajinama o ekonomskih in drugih ukrepih, 
s katerimi se bo železnici zagotovilo normalne 
pogoje poslovanja. 
Podobni ukrepi bodo storjeni glede pospeševa
nja notranjega letalskega prometa in glede 
boljše izr.abe morskega in rečnega brodovja. 

Počasnejša rast splošne in skupne porabe 

Določanje stopnje rasti splošne porabe je iz
zvaio zelo živahne razprave. Končno je sprejeto 
stališče, da se mora v letu 1976 zmanjšati delež 
splošne in skupne porabe v družbenem proiz
vodu celotnega gospodarstva, tj . da mora njun 
delež rasti počasneje od rasti družbenega pro
izvoda. 
Na podlagi takšnega stališča o gibanju splošne 
in skupne porabe je podrobno obdelan in pre
cej spremenjen tisti del Resolucije, v katerem 
je govor o krepitvi reproduktivne sposobnosti 
gospodarstva. Tako je bilo zavzeto stališče, da 
morajo republike in pokrajini s svojimi ukrepi 
zagotoviti, da bodo dohodki splošne in skupne 
porabe v letu 1976 lahko glede na dogovorjeno 
raven dohodkov iz leta 1975 v globalu nominal
no rasli največ do ravni, ki jo republike in po
krajine načrtujejo ~a realno rast dr-užbenega 
proizvoda, povečane za preneseno raven cen iz 
leta 1975 za V\SO Jugoslavijo. 
Tako določena raven sredstev za splošno in 
skupno porabo se lahko zveča do 60 odstotkov 
razlike med preneseno ravnijo cen iz leta 1975 
in doseženo rastjo cen v letu 1976 za vso Jugo
slavijo. Omogočeno je tudi, da se v okviru tako 
določene globalne ravni omenjenih sredstev 
pride do diferencirane rasti sredstev posamez
nih uporabnikov. 
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Do 31. januarja letos bodo izvršni sveti repu
blik in pokrajin sklenili dogovor o uresničeva
nju politike financiranja splošnih in skupnih 
družbenih potreb v letu 1976. 
V Resoluciji je posebej poudarjeno, da se ome
jitev rasti sredstev za splošno in skupno po
rabo ne nanaša na sredstva za financiranje 
družbenih dejavnosti od strani občanov, na 
sredstva stanovanjskega prispevka, na pdspev
ke in sredstva, ki so 'namenjena za pokojninsko 
in •invalidsko zavarovanje, za razvojne progra
me splošne ljudske obrambe, za solidarno od
pravljanje posledic elementarnih nesreč, za so
lidarnost na mednarodni ravni itn. 

Politika cen 

Omenimo še naslednje dopolnitve Osnutka 
resolucije: do konca januarja bo sklenjen do
govor Zveznega izvršnega sveta ter izvršnih 
svetov republik in pokrajin o izvajanju politike 
cen v letu 1976. S tem dogovorom bodo določena 
merila obnašanja in dolžnosti posameznih nosil
cev izvajanja politike cen. 
Sredstev primarne emisije se ne bo uporab
ljalo za investicije in druge oblike končne po
rabe, razen v izjemnih primerih, o katerih bodo 
republike in pokraJine posebej usklajevale sta
lišča. SAP Kosovo povečuje relativno udeležbo 
v primarni emisiji glede na leto 1975. 

Področja skupnega pomena 

Kot je znano, je bila razprava o področjih 
skupnega pomena posebno živahna. Resolucija 
je tudi v tem pogledu prinesla nove, uspešnejše 
in bolj sprejemljive rešitve. Rečeno je, da mora 
biti težišče politike naložb v hitrejšem spremi
njanju strukture investicij v smeri razvoja 
zmoglj•ivosti za proizvodnjo energije, surovin, 
hrane, nadomeščanje uvoza, pretežno izvozno 
usmerjenih dejavnosti, prometa in turističnega 
gospodarstva. 
Takšna usmeritev mora biti zasnovana na eko
nomsko racionalni proizvodnji, komparativnih 
prednostih, strateških razlogih ·in plačilno-bi
lančnih učinkih. Vsi nosilci investicijskih od
ločitev morajo podrobneje določiti merila za 
naložbe lastnih m skupnih sredstev, upošteva
joč pri tem merila, ki -so zelo natančno našteta 
v Resoluciji. 

(Poročevalec- letnik II., št. 1) 

Pogled na zorilnico gline v gradnji 

Sprejet predlog resolucije 
Skupščina SRS je na sejah skupščinskih zbo
rov, 29. decembra 1975, sprejela: · 

PREDLOG RESOLUCIJE O DRU2BENO
EKONOMSKI POLITIKI IN RAZVOJU 
SR SLOVENIJE V L. 1976 

Ob sprejetju tako pomembnega akta, ki posega 
na vsa področja našega življenja in dela, ob
javljamo stališča družbenopolitičnega zbora 1 
Skupščine SRS, ki j•ih je sprejel na svoji seji. 

Stališča 

k predlogu resolucije o družbenoekonomski 
politiki in mzvoju SR SLovenije ter 
neposrednih nalogah v letu 1976 

l. V času razprave o osnutku resolucije o druž
benoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije 
ter neposrednih nalogah v letu 1976, se je vse 
do ob1ikovanja sedanjega predloga resolucije 1 
nadaljevala široka in zavzeta razprava o osnov
nih smereh našega bodočega družbenega in go
spodarskega razvoja. Zavzeto sodelovanje de
lovnih ljudi v temeljnih organizacijah združe
nega dela, v vseh samoupravnih oblikah zdru
ževanja dela in sredstev, v samoupravnih inte
resnih skupnostih, v delegacijah in družbeno
političnih skupnostih občin in še posebej v 
družbenopolitičnih organizacijah je prispevalo 
k jasnejšim in stvarnejšim ocenam dosedanje
ga razvoja, kat· omogoča določnejše in realnejše 
usmerjanje našega prihodnjega družbenega in 
gospodarskega razvoja. V razpravi o resoluciji 1 
pa še vedno nismo izkoristili vseh možnosti, da 
bi pri oblikovanju predloga resolucije sodelo
val še večji krog ljudi. V času priprav pred
loga resolucije so se srečevale objektivne mož
nosti z dokaj zahtevnimi želj·ami po ~apredku 
v vseh družbenih področjih. Strokovne ocene 
in strokovne argumenbirane objektivne možno
sti so bile predmet razprav v smislu preverja
nja, dopolnjevanja oziroma spreminjanja poli
tične skladnosti in družbenoekonomske real
nosti postavljenih ciljev in nalog. Pri tem so se 
izoblikovali in razčistili enotni pogledi na to, 
da je hiter družbenoekonomski razvoj in večja 
gospodarska stabilnost, ki je obenem tudi pogoj 
politične stabilnosti in resničnega uveljavljanja 
samoupravljanja, mogoč samo z vse večjim 
uveljavljanjem ustavnih pravic <in dolžnosti ter 
odgovornosti samoupravljavcev ter na osnovi 
kvalitetnih razvojnih dej-avnikov, ki bodo pri
peljali k večji produktivnosti kot skupnem ka
zalcu uspešnega gospodarjenja. Uveljavilo se je 
enotno prepričanje, da je v prihodnjem letu 



tudi ob pospešenem uresničevanju osnovnih 
razvojnih nalog iz resolucije na vseh ravneh 
in pri vseh nosilcih družbenih dejavnosti in 
porabe družbenih sredstev, nujna kar največja 
stvarnost, racionalnost in varčevanje. 
V razpravi na seji zbora je bilo ugotovljeno, 
da so se pobude, pripombe •in predlogi iz široke 
in vsestranske razprave v temeljnih samo
upravnih skupnostih, v skupščinah občin, zlasti 
pa pobude in pripombe oziroma predlogi in 
razprave v zborih Skupščine SRS v veliki meri 
uveljavili m so obseženi v tekstu predloženega 
predloga resolucije o družbenoekonomski poli
tiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih 
nalogah v letu 1976. Zato je zbor mnenja, da 
predlagano besedilo predloga resolucije ustreza 
tako glede ocene dosedanjega razvoja, kakor 
tudi glede temeljnih ciljev osnovnih razmerij 
v prihodnjem letu. Zbor meni, da bi bilo ven
darle mogoče predlog resolucije dopolniti s 
predlogi, ki bi prispevali k takšnim izboljša
vam, da bo jasneje opredeljena osnovna raz
vojna usmerjenost in da bodo ustrezneje opre
deljeni glavni nosilci nadaljnjega družbenega 
razvoja, s tem v zvezi pa tudi nj4hove kon
kretnejše zadolžitve. 
2. Vse dosedanje izkušnje kažejo, da je za ures
ničevanje zastavljenih ciljev in nalog nujna 
stalna prisotnost zavestne in ooločne družbeno
politične dejavnosti, ki pomeni uveljavljanje 
zavestnega zavzemanja delovnih ljudi za ures
ničevanje zastavljenih razvojnih ciljev in nalog 
in s tem neobhodno podporo neposrednim iz
vajalcem teh konkretnih nalog. Zaradi optimal
ne učinkovitosti konkretnega dela in zavestne 
družbenopolitične dejavnosti pa je nujno, da 
vsi nosilci družbenega razvoja od temeljnih 
organizacij združenega dela preko vseh oblik 
združevanja v gospooarstvu, samoupravnih in
teresnih skupnostih, krajevnih skupnostih in 
družbenopolitičnih skupnostih pripravijo že v 
začetku leta takšne konkretne programe za 
svoje delovanje, ki pomenijo kar najuspešnejše 
vključevanje v napore za uresničevanje nalog 
in družbenoekonomskih odnosov kakršne pred
videva resolucija. 
Takšni konkretni delovni programi omogočajo, 
da posamezna delovna področja tvorno prevza
mejo naloge, ki jih obsega resolucija. Skupno 
z ustrezno politično aktivnostjo je to uspešna 
pot ne le glede izvrševanja· konkretnih ekonom
skih in drugih nalog, ampak tudi organska 
osnova nadaljnjega razvoja našega polit4čnega 
in ekonomskega sistema ter podlaga za nadalj
nji razvoj samoupravnih sociallstičnih odno
sov. Konkretne zadolžitve in zavestno zavzema
nje za takšno razvojno politiko, ki bi se uvelja
vila že v samem začetku veljavnosti resolucije, 
je lahko največje jamstvo za stabilen družbeni 
razvoj, obenem pa tudi uspešna pot za uve
ljavljanje samoupravnega planiranja. 
3. Naloge v zvezi z razvojem v prihodnjem 
letu so izredno zahtevne, zlasti še ob upošteva
nju dejstva·, da se nekatere negativne tendence 
prenašajo iz letošnjega leta. Znano je, da nekaj 
osnovnih družbenoekonomskih nalog letošnje
ga leta ni izpolnjenih, kar samo še bolj za
ostruje te~aven položaj na prehodu v novo 
plansko gospodarsko obdobje. Zato je toliko 
bolj potrebno in opravičljivo že ob sprejemu 
resolucije za prihodnje leto opozoriti na nekaj, 
sicer splošnih vrednot našega socialističnega si
stema, ki bodo tudi vse prihodnje leto predstav
ljale zelo pomembna izhodišča in obenem naj
boljšo osnovo za uspešno razreševanje aktual
nih vprašanj družbenega razvoja. To je obseže
no predvsem v znanih političnih dokumentih in 
sklepih, prisotno pa je tudi v besedilu resoluci
je. Pri tem je predvsem pomembno, da bo pri
sotno v vsakodnevni politični in ekonomski 
praksi. Se posebej je bilo potrebno poudariti 
naslednje: 
- osnovno jamstvo za to, da bodo uresničeni 
cilji in naloge resolucije, je VISekakor v nepo
sredni prizadevnosti in angažiranosti nepo
srednih proizvajalcev gospooarskih in vseh 
drugih družbenih dobrin. Uveljavili se booo to
liko bolj, kolikor bolj se bodo krepile njihove 
ustavne samoupravne pravice in dolžnosti, ki 
vodijo k zavestnemu angažiranju za skupne 
družbene in posamezne interese. Razumljivo 
je, da je za uspešen nadaljnji družbenoeko
nomski razvoj predpogoj nadaljnji razvoj so
cialističnega samoupravljanja. 

V planiranju prihodnjega razvoja se je skozi 
razprave v politični in delegatski bazi, bolj kot 
v preteklem obdobju, uveljavljal neposreden 
interes in vpliv osnovnih nosilcev družbenega 
rnzvoja (delavcev v gospodarstvu in družbenih 
dejavnostih), vendar je razumljivo, da niti v 
planiranju ni<bi v gospodarski praksi in druž
benih odnosih še niso prišli dovolj do izraza 
tisti elementi sat;noupravnega političnega in 
gospodarskega sistema, kl bi resnično pome
ni:li, da delovni ljudje odločajo o vseh vpraša-:. 
njih celotne družbene reprodukcije. Zato bodo 
eden glavnih prispevkov pri uresničevanju za
črtanega ekonomskega razvoja prizadevanja in 
ukrepi ekonomske politike, ki so pomembni 
za razvoj in oblikovanje samoupravnih odno
sov v družbi. Ker je jasno, da je uveljavljanje 
samoupravnih pravic in obveznosti eden glav
nih pogojev učinkovitosti našega prihodnjega 
razvoja, je nujno naprej razvij~ti in utrjevati 
vse oblike samoupravnega organiziranja delov
nih ljudi. Predvsem gre tu za ustavno vlogo in 
položaj temeljnih organizacij združenega dela, 
krajevnih skupnosti>, samoupravnih interesnih 
skupnosti v družbenih dejavnostih in v gospo
darstvu. V tem smislu je prihodnje leto poseb
no pomembno zato, ker bodo skladno z ustav
nimi določbami pripravljeni ustrezni predpisi, 
ki pomenijo oblikovanje družbenopolitičnega 
sistema na ustavnih osnovah in konkretizira
nje vprašanj v zvezi z uveljavljanjem samo
upravljanja Pripravljene bodo tudi ustrezne 
sistemske rešitve v gospodarstvu, ki bodo omo
gočile, da se bodo dogovorjena načela tega 54-
sterna uveljavljala pravočasno in učinkovito. 

- Polna podpora velja tisti naravnanosti v re
soluciji, ki povezuje uspešnost družbenoeko
nomskega razvoja v prihodnjem letu s kvali
tetnimi nosilci tega razvoja. Najpomembnejši 
kazalec kvalitetnega razvoja je večja družbena 
produktivnost v najširšem smislu. K večji pro
dukti'Vnosti v različnih produkcijskih in delov
nih razmerah vodijo različni razvojni dejav
niki. Zato po~iv k večji produktivnosti ne sme 
biti posplošen in deklarativen. Vsi subjekti 
družbenega razvoja morajo namreč na svojem 
delovnem področju in v svojem interesu kon
Iu·etno ugotoviti kaj morajo storiti, da bo nji
hov razvoj slonel na kvalitetnih razvojnih fak
torjih. 
V predlogu resolucije je mogoče manj kot je 
potrebno poudarjeno varčevanje, kot eden od 
pomembnih kvalitetnih razvojnih faktorjev v 
vseh dejavnostih tako gospodarskih kot nego
spodarskih. Varčevanju je tudi sicer večkrat 
pripisan preveč enostranski pomen in pouda
rek, kar se ne povezuje dovolj s produktiv
nostjo dela, z racionalno organizacijo dela, z 
racionalnim zaposlovanjem nov:ih delavcev, z 
boljšo in racionalno izrabo časa in materiala 
in s tem zmanjševanjem stroškov proizvodnje. 
V razpravah o resoluciji in spremljajočih druž
benih dogovorih in samoupravnih sporazumih 
za leto 1976 so bila ponekod enostl·ansko po
udarjena sta1išča in zahteva za uveljavljanje 
čimvečjega varčevanja, predvsem na pooročju 
družbenih dejavnosti, to je na področju skupne 
in na področju splošne porabe. Ob tem zbor 
meni, da je aktualno opozoriti na nujnost, da 
velja načelo čimvečjega varčevanja, zlasti v 
prihodnjem letu, glede uporabe celotnega druž
benega proizvoda tudi v gospodarstvu. Poleg 
tega je letošnja razprava pokazala, da se druž
bene dejavnosti še vedno preveč tretirajo pred
vsem kot potrošnik družbenih sredstev in manj 
kot pomemben dejavnik celotnega družbenega 
razvoja in družbene produktivnosti dela. Z 
družbenimi dogovori in samoupravnimi spora
zumi, ki bodo uresn~čevali delitvena razmerja 
iz resolucije je treba zagotoviti, da bo odloča
nje v samoupravnih interesnih skupnostih bolj 
kot doslej usklajeno z ustavnim določilom o 
svobodni menjavi dela in da bodo pravočasno 
sklenjeni. 
Varčevanje bo doseglo svoj namen lin svojo ve
ljavo predvsem poo vplivom neposrednih pro
izvajalcev, ki so obenem zavestni razpolagalci 
z dohookom, ker vsaka ootujitev sredstev slabi 
odnos do varčevanja. Posebej je bil podčrtan 
nujen boljši odnos do varčevanja pri najmoč
neje zastopani kategoriji v celotnem dohodku, 
to je pri stroških. 
V zve2li z izkušnjami doma in drugje je lahko 
zelo pomembno vprašanje varčevanja v zvezi 

z uporabo materiala iz uvozaJ.n izkoriščanje 
odpadnih materialnih surovin, ki lattko pomeni 
velik priSpevek pri boljši oskrbljenosti naše 
industrije. ~ 1 p H \. , 
Vprašanje uveljavljanja kvalitetn~rifh 
faktorjev je tako pomemben političen in eko
nomski problem, ki naroča ustrezno konkreti
zacija v resoluciji obsežne splošne naravnanosti 
na kvalitetne nosilce. 
V razpravi o osnutku resolucije je bilo večkrat 
in z dovolj ostrine omenjeno vprašanje mesta 
in vloge solidarnosti v našem družbenem siste
mu. PJ.'i tem je prevladovalo stališče, da je 
solidarnost vrednota, ki je nerazdružno zve
zana s :samoupravljanjem in z izgradnjo soci
alističnega družbenega t·eda. Pri tem je bila 
pod pojmom solidarnosti razumljena njena 
družbenopolitična in družbenoekonomska vse
bina, vsa~ toliko kot njena socialna stran. Zato 
bo potrebno intenzivno proučiti vprašanja v 
zvezi s tem in omogočiti neposreden vpliv za
interesiranih dejavnikov, zlasti v besedilu 
srednjeročnega plana, kjer bo potrebno raz
jasniti in pravilno opredeliti soHdarnostne 
akcije v gospodarstvu (manj razviti, objektivno 
nastale izgube, kompenzacija v zvezi z depre
sivnimi cenami proizvodov najširše porabe) in 
na pooročju družbenih dejavnosti, kjer se svo
bodna menjava lahko v celoti uveljavi samo 
ob istočasnem uveljavljanju solidarnostnega 
pokrivanja stroškov, na pooročju splošne po
rabe, kjer je po solidarnootnem principu nujno 
zagotoviti ustavno zagotovljene pravice obča
nov. V tem najširšem pomenu besede solidar
nostnega združevanja sredstev in dela se bodo 
morali uveljaviti zlasti družbeni dogovori in 
samoupravni sporazumi. To bo resnično uve
ljavljanje svobodne menjave dela in sredstev 
ter :solidarnosti delavskega razreda. 
V razpravi je bilo posebej opozorjeno na to, 
da je potrebno pravočasno sprejeti spremlja
joče dokumente in družbene dogovore ter sa
moupravne sporazume, če hočemo, da bo lahko 
združeno delo pravočasno seznanjeno s pogoji 
gospodarjenja v p!'lihodnjem letu in na ta način 
uspešno uresničevalo v resoluciji zastavljene 
cilje. 

(Poročevalec - letnik II.- št. 1) 

Volilna konferenca 
OOZK TOZD Usnjarna 
Vrhnika 
15. januarja 1976 je bila v obratu družbene 
prehrane volilna konferenca OOZK TOZD 
usnjarna Vrhnika, kjer smo pregledali delo 
OO v preteklem mandatnem obdobju in izvolili 
novo vodstvo OO. 
Ugotovili smo, da se je naša OOZK v preteklem 
obdobju povečala za 39 članov, od katerih je 
velika večina neposrednih proizvajalcev, mlaj
ših od 27 let. Tudi na pooročju idejnopolitič
nega izobraževanja smo storil~ precejšen korak 
naprej, saj smo organizirali seminar za vse 
novo sprejete člane in predavanja za vse člane 
ZK o idejnopolitičn4h izhooiščih naše nove sa
moupravne poti. V zvezi z gornjim je bil sprejet 
sklep, da mora nova OOZK s svojim idejno
političnim delom ter dejavnostjo članov ZK v 
vseh ostalih družbenopolitičnih organizacijah 
zagotoviti pogoje in možnosti za stalni dotok 
novih članov v naše vrste. Skrb za sprejem 
novih članov je trajna in stalna naloga članov 
ZK in njihovega vodstva. Rečeno je bilo tudi, 
da je pri sprejemanju novih članov treba upo
števati, da bodo novi člani postali tisti delavci 
v TOZD, ki uspešno ustvarjalno in odgovorno 
delajo na svojem delovnem mestu in ki so raz
čistili z religij o. 
Izobraževanju naših članov moramo v bodoče 
posvetiti še več pozornosti, kajti komunist mora 
poznati naloge in funkcije, ki mu jih nalaga 
statut ZK in ostali programski dokumenti, da 
se lahko spopada s socialističnim samouprav
ljanjem, nasprotnimi elementi in sooči z raz
nimi objektivnimi protislovji. Komunisti mo
ramo znati oblikovati rešitve in mobilizirati 
vse ljudli. pri odklanjanju raznih problemov v 
TOZD kot tudi izven nje. 
Sprejet je bil sklep, da mora novo vodstvo 
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S sestanka OOZK v TOZD Usn;arna 
Vrhnika 

OOZK in člani ZK uveljaviti takšne metode 
org. delovanja, ki bodo omogočale dejavnost 
vsakega člana ZK in ki bodo prispevale k večji 
učinkovitosti OOZK kot celote pri reševanju 
proizvodnih problemov in poglabljanja novih 
samoupravnih odnosov v TOZD. 
Enoglasno smo ugotovili, da smo v preteklih 
dveh letih dobro gospodarili in da so se člani 
ZK od neposrednih proizvajalcev do vodilnih 
struktur veliko angažirali pl'i naporih za do
sego tako dobrega poslovnega rezultata. Po
udarili smo, da pred nami stojti novo obdobje, 
ki bo terjalo še mnogo več naporov in prizade
vanja za doseganje večje produktivnosti dela, 
optimalnih koriščenj proizvodnih kapacitet in 
ener~ije ter racionalnejšega koriščenja surovi
ne. Zagotoviti moramo čim boljši asortiment in 
kvaliteto naših izdelkov, da se bomo še nadalje 
obdržali na svetovnem tržišču, kajti izvoz je 
tista kategorija, ki naj zagotavlja nadaljnji 
obstoj. 
V sekretariat OOZK so bllli izvoljeni Prvinšek 

V praznovan;e 30-tetnice JLA se ;e vključila 
tudi naša OOZK. Skupa; z OOZK Vrhniškega 
garnizcna sme spre;eli nove člane ZK. 
Novospre;eti člani ZK (od teve proti desni): 
Stanko Lukič, Ato;z Bradeško, Branka Oblak, 
Jakob Trček, Milcvan Simič in Zdenka 
Radulovič 
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Jože -sekretar, Vogrinc Franc- namestnik 
sekretarja, Pahor Jože, Knez Milan, Dodig 
Franc, Baretič Milan, Todorovič Milutin, Mer
lak Franc in Jerina Vojko. 
Sprejet je bil sklep, da se mora sekretariat 
sestati in pripraviti program dela za naslednje 
obdobje. V program je potrebno vnesti izhodi
šča in sklepe 5. seje CK ZKS konkretizirane 
za naše razmere v TOZD. 
Poudarek je potrebno dati političnim akcijam, 
s katerimi je potrebno zagotoviti pogoje za čim 
boljše gospodarjenje v letu 1976. 
P. T.; P. J. 

Uspela občna zbora OO 
sindikata TOZD TUŠ 
Minilo je leto dni od konstituiranja dveh OOS 
v TOZD tovarni usnja .Soštanj iz prejšnje ene. 
Kot vedno smo tudi letos pregledali delo sin
dikata, ki nt bilo ob strani dogajanjem v TOZD 
in izven njega. 
Zaradi boljše izvedbe letne konference smo se 
dogovorili za dva dneva, in to za I. OOS v 
torek, dne 13. 1., in za Il. OOS v sredo, dne 
14. 1. 1976. Dnevni red konference je obsegal: 
izvolitev organov konference, poročila pred
sednika konference, blagajnika in nadzornega 
odbora, razprava po poročilih, smernice pro
gramov za 76. leto, dodatne volitve, izvršitev 
plana za mesec december dn plan za januar 
smo vnesli zaradi jeder, ki so ta mesec v obliki 

letne konference ter razno. 
Na obeh konferencah so bili prisotni vsi od 
direktorja in ostalih vodilnih v TOZD, do pred
stavnikov družbenopolitičnih organizacij. 
Na prvi konferenci, v torek, je podala poročilo 
predsednica I. OOS in članica republiškega 
odbora sindikata delavcev usnjarske in tekstil
ne industrije Slovenije, tov. Blagotinšek Ma
ruja. Na I. OOS, pa je podal poročilo predsed
nik te OOS tov. Dobelšek Slavko. Obakrat je 
poročilo obravnavalo delovanje sindikata 
TOZD TUS v preteklem obdobju. 

Poročilo o delu konference OOS TOZD -
TU Soštan; 

Ko ocenjujemo naše delo v preteklem letu, ne 
moremo mimo dejstva, da so nas spremljale 
določene težave v svetu, ki niso obšle tudi naše 
države in se tako predvsem na gospodarskem 
področju pojavlja vrsta splošnih problemov. 
Splošna recesija v svetu (zmanjševanje proiz
vodnje), inflacija, porast cen, naraščanje neza
poslenosti, neskladje med ponudbo in povpra
ševanjem je \Spremljajo svetovno gospodarstvo. 
Vsled tega je v Jugoslaviji spodbudila borbo 
za zmanjšanje deviznega primanjkljaja, po
rastle so cene, inflacija je še vedno močno pri
sotna. Na vseh nivojih si prizadevamo za sta
bilizacijo našega gospodarstva. 
Na političnem področju še vedno bijemo borbo 
za uresničitev nove ustave (to je poglabljanje 
delegatskega sistema in samoupravnih odno
sov). Povečali smo ugled in priznanje v svetu 
z našo vodilno vlogo med neuvrščenimi drža
vami (Helsinki, Caracas, 7. izredna skupščina 
OZN). 
Težave, katere navajam, pa niso mogle zatreti 
našega dela, saj smo v preteklem letu zabele
žili vrsto lepih rezultatov. Proizvodnjo smo 
povečali za 25 Ofo. Kvaliteta je sorazmemo po
rastla, saj smo reahlzirali plan izvoza. Sami pa 
vemo, da oe z angažiranjem vseh in povsod da 
še več doseči. Seveda pa .smo pri svojem delu 
imeli tudi težave, predvsem v pogledu uvoza 
surovine, rezervnih delov in repromaterialov. 
Porastle so cene surovine. V nekaterih oddel
kih je bila tudi premajhna produktivnost. 
Kolektiv je bil s problematiko seznanjen in je 
enotno pristopil k reševanju planskih in ostalih 
problemov. 
Za leto 1975 je bila značilna velika aktivnost 
družbenopolitičnih organizacij ter samouprav
nih organov, ki so izpolnili svoje naloge in 
zastopali neposredna stališča. Med drugim smo 
uspešno formirali blagajno vzajemne pomoči, 
ki deluje že od meseca aprila 1975. Kreditno 
hranilna služba si pravkar utira svojo pot. 
Oskrba ozimnice je potekala dokaj dobro, saj 
smo zadovoljili večji del naših potreb. 
Glede na okoliščine bo leto 1976 izredno te
žavno in nas čaka ogromno nalog. Poostreni 
pogoji gospodarjenja, ki se kažejo v nadaljnji 
stabilizacijski politiki pri reševanju devizne 
bilance, predvsem pa poslovanje na osnovi 
plačane realizacije, bo od nas zahtevalo polno 
angažiranje. Računati bomo morali na izvoz, 
če bomo hoteli uvažati. Pa tudi sicer je suro
vina, predvsem pa svinjska, deficitarna, njih 
cene pa so v porastu. Kljub porastu teh pa ne 
moremo povečati cen usnju. Poravnati bomo 
morali obveznosti glede anuitet, stanovanjske 
problematike, izobraževanja itd. 
Torej v prihodnje nas čakajo še velike naloge. 
Izdelati moramo gospodarski načrt za leto 
76, razvojni načrt za obdobje 76-80. Oba pa 
morata vsebovati večjo produktivnost, reorga
nizacijo, boljši izkoristek delovnega časa, ra
cionalno inveshlranje, določeno razmet·je med 
izvozom in uvozom, varčevanje na vseh nivo
jih, delovno disciplino, stimulacijo OD po 
učinku, zmanjševanje bolniškega staleža, reše
vanje problema odpadkov in tekoče analize 
gospodarjenja. Upoštevati moramo tudi reso
lucijo o socialnem in ekonomskem razvoju 
SRS v letu 1976. 
V letu 76 moramo namočiti 24-25 t kož dnevno, 
torej moramo izdelati preko milijon m2 svinj
skega usnja, 900 t podplatnega. usnja, 25.000 m! 
galanter.ijskega usnja, preko 250.000 m2 juneč
jega usnja, preko 13.000 kosov konfekcijskih 
izdelkov. Izvoziti moramo 3,5 milij. dolarjev, 
uvoz pa naj bi bil okoli 3 milij. dolarjev. Pri
dobiti moramo 10 novih stanovanj, obrat druž-



bene prehrane, organizirati oddih delavcev, 
povečati izobraževanje in informiranost. 

Dodatek k poročilu OOS TOZD TUS 

Y preteklem letu je naša OOS imela 9 sestan
kov, in to po sindikalnih skupinah, ki so obe
nem tudi samoupravna jedra. 
Na njih smo razpravljali o vseh tekočih zade
vah, kot je operativni plan, stabilizacijski 
program, ocene poslovanja za vsake 3 mesece, 
spremembe samoupravnih sporazumov in za
časna delitev dohodka. Razpravljali smo o 
konkretnih akcijah sindikata, o programu ob
činskega odbora tekstilne in usnjarske indu
strije. 
Zavzemali smo se za delavce, ki so prosili za 
pomoč v primerih dodeljevanja stanovanj, za
poslovanja in morebitnih izključitev. 
Konferenca, katere IO naše OOS je sestavni 
del, je imela 7 rednih in 1 izredni sestanek. 
Na njih smo prav tako obravnavali isto pro
blematiko kot na OO. Na njih smo usklajevali 

• delo obeh OO po programu in smernicah 8. 
kongresa ZS, občinskih forumih sindikata in 
tekočih problemih. Obravnavali smo tudi sin
dikalno listo 1976. 
Preskrba ozimnice je potekala po programu. 
Nabavljenih je bilo 8500 kg jabolk, 42 ton 
krompirja, 3750 kg pralnega praška, trikotaže 
je bilo za 36.270,00 din, 60 kompletov pekačev 
in pri Varteksu za 20.000,00 din prometa. Pri 
krompirju je bilo stroškov 5725 din, ostanek od 
tega pa je 6875 din, s čimer trenutno razpolaga 
BVP. Ta denar je rezultat nižjih stroškov, kot 
pa je bilo predvideno. 

' Naloge sindikata so velike in zahtevne, zato 
moramo biti pri realizaciji programov enotni; 
ker pa se nekateri poverjeniki tega ne zave
dajo, je danes potrebno izvesti nadomestne vo
litve za tiste, ki so zapustili naše podjetje in 
za tiste, ki ne prihajajo na sestanke ro ali 
konference. 
Kot sem že omenil so naloge velike, vendar 
jih je kolektiv TUS sposoben izpeljati z resnič
nim in enotnim pristopom vseh članov kolek
tiva k reševanju problemov in ob poglobljenem 
delu vseh družbenopolitičnih organizacij in 
samoupravnih organov, posebno pa sindikata. 
Blagajniške poročilo je podala blagajničarka 
konference OOS, tov. Rudolf Janči, kajti po
slovanje s finančnimi sredstvi se opravlja let
no na nivoju konference, kakor smo se dogo
vor.ili na začetku leta 1975. 
Poročilo nadzomega odbora je podal tov. 
Zdolšek Marjan, predsednik odbora. 
Razprava po poročilih je bila v glavnem 
usmerjena v prizadevanja stanovanjske iz
gradnje, skrbi za surovino in nje cene, v glav
nem pa za tiste stvari, ki delavca najbolj za-

• nimajo, to pa so uspešnost gospodarjenja in 
družbeni ter osebni standard. 
Po ugotovitw sklepčnosti smo izvedli nado
mestne volitve za novega člana nadzornega 
odbora namesto tov. Cavic Josipa, ki je moral 
zapustiti našo delovno organizacijo. Izvoljena 
je bila tov. Melanšek Milena, dolgoletna de
lavka v dodelavi krom. 
Za poverjenike v I. OO so bili izvoljeni: tov. 
Ribič Vlado, HanU Ljubomir, Pašič Fanika, v 
II. OO pa Vatovič Milan in Hudej Ivan. Na-

, domestne volitve so bile potrebne, ker je eden 
izmed poverjenikov odšel iz podjetja, ostali 
štirje pa se niso vključili v naše delo in tudi 
niso prihajal.i na sestanke IO in konference. 
Po volitvah so bile podane smernice programa 
dela. Tega moramo uskladiti s programom 
OO ZKS in ZSMS TOZD TUS in kot takega 
predlagati sindikalnim skupinam v potrditev. 
Po dobri uri poteka letne konference sta de
lovna predsednika zaključila delo. 

1 A. G. 

Sodi za luženje- mokri oddelek TUS 

Fi11ančno po1·očilo 

o finančnem poslovanju Osnovne organizacije 
sindikata Tovarne usnja Soštanj za čas od l. 1. 
do 31. 12. 1975. 

Dohodki 

Stanje na dan l. l. 1975 
Clanarina za leto 1975 
LB Velenje- obresti 

Izdatki 

Stroški dedka Mraza za leto 1974 
Za obisk bolnikov član. sind. 
Venci za pok. član. sind. 

Dotacije drugim: 

- Gas. društvo Skale 
- Zveza borcev NOV Družmirje 
Za športna tekmovanja 
Za nabavo šport. rekviz. 
Posojilo blag. vzajm. pom. 
Nabava televizorja del. Vrbas 
Nagrade za sind. delo 
Za rekreacijo delavcev po oddelkih 
Radio naročnina 1975 in XII. 1974 

Ostati izdcttki: 

800,00 
500,00 

7.065.90 
5.974,45 

Volilni odbor 100,00 

N~a~b~a_v_a_k~n~j~ig~----------------------------------~1~48,00 
Plač. revije »Borec« 80,00 
Pot. str. kilometrine 96,00 
Obč. sind . .svet Velenje fak. 330,00 
Stekla Celje pl. rač. 102,60 
Plač. instrum. tria Sušec 
Plač. za igranje na sreč. upok. in dnevu žena 1.400,00 
Stroški denarnega prometa 
Skupaj izdatki 
Saldo na dan 31. 12 1975 
Stanje na žiro računu 
Stanje v ročni blagajni 
Skupaj stanje na dan 31. 12. 1975 

33.109,80 
53.775,30 

179,45 87.064,55 

11.930,00 
398,85 

2.370,00 

1.300,00 

13.040,35 
30.000,00 

1.000,00 
1.290,00 
2.750,00 

858,00 

2.256,60 
275,35 

67.469,15 
19.595,40 
19.511,52 

83,88 
19.595,40 
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Iz dela družbeno
političnih organizacij 
in samoupravnih organov 
TOZD Usnjarna 
Vrhnika 
Izvršni odbor sindikalne organizacije TOZD 
usnjama Vrhnika je obravnaval stališča zvez
nih sindikatov za povečanje produktivnosti, 
doseganje višjega dohodka in izboljšanje eko
nomičnosti poslovanja. Naloga osnovnih sindi
kalnih organizacij je, da konkretno pristopijo 
k izvajanju ukrepov in iskanju rezerv za boljše 
gospodarjenje. Sindikat mora biti pobudnik za 
izločitev delavcev, ki neopravičeno izostajajo 
z dela, neupravičeno koristijo bolniško, pri 
delu lenat,ijo .itd. Nagrajevati in spodbujati 
pa je treba delo, produktivnost in vsa tista 
prizadevanja, ki prispevajo k boljšemu gospo
darjenju. Sindikat se mora močneje angažirati, 
da bo odnos do dela boljši, da bo manj malo
marnosti pri delu, manj izostankov, da bo kva
liteta naš.ih izdelkov taka, kot mora biti, da 
bomo U!snje prodajali po normalnih cenah. 
Osebni dohodki pa naj se gibljejo v odv~nosti 
od doseženih rezultatov. 
Izvršni odbor je sprejel med drul1}im sklep, da 
je potrebno na sestankih samoupravnih jeder 
javno in konkretno razpravljati o vseh ne
opravičenih izostankih .in delavcih, ki pogosto 
brez pravega razloga koristijo bolniški dopust. 
Sindikalni poverjeniki so zadolženi, da z vodji 
samoupravnih jeder pripravijo program za 
sestanke jeder in vodijo razpravo s področja 
nalog in dela sindikata. Sestanki jeder pa mo
rajo biti temeljito pripravljeni, da bodo seje 
kratke. Porabljeni čas za te sestanke naj de
lavci ne pišejo kot režijo, <ampak naj ta čas 
nadoknadijo med mesecem. Izvršni odbor sin
dikata še predlaga, naj se pri sestavljanju 
srednjeročnega programa razvoja temeljne 
organizacije upošteva naloga, d<a bomo čim več 
uvoznih materialov nadomestili z domačimi. 
Odbor za medsebojna razmerja je na osnovi 
doseganja količinskih, vrednostnih in izvoznih 
normativov določal vrednost točke za obračun 
osebnih dohodkov po posameznih enotah v te
meljni organizaciji. Seznanjen je bil z osnut
kom predloga srednjeročnega programa raz
voja temeljne organizacije. Osnovni poudarek 
v tem programu je na kvaliteti izdelkov oz. 
izboljšanju kvalitete, da bomo ostal·i konku
renčno sposobni na svetovnem trgu; povečanje 
predelave dela sedanjih odpadkov - cepljen
cev; skrb za zagotovitev svinjskih kož; pove
čanje proizvodnje finalnih .izdelkov - kon
fekcije in želja, da bi postavili obrat na 
Vrhniki, v katerem bi finaLizirali nesortimentni 
velur. Galaenterijsko proizvodnjo ne bi po
večevali, ščetinama naj bi predelovala le 
domačo ščetino, za kar pa bo potrebovala 
nekaj več prostora. 
Odbor je bil seznanjen s problematiko Tovarne 
usnja Kamnik, kot so nam jo posredovali 
predstavniki te delovne organizacije z željo, 
da se pniključijo k IUV. 
Odločil s-e je za nakup stanovanja v Domžalah 
za ceno 27 milijonov S din in ga dodelil tova
rišici Blanki Druškovič iz galanterije. Odbor 
je istočasno ugotovil, da so tudi v usnjarni 
podobni kritJični stanovanjski problemi, da pa 
bodo rešeni že to leto, ko bodo vseljivi 20-
stanovanjski blok, nekdanji dom počitka in 
stanovanjska hiša Sušteršič na Vrhniki. 
Določil j-e delovna mesta v usnjarni, na katerih 
smejo opravljati delo nosečnice. 
Za delo v gosbišču na Ulovki je sprejel v de
lovno razmerje Tufek Vinkota in Marolt Mi
rijo, Klobučar Viktorja je sprejel za oskrbnika 
brunarice, kuhinjo pa bo vodila kuharica iz 
obrata družbene prehrane. Gostišče na Ulovki 
posluje v sklopu obrata družbene prehrane, za 
poslovanje gostišča pa je zadolžen in odgovo
ren vodja t-ega obrata Zrinski Rudolf. Gostišče 
posluje od l. januarja letos, odprto pa je ob 
delavnikdh od 10. do 18. ure, ob sobotah in 
nedeljah od 10 do 22. ure, ob ponedeljkih pa 
je zaprto. Odbor je odobril ca. 1 milijon S din 
za postavitev radio-zveze med brunarico in 
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tovarno. 
Sprejel je predlagano organizacijo prevoza de
lavcev na delo iz Rovt in Logatca na Vrhniko 
in iz Vrhnike v Ljubljano. Dnevno bomo pla
čevalti za ta prevoz podjetju SAP S din 162.000, 
vozilo pa se bo na delo na Vrhniko okrog ~O 
delavcev .in v Ljubljano 50 delavcev. 
Delavski svet TOZD usnjarna Vrhnika je na 
svojih sejah pregle4!.al gospodarjenje in izva
janje nalog stabilizacijskega programa. Ugo
t.ovil je, da dosega temeljna organizacija sko
raj po vseh kriterijih boljše rezultate kot lani. 
Glavni poudarek akcijskega programa je čim 
boljše izkoriščanje surovin in čim več svinjskih 
velurjev. Ta naloga ostaja kot ena glavnih 
tudi še naprej in jo bomo izvrševali le, če bo 
vsak na svojem delovnem mestu delo kvalitet
no opravil. Norme so povsod postavljene tako, 
da jih je možno z malo truda za 10 do 15 Ofo 
presegati, brez škode za kvalitetno delo. Do
sežena višja produktivnost je v glavnem re
zultat boljše organizacije dela, ne pa večjih 
fizičnih naporov. Delavski svet je sldenil, da 
je potrebno zboljšati organizacijo in kontrolo 
nad izvajanjem dela, tako v kvalitetnem kot 
tudi v količinskem pogledu, poostriti kontrolo 
nad izostanki in iz delovne organizacije izklju
čiti lenuhe, poostriti disciplino in koniščenje 
delovnega časa, in s kvalitetnim delom zago
toviti višji delež boljših artiklov v naši pro
izvodnjli. 
Za nakup strojev in opreme za povečano pro
izvodnjo oz. predelavo svinjskih cepljencev je 
odobril 250 milijonov S din. 

Notmnja gmdbena in montažna deta 
v zoritnici gtine 

Sprejel je orientacijski program sovlaganja 
finančnih sredstev v naložbe pri dobaviteljih 
surovih kož, da bi si zagotovil potrebne koli
čine surovin. Pri kompleksnem programu bo 
TOZD usnjama Vrhnika sofinancirala v na
ložbe za zagotovitev svinjskih kož 4{)0 milijo
nov S din, TOZD usnjarna Smartno 275 milij. 
S din za zagotovitev govejih kož in TOZD 
tovarna usnja Soštanj 150 milijonov S din za 
kravje in 100 milijonov S din za svinjske kože. 
Glede na to, da TOZD usnjarna Vrhnika na 
svojem dvorišču nima več nikakršnih prostor
skih možnosti za nadaljnje širjenje, je delavski 
svet obravnaval možnost, da bi na Vrhniki od
kupili zemljišče, katerega je prvotno name
ravala uporabiti za svoje proizvodne načrte 
delovna organizacija KoVIinarska z Vrhnike. 
Ker se pri proizvodnji sv:injskih velurjev 
vedno pojavlja določena količina slabšega -

nesortimentnega - velurja, ki pa je kljub temu 
uporaben za določene vrste konfekcijskih iz
delkov, bi se morali enkrat odločiti, na Vrhniki 
za gradnjo obrata, v katerem bi konfekcionirali 
ta velur. Delavski svet je načelno sklepal o na
kupu zemljišča pri ščetinami za gradnjo kon
fekcijskega obrata, dokončen sklep pa bo spre
jel, ko bodo znani pogoji nakupa. 
Delavski svet je obravnaval kršitev delovnih 
dolžnosti, ki jo je storil tovariš Jakšic Nikola, 
ker je več dni zapored neopravičeno izostal iz 
dela. Izrekel mu je ukrep pogojne izključitve 
iz delovne organizacije za dobo šestih mesecev. 
Tovarišu PleskoVIič Jožetu pa je zaradi pogo
stih kršatev delovnih dolžnosti - zaradi ne
opravičenega izostajanja z dela mu je bil s 
strani komisije že šestkrat izrečen opomin in 
javni opomin, kljub temu pa je še naprej ne
opravičeno izostajal - dzrekel uk1·ep preneha
nja lastnosti delavca v združenem delu. 
Delavski svet je ugotovil, da izvršujemo na
loge .iz programa o postopnem zmanjševanju 
in ukinjanju nočnega dela žena in mladine. 
Leta 1974 sta v nočni izmeni delali 202 delavki, 
leta 1975 le še 96 delavk, v letu 1976 pa bo 
vsak tretji teden v nočni izmeni zaposlenih 
le 24 delavk, 54 delavk pa bo delalo ponoči na 
daljša časovna obdobja oz. po potrebi. S tem 
v zvezi je bil sprejet sldep, da zaprosimo za 
podaljšanje soglasja za nočno delo v letu 1976. 

I. K. 

Sestali smo se 
v Šmartnem 
že v l. 1975 je bil dan in osvojen predlog, da 
se uredniški odbor sestaja vsakokrat v drugi 
TOZD naše OZD-IUV. Morda bi veljalo pred
log uredniškega odbora uporabiti tudi na 
drugih področjih našega skupnega sestanke
vanja. Namen takšne odlooitve je predvsem v 
tem, da skušamo poiskati načine in možnosti za 1 

plodnejše sodelovanje delavcev vsake TOZD v 
našem glasilu. Znano je dejstvo, ki je bilo že 
večkrat obravnavano na uredniškem odboru in 
izdajateljskem svetu, da pri glasilu aktivno SO· 
deluje le ozek krog sodelavcev. Prav tako nam 
je znano, da sprejeto temeljno vsebinsko zasno
vo ne izpolnjujemo v celoti. Premalo so prisotne 
v glasilu družbenopol.itične organizacije, čeprav 
vemo, da so nekatere dokaj aktivne pri svojem 
delu. Prav tako s precejšnjo zakasnitvijo sezna
njamo člane kolektiva, z delom in sklepi orga· 



nov samoupravljanja, in še to ne v celoti (ne
katere TOZD pri tem sploh niso prisotne). Po
grešamo tudi spremljajoče komentarje in pred
loge možnih alternativnih rešitev, na osnovi 
katel'ih bi se delovni ljudje lažje odločali in 
svoje predloge posredovali izvoljenim delega
tom. Premalo smo pisali tudi o delu in proble
mih delegatov, ki nas zastopajo v širših in ožjih 
družbenopohitičnih slmpnostih in SlS. Ali ne pi
šemo o športnorekreativni dejavnosti zato, ker 
je molk_odraz dejanskega stanja na tem pod
ročju? 

Vemo, da se v vsaki naši TOZD vsakodnevno 
zvrstijo številni dogodki, o katerih b.i morda 
bilo prav seznaniti širši krog članov delovne 
skupnosti. Tudi iz okolja, kjer živimo izven de
lovnega časa, se da marsikaj preliti na papir. 
Skratka izgovor, da ne znamo pisati ali da se 
za to težko odločimo, ni dovolj utemeljen. Ured
niški odbor in najbrž tudi naši bližnji sodelav
ci so pripravljeni pomagati vsakomur pri ob
likovanju članka, če tega resnično ni vešč sam 
napraviti. Potrebujemo le več samoiniciative, 
ki naj se odraža v predlaganju in posredovanju 
določenih tem, ne glede na to, da jih uredniški 
odbor ni uvrstil v predlog progl·ama za nasled
njo številko glasila. 
Prepričan sem, da pri tako številčni družini 
kot je naša OZD, ne bi smela biti nobena šte
vilka glasila vprašljiva, ali bo dovolj gradiva 
ali ne. Ker pa je dosedaj bilo marsikdaj tako, 
smo bili večkrat prisiljeni uvrstiti v vsebino 
tudi takšno materijo, ki vanj ne sodi najbolje, 
ali pa smo si nekatere stvari celo »izposodili« 

Predstavniki o1·ga1WV samoupravljanja in 
družbenopolitičnih 01·ganizacij TOZD Usnjarna 
Smartno so aktivno sodeLovaLi na sestanlcu 
s člani ttredniškega odbora 

iz drugih glasil. 
Prvo sejo uredniškega odbora v l. 1976 smo 
imeli v TOZD usnjarna šmartno. Na sejo smo 
povabili predsednike samoupravnih organov in 
predstavnike družbenopolitičnih organizacij. V 
nevezanem in sproščenem razgovoru je bilo po
danih več koristnih predlogov in mnenj. Podan 
je bil tudi predlog, da bi veljalo zaposliti pro
fesionalnega novinarja in organizirati posebno 
službo za informiranje (s tem so mišljene tudi 
druge oblike informiranja, ki morajo biti pri
sotne v vsaki TOZD). 
O tem predlogu bo vsekakor potrebno razprav
ljati na samoupravnih organih in družbenopo
litičnih organizacijah na ravni OZD in vseh 
TOZD. Poh·ebe in obseg dela na tem družbeno 
pomembnem področju so številne in jih ni mo-

goče več v celoti izpolnjevati le z delavci, ki so 
v prvi vrnti obremenjeni z drugimi delovnimi 
dolžnostmi. Zgolj večji denarni izdatki ne bi 
smeli biti ovira za realizacijo tega predloga. 
Kaj smo sklenili na skupnem sestanku v 
šmartnem? 
Vsi predsedniki organov samoupravLjanja in 
družbenopoLitičnih organizacij so zadolženi, da 
najkasneje v t1·eh •dneh po•seji napravijo izvLe
ček iz razprave s kratkim lcomenta?·jem te1· 
pos1·edujejo najvažnejše sklepe uredniškemtt 
OdbO?'U. 
Ta sklep ima glavni namen, da bodo novice 
aktualnejše. Kot vemo, so zapisniki izdelani' in 
posredovani (često pa tudi ne!) tajništvu sa
moupravnih organov z veliko zakasnitvijo. 
Niltakor pa ni sprejemljivo, da se uredniškemu 
odboru pošiljajo kompletni zapisniki, meneč, 
da se jih objavi dobesedno ali pa da je on tisti, 
ki naj ose odloči, kaj je primerno v zapisniku za 
objavo v glasilu. 
Sprejet sklep naj ne bi obravnaval samo tova
ri.še iz šmartna, ampak tudi vse odgovorne to
variše iz drugih TOZD! 
Naslednja seja uredniškega odbora, na katero 
bomo povabili odgovorne tovariše iz TOZD 
TUŠ, bo v šoštanju. 
Pričakujemo dodatne koristne predloge naših 
sodelavcev iz TOZD TUŠ. 
Le s skupnim sodelovanjem nas vseh bomo do
segli, da bo USNJAR postal in ostal reosnično 
naše glasilo. 

U1·ednik 

Izvleček iz zapisnika 
s seje ODBORA 
ZA MEDSEBOJNA 
RAZMERJA TOZD 
Usnjarna Šmartno 
z dne 6. I. 1976 
Ad-1 
Delegati OMR so po pregledu sklepov z zadnje 
seje ugotovili, da so bili le-ti tudi realizirani. 

Ad-2 
Tov. Pintar je seznanil prisotne z rezultati po
slovanja, doseženimi v mesecu decembru. Do
sežene rezultate lahko ocenimo kot uspešne za 
vse proizvodne enote. V usnjarni bi bila reali
zacija še višja, če bi tovarna obutve PEKO 

Tržič prevzela vse naročeno usnje. Kupci naj
večkrat ne prevzamejo blaga ob koncu leta in 
ob kvartalih. To povzroča manjšo realizacijo, 
zaloge pa se večajo, zmanjša pa se tudi likvid
nost delovne organizacije. Tov. Pintar meni, da 
je naloga skupnih strokovnih služb, da s kupci 
sklenejo pogodbe, na podlagi katerih bi jim 
neprevzeto blago lahko fakturirali. 
Ce pogledamo lanskoletni plan proizvodnje, 
lahko ugotovimo, da smo planirani obseg pro
izvodnje z manjšimi odstopanji uresničili. 
Delegati OMR so razpravljali tudi o problemu 
delovne sile. V zadnjem času je problem postal 
zelo pereč, ker vedno več delavcev odhaja na 
delo v druga podjetja. Primanjkuje predvsem 
moške delovne sile. Ce bomo v letošnjem letu 
hoteli uresničiti plan proizvodnje, si moramo 
priskrbeti dovolj delovne sile. 
Po razpravi so delegati OMR sprejeli sklep: 
- da se razpiše 30 prostih delovnih mest v 
usnjarni in krznarni (20 moških in 10 žensk) za 
nekvalificirane delavce. Razpis naj se objavi v 
časopisu »DELO«, občinskem glasilu >>OBCAN« 
in po krajevnih skupnostih. 
Delegati OMR so sprejeli tudi sklep: 
- da naj p rodajna služba za naslednjo sejo 
OMR pripravi poročilo o saldakontih kupcev. 

Ad-3 
Delegati OMR so sprejeli sklep: 
- da se za mesec december obračuna enotna 
vrednost točke v višini 1,25. 

Ad-4 
V mesecu decembru so nastopili delo v našem 
podjetju naslednji delavci: 
l. Frančiška CENKAR, nastop 2. 12. 1975 -
krznarna 
2. Jože ŠPLAJT, nastop 4. 12. 1975 - usnjar
na 
3. Jože PEVEC, nastop 10. 12. 1975- usnjarna 
4. Anica GROM, nastop 15. 12. 1975 - usnjarna 

OdšLi: 
l. Milka MATIJEVIC, prenehanje 29. 11. 1975 
- krznarna 
2. Juro MATIJEVIC, prenehanje 29. 11. 1975-
usnjarna 
3. Martin PERME, prenehanje l. 12. 1975 
usnjarna 
4. Ferdo KIRM, prenehanje 2. 12. 1975 
usnjarna 
5. Stanko GROZNIK, prenehanje 9. 12. 1975 -
usnjarna 
6. Franc POTISEK, prenehanje 9. 12. 1975 -
usnjarna 
7. Alojz HAUPTMEN, prenehanje 11. 12. 1975 
- usnjarna 
8. Avgust POGLAJEN, prenehanje 11. 12. 1975 
- usnjarna 
9. Alojz GROZNIK, prenehanje 18. 12. 1975-
usnjarna 
Delegati OMR so potrdHi predlog tov. Antona 
Sobočana za premestitev, in sicer: 
~ Frančiška DAMJAN, izmenovodja, IX. gru
pa - 15,75 din, od 5. l. 1976 
- Metoda MULH, rezanje podlage, IV.a grupa 
- 12,00 din, od 5. l. 1976 
Delegati OMR so potrdili tudi predlog tov. 
Jožeta Urankarja, da se novosprejetim delav
cem izdajo naslednje odločbe: 
- Jože ŠPLAJT, nastop 4. 12. 1975, zlaganje 
in rezanje strojenih kož, III. grupa- 10,85 din 
- Anica GROM, nastop 15. 12. 1975, obrezova
nje cepljenca, III. grupa - 10,85 din -5°/o za 
3 mesece 
- Jože PEVEC, nastop 10. 12. 19'75, obrezova
nje golice, III. grupa - 10,85 din 
Delegati OIVIR so sprejeli in potrdili predlog 
tov. ing. Jožeta Malija, 
- da se tov. Ivu ANDRICU izda nova odločba, 
in sicer oddelkovodja v dodelavi usnjarne, XIX. 
grupa - 29,35 din, od l. l. 1976. 
V zvezi z neizkoriščenimi dopusti delavcev so 
po razpravi delegati sprejeli sklep: 
- po zakonu in samoupravnem sporazumu o 
medsebojnih razmerjih delavcev v združenem 
delu je delovna organizacija dolžna omogočiti 
delavcu koriščenje letnega dopusta, kolikor pa 
je delavec nujno potreben na delovnem mestu 
in se ga ne more za ta čas nadomestiti, je de
lovna organizacija dolžna, da delavcu da pra
vično odškodnino za neizkoriščeni dopust. Vod
je proizvodnih enot naj po svoji presoji ugo-
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tovijo, kdo lahko koristi dopust, če pa bi kori
ščenje dopusta vplivalo na izpolnitev plana, naj 
se vsem tistim ne glede na število dni neizko
riščeni dopust plača. 

Ad-5 
Delegati OMR so po razpravi sprejeli sklepe: 
- da se tov. Avgustu POGLAJENU, Ici je bil z 
dne 11. 12. 1975 invalidsko upokojen, izplača 3 
povprečne mesečne OD na zaposlenega v SR 
Sloveniji v preteklem letu (23. člen samou
pravnega sporazuma o osnovah in merilih no
tranje delitve sredstev za OD v IUV), 
- da se baliranje striženca izven delovnega 
časa plača po 0,35 din za kg, v kar gredo tudi 
vsi stroški skladiščenja in manipulacij. 
V zvezi s pt·ošnjo tov. Stanka GROZNIKA, da 
bi mu odobrili štipendijo za čas od februarja do 
junija 1975, ki mu je bila ukinjena zaradi ne
zadostnega uspeha v prvem polletju, so delegati 
OlVIR sprejeli sklep: 
- da naj ·Se preskrbe podatki z Vrhnike, kako 
pri njih rešujejo enake zadeve, nakar bo OMR 
na prvi seji sprejel ustrezen sklep, ki bo veljal 
tudi za ostale morebitne enake primere. 
V zvezi s prošnjo članov kolektiva, stanujočih 
v novem naselju Smartno - Cerkovnik za 
brezplačno uslugo za nakladalec Pesci, so dele
gati OMR sprejeli sklep: 
- da se jim nakladalec Pesci posodi za plačilo 
po enaki tarifi, kot velja za graditelje stano
vanjskih hiš. 
Delegatom OMR je bilo podano poročilo o delu 
in predlaganih ukrepih s strani Helmuta R. 
Beutela, usnj. ing., na temo »Odprava napak 
pri cepljenju in poškodb lica pri luženju«. 
V zvezi s predlogom Planinskega društva Litija, 
da bi v •Planinskem vestniku«, glasilu Planin
ske zveze Slovenije, objavili naš reklamni 
oglas, so delegati OMR sprejeli sklep: 
- da naj prodajna služba ugotovi, če bi bil 
oglas uspešna reklama za naše izdelke, dokonč
ni sklep pa bo OMR sprejel na naslednji seji. 

QMR TOZD Usnjarna 
Smartno je razpravljal 
VREDNOST TOCKE DOLOCAMO 
NA OSNOVI POSTAVWENIH MERIL 

Mislim, da vse delavce v organizaciji združene
ga dela IUV, predvsem pa člane TOZD usnjar
na Smartno zanima, kako se po novih merilih 
določa točka. 
Na samoupravnih jedl'ih in organih smo že v 

Pred vstopom v Novo leto 1976 je glavni 
direktor OZD IUV imel deLovni razgovor 
z vodilnimi delavci in predstavniki družbeno
političnih organizacij iz vseh TOZD. Med 
drugim je poudaril, da pri dogovorih -
sprejemanju plana za bodoče obdobje morajo 
priti do izraza vsi argumenti za in proti 
doLočenim staliUem, glede nadaljnjega razvoja 
posameznih TOZD. Ko pa so dogovori sprejeti; 
pa jih moramo dosledno in s polno mero 
odgovornosti sprovesti v življenje 
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letu 1975 obravnavali in potrdili ključe oziro
ma osnove za izračun vrednosti točke. Celotni 
material je bil razgrnjen, vendar vseeno smat
ram, da ne bo odveč, če za primer navedem, 
kako smo prišli do vrednosti točke 125 za mesec 
december, ker se bo po istem ključu točka iz
računavala tudi v naslednjih mesecih. 

V obratu usnjarna U{lm je da.la: 

dosežena proizvodnja 
dosežena kvaliteta 
c!osežen izvoz 

Skupaj 

v obratu krzna1·na: 

točk 

6,4 
9 ,0 
4 ,2 

19,6 

dosežena proizvodnja ____ 13,2 

pt·edelana divjačina 3J! 
dosežena prodajna cena _______ __;;1.::;2~.0 

Skupaj 28,8 

v lconfekciji usnja: 

dosežena proizvodnja 3!~ 

poraba mater!=a.:..:la=-------·---- 1,9 
prihranek 10,6 

doseženi izvoz 13,4 

Skupaj 29,6 

v konfekctji krzna: 

predelana surovina 
izdelava 
prihranek surovine 
Skupaj 

10.8 
25,7 

6,2 

42,7 

Za skupne službe pa izračunamo povprečno 
vrednost točke tako, da damo večjim enotam 
pd izračunu tudi večjo težo. 

Tako predstavlja: 

54,5 °/o usnjarna X 19,6 
(točka usnjarne) = 10,68 
20,4 Of o krznarna X 28,8 
(točka krznarne) = 5,88 
10,7 Of o konfekcija krzna X 42,7 
(točka konf. krzna) = 4,57 
14,4 °/o konfekcija usnja X 29,6 
(točka konfekcije usnja) = 4,27 

skupno povprečje: = 25,40 
ali zaokroženo: 25. 

Diskusija na to je bila kratka, ker so bili re
zultati razmeroma ugodni, izračunana točka pa 
nekje pričakovana. 
Mislim, da moramo dosegati vsaj podobne re
zultate tudi v naslednjih mesecih ter tako po
trditi z ene strani pravilnost postavljenih meril, 
z druge pa jasno prikazati vsem, da je gibljivi 
del res rezultat uspešnosti poslovanja. 
Po sklepu samoupravnih organov velja pov
prečna točka za ves TOZD usnjarna Smartno, 
izračunane točke posameznih obratov pa samo 
osnova za računanje povprečne. 

J. M. 

Novi sodelavci 
Na 26. redni seji OMR TOZD usnjarna Smart
no so največ razpravljali o doseganju planov v 
letu 1976. 
Eden od večjih problemov za doseganje plana 
je vsekakor primanjkovanje delovne sile ka
kor tudi prevelika fluktuacija. Ta problem je 
posebno prisoten v enoti usnjarna, katera si 
je zastavila 1 milijon m~ usnja v letu 1976. 
Podanih je bilo več predlogov, kako bi zmanj
šali odhajanje delavcev iz TOZD in kal<o bi 
zaposlili 30 novih delavcev, kot smo planirali. 
Predlog, na kakšen način bi pridobili nove de
lavce, je bil, da damo razpise v dnevni časopis 
DELO kakor tudi v litijsko glasilo OBCAN. 
Nadalje naj bi dali oglase v krajevne skupnosti 
in na matične urade. Na tej relaciji bi se vse
kakor lahko več delalo, !ter sodelovanje med 
OZD oziroma TOZD in lu·ajevno skupnostjo 
narekuje tudi Ustava. Kolikor je meni pozna
no, to sodelovanje ni bilo na takšni ravni, kot 

bi moralo biti. Zato je potrebno angažirati na
še delavce v KS, da bi tudi oni pl'i!spevali k 
reševanju tega, za nas zelo perečega problema. 
Isto velja tudi za slovensko gospodarstvo. 
Ne morem mimo tega, da ne omenim, kako 
malo je napisanega v dnevnem časopisju o na
ši OZD in še posebno o TOZD usnjarna Smart
no. Clovek ima vtis, da se o našem TOZD 
premalo ve, da občani nimajo prave predstave 
o naših uspehih, katere smo dosegli v zadnjih 
petih letih, odkar smo v sklopu OZD IUV Vrh
nika. 
Malokatera TOZD v Litiji (v širšem smislu) 
se lahko pohvali s takšnimi doseženimi rezul
tati, še posebno, če se spomnimo, kako je bilo 
do leta 1968. Ti rezultati bi morali biti predoče
ni vsem delovnim ljudem v občini kakor tudi 
v republiki. Saj vse premalo ljudi ve, kaj pred
stavlja IUV v jugoslovanskem in svetovnem 
merilu na področju predelave svinjskih in go
vejih kož. 
S tem ne mislim, da bi si delali reklamo, tem
več naj bi bil to eden načinov, !tako bi prišli 
do novih delavcev, ki jih je zelo težko dobiti. 
Vse kar bo storjenega, ne bo samo za dobro 
naše OZD, ampak tudi za dobro naše samo
upravne družbe. 

I. A. 

Ustanovitev 
izobraževalne skupnosti 
za usnjarsko in usnjarsko 
predelovalno industrijo 
Dne 17. decembra lani je bila ustanovna skup
ščina izobraževalne skupnosti za usnjarsko in 
usnjarsko-predelovalno industrijo. Poleg dele
gatov iz industrije, obrti in izobraževalnih or
ganizacij so se skupščine udeležili še zastopniki 
Gospodarske zbornice Slovenije, zastopniki Za
voda za šolstvo in sekretar republiškega odbora 
sindikata delavcev Tekstilne in usnjarsko pre
delovalne industrije tov. Jože Sintič. 
Skupščina je -sprejela naslednji program dela: ., 
1. Poklicno in srednje šotanje. 
Ustanovitev centra za usmerjeno izobraževanje 
za usnjarsko, usnjarsko galanterijsko in usnjar
sko konfekcijsko ·stroko v Domžalah za ozek in 
širok profil poklicne smeri ter za profil tehni
ke, za redno šolanje in za izobraževanje ob delu. 
Doslej sta že sprejeta profila usnjarslti in ga
lanterijski tehnik ter široka profila: izdelova
lec usnjene galanterije in izdelovalec usnjene 
konfekcije. 
Pripravljajo se profili za poklice: tehnika 
usnjene konfekcije, za specializirane poklice 
ozkega profila za galanterijsko, konfekcijsko 
in usnjarsko stroko ter za usnjarja širokega 
profila. Potrebno je pripomniti, da na ob
močju naše republike še ni ustanove, ki bi 
usposabljala kvalificirane delavce za usnjar
sko stroko. Učni načrti za šolanje bodo prire
jeni tako, da bo mogoče prehajanje učencev z 
nižje na višje vrsto šolanja. 
Poleg ustanavljanja šolsltih centrov velja po
sebna skrb izobraževalne skupnosti povezo
vanju šolskih centrov med seboj in z organi- ' 
zacijami združenega dela. 
2. Višje in visoko šotstvo. 
Skladno s potrebami usnjarske in usnjarsko 
predelovalne industrije bo potrebno poskrbeti 
za ustanovitev ustrezne višje šole alj pa ustrez
nega oddelka pri eni že obstoječih visokošol
skih institucij. 
Skupaj z uporabniki in izobraževalnimi zavodi 
bo morala izobraževalna skupnost sodelovati 
pri akciji, da bi pridobili čim večje število ab
solventov srednjih šol in jih usmerjati v študij 
na višji stopnji. Prav tako bi bilo treba usmer
jati v študij tudi najboljše že zaposlene delav
ce. Izobraževalni zavodi in ol'ganizacije združe
nega dela naj bi uskladili oblike študija med 
šolo in prakso, skupaj naj bi načrtovali počitni
ško prakso in druge oblike dela s študenti v 
proizvodnih obratih. 
Sole in organizacije združenega dela naj bi so
delovale tudi pri izvajanju študija ob delu, pri 
strokovnem usposabljanju pripravnikov in pri 
organizaciji permanentnega izobraževanja za
poslenih. 



V prizadevanju za izboljšanje stanja požarnega 
varstva je bila v TOZD Usnjarna Vrhnika 
nabavljena nova motorna brizgalna »ROSEN
BAUER«. Ker sedaj PIGD poseduje dve takšni 
brizgalni, bo ena dana v obrat Sčetinarno 

Ce torej na kratko povzamemo, bo tesnejše 
sodelovanje med šolami in združenim delom 
zlasti na naslednjih področjih: 
- sodelovanje Pri izdelavi profilov, poklicev, 
iZdelavi predmetnikov in učnih načrtov za tiste 
poklice, ki jih bodo potrebovale organizacije 
združenega dela 
- skupno usmerjanje absolventov srednjih šol 
in že zaposlenih v nadaljnji študij 
- prilagajanje predmetnikov in učnih načrtov 
potrebam delavcev v združenem delu 
- vključevanje učencev v proizvodno delo že 
v času šolanja prek obvezne prakse v podjetju 
ter v primerno opremljenih šolskih delavnicah 
in laboratorijih 
- ustanavljanje dislociranih oddelkov za 
usmerjeno izobraževanje v tistih krajih, kjer 
so za to interesi delavcev v združenem delu 
- razvijanje permanentnega izobraževanja za
poslenih delavcev in zagotovitev trajne vezi 
med zaposlenimi delavci in šolo. 
F. R. 

Razgovori za okroglo 
mizo - oblika 
dopolnilnega strokovnega 

· izobraževanja 
Kako biti na tekočem s tehnološko tehničnimi 
dosežlti, kako nuditi predvsem tehničnemu 
kadru v proizvodnji možnost vpogleda in pri
stopa do novotarij, kako preprečiti škodo, ki se 
nam dela, če se delavci ne izobražujejo, če samo 
starajo in pozabljajo pred časom pridobljeno 
znanje, kako povezati praktične izkušnje s teo
rijo in na ta način izboljšati efekte dela. Vpra
šanje je tudi kdaj, kje in v kakšni obliki. 
Odločili smo se polzkusiti kljub vsem oviram 
in težkim pogojem. 
Pri delu v treh izmenah so praktično vzete res 
vse možnosti že samega sestajanja ljudi, če pa 
se del ljudi še vozi, pa prav gotovo ne gre -
razen seveda z veliko mero zainteresiranosti in 
dobre volje. Kaj pa ljudem povedati, da bodo 
teme zanimive in obenem koristne? 
Za začetek bodo to povzetki strokovnih preda
vanj, simpozijev, ogledov sejmov in novosti, ki 
jih pri nas izvajajo zastopniki firm, ki proda-

' jajo pomožne materiale. Do danes smo sicer 
tudi že delali del tega, toda v obliki, ki ni dala 
posebnih efektov. Napisali smo poročila, jih 
razde1ili, povedali vsem, kje je tudi ostalo 
(vzorci, Pliloge in podobno), toda odziv je zelo 
slab in interesa ni. 
Na zadnji tehnični seji in razgovorih predvsem 
z izmenovodji, pa je padel predlog, da bi to 
dopolnili z razgovorom po posamezni temi. Mi
slim, da je predlog zelo umesten in vreden ob
delave. Enkrat mesečno se bomo sestali popol
dan vsi zainteresirani, poročevalci bodo pri-

pravili material, povedali bistvo, nato pa skozi 
razgovor razložili in poudarili še posebnosti. Na 
podoben način mislimo vključiti tudi kolekcije, 
saj imamo kar dvakrat letno bistvene prelom
nice v artiklih in tehnologijah. Mislim, da bo
mo tako skozi razgovor in primere lahko raz
jasnili marsikateri problem, se veliko naučili 
ter v praksi porabili veliko tega, kar nam danes 
stoji po omarah in v fasciklih. Ti razgovori tudi 
ne bodo obremenjeni z redno dnevno plansko 
problematiko, ampak naj bi bili strogo usmer
jeni na določene teme. Ce bo odziv oziroma 
interes zadovoljiv, bomo s tem lahko veliko 
pridobili in omogočili vsem zainteresiranim do
datno strokovno izpopolnjevanje. 
J. M. 

Aktualna tema 
Na pobudo družbenega pravobranilca samo
upravljanja SO Vrhnika dn Logatca, dipl. iur. 
Zorana Mraka, seznanjamo naše bralce z vlogo 
in pomenom nove ustavne kategorije, to je 
dru.žbenega varstva samoupravnih pravic in 
družbene lastnine, kli. jo v skladu z zakonom 
opravljajo DRUZBENI PRA VO BRANILCI SA
MOUPRAVLJANJA, za področje ene ali več 
občin. 

DRUZBENO VARSTVO 
SAMOUPRAVNIH PRA VIC IN DRUZBENE 
LASTNINE 

Kakšna je po ustavi in zakonih vloga družbe
nega pravobranilca samoupravljanja? 
Družbeni pravobranilec samoupravljanja kot 
nova ustavna kategorija je ustanovljena za
radi uresničevanja družbenega varstva samo
upravnih pravic in družbene lastnine. Druž
beni pravobranilec samoupravljanja uporab
lja z zakonom določene ukrepe in vlaga prav
na sredstva takrat, ko je z aktom ali dejanjem 
organizacije združenega dela, druge samo
upravne organizacije ali skupnosti, družbene 
politične organizacije ali druge družbene prav
ne osebe oziroma organa družbene politične 
skupnosti kršena z ustavo, zakonom ali samo
upravnim splošnim aktom določena pravica 
ali obveznosti glede upravljanja in razpolaga
nja z družbenimi sredstvi in glede pridobiva
nja in delitve dohodka ustvarjenega v združe
nem delu razen tedaj, ko gre za oškodovanje 
družbene lastnine z aktom ali dejanjem, s ka
terim je bilo pravno razmerje vzpostavljeno s 
tretjo osebo. 
Družbe~i pravobranilec samoupravljanja prav 
tako v primerih in pod pogoji, določenimi s 
posebnim zakonom, pred pristojnim sodi~čem 
izpodbija akt ali dejanje organizacije, skup
nosti, druge družbene pravne osebe ali organa 
iz predhodnega odstavka, če se s tem aktom 
ali dejanjem nezakonito razpolaga z družbeni
mi sredstvi v korist tretjih oseb ali če se kršijo 
načela nacionalizacije ali predpisi o omejitvi 
zasebne lastnine. 
Družbeni pravobranilec samoupravljanja zač
ne postopek na lastno pobudo ali na pobudo 
delavcev, organov samoupravne kontrole or
ganizacij združenega dela, drugih samouprav-

nih organizactJ m skupnosti društev, druž
benopolitičnih in drugih organizacij, občanov 
ter organov družbenopolitičnih skupnosti. 
Zaradi uresničevanja svoje funkcije družbeni 
pravobranilec samoupravljanja spremlja druž
bene odnose in pojave, ki so pomembni za var
stvo samoupravnih pravic delovnih ljudi in 
družbene lastnine, seznanja o opaženih poja
vih in problemih ustrezne samoupravne orga
nizacije in skupnosti, gospodarske zbornice 
in druga združenja kot tudi ustrezne družbeno
politične organizacije in skupščine, jim poroča, 
daje svoja mnenja o teh pojavih in problemih 
ter daje pobude in predloge zaradi ukrepanja. 
Od delavcev, organizacij, skupnosti, občanov 
in organov samoupravljanja sprejema vloge 
in izjave o kršitvah samoupravnih pravic de
lovnih ljudi in družbene lastnine in jih obve
šča, kaj je v zadevi ukrenil. Kadar meni, da 
so kršene samoupravne pravice ali oškodovana 
družbena lastnina, ima pravico in dolžnost, da 
na to opozori ustrezno organizacijo, skupnost 
ali organ in da predlaga ali da pobudo za 
uskladitev njihovega akta ali ravnanja z usta
vo, zakonom, drugim predpisom ali samo
upravnim splošnim aktom. Zato lahko zahteva, 
da se skliče seja organa upravljanja zaradi 
preučitve določenega vprašanja s področja 
varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi 
ali družbene lastnine ali pa lahko zahteva, da 
se delovnim ljudem sporočijo oziroma objavijo 
listine in podatki, ki so pomembni zaradi 
uresničevanja ustavnih pravic, lahko pa upo
rabi tudi druge, z zakonom določene ukrepe. 
Družbeni pravobranilec samoupravljanja lah
ko tudi začasno zadrži izvršitev splošnega ali 
posamičnega akta kot tudi izvršitev dejanja 
organizacije ali skupnosti družbenopolitične 
organizacije, druge družbeno pravne osebe ozi
roma organa družbenopolitične skupnosti ra
zen skupščine te skupnosti, če bi bila z izvrši
tvijo akta ali dejanja huje kršena samouprav
na pravica delovnih ljudi oziroma oškodovana 
družbena lastnina, okoliščine primera samega 
pa zahtevajo, da se kršitev oziroma oškodova
tlje čimprej prepreči. 
Ce nastanejo v organizaciji združenega dela, 
drugi samoupravni o1·ganizaciji ali skupnosti 
bistvene motnje v samoupravnih odnosih, če 
so huje prizadeti družbeni interesi ali če or
ganizacija ali skupnost ne izpolnjuje z zako
nom določenih obveznosti, predlaga skupščini 
družbenopolitične skupnosti, da uporabi z usta
vo in z zakonom predvidene ultrepe. Ce pa je 
z dejanjem odgovorne osebe storjena kršitev 
samoupravnih pravic ali pa z oškodovanjem 
družbene lastnine storjeno kaznivo dejanje, 
je družbeni pravobranilec dolžan podati ovad
bo pristojnemu javnem tožilstvu. 
Seveda ima družbeni pravobranilec samo
upravljanja tudi pravico vpogleda v dejav
nost organizacij združenega dela, v dejavnost 
drugih samoupravnih organizacij ali skupnosti, 
organov družbenopolitičnih in drugih organi
zacij ter društev, kakor tudi pravico, da od 
njih zahteva njihove samoupravne akte in 
druge potrebne podatke in obvestila. 
Družbeni pravobranilec samoupravljanja torej 
ni državni organ, on ne opravlja sodnih funk
cij, niti ga ni izenačevati z javnim pravobra
nilcem. Družbeni pravobranilec samouprav
ljanja je samostojen organ družbene skupno
sti, čigar naloga je družbeno varstvo samo
upravnih pravic delovnih ljudi in družbene 
lastnine. 
To nalogo so skupščine občin Vrhnika in Loga
tec zaupale dipl. pravniku Zoranu Mraku iz 
Logatca. 
Začasno ima družbeni pravobranilec samo
upravljanja poslovne prostore na Občinskem 
sodišču na Vrhniki v sobi št. 2/I. nadstropje. 
Družbeni pravobranilec samoupravljanja bo v 
skladu s svojo funkcijo predvsem sodeloval s 
sindikati in organi samoupravne delavske kon
trole. Svoje delo bo usmeril v preventivno de
lovanje, tako da do kršitev samoupravnih pra
vic in zlorabe družbene lastnine ne bi prišlo. 
Ker računa, da bodo v najkrajšem času ure
jeni osnovni elementi poslovanja, bo normalno 
delo predvidoma steklo že meseca februarja 
1976. 

Družbeni pravobranilec samoupravljanja 
Zoran Mrak 
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(Op. ur.: Imena družbenih pravobranilcev sa
moupravljanja in kje imajo le-ti svoje pro
store v drugih občinah, kjer so locirane naše 
TOZD, do sedaj še ne vemo. Vsekakor pa bo 
vsakdo s tem .seznanjen, kolikor še ni, v 
TOZD, kjer je zaposlen. V naslednji številki 
našega glasila bomo objavili odgovore na ypra
šanja, ki smo jih zastavili družbenemu pravo
braniku samouprav lj anja.) 

Sindikalna lista 
-novosti 
Kot že par let je bila tudi za l. 1976 priprav
ljena sindikalna lista, ki vsebuje razna do
ločila v zvezi z delitvijo osebnega dohodka. 
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije je 
sprejel sindikalno listo za l. 1976 na svoji seji, 
24. decembra 1975. leta. V internih aktih se 
lahko uveljavlja šele potem, ko je samouprav
ni sporazum panoge usklajen z njenimi do
ločili. 
In katera določila vsebuje sindikalna lista? 

l. Najnižji osebni dohodek 

Najnižji OD delavca, ki opravlja najenostav
nejša dela in dela polni delovni čas ter dosega 
normalni delovni uspeh, znaša najmanj 60 °/o 
povprečnega osebnega dohodka na zaposlenega 
v gospodarstvu v SR Sloveniji v preteklem 
koledarskem letu. 
Normalni delovni uspeh delavca pa pomeni 
dosežen stoodstotni individualni učinek delav
ca ob sočasno doseženem normalnem poslov
nem uspehu udeleženca. 

2. Najvišji osebni dohodek 

Najvišji osebni dohodek mora biti, tako kot 
drugi osebni dohodki, odvisen od zahtevnosti 
delovnega mesta, ugotovljene po metodi ana
litične ocene in individualnega uspeha delav
ca. 

3. Zivljenjski stroški in osebni dohodki 

Pri usklajevanju osebnih dohodkov zaradi ra
sti življenjskih stroškov je potrebno v okviru 
doseženega dohodka upoštevati: 
- resolucijo o družbenoekonomski politiki te
kočega leta in družbeni dogovor o razporeja
nju dohodka v l. 1976; 
- osnove in merila samoupravnega sporazuma 
dejavnosti o oblikovanju sredstev za osebne 
dohodke. 
Komisija za presojo skladnosti samoupravnih 
sporazumov SRS v soglasju s koordinacijskim 
odborom za spremljanje izvajanja družbenega 
dogovora o razporejanju dohodka objavi v De
lavski enotnosti odstotek, za katerega so se po
večali življenjski stroški. 

4. Osebni dohodek p1·ipravnikov 

Pripravniku gre akontacija osebnega dohodka 
v višini: 
- najmanj 60 °/o in največ 70 o;0 povprečnega 
osebnega dohodka na zaposlenega v SRS v pre
teklem letu, če ima srednjo izobrazbo, 
- najmanj 80 Ofo in največ 90 o;~> povprečnega 
osebnega dohodka v SRS v preteklem letu, 
če ima višjo izobrazbo in 
- najmanj 95 Ofo in največ 105 Of & pripravniku 
z visoko izobrazbo. 

Akontacija osebnega dohodka pripravnika je 
lahko do 20 Ofo višja od dogovorjene po prejš
njem odstavku te točke na podlagi meril v sa
moupravnem splošnem aktu za ugotavljanje 
individualnega uspeha, ki ga dosega priprav
nik, ali je njegov pripravniški staž daljši kot 
leto dni. 

IZPLACILA, KI BREMENIJO SREDSTVA 
ZA OSEBNE DOHODKE 

5. Nadurno delo 

Za delo, ki traja dlje kot poln delovni čas, gre 
delavcu dodatek v višini 50 o; o obračunske 
osnove. 
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Sindikalne organizacije se bodo zavzemale za 
to, da individualni poslovodni organi in drugi 
vodilni ter vodstveni delavci ne bodo preje
mali plačila za delo prek polnega delovnega 
časa, ker je plačilo za to delo že zajeto v oseb
nem dohodku ovrednotenega delovnega mesta. 
Izjemoma je možno plačilo za tako delo le v 
primeru, ko pristojni samoupravni organ tako 
sklene za vsako delo posebej., 

6. Nočno delo 

Za delo v nočnem delovnem času gre delavcu 
dodatek v višini najmanj 30 °/o in največ 50 Ofo 
obračunske osnove. 

7. Delo v nedeljo 

Za delo na dan nedelje gre delavcu od 35 
do 50 Ofo obračunske osnove. Ta dodatek pri
pada tudi učencem poklicnih šol in učencem 
z učno pogodbo ter študentom in učencem na 
praksi. 

Električne inštalacije ne predstavLjajo samo 
potencialne nevarnosti za poškodbe, ker po 
njih teče električni tok, pač pa lahko 
povzroče tudi mehanske poškodbe, če so 
nepravilno inštalirane. Primer odtrga 
konzolnega nosilca električnih vodnikov po 
dolžini celotnega oddelka (ca. 66 m) je odraz 
podcenjevanja ali nezavedanja odgovornosti 
montažnega podjetja, ki mu je bilo zaupano 
to delo. V tem primeru so botrovale srečne 
okoliščine, da niso bile povzročene najtežje 
poškodbe delavcev z bremenom ca. 100 kg/m 
in z višine ca. 3 m od tal delovnega poda. Dva 
lažje poškodovana in večja mate1·ialna škoda 
sta nam in montažnemu podjetju v resen 
OPOMIN za bodoče izvajanje in prevzemanje 
izv1·šenih del. 

8. Delo na državni praznik 

Za delo na dan državnega praznika gre de
lavcu poleg zakonsko določenega nadomestila 
in akontacije osebnega dohodka za opravljeno 
delo na ta dan še dodatek v višini 50 Ofo obra
čunske osnove. Udeleženci samoupravnih spo
razumov dejavnosti lahko v posebno upraviče
nih primerih določijo v svojih samoupravnih 
splošnih aktih višji dodatek, kot je določen v 
prvem odstavku te točke. 
Ta dodatek gre pod enakimi pogoji tudi učen
cem poklicnih šol in učencem z učno pogodbo 1 

ter študentom in učencem na praksi. 

9. Deljen delovni čas 

Dodatek za deljen delovni čas znaša največ 
do 320 din mesečno (bruto), če traja prekinitev 
dnevnega delovnega časa več kot eno uro, in 
največ do 640 din mesečno (bruto), če traja pre
kinitev dve uri ali več. Ta dodatek gre pod 
enakimi pogoji tudi učencem poklicnih šol in 

učencem z učno pogodbo ter študentom in 
učencem na praksi. 

10. Nadomestilo osebnega dohodka za čas 
bolezni 

• 

Nadomestilo osebnega dohodka za čas bolezni 
do 30 dni znaša 90 Ofo mesečnega povprečnega 
osebnega dohodka delavca, izplačanega v pre
teklem koledarskem letu. Osnova za obračun o 
nadomestila se valorizira vsake tri mesece na 
podlagi statističnih podatkov o gibanju oseb
nih dohodkov v gospodarstvu v SRS v taki vi
šini, kot bo to ugotovila in objavila zdravstve· 
na skupnost Slovenije. Nadomestilo osebnega 
dohodka ne more biti višje od osebnega do· 
hodka, ki bi ga dosegel delavec, če bi aelal. 
Nadomestilo osebnega dohodka za čas bolezni 
od prvega dneva bolezni dalje je lahko določe· 
no v drugačnem odstotku le v tistih primerih, 
ki jih določa zakon. 



11. Oblika osebnega dohodka po vloženem 
minulem delu 

Dokler se za osebne dohodke po vloženem mi
nulem delu· upošteva za merilo samo delovna 
doba,· lahko znaša najvišji možni odstotek: 

Delovna doba 

nad 1 do 5 let 
nad 5 do 10 let 
nad 10 do 15 let 
nad 15 do 20 let 
nad 20 do 25 let 
nad 25 do 30 let 
nad 30 do 35 oziroma 

Najvišji odstotek od 
obračunske mesečne 
osnove ali dosežene 
mesečne akontacije 

osebnega dohodka 
delavca 

1 
2 
4 
6 
8 

10 
40 let 12 

l Del osebnega dohodka po delovni dobi po nave
deni lestvici ne gre upokojencem, ki so se 
upokojili s polno pokojninsko dobo, pa so si 
ponovno pridobili lastnost delavca v združe
nem delu ter prejemajo pokojnino. 

,, , 

•• 

12. Dodatek za omejevanje fluktuacije 

Udeleženci samoupravnih sporazumov dejav
nosti, ki zaradi prekomerne fluktuacije delav
cev uvajajo posebno stimulacijo stabilnosti, 
lahko to določijo v samoupravnem sporazumu 
dejavnosti, vendar ta dodatek ne sme presegati 
5 Ofo obračunske osnove ali dosežene akontacije 
osebnega dohodka delavca. · 

13. Nadomestilo osebnega dohodka za delo 
v času udeležbe na mladinskih delovnih 
akcijah 

Osnovne organizacije sindikata se morajo za
vzemati, da bodo udeleženci v samoupravnih 
sporazumih dejavnosti in v samoupravnih 
splošnih aktih določili pogoje in višino nado
mestila OD delavcem za čas udeležbe na mla
dinskih delovnih akcijah. 

IV. PREJEMKI IN IZDATKI, 
KI ŠTEJEJO MED POSLOVNE STROŠKE 

14. Dnevnice za službena potovanja v državi 
ter stroški prenočevanja 

Dnevnice so za vse delavce enake. 

Dnevnica znaša: 
- za čas odsotnosti od 8 do 12 ur največ 96 
dinarjev, 

• - za čas odsotnosti nad 12 ur največ 150 din. 

Stroški prenočevanja na podlagi računa se kri
jejo največ do 170 dinarjev, če pa delavec ra
čuna ne predloži, pa največ 75 dinarjev na noč. 
Novost tega določila je možnost določiti zni
žano dnevnico, ki znaša za čas odsotnosti od 
6 do 8 ur največ 50 dinarjev. Do tako znižane 
dnevnice so upravičeni delavci, ki nastopijo 
službeno potovanje vsaj dve uri pred pričet
kom svojega rednega delovnega časa ali pa ga 
končajo vsaj dve uri po preteku svojega red
nega delovnega časa. 

15. Dnevnice za službena potovanja v tujino 

Dnevnice za službena potovanja v tujino se 
določijo v višini, ki velja za republiške uprav
ne organe. 

16. Kilometrina 

Nadomestilo za uporabo osebnega avtomobila 
., v službene namene - kilometrina - znaša za 

vsak prevoženi kilometer največ do 1,50 dinar
jev. Kilometrine ni mogoče izplačevati v pav
šalnem znesku. 

17. Terenski dodatek 

Terenski dodatek je povračilo za povečane 
materialne stroške, ki jih ima delavec pri delu 
na terenu. 
Terenski dodatek znaša največ do 70 dinarjev 
na dan. 

Terenski dodatek in dnevnica se med seboj 
izključuj eta. 

18. Nadomestilo za ločeno življenje 

Nadomestilo za ločeno življenje znaša mesečno 
največ do 1,250 din. Pogoje za pridobitev pra
vice do nadomestila za ločeno življenje in vi
šino nadomestila določijo udeleženci v svojem 
samoupravnem splošnem aktu. 

ID. Povmčilo tt1·oškov za prihod na delo 
in odhod z dela 

Stroški za prihod na delo in odhod z dela se 
povrnejo v višini stroškov prevoza z javnimi 
prevoznimi sredstvi na določeni relaciji, s tem 
da delavec sam prispeva najmanj 40 din. Kjer 
ni možnosti prevoza z javnimi prevoznimi 
sredstvi, se lahko obračunavajo stroški pre
voza na delo in z dela v višini največ do 0,50 
dinarja za prevoženi kilometer. 

20. Povračilo selitvenih stroškov 

Selitveni stroški se povrnejo delavcu ali nje
govim družinskim članom, če se preselijo v 
drug kraj zaradi dela, upokojitve ali smrti de
lavca in če je preselitev v interesu delovne or
ganizacije. 

21. Regres za prehrano med delom 

Regres za prehrano med delom znaša največ 
do 250 din mesečno na delavca. Izjemoma se 
lahko delavcem, ki jim zaradi narave dela ni 
možno organizirati prehrane, regresira pre
hrana v obliki vrednostnih bonov v enaki vi
šini kot drugim delavcem. V obliki vrednost
nih bonov se lahko regresira prehrana tudi 
delavcem, ki z zdravniškim spričevalom do
kažejo, da imajo predpisano dietno prehrano 
in če take prehrane ni mogoče zagotoviti med 
delom. 

22. Spodbujanje in organiziranje inovacijske 
dejavnosti v organizacijah združenega dela 

Ker ekonomski učinki inventivne dejavnosti 
pomembno vplivajo na višino dohodka, naj 
udeleženci v samoupravnih sporazumih dejav
nosti ali v družbenih dogovorih o razporejanju 
dohodka v občini opredelijo osnove in merila 
ter določijo postopke, ki bodo spodbujali de
lavce k organiziranemu razvoju in nagrajeva
nju dosežkov inventivne dejavnosti. 

V. IZPLAČILA, KI SE NADOMEŠČAJO 
IZ DOHODKA 

23. Izplačila po pogodbah o delu 

Delavski sveti temeljnih in drugih OZD oziro
ma delovne skupnosti ob sprejemanju perio
dičnih obračunov in zaključnega računa po
imensko obravnavajo izplačila za delo po po
godbah o delu ter ocenjujejo upravičenost in 
zakonitost pogodb in izplačil. 

24. Nagrade učencem poklicnih šol in učencem 
z učno pogodbo 

Nagrade učencem poklicnih šol in učencem z 
učno pogodbo pripadajo vse leto, tudi v času 
šolskih počitnic in v času odsotnosti zaradi bo
lezni. Nagrade znašajo najmanj: 

- v I. letniku 720 din (neto), 
- v II. letniku 840 din (neto), 
- v III. letniku 1000 din (neto). 

Lahko se določijo še dodatne nagrade, odvis
no od učenčevega uspeha, in sicer v času prak
tičnega pouka po doseženem učinku, v času 
teoretičnega pouka pa po doseženem učnem 
uspehu. 

25. Nagrade študentom in učencem na praksi 

Nagrade študentom in učencem na praksi ne 
smejo biti nižje od 720 din mesečno in ne višje 
od 60 °/o povprečnega neto OD v SRS v pre
teklem letu. 

VI. NAMENSKA SREDSTVA 
ZA STANOVANJSKO GRADNJO 

Namenski znesek za stanovanjsko gradnjo 
znaša toliko, kot je sklenjeno v samouprav
nem sporazumu o združevanju sredstev za sta
novanjsko gradnjo, vendar ne manj kot 6 Ofo 
od bruto OD, v tem je zajetih tudi 0,3 Ofo za 
gradnjo dijaških in študentskih domov. 

27. Izobraževanje 

Namenski znesek za izobraževanje znaša naj
manj 1,5 Ofo bruto OD. 
Ta sredstva se uporabljajo le za strokovno in 
družbeno izobraževanje in usposabljanje de
lavcev, 0,5 Ofo teh sredstev pa se združuje v 
sklad za štipendiranje na ravni občine. 

VII. PREJEMKI OZIROMA IZDATKI 
IZ SKLADA SKUPNE PORABE 

28. Oblikovanje družbeno dogovorjenega dela 
sredstev sklada skupne porabe 

Sredstva družbeno dogovorjenega dela sred
stev sklada skupne porabe se oblikujejo tako, 
da le-ta ne presegajo 70 Ofo višine povprečnega 
mesečnega (bruto) OD na zaposlenega v SRS 
za preteklo leto, pomnoženega s povprečnim 
številom delavcev v delovni organizaciji ali s 
številom delavcev ob koncu preteklega leta. 

29. Regres za letni dopust 

Regres za letni dopust znaša najmanj 1000 in 
največ 1200 din na delavca. Do regresa za letni 
dopust je upravičen vsak delavec, ki ima pra
vico do izrabe dopusta, in ga prejme pri tisti 
temeljni ali drugi OZD oziroma delovni skup
nosti, pri kateri izrabi dopust. Regres za letni 
dopust gre tudi učencem poklicnih šol in učen
cem za učno pogodbo. 

30. Solidarnostne pomoči 

Za solidarnostne pomoči se štej ej o: 

a) Pomoč družini delavca, ki je umrl zaradi 
posledic nezgode pri delu. Ta pomoč je enaka 
višini razlike med pogrebnimi stroški po ra
čunu pristojne organizacije in zneski, ki jih 
za ta namen priznavajo zdravstvene skupnosti 
v svojih samoupravnih sporazumih. 
b) Denarna pomoč delavcu v primeru daljše 
bolezni ali ob smrti v ožji družini in to največ 
v višini neto povprečnega OD zaposlenih v or
ganizaciji v preteklem letu. 
c) Enkratna pomoč ob elementarnih nesrečah 
ali požarih, ki so prizadeli delavca in njegovo 
družino. 
č) Enkratne letne obdaritve upokojencev. 
d) Enkratne pomoči ob nastanku težje inva
lidnosti. 
e) Druge solidarnostne pomoči. 

Predlog za dodelitev solidarnostne pomoči
(razen pod točko a)- daje OOS. 

31. Nagrada za delo ob odhodu v pokoj 

Nagrada ob odhodu delavca v pokoj znaša naj
ma.nj dva in največ tri neto povprečne osebne 
dohodke na zaposlenega v SRS v preteklem 
letu. Enak znesek gre ob smrti delavca naj
ožjim članom družine. 

32. Nagrade ob delovnih jubilejih 

Najvišji zneski teh nagrad znašajo: 

- za 10 let delovne dobe 2.300 din 
- za 20 let delovne dobe 3.450 din 
- za 30 let delovne dobe 4.600 din 

Katera delovna doba se upošteva pri določa
nju delovnega jubileja in konkretno višino ter 
obliko nagrade za posamezne delovne jubileje 
določijo delovne organizacije v svojem samo
upravnem splošnem aktu. 
To so določila, ki jih vsebuje sindikalna lista 
za leto 1976 in s katerimi bomo morali uskla
diti tudi naše samoupravne sporazume. 
P . M. 
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Strokovni ogled v Italiji 
Med vodstvom naše organizacije združenega 
dela in italijanskimi dobivatelji opreme za 
našo novo opekarno je bilo dogovorjeno, da 
bo našim delavcem omogočen strokovni ogled 
nekaterih modernih opekaren v severni Italiji. 
V drugi polovici meseca novembra lani je 
končno odpotovala naša ekipa 6 delavcev v 
Italijo. Pri izboru delavcev, ki pridejo v po
štev za udeležbo v ekipi, smo šli za tem, da 
so bile zastopane vse faze proizvodnje od iz
kopa gline do žganih izdelkov. Mislili pa s~o 
seveda tudi na upravljanje in vzdrževanJe 
avtomatičnih naprav. 
Tako se je torej naša ekipa dne 17. novembra 
zjutraj zglasila pri firmi Putin v Motti bli~u 
Vicence. Vreme je bilo tedaj zelo neugodno m 
so bili zaradi dolgotrajnega deževja nekateri 
predeli Padske nižine poplavljeni. 
Sprejela sta nas lastnik tovarne in vodilni 
inženir. Prvi nam je s prirojeno italijansko 
zgovornostjo namenil pravi govor, ki srn~ mu 
le s težavo sledili. Vendar smo razumeh, da 
smo dobrodošli in da nam bodo v okvh·u svojih 
možnosti pokazali njihove najnovejše dosežke 
v opekarski stroki. 
Ze takoj po sprejemnih formalnostih nal!l je 
bil dodeljen eden od starejših tehnikov fu·me 
Putin. Z njim smo takoj navezali dobre odnos~ 
in smo se dogovorili, da bo naslednjih nekaJ 
dni potoval z nami v kombiju, tako da bo tudi 
med vožnjo lahko odgovarjal na naša vpraša
nja. Zelo dobro premišljeno je bilo to, da smo 
bili glede prevozov popolnoma neodvisni od 
svojih gostiteljev, ker nemalokrat prav pre
vozi predstavljajo dokajšen problem. 
Prvi dan smo pričeli z ogledom proizvodnega 
obrata v Motti. Razkazal! so nam tudi projek
t ivni atelje. Imeli smo priložnost videti, ka~o 
nastajajo komplicirane naprave, brez kakršmh 
si danes težko predstavljamo ekonomično pro
izvodnjo sodobnih opečnih izdelkov. Zanimivo 
je bilo še prav zaradi tega, ker smo. se sezna
nili z vsakim posameznim sestavmm delom. 
v naši ekipi so bili kar trije strojni ključav
ničarji ki se niso mogli načuditi strogemu re
du, ki 'je vladal v obratu in veliki storilnosti 
delavcev, ki so prav zaradi omenjenega reda 
brez prevelikih naporov dosegali dobre pro
izvodne rezultate. 
Med ogledom tovarne so nam tudi demon~tri
rali delovanje avtomatičnih naprav in dvtgal. 
Naslednji dan, 18. 11. 1975, smo šli ~ na~im 
vodnikom v okolico Trevisa. Ta dan Je btl v 
celoti namenjen ogledu opekarne »FORNACE 
TOGNANA«. Kljub izredno slabemu vremenu 
smo si ogledali cel obrat od glinokopa do žgane 
proizvodnje. Glede na to, da je proizvodni del 
obrata v celoti opremljen s Putinovo avtoma
tiko, smo seveda temu posvetili največjo po
zornost. Avtomatika je zelo skrbno vzdrževana 
ter brezhibno deluje že štiri leta. Tehnik, ki 
nas je vodil, nam je povedal, da je on izvajal 
vsa montažna dela v tej tovarni, zaradi česar 
mu je bila vsaka potankost dobro pozn~na. 
Prav zaradi navedenih okoliščin smo se naJveč 
zadrževali v oddelku za oblikovanje surovih 
izdelkov. Tehnični uslužbenci tovarne so nam 
posredovali svoje bogate izkušnje in so nam 
bili pripravljeni odgovoriti na vsako vpraša
nje. 
Velika pozornost v tem obratu je posvečena 
vzdrževanju, za kar ima obrat tudi primerno 
delavnico, v kateri je zaposlenih 6 mehanikov
vzdrževalcev. Vzdrževalna dela potekajo red
no vsako soboto in nedeljo. Takrat v vsakem 
primeru, tudi če ni okvar, pregledajo celo po
strojenje, ga očistijo in na določenih mestih 
redno namažejo. 
Vsekakor smo vsi, še prav posebno pa naši 
ključavničarji, imeli priliko videti zelo lep pri
mer vzdrževanega obrata. 
Sušilnice so prav tako sistema Putin, vendar 
pa niso podobne našim sušilnicam. Ciklus su
šenja traja 18 ur, kar pa je predvsem pripisati 
tankostenskim izdelkom, ki vsebujejo dosti 
manj vlage, kakor zidni opečni elementi. 
Seznanili smo se tudi z delovanjem plinske 
termične centrale. 
Za žganje izdelkov ima obrat Hoffmanovo peč, 
ki tudi ni istovetna z našo tunelsko pečjo, za-
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radi tega smo si jo pri zaključku obiska ogle
dali le na kratko. 
Nastopil je tretji oziroma zadnji dan obiska 
pri firmi Putin 19. november. 
Za ta dan je bil predviden ogled tovarne FOR
NACE GBF v Marconu pri Benetkah. Ta obrat 
spada h koncemu RDB, ki združuje 30 opeka
ren v severni Italiji in ima svoj sedež v PIA
CENZI. 
Tudi ta obrat ima svoje značilnosti, ki so nas 
zanimale. Glino dovažajo s kamioni-prekuc

•niki iz oddaljenosti 9 km. V nepokriti deponiji 
se vedno nahaja količina gline, ki zadostuje za 
1 leto proizvodnje. S tem dosegajo pravilno 
odležanost oziroma zorenje gline, kar se po
zneje odraža v izredni kvaliteti izdelkov. Ope
karna je opremljena s kompletno avtomatiko 
Putin, ki deluje že pet let. Vzdrževana ni tako 
skrbno, kot smo videli pri prejšnji opekarni, 
kljub temu pa tudi tukaj zaradi okvar na avto
matiki nimajo zastojev. 
Proizvajajo v glavnem porolit plošče (tavelone) 
v dolžini od 100-150 cm, širine 30 cm, debeline 
5 cm. Izdelek je kljub svoji neobičajni dol
žini popolnoma raven, pravilnih oblik in di
menzij ter tudi nedeformiran. 
Za s ušenje jim služi sušilnica Putin, v kateri 
traja čas sušenja prav tako 18 ur. Pokazali so 
nam tudi sušilnico, v kateri traja čas sušenja 
le tri ure. Ta je sedaj še v poskusnem obrato
vanju in še nima usklajenih kapacitet s pro
izvodnjo. 
Glede na to, da smo si avtomatiko že na prejš
nji opekami dodobra ogledali, smo se tukaj 
usmerili na tunelsko peč. 
Dolžina tunelske peči je 110m, presek kanala 
je enak preseku naše peči. Odlikuje pa se ta 
peč po tem, da ob njej poteka ob eni strani po 
celi dolžini pokrit kanal, delno ogrevan od peči. 
Po tem kanalu poteka tir, na katerem čaka 
cela kompozicija ogrevanih pečnih vagonov, 
napolnjenih s še toplimi izdelki, kakor so pri
speli iz sušilnice. Ta postopek zagotavlja ob
čuten prihranek na gorivu v tunelski peči in 
dokaj skrajšuje čas iniciativnega predgreva
nja. Poleg opisanega kanala je speljan ob peči 

Naše upokojenke ·in upokojenci ob priliki 
novoletnega srečanja, katero je bilo povezano 
tudi z ogledom nove tovarne 

še en tir na prostem, na katerem je prav tako 
razvrščena kompozicija pečnih vagonov, nalo
ženih s suhimi izdelki. Vsega skupaj ima ta 
opekarna 120 pečnih vagonov. 
Naš vodnik nam je razložil, da je to velika na
ložba, ki jo opekiarna lahko prenese le posto
poma, vendar pa ima velike in neizpodbitne 
prednosti. Poleg prihranka na gorivu je prisoten 
tudi prihranek na času. Na nemoteno obrato
vanje tunelske peči ne morejo vplivati niti 
daljši zastoji v .surovi proizvodnji v slučaju po
pravila strojev. Peč neprekinjeno in enakomer
no obratuje skozi vse leto dn ne občuti nobene
ga izpada surove proizvodnje ob sobotnih, ne
deljskih in številnih prazničnih dnevih v Ita
liji. 
V tem zanimivem obratu smo se zadržali v 
dopoldanskem in popoldanskem delovnem 

času. Bili smo opremljeni tudi z delovnimi ob
lekami, da bi pomagali pri delu, vendar so našo 
pomoč prijazno zavrnili z enostavno razlago, 
da še njihovim delavcem ni treba dajati od 
sebe velrikih naporov, ket· za njih dela avto
matik!a. 
Naslednjega dne 20. 11. 1975 smo mislili zgodaj 
odriniti iz Motte v Padovo, da bi nadaljevali 
s programom pri firmi Bedeschi. Pri Putinu pa 
so nas zadrža1i, ker je lastnik izrecno naročil, 
da ga m01·amo počakati. Nismo dolgo čakali in 
res je prišel dn prav je bilo, da smo ga počakali. 
Najprej smo se mu zahvalili, nato pa je hotel 
vedeti, kaj vse smo videli. Razumljivo je, da 
smo ga seznanil.ii> s svojimi zapažanji, ki so bila 
za nas vsekakor zadovoljiva. Pohvalili smo 
tudi našega vodnika in se dokončno poslovili. 
Se istega dne dopoldne smo se že zglasil! pri 

Starejši strokovnjaki si z velikim zanimanjem 
ogledujejo najnovejše naprave za našo novo 
O]Jekarno 

:l!irmi Bedeschi v Padovi. Pričakal nas je g. Be
deschi .st. in nas je iz uprave, ki je v samem 
centru mesta, odpeljal v nov obrat, kateri se 
nahaja v industrijski coni Padove. Ogled to
varne je bil tudi tukaj zelo zanimiv predvsem 
za naše ključavničarje - vzdrževalce. V tej 
tovarni smo bili priča nastajanju novih stro
jev za nakop, predelavo in oblikovanje gline, 
lQi jih v svetu razvrščajo med najboljše. Sezna· 
nili smo se z vsakim delom, nadalje z montažo 
in eventualnimi pravilnim! načini popravila 
strojev. Vsekakor je bil ogled te tovarne kori- ' 
sten in zanimiv. 

Za popoldne istega dne nam je firma Bedeschi 
omogočila ogled podjetja FORNACE CONTE v 
Martellagu. Ta tovarna je v celoti opremljena 
s stroji Bedeschi. Proizvaja vse vrste opeč
nih izdelkov, in sicer 240 ton na 24 ur. Glavne 
značilnosti. so naiSlednje: 

- pokrita deponija za glino 30 X 120m je 
3600m~ 



- temeljita predelava gline - filter mlini Be
deschi 
- del avtomatike lastne proizvodnje 
- umetna sušilnica lastne konstrukcije 
~ tunelska peč 105 m - 84 pečnih vagonov 

Glavna pozornost nas vseh je bila posvečena 
delovanju predelov·alnih in oblikovalnih stro
jev. Ugotovili smo, da so vsi stroji postavljeni 
v funkcionalnem zaporedju in da so v nepo
sredni bližini komandnega pulta, tako da jih 
ima odgovorni delavec pod stalno kontrolo. 
Stroji niso predimenzionirani, vendar z lahko
to dosegajo veliko proizvodnjo raznolikih 
opečnih izdelkov. 
v nadaljevanju programa pri firmi Bedeschi 
smo si 21. 11. 1975 ogledali obrate firme BRU
NORI v Massa Lombardi blizu Modene. Pod
jetje združuje tri moderne opekarne locirane 
na istem prostoru, tako da se vse tri oskrbujejo 
z glino iz istega glinokopa. 
Za izkop gline imajo bager Bedeschi s 36 m 
dolgo ročico. Predelavi gline posvečajo veliko 
pozornost, za deponijo imajo ca. 4000 m! velik 
pokrit prostor, poleg tega pa še mračne komo
re za zorenje gline v sami tovarru. Videli smo 
tudi napravo za predsušenje gline, ki je dejan
sko zelo enostavna. Kovinski transportni tra!<, 
ki je speljan na vakuumsko stisk>alnico, je pol
krožno pokrit s pločevino, njegova notranjost 
pa je ogrevana z dvema gorilcema. Na ta način 
izparijo iz gline 5 °/o vlage. 
V-si predelovalni in oblikovalni stroji so izde
lani v firmi Bedeschi, od katerih so nekateri 
tudi starejšega datuma, vendar delujejo zado
voljivo. 
Prvi obrat proizvaja 350 ton žganih izdelkov 
na 24 ur, drugi 260 ton, tretji pa 155 ton. Sku
paj torej 765 ton ali če vzamemo 1,5 kg za eno
to proizvaja to podjetje 510.000 enot opečnih iz
delkov dnevno. Za pDimer navajamo, da ta 
količina odgovorja enomesečni proizvodnji ene 
od naših manjših opekarn. 
Kljub zelo razmočenemu terenu smo se največ 
zadrževali v glinokopu pri bagru, ki je podoben 
našemu. Zanimali smo se za način premeščanja 
bagerske proge. Sef obrata nam je dal točna 
navodila, katera bomo lahko s pridom upora
bili v naši novi opekarni oziroma njenem gli
nokopu. Značilno je to, da se proga za bager 
razldkuje od naše v tem, da imajo oni zelo moč
ne tračnice (16 cm) in lažje prage, dočim ima
mo mi dokaj šibke tračnice (14 cm) in zelo tež
ke prage. 
lstega dne popoldne smo obiskali še opekarno 
PATTAROSSI v Castelfrancu. Tu smo se tudi 
osredotočili na glinokop z bagrom, ki ima 30 
metrov dolgo ročico. Najbolj zanimiv pa je 120 
metrov dol~i in 30 m široki pokriti depo gline, 
v katerem je urejen odvzem gline s hol'izontal
no bagersko ročico. To omogoča izkoriščanje 
pokritega depoja v celoti, obenem pa omogoča 
strogo sortiranje gline po kvaliteti in po času 
zorenja. 
21. 11. 1975 je bil zadnji dan namenjen našemu 
usposabljanju. Glede na to, da je bila sobota 
in da tudi tam tovarne ne delajo, nas je g. Be
deschi st. zadržal v svojem biroju. Zelel je, da 
smo mu poročabi o 'II'Sem, kar smo videli, obe
nem nam je pa dal tudi navodila za uspešno 
obratovanje s stroji in napravami njihove pro
izvodnje. 
Ob zaključku smo bili enotnega mišljenja, da 
je usposabljanje uspelo in da smo prido
bili potrebno znanje za samostojno vodenje 
nove opekarne, pod pogojem, da poskusno ob
ratovanje, kakor je dogovorjeno, izvedejo do
bavitelji opreme. 
A. A. 

Gospodarstvo 
ljubljanskega območja 
(nadaljevanje) 
Kot je že omenjeno, je za uresničevanje nepo
srednih ciljev politike ekonomskega in social
nega razvoja v letošnjem letu eden od najpo
membnejših elementov splošno družbeno pri
zadevanje, da se vse oblike potrošnje postavijo 
v okvir razpoložljivih sredstev ob istočasnem 

racionalnem poslovanju. To pomeni, da se mo
ra v celotni družbenoekonomski mehanizem 
vgraditi v varčevanje kot vsakodnevna in dol
goročna naloga vseh prizadetih. Vendar taka 
akcija ne sme in ne more imeti za posledico 
restrikcije, ki bi vodile k zmanjšanju življenj
skega standarda delovnega človeka, poslovne 
aktivnosti ter zavirale hitrejši razvoj oziroma 
vodile k zmanjšanju produktivnosti dela, eko
nomičnosti in rentabilno•.;;ti poslovanja. Varče
vanje je sintetični izraz za produktivnejše 
poslovanje, ki je usmerjeno predvsem na boljše 
izkoriščanje družbenih sredstev ·in človeškega 
faktorja, gre torej za pomemben element, ki je 
usmerjen na povečanje dohodka z racionalnej
šim poslovanjem, gre za obnašanje dobrega 
gospodarja, pri tem pa se doseže večji efekt in 
korist za posameznika, organizacijo združene
ga dela in najširšo skupnost. 
Resolucija v družbenoekonomski politiki in 
razvoju SRS je vse obvezujoči dokument o na
logah samoupravnih nosilcev razvoja in postav
lja skladno z dogovorjen)mi cilji skupne politi
ke in socialnega razvoja SFRJ težišče na: 
- nadaljnjem uveljavljanju in krepitvi samo
upravljanja na vseh nivojih, 
- dinamični 1·ast1 celotnega gospodarstva na 
kvalitetnih osnovah, 
- zaviranju naraščanja inflacijskih tendenc, 
- krepitvi reprodukcigske sposobnosti gospo-
darstva, 
- zmanjšanju nesorazmerja med izvozom in 
uvozom, 
- obvladanje vseh oblik porabe, 
- izvajanje prednostnih nalog na področju 
gospodarstva in družbeni dejavnosti, 
- razvoj manj razvitih področij itd. 
Izhajajoč iz nalog in ciljev resolucije o druž
benoekonomski politiki ln razvoju SRS poteka 
na ljubljanskem območju živa aktivnost pri
prave konkretnih akcij·skih programov vodena 
in usklajevana od koordinacijskih odborov 
ustanovljenih pri občinskih konferencah SZDL 
po programu RK SZDL in po sklepih razširjene 
seje RS ZSS. Na osnovi začrtanih akcijskih 
programov in konkretnih nalog spremljajo iz
vajanje koordinacijski odbori pri SZDL. Akcij
ski programi, naloge in celotno aktivnost mo
rajo imeti trajni karakter v razvojnih progra
mih, kar pomeni, da morajo biti prisotni v 
vseh dokumentih družbenoekonomskega in so
cialnega značaja. 
Na podlagi sprejetih, ugotovljenih neselektira
nih podatkov po občinah je za gospodarstvo 
ljubljanskega območja značilno: 
Da je splošno-družbena akcija za reševanje go
spodarskih in družbenopolitičnih vprašanj 
spodbudila delovne ljudi v TOZD, SlS in 
družbenopolitičnih skupnostih k obravnavanju 
konkretnih vprašanj in problemov, ki povzro
čajo gospodarsko nestabilnost. Na podlagi po
datkov, zbranih v neposrednih stikih v OZD 
ali prek anket, so IS skupščin občin in zbori 
skupščin sprejeli celo vrsto konkretnth sklepov, 
stališč -in priporočil, kako se obnašati v gospo
darstvu, kako ublažiti težave. Kot je že ome
njeno, je aktivnost reševanja gospodarskih 
problemov trajna naloga, za čigar uspešno re
šitev smo vsi odgovorni. Pri tem pa ne smemo 
mimo dejstva, da je odgovornost posameznika 
do postavljenih nalog za stabilizacijo ter spo
štovanje samoupravnih sporazumov in dogo
vorov kakor tudi spoštovanje zakonitosti ne
ločljivo vezana na pripadnost socialistični 
družbi. S tem v zvezi je potrebno nakazano 
akcijo vključiti v sleherno obliko planiranja 
predvsem pa v srednjeročni plan. 
Dosedanji razvoj gospodarstva nam veleva 
združiti vse sile z namenom, da se najustrez
nejše ·izkoristijo komparativne prednosti ljub
ljanskega območja, kar je nakazano predv.sem 
v osnutku perspektivnega plana 197~1980 ter 
projektu Ljubljana 2000, pl'i tem pa so temeljni 
cilji in naloge nadaljnjega družbenoekonom
skega razvoja naslednji: 
- Uveljavljanje socialističnega samouprav
ljanja s stalnim dograjevanjem in izpopolnje
vanjem učinkovitosti sistema in organizirano
sti v smeri krepitve osnovnih celic družbenega 
sistema TOZD, krajevnih skupnosti, SlS itd. 
ter zagotoviti vključevanje neposrednih pro
izvajalcev v celotni sistem družbene produk
cije in odločanja v najširšem pomenu besede. 

Nadalje vključevanje družbenih dejavnosti v 
celotni kompleks reprodukcijskega procesa ter 
zagotovitvi toka informativnega sistema, da 
bodo delovni ljudje pri svojem delu na vseh 
nivojih družbenoekonomskega in političnega 
delovanja razpolagali z informacijami, potreb
nimi za uresničevanje svojih pravic in dolž
nosti pri usklajevanju odnosov v družbeni re
produkciji. 
- Stalna rast življenjskega standarda, pri če
mer pa izhajamo iz položaja delavca v druž
beni reprodukciji. Pri tem pa moramo težiti 
k ustvarjanju optimalnih delovnih in ostalih 
pogojev, tj. k ureditvi tistega, kar bo še bolj 
vzpodbudilo ustvarjalnost neposrednega pro
izvajalca. 
- Stabilnejši in dinamičnejši gospodarski 
razvoj, pri čemer mislimo na stabilizacijo go
spodarskih gibanj kot trajno nalogo in ob 
predpostavki nadaljnje dinamične rasti gospo
darstva v celoti. 
Za realizacijo navedenega je brez dvoma po
trebno zagotoviti dvig produktivnosti, iskati 
možnosti najugodnejše in najracionalnejše 
usmeritve investicij, zagotoviti 
- nenehno rast izvoza predvsem končnih iz
delkov, vse pod pogojem spoštovanja dl·užbe
nih dogovorov in norm. Poudarek v razvojni 
politiki bo zlasti na področju proizvodnje in 
preskrbe z energijo in hrano. Razen navedene
ga bo potrebno selektivno razvijati prometno 
infrastrukturo, krepiti izvozno dejavnost itd. 
- Intenzivnejši razvoj menjave in sodelova
nja s tujino, pri čemer je mišljeno predvsem 
večanje deleža proizvodov višjih stopenj ob
delave. Močan poudarek je pri tem dati so
delovanju z deželami v razvoju, za kar obsta
jajo vse realne možnosti. 
- Enakomernejši razvoj vseh panog, racio
nalnejša izraba prostora in okolja, kar je po
gojeno z danimi možnostmi surovinske baze, 
delovne sile, naselitvenim pogojem itd. Zago
tovitve pogojev za skladen razvoj zahteva bolj 
racionalno prostorsko organizacijo, kar pome
ni, da bo potrebno prostor urejevati in varovati 
tako, da bodo zagotovljeni naravni pogoji za 
razvoj primarne dejavnosti, za biološko repro
dukcijo narave in prebivalstva ter potrebe in
dustrializacije, urbanizacije in infrastruktur
nih celot. 
- Krepitev varnosti družbene samozaščite in 
ljudske obrambe. 
V zgoraj navedenih dokumentih so že podana 
izhodišča s temeljnimi nalogami in cilji ter 
določeni osrednji nosilci· nadaljnjega uspešne
ga razvoja gospodarstva. 
Novo formiran! organ Gospodarske zbornice 
Slovenije - Medobčinski odbor za ljubljansko 
območje in zbor delegatov še nima povsem 
opredeljene vsebine in metod dela. V začetku 
delovanja bo njegovo delo osredotočeno pred
vsem na njegovo organiziranje in postopno 
vključevanje v vsa družbenoekonomska doga
janja na ljubljanskem območju. V ta namen 
se bo moral medobčinski odbor postopno 
vključevati v proces dogovarjanja, sporazu
mevanja, programiranja in planiranja skupno 
z vsemi ostalimi družbenoekonomskimi dejav
niki na območju. Pri tem pa bo uspešno delo 
odbora v veliki meri odvisno od pripravljeno
sti gospodarstva za sodelovanje, usmeritev in 
delovanje pa bodo narekovaJa predvsem po
trebe. 
Naloge medobčinskega odbora so okvirno na
kazane v Statutu Gospodarske zbornice Slo
venije in so osnovno vodilo za pripravo pro
grama dela medobčinskega odbora. 
Na podlagi v statutu gospodarske zbornice na
vedenih nalog pa bo medobčinski odbor svojo 
dejavnost usmerjal predvsem na uresničeva
nje nalog organizacijsko-tehnične ter vsebin
ske narave. 

Organizacijsko-tehnične naloge: 
- sprejem pravilnika o organizaciji in delu 
medobčinskega odbora Gospodarske zbornice 
Slovenije, 
- priprava poslovnika o delu medobčinskega 
odbora, zbora delegatov itd., 
- zagotovitev osnovnih pogojev delovanja od
bora, predvsem z zagotovitvijo ustreznega 
osebja, kakor tudi primernih prostorov za ne
moteno delo stalnega osebja tega odbora, 
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- najtesneje sodelovati pri reševanju nalog, 
ki izhajajo iz statuta Gospodarske zbornice 
Slovenije, 
- najtesneje sodelovati z vsemi strukturami 
Gospodarske zbornice Slovenije predvsem pa 
z odbori, komisijami itd., 
- vzpostavitev najtesnejšega kontakta z go
spodarstvom ter ga pritegniti in zagotoviti nje
govo aktivno sodelovanje, 
- vzpostavitev tesnega sodelovanja z vsemi 
institucijami in organi na medobčinski ravni 
ter se koordinirano vključevati v njihovo de
lovanje, 
- zagotoviti sodelovanje z občinskimi skup
ščinami in njihovimi organi ter v tem sklopu 
iskati pozitivne rešitve pri obravnavanju naj
širše družbenoekonomske problematike, 
- poglobljeno sodelovati z raznimi speciali
ziranimi strokovnimi zavodi, strokovnimi dru
štvi pri iskanju rešitve posameznih problemov 
s poglobljenimi analizami ter ustreznimi v da
nih pogojih z optimalnimi rešitvami. 

Vsebinske naloge: 
Konkretni delovni program bo zahteval inicia
tivno vključevanje medobčinskega odbora in 
bo izhajal predvsem iz specifičnosti gospodar
stva ljubljanskega območja, sprejetih sklepov 
in stališč najširše družbenoekonomske skup
nosti. 

Naloge bi definirali: 
- Uveljavljanje novih z ustavo opredeljenih 
družbenoekonomskih odnosov in načel na vseh 
nivojih asociacij združenega dela. 
- Sodelovanje pri dogovarjanju, usklajevanju 
in sprejemanju razvojnih programov. 
- Sodelovanje pri analizah tekočih gospodar
skih gibanj na območju. 
- Sodelovanje pri realizaciji smernic družbe
noekonomskega razvoja SRS. 
- Sodelovanje pri oblikovanju in uresničeva
nju sprejete politike stabilizacije. 
- Sodelovanje pri oblikovanju kadrovske po
litike in reševanju zaposlovanja. 
- Spremljanje in analiziranje problematike 
delitve dohodka in osebnega dohodka v okviru 
družbenega dogovora in samoupravnega spo
razumevanja. 
- Spremljanje in analiziranje problematike 
družbenega dogovarjanja in samoupravnega 
sporazumevanja za ljubljansko območje. 
- Sodelovanje pri porajanju, usklajevanju in 
realizaciji razvojnih programov na nivoju ob
močja. 
- Sodelovanje pri iskanju optimalnih organi
zacijskih oblik gospodarstva predvsem v inte
gracijskih gibanjih panožnega in medpanož
nega karakterja. 
- Sodelovanje pri vseh ostalih vprašanjih, 
katera se bodo pojavila v gospodarstvu, ali 
izven gospodarstva in ki imajo vpliv na go
spodarstvo. 
- Skrb in sodelovanje pri reševanju razvoja 
manj razvitih krajev in določitev kriterijev za 
reševanje problematike. 
M. J. 

Iz gradiva: »Ustanovni medobčinski zbo?· 
delegatov združenj TOZD panog gospodarske 
zbornice za ljubljansko območje<< z dne 
17. 10. 1975. 

Veselo srečanje 
v »IGRAD« 
Kot tudi prejšnja leta, smo se ob koncu leta 
1975 odločili v TOZD !GRAD Gradbeništvo, da 
organiz.iramo družabno srečanje z našimi upo
kojenci, štipendisti •in vajenci. Organizacijo te
ga srečanja je prevzela osnovna organizacija 
sindikata naše TOZD. Na istem srečanju so bili 
tudi jubilanti, kater.i so v našem TOZD zapo
sleni že de8et, petnajst ter trideset let. Jubi
lantov z dvajsetimi in petindvajsetimi leti de
lovne dobe v našem TOZD v letu 1975 nismo 
imeli. Razen družabnega srečanja smo naše 
vabljence tudi skromno obdarili, in sicer: So
delavci, kateri so slavihl deset let delovne dobe 
v našem TOZD, so prejeli ročne ure v vredno
sti 1.200.- din, delavci s petnajstimi leti de
lovne dobe v našem TOZD so prejeli denarne 
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bone podjetja »Emona<< TOZD Maximarket v 
višini 2.000.- din. Kot sem že prej omenil, 
smo imelti tudi jubilanta, kateri je zaposlen že 
polnih 30 let v naši delovni organizaciji, to se 
pravi, da je začel delati kmalu po osvoboditvi 
naše domovine v našem podjetju. Najstarejši 
jubilant je ravno tako prejel denarni bon v 
vrednosti 4.600.- din. Naši vajenc·i in štipen
disti so prejeli denarno nagrado v višini 100.
dinarjev. Nekdanji člani našeg..l kolektiva upo
kojenci so prejeli gotovino v višinli 400,00 din. 
Ob tej pr·iliki se je naša osnovna organizacija 
sindikata spomnila tudi članov kolektiva, ka
teri so dalj časa v bolniškem staležu zaradi po
škodb, ~n sicer je eden v bolniški dve leti, dru
gi pa pr.i,bližno šest mesecev. Za prvega je bilo 
določeno in izplačano 1.000.- din in za drugega 
400.- din enkratne denarne pomoči. 
Družabno srečanje je bilo organizirano dne 26. 
12. 1975 z začetkom v predvečernih urah. Pri
skrbljena je bila skromna zakuska ter dobra 
kapljica v spremstvu muzike, reproducirane z 
gramofonskih plošč, izbranih za to priliko. 
Pripomniti velja, da so se vsi vabljeni točno 
držali dogovorjenega časa za začetek srečanja 
(pri vseh ostal!ih sestankih bi jih veljalo po
snemati), nobeden ni zamudil. Po krajšem ča
su, katerega so vabljenci izkoristili za obuja
nje spominov, se je začel uradni del. Srečanje 
se je začelo z nagovorom sekretarja. osnovne 
organizacije ZK TOZD, kateri je vse vabljence 
pozdravil ter jim zaželel prijetno srečanje. Po
tem je besedo prevzel direktor TOZD, kateri je 
orisal prehojeno pot ter dosežene uspehe v 
letu, katerega končujemo. Vsi prisotni so z ve
liko pozornostjo poslušali besede tovariša di
rektorja, posebno pozornost so pokazali naši 
upokojenci, kateri so se veseliH vseh naših 
uspehov ter sočustvovali pri tistih besedah, 
katere so omenjale naše težave. Veliko upoko
jencev se je sproti spominjalo življenja in dela 
v kolekti.vu, katerega so zapustili potem, ko so 
zaslužili, da odidejo v počitek. Marsikateri je 
hitro ugotovil, da se sedaj tudi v našem kolek
tivu lažje dela, da smo se v primerjavi s tistim 
časom dodobra mehaniZJirali in napredovali na 
vseh področjih dela in življenja. 
Ko je tovariš direktor končal svoj nagovor, je 
besedo prevzel predsednik delavskega sveta, 
kateri je po nekaj toplih besedah razdelil vsem 
pripadajoče nagrade, začel se je stisk rok, stisk, 
od srca pospremljen s toplimi čestitkami. S tem 
se je končal uradni del (če temu lahko rečem 
»uradnd<<) srečanja. Vsi prisotni so dvignili ko
zarce, pogledali si v oči ter si nazdravili še na 

Na zdravje! 
(s srečanja IGRAD) 

mnoga leta in na srečo v Novem letu 1976. 
V veselem ldepetu ob dobri kaplj.ici so vsi pri
sotni izmenjali mnenja ter se zanimali za posa
mezne podatke, kateri so jih zanim<:li. Ceprav 
so bili na srečanju v večini prisotni predstav
niki močnejšega spola, so bili talto uvidevni, 
da so omogoč-ili zaplesati valček vsem, kateri 
so to želeli z lepšo polovico, kot se to reče za 
pripadnice nežnega spola. 
P red posameznimi odhodi povabljencev so se 
za izkazano pozornost ter obdaritev zahvalili 
kolektivu predstavniki· jubilantov, upokojen
cev, ter štipendistov. Vsi so v svojih besedah 
zaželeli veliko uspehov našemu kolektivu v bo
dočnosti ter da bi se ponovno videli ob taki 
priliki. 
Takih srečanj si največ želijo nekdanj,i člani 
našega kolektiva, ki so hkrati najbolj hvaležni 
za to, ker jim je to takorekoč edina vez s svo
jim kolektivom iz katerega so odšli v zasluženi 
pokoj. To so za n jih veliki trenutki, ko vidijo, 
da se jih kolektiv še naprej spominja. Na za
ključku srečanja je bilo poskrbljeno, da so se 
vsi upokojenci prepeljali do avtobusne postaje 
oziroma do hiše ali stanovanja, ker so vsi prišli 
brez prevoznega sredstva z željo, da lahko brez 
skrbi nazdravijo drug drugemu ter s tem za
želijo srečno Novo leto. 
Vse to se je dogajalo v prostorih menze našega 
kolektiva in zato je osebje menze imelo na
logo, da poskrbi za postrežbo pri pogostitvi se
veda s pomočjo še nekaterih članic našega ko
lektiva in jim gre vsem skupaj zahvala, da so 
se vsi vablj.enoi prijetno počutili. 
Bilo je mnogo šaljivk, od katerih pa sodi ena 
v vrh, in sicer: Pred začetkom podeljevanja 
nagrad jubilantom je predsednik delavskega 
sveta rekel: >>Desetletniki v našem kolektivu 
bodo prejeli ročne ure.<< Eden od upokojencev, 
kateri je bil rojen leta 1910 ter je deset let že 
v pokoju, je po končanem razdeljevanju na
grad zahteval naj mu predsednik delavskega 
sveta takoj f.izroči dve ročni uri, ker ima dva 
jubileja. S tem se je predsednik delavskega 
sveta znašel v zagati, ker ni mogel dokazati, 
da toni>res. 
Kot zaključek lahko ugotovimo, da je srečanje 
doseglo svoj namen, povabljenci so se z nami 
počutili sproščeno in veselo. 
Taka srečanja so koristna in bi jih bilo treba 
organiz-irati vsako leto. 
L. M. 



Kako smo poslovali v letu 1975 v primerjavi 
z letom 1974, pokažejo naslednji podatki 

1.-XII./75 1.- XII./74 ;.ndeks plan za leto indeks 
1975 dos. plana 

Namok kož 

svinjske kože ton 18.781 17.772 106 18.640 101 
goveje kože ton 6.959 6.047 115 7.315 95 
ovčje kože ton 773 709 109 785 98 
skupaj ton 26.513 24.528 108 26.740 99 

Proizvodnja 

svinjsko usnje s cepljencem m~ 4,123.896 3,647.452 113 4,000.000 103 

goveje usnje s cepljencem m:! 1,209.798 963.101 126 1,420.000 85 
goveje podplatno in tehnično usnje k rr 659.379 697.939 94 350.000 188 

krzno m~ 271.259 212.387 128 240.000 113 

sortirane ščetine kg 101.372 90.277 112 105.000 97 

poraba usnja v usnjenih konfekcijah in galanteriji m:! 245.546 233.787 105 280.000 88 

poraba krzna v konfekciji krzna 
opeka 

Izvoz v dolarjih 

Pomoč 
na potresnem področju 
- V letu 1974 se je na Kozjanskem tresla 
zemlja ... 
- Nastala je velika škoda, za kar smo dobili 
gradbinci nalogo, da vsaj delno odpravimo te 
posledice. Takoj smo se podali na področje, ki 
smo ga dobili v »obdelavo«. To so vasi Vir
štanj, Sela in Verače, kar spada pod krajevno 
skupnost Virštanj. Na prostoru približno 10 
kvadratnih kilometrov, ki zajema vse tri vasi, 
je bilo pripravljenih za sanacijo oziroma novo
gradnjo 18 stanovanjskih hiš in adaptacija 
šole v Virštanju. 
- Na ogledu vseh teh prizadetih objektov smo 
ugotovili, da stanje nikakor ni rožnato, niti za 
nas gradbince še manj pa za ljudi, ki sedaj 
živijo v začasno urejenih domovih, podrtih hi
šah, kleteh in podobnih priložnostnih bivali
ščih. 

Del transportne proge za prenos gline 
iz glinokopa v zorilnico nove opekarne 

m:! 27.639 25.889 107 30.000 92 

enot 6,811.090 7,206.605 95 6,710.000 102 

s 16,344.711 13.613.223 120 16,000.000 102 

- Za izboljšanje situacije je bila dana naloga 
notranjskim občinam, in sicer: Cerknica, Po
stojna, Logatec in Vrhnika, od katerih naj 
vsaka angažira po eno gradbeno podjetje, da 
izvedejo skupno celo stvar. Organizacija del 
je lani pripadla podjetju Igrad, ki bo skrbelo 
za izvršitev naloge in povezavo med podjetji. 
Do maja meseca nekje, bi morali začeti z deli. 
Nismo pa imeli na razpolago nobene doku
mentacije, ki bi si jo morala vsaka stranka 
pridobiti v svoji občini. (Smarje pri Jelšah) 
Tudi junija, julija meseca še nismo dobili od
govora, da lahko začnemo. Ko pa so intere
senti dobili vse papirje, pa je zmanjkalo de
narja. Spet smo ostali praznih rok. Potem je 
prišla odločitev, da se bo delalo le na stari šoli, 
ki naj bi jo predelali v dom kulturnih organi
zacij. Denar so zbrale prej omenjene občine 
iz zaslužka enega delovnega dne vseh zaposle
nih občanov. 13. oktobra lani smo začeli z deli. 
Najprej bolj počasi, previdno, ko smo vsak 
dan opazovali v kakšnem stanju zgradba sploh 
je. Načrti so zelo pomanjkljivi, bistvenih stva
ri, prepotrebnih za utrditev objekta proti po
tresu, sploh ni previdenih. Z napredovanjem 
del smo se vse bolj vrteH kot mačlca okrog 

vrele kaše, kajti nobena stvar ni bila rešena 
tako, da bi se jo dalo speljati do konca. 

Potem se je začelo slabo vreme, dež, nizke 
temperature, sneg, pa smo vse skupaj pospra
vili, zaprli in odšli. Sedaj se pripravljamo za 
drugo fazo, ko bomo imeli malo več možnosti 
pri vremenu, ki je zelo važen faktor pri grad
bincih. 
Spomladi pa bomo, kot smo že omenili, skušali 
popraviti še privatne hiše, ki jih lani nismo 
mogli. 
Upamo, da bomo letos končali, s tem pa zado
voljili želje prizadetih ljudi in tudi nas samih. 

M.K. 

Od vsepovsod 
V USNJENEM COLNU CEZ ATLANTIK 

Irci bi radi dokazali, da so njihovi predniki že 
600 let pred Kolumbom odkr·ili Ameriko oziro
ma prepluli Atlantski ocean v usnjenih čolnih. 
Letos maja se bodo podala na 4000 milj dolgo 
pot štiričlanska posadka v 12 m dolgem usnje
nem čolnu z usnjenimi jadri. Coln se bo imeno
val Brendan po starem irskem morjeplovcu. Za 
njegovo izdelavo bodo porabili 25 volovskih 
kož, ustrojene po posebnem postopku, ki ga je 
razvil Britanski usnjarski inštitut po dolgo
trajnih poskusih. Graditelji čolna so postavili 
naslednje zahteve za usnje: mora biti impreg
nirano, mora obdržati obliko v stiku z morsko 
vodo in mastjo, biti mora primerno čvrsto in 
elastično, lahke specifične teže kljub mazanju 
in vpijanju morske vode. 

Po mnogih poskusih so se odločili za jamsko 
strojenje z hrastovim eklstraktom, za šivanje 
pa bodo uporabili z galunom strojena jermena. 
Za jadra bodo uporabili kozje usnje v površini 
20m2• Med vožnjo bodo usnje mazali z mešani
co trana, loja, lanolina in masla. 

-G-

KOZJEREJO BI BILO TREBA OBNOVITI 

Vedno večkrat se v strokovnih krogih sliši, da 
bi bilo treba pri nas obnoviti vzrejo koz, ki so 
praktično izginile zaradi zaščite gozdov oz.iro
ma njihova vzreja je prepovedana. Po drugi 
svetovni vojni je bilo 82 °/o kravjega, 8 O/o ovčje
ga in 10% visokokvalitetnega kozjega mleka, 
ki v primerjavi s kravjim vsebuje več m~čob, 
beljako'l.'in in mineralnih snovi. Koze bi bilo 
treba rediti v farmah ali v ograjenih pašnikih, 
da ne bi prišlo do gozdne škode. 

po pp 5693 
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Novoletna srečanja 
in obdaritve 
- V soboto, 27. decembra, je bilo v obratu 
družbene prehrane na Vrhniki tovariško sre
čanje upokojenih delavcev, ki so bili pred upo
kojitvijo zaposleni v usnjarnli in skupnih stro
kovnih službah na Vrhniki. 
Pvišlo je 118 upokojencev, 39 pa se srečanja ni 
moglo udeležiti predvsem zaradi bolezni in sta
rosti, nekateri pa tudi zaradi prevelike odda
ljenosbi od Vrhnike. 
Po pozdravu in krajšem govoru glavnega di
rektorja Antona Debevca je zapel moški pevski 
zbor IUV, sledila je pogostitev in razdelitev 
novoletnih nagrad {vsak upokojenec je prejel 
po 400.- dinarjev), pa tudi glasba je poskrbela 
za prijetno vzdušje. 
Poskrbeli smo, da je 14 odsotnih, bližje stanu
jočih upokojencev še isti dan dobHo na dom 
nagrado in zakusko, 25 upokojencem pa smo 
denarne nagrade poslali po pošti. 
Vsem upokojencem, ki se tega prijetnega sre
čanja roso mogli udeležiti, želimo srečno in 
zdravo novo leto, predvsem pa trdnega zdravja 
ter kličemo na veselo sni-denje koncem leta 
1976. 
- Tovariško srečanje jubilantov iz usnjarne 
in skupnih strokovnih služb, ki so praznovali 
25, 20, 15 in 10 let dela, je bilo v nedeljo 28. 
decembra. 
Denarne nagrade so bile podeljene 83 navzo
čim jubilantom, 7 odsotnim jubilantom pa 
smo nagrade izročili naslednji dan. 
Tudi to srečanje je potekalo tako kakor pri 
upokojenih delavcih, trajalo pa je vse do 15. 
u re. 
- Tudi DEDEK MRAZ je prišel med otroke 
naših delavcev - obdaril je kar 385 otrok v 
starosti od 1 do 7 let; vsak je prejel paket v 
vrednosti 170 dinarjev. 
Za otroke delavcev iz drugih republik ali od
daljenih krajev, smo pakete izročili njahovim 
staršem, nekaj paketov pa poslali tudi po pošti. 
- Obdarovani so bili tudi naši delavci-vojaki, 
kar 34 jih služi vojaški rok, in vsak je prejel 
po 300.- dinarjev. 
- Enako novoletno voščilnico je prejelo po 
pošti tudi! 26 štipendistov - naših bodočih de
lavcev. 
- 5 vajencem so nagrade po 300.- dinarjev 
podelili nj ihovi nadrejeni. 
Tako kot na VRHNIKI, so se srečali tudi v 
Smartnem jubilanti .in upokojenci, in to v če
trtek, 25. 12. 1975. Tudi to srečanje je potekalo 
v prijetnem razpoloženju. 
Tako so minila novoletna srečanja in obdari
tve, ki so postala v Industriji usnja Vrhnika 
že tradicionalna. 
Zelja vseh nas je, da se koncem leta 1976 po
novno snidemo z našimi jubilanti, predvsem 
pa z upokojen~mi delavci. 

J. B. 

Frančiška Damjan 
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Srečanje in s~ovo od LETA ZENA 

Upokojenci TOZD Usnjarna šmartno pozorno 
poslušajo besede glavnega direktorja 

Cvetka Cegla1· SRECNO! - Rezka Hošinik 



JubiLant Franc Slapničn·r 

Sp1·ejem čestitke in >>kttve?·te« - OLga Be1·čon 

., 

Jože Tomažič in Ignac Cizerle .. 

• 

Srečanju sta p1·isostvovaLa poleg glavnega 
direktorja še Jože Drnovšek - predsednik SO 
Litija in Stane Vovk - sek1·eta1· OKZK 
Litija 

PrišeL je s svojim stalnim sp1·emstvom 

In prišel je med nas - DEDEK MRAZ 

Albina Gt~zelj 

Stanko Umek 

Mat·ija Kociper (v sredini, v sredini v ozadju 
jubilantka Marija Ju?-jevčič) 

17 



Upokojenci (od teve proti desni: Obid, Kostič, 
Okrajšek in Kenk) 

Majda Gabršček 

Za dobro :oželodčno« počutje so poskrbele 
kuharice in ostalo osebje obrata družbene 
prehrane 
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Upokojencem in jubitantom je spregovo1·il 
gLavni direktor Anton Debevc. Seznanil 
nas je z dosedanjimi uspehi in nalogami, ki 
stoje pred nami v letu 1976 

Kulturni del programa je vodit naš 
vsest1·anski Ivan Malavašič 

Nusdorfer, Ergavec in zakonca Fatur Otmar Jeršinovič in Ivanka Jereb 

• 



Viktor Mivšek 

Ivanka Kavčič 

S1·ečanju na VThniki so pTisostvovali 
predstavniki družbenopolitičnih organizacij in 
vodilni delavci 

Čestitke in zahvale naših 
upokojencev, vojakov 
in štipendistov 
- Nežka Jesenovec z Drenovega griča, upoko
jena 10. 3. 1956 
prvo pismo: >>Srečno in zdravja polno Novo le
to 1976 želim cel~mu kolekti\·,1 in vsem upo
kojencem, ki bodo zbrani na proslavi. 
Sem bolna, zato prosim, da jih pozdraviti v 
mojem imenu«, 
drugo pismo: >>Lepo se zahvaljujem vodstvu 
ter dobri organdzaciji tovarne usnja, da se VISa
ko leto tako lepo spomnijo nas upokojencev. 
Zahvaljujem se tudi za denarno novoletno če
stitko in za zakusko. 
Hvala tovarišici Justi in Malči, ki sta poskrbeli, 
da sem vse takoj dobila domov. Bila sem vsega 
zelo vesela, saj v bolezni se človek še rajše 
spominja na minula leta. 
Lepo je tudi, da upokojencem pošiljate Unsjar
ja. Ko sem bila poleti v bolnišnici, m i je bil 
Usnjar v razvedrilo, saj sem našla v njem toli
ko znanih obrazov in imen, hval-a zanj . 
Se naprej želim tovarni usnj a mnogo uspeha 
in napredka«, 

- Ana Jokan iz T1·bovelj, upokojena 15. 8. 
1963: 
>>Vsem članom - delavcem Industrije usnja 
Vrhnika želim polno zdravja in sreče ter ve
liko uspeha v Novem letu 1976«, 

- Magdalena Kovačič iz T1·žišča p1·i Mokro
nogu, upokojena 13. 8. 1967: 
>>Žal se nisem mogla udeležiti srečanja z upo
kojenci, pa se pismeno zahvalim za povabilo 
predstavnikom podjetja. Istočasno lepa hvala 
za nakazani znesek, Id sem ga prejela že v no
vem letu. 
Vsem skupaj Srečno novo leto 1976<<, 

- Francka Marolt iz Ljubljane, upokojena 25. 
2. 1972: 
>>Celotnemu kolektivu želim veliko uspehov v 
Novem letu 1976 

- Franc šem1·ov, iz doma počitka na Bokalcah, 
upokojen 22. 5. 1953: 
»Srečno, veselo in uspehov polno Novo leto 
1976 vam želi Franc šemrov«. 

- Dušan Koval-ič - vojak v Beogradu: 
>>Srečno in veselo novo leto želim celotnemu 
kolektivu<<, 

- Rajko Miklavčič - vojak v Ljubljani: 
>>Z velikim presenečenjem in hkrati veseljem 
sem prejel denar, za katerega se vam najlepše 
in najiskrenejše zahvaljujem. V vojaški suknji 
vas prav lepo pozdravljam in vam želim sreč
no in uspeha polno novo leto 1976<<, 

- Milan Umek- vojak v Tuzli: 
>>Srečno, uspeha polno novo leto 1976 vam že
lim«, 

- Radivoje Djukanovic - vojak v Zag1·ebu: 
»Sa ovom čestitkom čestitam celom kolektivu, 
poželim sretnu novu godinu 1976 i puno uspeha 
u vašoj proizvodnji, a posebno čestitam dru
garicama i drugovima sa stroja pesting«, 

- Barbara Hladnik, študentka - absolventka 
višje šole za socialne delavke: 
>>V imenu v;seh štipendistov želim celotnemu 
delovnemu kolektivu IUV srečno in uspešno 
novo leto 1976<<, 

- Sonja Vavken, dijakinja TSUGš Domžale: 
>>Zahvaljujem se vam za novoletno darilo, vas 
obenem tovariško pozdravljam in želim srečno 
novo leto<<. 
Vsem, ki so nam čestitali in zaželeli vse naj
lepše v novem letu, se lepo zahvaljujemo in 
želimo: 

- upokojencem še vrsto let trdnega zdravja 
in še dosti medsebojnih srečanj, 
- vojakom dobro počutje in veliko ucpeha pri 
usposabljanju za obrumbo domovine, 

. - študentom in dijakom pa ve1iko uspt-ha pri 
študiju. 
>>Srečno!<< 
I . B. 

Prišli - odšli 
V mesecu decembru 1975 se je v Industriji us
nja Vrhnika zaposlila 25 delavcev, 37 delavcev 
pa je nehalo delati. 

a) TOZD usnjarna V1·hnika: 
prišli: Andrej Brenčič, Branko Grom, Esad 
Ružnič, Stanislav Prosen 
odšli : Milan Bajec, Marija Dobrun, Boštjan 
Istenič, Cvetko Kastel~c, Stanko Kra:';ove:::, Tat
jana Matoh 
vojaški rok so šli služit : Jadran Fabjan, Edo 
Kavčič, Rok Kogovšek, Vinko Kuzmič, Danijel 
Mlakar, Janko Novak, Drago Reven, Hasan 
Seferagič Milan Umek, 

b) v skupnih strokovnih sLttžbah je nehala ele
lati Maja Mlakar; 

c) TOZD usnjarna šmartno: 
prišli: Frančiška Cenkar, Anica Grom, Jože 
Pevec, Jože Šplajt 
odšli: Alojz Groznik, Stanko Groznik, Alojz 
Hauptman, Ferdo Kirm, Juro Matijevič, Milka 
Matijevič, Martin Perme, Avgust Poglajen, 
Fl'anc Potisek, 

d) TOZD Ig1·ad - opeka?·ne Vrhnika: 
prišel nihče 
odšli: Ibrahim Delic, Husein Tri čic, 

e) TOZD Igmd - gradbeništvo Vrhnika: 
prišli: nihče 
s služenja vojaškega roka so se vrnili: Mujaga 
Kalakovič, Ale Nedarevič, Huse Pjanič, Novak 
Stojakovič, Stojan Vrabičič 
odšli: Husein Melič, Milorad Niševic, Juro Pe
mc 

f) TOZD Usnje- plast Ljubljana: 
prišli: Mihael Krakar, Slavoljub Krstic, Sonja 
Lahovec, Jurij Sajovic, Dušanka Srbčic, Senija 
Skrgič 
odšli: Maja Lužar 

g) TOZD maloprodajna 1meža v Ljubljani: 
(brez sprememb) 

h) TOZD Tovarna usnja šoštanj: 
prišli: Franc Anžej, Bahrija Bečic, Ivana Drev, 
Franc Konečnik, Drago Mazej, Rajko Osterc 
odšli: Mli.lan Abadžin, Omer Avdič, Drago Pe
kleka, Dragan Višič, Rade Vukovič, Marija Za
cirkovnik 
J.B. 

Rojstni dnevi upokojenih 
delavcev v mesecu 
februarju 1976 
a) TOZD usnjarna V1·hnika: 

let 

Valentin Kogovšek 74 
Magdalena Kovačič 62 
Franc Maček 69 
Jože Medič 78 
Jože Orešek 70 
Jožefa Osredkar 62 
Valentina Rodič 57 
Marija Sečnik 56 
Franc štirn 74 
Valentina Štirn 54 
Svetomir Tošič 62 
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b) skupne st1·okovne službe Vrhnika: 

Hilda Kesel 

c) TOZD usnjarna šmartno: 

Ignac Gradišek 
Marija Grum 
Ciril Hauptman 
Stane Skubic 
Ciril Zakrajšek 

d) TOZD Igrad- opeka1·ne V1·hnika: 

Stanko Gutnik 
Andrej Novak 

e) TOZD TovamcL usnja šoštanj: 

Zdravko Albreht 
Franc Bačovnik 
Pavla Bolha 
Jožefa Cvikl 
Jerca Gracer 
Fra1~.c Hudales 
Pepca Kajba 
Vinko Kotnik 
Julka Kovač 
Jože Meh 
Anton Novak 
Apolonija Plaznik 
Jože Pusovnik 
Jože Turin ek 
Karel Zaveršnik 
Helena Zgoznik 

let 

57 

let 

63 
65 
70 
60 
61 

let 

70 
66 

let 

48 
49 
61 
54 
40 
61 
58 
59 
62 
66 
74 
81 
62 
65 
69 
62 

Iskrene čestitke in še na mnoga zdrava in sreč
naleta. 
Posebna čestitka je tokrat namenjena Apolo
nih Plaznik, upokojenki iz šoštanja, za visok 
jubilej 81 let. 
Kolektiv IUV 

Zahvala 
Podpisana Fani Kanduč, se sindikalni organi
zaciji in samoupravnim organom podjetja 
najprisrčneje zahvalim za pomoč mojima otro
koma Dragotu in Marjanu ob novem letu v 
denarnem znesku 1000 dinarjev. 
Hvaležna sem vam za izkazano denarno po
moč. še večjo vrednost izkazuje vaše dejanje, 
da cenite delo pokojnega moža Viktorja. 
Mož Viktor je vztrajal in delal v podjetju v 
času, ko je bil vprašljiv obstoj same delovne 
organizacije, ko so se morali njih člani odre
kati dohodku v korist razvoja podjetja. 
Vaša pomoč mi je zato še posebno dragocena, 
ker me prevzema zavest, da zna biti vaša de
lovna organizacija človeku res hvaležna. 
Ob novem letu želim vsem članom sindikata 
in vsem ostalim članom kolektiva veliko de
lovnih uspehov. 
Fani Kandič 

In memoriam 
V decembrski številki Naš časopis smo v l 'U
briki »Majhne, a obenem največje želje ob 
vstopu v novo leto«, med drugim zasledili tudi 
sliko našega upokojenca Janeza Kobala z na
slednjo vsebino: 
Kobalovega očeta prav dobro pozna veliko 
Vrhničanov, saj ga skoraj Vl&ak dan srečujemo 
v bližini avtobusne postaje, kjer že 6 let čisti 
naše ceste. 
Na vprašanje, kaj si želi v novem letu, je med 
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Janez 
KobaL 

dobrodušnim smehom povedal, da prav nič 
drugega kot samo zdravje. 
Tako si je zaželel Janez Kobal, rojen 16. 4. 
1896, ki je bil zaposle11 v naši delovni organi
zaciji od l. 3. 1952 do upokojitve l. 11. 1955. 
Vsi, ki smo ga poznali, smo potihem zaželeli, 
da bi se mu izrečena želja, kljub skoraj SO
letni .starosti, še dolgo izpolnjevala 
Usoda je hotela drugače; pogrešili smo ga že 
na tovariškem srečanju upokojenih delavcev v 
soboto 27. decembra kjer nam je hčerka Ema 
povedala, da ni mogel priti zaradi bolezni, v 
nedeljo 18. januarja pa so ga vaščani Vrhnike 
pospremili k zadnjemu počitku na vrhniško 
pokopališče. 
Ob smrti nokojnika izrekamo njegovi družini 
iskreno sožalje. 
Indust1'i1cL usnja Vrhnika 

V SPOMIN NAŠEMU SODELAVCU 
STJEPANU MESARICU 

21. januarja letos smo se na zagrebškem Miro
goju zadnjič poslovdli od našega sodelavca 
Stjepana Mesariča. Za vse, ki smo ga poznali, 
pomeni to nepričakovan in boleč udarec. Umrl 
je v 53. letu starosti poln življenjske sile in 
načrtov. 
Rodil se je 11. 2. 1923 v Zagrebu, kjer se je 
izučil krznarske obrti in kjer je začel svoje 
prve samostojne korake. Vojna je prekinila 
njegov mladostni zalet, vendar je kmalu spo
znal, da svoje sile lahko posveti pomembnejši 
stvari - boju za domovino. Postal je partizan 
in njegovi bojni tovariši pravijo, da je bil ne
ustrašen mitraljezec. 
Tudi po osvoboditvi Jugoslavije se je še naprej 
boril za izgradnjo nove domovine. Postal je 
član SKOJ. 
V našo organizacijo je vstopil 1. l. 1967 v času, 
ko se je Industrija usnja, krzna, konfekcije in 
lahke obutve šmartno pr i Litiji borila za ob
stanek. 
V borbi za uspešnejše življenje delovne orga
nizacije je tudi on kot poslovodja trgovine v 
Zagrebu prispeval ogromen delež. Trgovina 
»Krzno« šmartno v Zagrebu je bila pojem so
lidnosti, kvalitete in elegance. 
Letos bi slavil desetletnico svojega dela v naši 
organizaciji. Ni dočakal svojega jubileja, ni 
dočakal 30. obletnice, ki jo bo letos slavila DO 
Industrija usnja Vrhnika, vendar spomin nanj 
bo živ in vzpodbuda, da te jubileje povežemo še 
z večjimi napori za nadaljnjo rast delovne or
ganizacije :in še posebej naše temeljne organi
zacije združenega dela Maloprodajna mreža, 
katere neumorni član delavskega sveta je bil 
tudi on. 
Neustavljivi ritem nas priganja, da se borimo 
za čim lepši današnji in jutrišnji dan in ob 
premagovanju ovir prepogosto pozabljamo 
drug na drugega, na naše pristne človeške od
nose. Vse premalo časa si vzamemo, da bi se 
kdaj pogovorili ne samo o delovnih problemih, 
temveč tudi revah in težavah. Zato čutimo, da 
smo s Stjepom-štefom izgubili dragega, ne
umornega sodelavca, prijatelja in tovariša. 
D. K. 

Ulovka vabi! 
Obveščamo vas, da smo v letošnjem letu odprli 
turistični lokal na Ulov ki. · 
Tbstim, ki Ulovke ne poznate, jo na kratko 
predstavljamo: 
Ulovka je hrib nad Vrhniko, ki meri 768 m. 
Pod vrhom Ulovke je zgrajen lokal-brunarica, 
v kateri je prostora za 80 gostov. V lokalu 
strežemo hladna in topla jedila ter pijače. Lo· 
kal je ob delavnikih odprt od 14. do 22. ure, 
ob ponedeljkih, sobotah, nedeljah in praznikih 
pa od 10. do 22. ure. 
V zimskem ča<Su, kadar je dovolj snega, obra
tujejo tri žičnice. Urejena so primerna smu
čišča za smučanje odraslih in otrok. V letnem 
času slovi Ulovka po svoji !dimi, ki zlasti v 
vročih dneh človeltu omogoči, da se odpočije 
v hladu njenih gozdov na sprehodih in z na-

PogLed na bruna1·ico na Ulovki 

V not1·anjosti b1·unarice - st?·ežni pult 

biranjem gozdnih sadežev. To so ugotovili tudi 
mnogi občani mesta Ljubljane, saj je na obron
kih Ulov ke, zlasti proti Zaplani zgrajeno veliko · 
število vikend hišic. 
Dostop do gostišča na Ulovki je v zimskem in 
letnem času zelo enostaven, saj vodi do tja 
dobro vzdrževana makadamska cesta (cesta 
IV. reda). Obiskovalci bodo poleg dobre hrane 
in pijače ter svežega zraka lahko občudovali 
tudi naravne lepote z razglednega stolpa, ki je 
v bližini gostišča in od koder je prekrasen raz
gled proti Ljubljani in Igu. 
Organiziranim skupinskim obiskom daje naš 
lokal 5°/o popust pri nudenju naših uslug, pa 
tudi sicer smo se pripravljeni natančneje do
govoriti o celotnem aranžmaju naših uslug. 
Priporočamo se za vaš obisk ali za organizacijo 
obiskov; prepričani smo, da bodo tako po 
prvem sniclenju postale naše vezi še trajnejše. 
Rezervacije sprejemamo na tel. 70 020; int. 28. 



• 

• 

• Na Ekonomski fakulteti je uspešno dokončala 
študij in diplomirala M agda Kocič -
predsednik Sveta delegatov OZD IUV 

• 

• 

Tov. Ma[da nam je s svojo vztrajnostjo lahko 
za vzor. Studij je dokončala ob 1·ednem delu 
in družinskih obveznostih 
Iskreno čestitamo! 

Clani PGD Smartno so se pogovorili na letnem 
občnem zboru o dosedanjem delu, težavah, 
ki se pri tem srečujejo in nadaljnjih nalogah 
od katerih je najvažnejša povečanje in 
pomladitev č~anstva, preventivni pregledi 
objektov in usposobitev hidrantnega omrežja v 
krajevni skupnosti Sma1·tno. Sprejeti novi 
zakon o požarnem va1·stvu jim bo prav gotovo 
v veliko pomoč pri nadaljnjem delu 

Kljub muhasti zimi je prvi del tekmovanja 
cicibanov, pionirjev in mladincev v Notranjski 
ligi klasične kombinacije bil uspešno izveden. 
Pomanjkanje snega pa ni vplivalo na borbenost 
najmlajših. Ce odpove tehnika je tudi z eno 
smučko dovoljeno pri tekih priti skozi cilj. 
Seveda z neprimerno več napora in neuklon
ljivo tekmovalno voljo (tekmovanje na 
Vojskem nad Idrijo) 

Fotoreportaža 

Tudi na »PRUCKI« so skoki zelo zanimivi 
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Sejem »MODA« 
- Gospodarsko 
razstavišče Ljubljana 
Letošnji sejem mode na Gospodarskem razsta
VIišču v Ljubljani je ponovno zbral večino naj
pomembnejših proizvajalcev modnih izdelkov 
iz cele Jugoslavije. Seveda so glede na sam 
značaj prevladovali proizvajalci vseh vrst 
tekstila in tekstilnih i.zdelkov, katerim smo 
se pridt·užili tudi proizvajalci modnih izdelkov 
iz usnja: usnjene obutve, usnjene konfekcije, 
usnjene galanterije ter krzna in krznenih izdel
kov. Kakšen je pravzaprav namen tega sejma? 
Namen sejma je, da bi tako proizvajalci kot 
potrošniki zgoraj omenjenih izdelkov pokazali, 
kakšen napredek so naredili od pretekle sezone 
ter kako in v kakšni meri so se uspeli pripra
viti za prehodnjo modno sezono, predvsem 
za pomlad in poletje 1976 ali morda tudi že za 
jesen ·in zimo 76177. Doslej je bila nekako na
vada, da so kupci tj. predvsem trgovci kupo
vali izdelke 02liroma zaključevali posle za pol 
leta naprej, kw: pa je predvsem v zadnjem času 
pri nekaterih že povsem odpadlo. Z ozirom na 
zaostrene pogoje gospodarjenja se trgovina 
vedno bolj izogiba zalogam, žele kupovati ob 
čim krajših dobavnih rokih, da bi se izognili 
vsem mogočim riz.ikom, ki so pri modnih iz
delkih še toliko večji. Povsem normalno pa je 
že postalo, da kupci na sejmih ne zaključujejo 
pogodb, pač pa si le ogledujejo izdelke, jih pri-

S predstavitve naših izdelkov 'iz velurja na 
modni reviji 

merjajo, tehtajo ponudbe in se na osnovi vseh 
teh dejavnikov šele odločajo za nakupe. To je 
z njihove strani sicer tudi vse lepo in razuml}i
vo, vendar pri tem postavljajo proizvajalce v 
skoraj nemogoč polož·aj. Kajti tudi proizvajalci 
danes ne morejo proizvajati na pamet, ampak 
le glede na potrebe trga, tj. na osnovi naročil, 
ki jih da trgovina, ki d.ma neposreden stik s 
končnim potrošnikom. 
Za organizirano proizvodnjo pa je vsekakor 
potreben določen čas, kateri naj bo po možno
sti predvsem pri modnih izdelkih nekako čim 
krajši, vendar ta danes glede na nekatere za
hteve, ki jih postavlja trgovina, presega že 
vse razumne meje, kajti iz rok v usta se ne da 
pametno gospodariti. Torej kakšne posebne 
direktne komercialne učinke s 5ejma bi težko 
pričakovali, prepričani pa smo lahko, da bodo 
naknadna naročila v veliki meri rezultat uspeš-
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nega prezentiranja naših izdelkov na sejmu. 
Lahko rečemo, da so izdelki v našem paviljonu 
zalo uspešno predstavljeni. Tako smo prednost 
dali konfekcijskim izdelkom iz svinjskega ve
turja, razstavili smo žensko kolekcijo v svetlo 
modlli. barvi, moško kolekcijo v beige barvi in 
kolekoijo za mlade - blue jeans, ki je bila tudi 
nagrajena z diplomo. Od krznenih izdelkov 
smo predstavili predvsem modele iz rakuna, 
lisice in nutrije ter uspelo kolekcijo modelov 
usnjene galanterije, predvsem ženskih torbic, 

•im so bile prav tako nagrajene z diplomo. Ko 
!;IDO že pri nagradah, si še oglejmo, kdo je pre-
jel letos najvišja priznanja. Sedemčlanska ko
misija se je odločila, da od 17 možnih blagovnih 
grup podeli 14 Ljubljanskih zmajev in 13 dip
lom, in sicer: 

LJUB LJ ANS KI ZMAJ: 
l. Tekstilni tovarni SVILANIT, Kamnik - za 
kolekcijo frotir brisač 
2. DEKORATIVNI, Ljubljana - za komplet 
ročnih izdelkov vijoličaste barve 
3. Tekstalni tovarni NOVOTEKS, Novo mesto 
- za flanelne art. FRANE iz 100 O/o runske 
volne 
4. Tekstilni tovarni TEKSTILINDUS, Kranj -
za bombažno tkanino popelin art. PAG 
5. Tekstilnemu kombinatu VARTEKS, Varai
din - za moško obleko s telovnikom art. 
UGANDA 33-N-10 
6. Modni konfekciji IDEAL, Nova Gorica -
za kolekcijo kompletov in plaščev za ženske 
7. Konfekcij! LISCA, Sevnica - za ženske ko-

Naši konfekcionaši niso pozabili tudi na 
»močnejši spol« 

rozete (nedrčki s hlačkami) art. GLORIA, IVI
CA, BRIGITA 
8. Tovarni pletenin RASICA, Zgornje Gamelj
ne - za kolekcijo pletenin skupin: DRAGA, 
ANKA, NEJCA, NATASA 
9. Usnjarskemu kombinatu KONUS, Sloven
ske Konjice - za kolekcijo ženskih in moških 
modelov iz telečje sive nape 
10. Usnjarskemu kombinatu KONUS, Sloven
ske Konjice - za kolekcijo plaščev in jopic 
iz ovčjega krzna · 
11. Tovarni obutve CICIBAN, Miren pri Novi 
GoriCi - za kolekcijo moške obrtve 
12. Tovarni trikotažnega perila PLETENINA, 
Ljubljana - za kolekcijo iz frotirja za plažo 
13. Medjimurski trikotaži CAKOVEC, Cakovec 
- za kolekcijo otroških nogavic iz čistega 
bombaža 

14. Tovarni čipk, vezenin in konfekcije VE· 
ZENINE, Bled - za kolekcijo ženskih oblek za 
svečane priložnosti., Voile 

DIPLOME: 
l. Tekstilni tovarni METKA, Celje - za po· 
steljno perilo art. NADJA desen 21-24 
2. Tekstilnemu kombinatu VARTEKS, Varaž· 
din - za art. SAMBOA 52035 
3. Tekstilni tovarni TEKSTINA, Ajdovščina
za kolekcijo vzorčastih in tiskanih tkanin 
4. TETEKSU, Tetovo - za ženski plašč art. 
12-1542 
5. Trikotažn~ industriji BETI, Metlika - za 
kolekcijo spalnih srajc in pidžam iz 100 '/• 
bombaža 
6. Konfekciji KORA, Radeče - za kolekcijo 
otrošlmh oblačil 
7. Alpski modni industriji ALMIRA, Radovlji
ca - za kolekcijo pletenin art. T 
8. INDUSTRIJI USNJA, Vrhnika- za usnje· 
no konfekcije blue jeans za mlade 
9. INDUSTRIJI USNJA, Vrhnika - za kolek· 
cijo usnjenih torbic 
10. FabrikJ. obuce, Knjaževac - za kolekcijo 
ženske obutve 
11. Tovarni obutve CICIBAN, Miren pri Novi 
Gorioi - za kolekcijo otroške obutve 
12. Proizvodnji modne konfekcije ELKROJ, 
Mozirje - za kompletno jeans oblačilno kon
fekcijo 
13. Tovarni nogavic POLZELA - za kolekcijo 
hlačnih nogavic, »canhuce« art. 803 
Torej je letos za usnjeno in krzneno konfekcijo 
naj\'lišje priznanje prejel KONUS iz Slovenskih 
Konjic, za usnjeno galanterijo pa najvišja 
nagrada ni bila podeljena z obrazložitvijo, da 
nobeden izmed. proizvajalcev usnjene galante
rije ne zadovoljuje zadnjih modnih tokov, tako 
na področju oblikovanja kot tudi kar zadeva 
barve in materiale. 
Naše podjetje je, kot že omenjeno, prejelo di
plomi za usnjeno konfekcijo m usnjeno galan· 
terijo, dočim za krzneno konfekcije ni bila 
podeljena diploma, ker po mnenju komisije ni 
bilo poleg Konusa nobenega drugega predstav
nika, ki bi omenjene izdelke predstavil oziro
ma izdeloval v zadostni količini. Ne bi komen
tirali odločitev in razlog komisije, saj je po
vsem jasno, da ima vsak svoje poglede, čeprav 
bi se dalo predvsem o poja,snilu, zakaj ni bil 
podeljen Zmaj za usnjeno galanterijo, precej 
pogovarjati, še posebej pa o njenem splošnem 
mnenju katere barve so moderne. 
Smatramo, da smo ne glede na priznanja osta· 
li na enaki višini, v koraku s svetovno modo 
in njenimi tendencami, kar nedvomno potrju· 
jejo in bodo še potrdili doseženi poslovni re
zultati. 
A. K. 

Letna konferenca 
vrhniških tabornikov 
V soboto, 17. 1., smo !imeli vrhniški taborniki 
redno letno konferenco v starem domu JLA 
na Vrhniki. Na konferenco smo se pripravljali 
že zgodaj zjutraj. V avli &tarega doma smo 
razvrstili fotografije iz naših akcij, spominske 
značke in predmete, na zemljevidu smo ozna· 
čili poti na izletih ter dve priznanji - OF in 
ZTS (Zveze tabornikov Slovenije). 
Vse navzoče - tabornike in tabornice, med· 
vedke in čebelice, klubovce, prijatelje naft 
organizacije ter predstavnike družbenopolitič· 
nih organizacij - smo seznanili z lanskolet· 
nim delom. Program, ki smo ga izvajalL v lan· 
skoletnem obdobju od januarja do decembra, 
je strnjen v poročilu načelnika Načelnik od· 
reda Istenič Branko je na Konferenci prebral 
poročilo. Vrhniški taborniki smo s svojim de- ' 
lom in akcijami počastili 30. obletnico osvobo· 
ditve jugoslovanskih narodov, pridružili smo se 
praznovanju 25. obletnice obstoja Zveze tabor· 
nikov Jugoslavije in 50. obletnice Slovenskih 
tabornikov. 
V lanskem jubilejnem letu smo tal:!orniki po
trdild, da smo organizacija, ki na pridobitvah 
revolucije vzgaja naše člane v napredne gra· 
ditelje samoupravne družbe in, če bo potrebno, 
tudi v aktivne borce za obrambo domovine. 
Akcije, ki obnavljajo tradicijo NOB so - ude-



ležili smo se proslave >>SVOBODNA JELOV
VICA<< v Dražgošah, taborniške igre >>ILEGA
LEC«, pohoda ob žici okupirane Ljubljane, po
hoda po partizanskih poteh Vrhnike, obiskali 
smo partizansko bolnico FRANJA, udeležili 
smo se _proslave ob dnevu borca v PODPESKU, 
sodelovali v partizanskem pohodu v Logatec 
ob zboru notranjskih aktivistov, sodelovali s 
pripadniki JLA in polagali veščino partizan 
(potreben je 24-urni popolni molk in 24 ur 
brez hrane). 
V letu 1975 smo izvedli več delovnih akcij -
urejali dn čistili smo oko1ico starega Mlina (IG 
akcij), čistili okolico spomenika Ivana Cankar
ja na Vrhniki, pomagali pri organizaciji Kar
ting dirk na Vrhniki in sodelovali pri očišče
valnih akcijah na Vrhniki. 
Naše delo pa popestrimo z izleti in športnimi 
dejavnostmi. Organi.ZJirali .smo smučarski izlet 
na Vogel, kopalnt izlet v Opatijo, udeležili smo 
se bloških tekov na Blokah, starejši taborniki 
so organizirali 4-dnevno taborenje ob Cerkni
škem jezeru in naredili 14 izletov v bližnjo 
okolico Vrhnike. 
Opravili smo tudi več propagandnih akcij -
taborni ogenj ob dnevu tabornikov, 22. aprilom, 
udeležili smo se VI. izleta tabornikov Jugo
slavije na Petrovi gori, redno urejali vitrine 
(na osnovnih šolah in na Tržaški cesti), sode
lovali na televizijskem snemanju z JLA in 
posneli nekaj filmov v Dražgošah. 
Taborniki lahko rečemo, da sodelujemo z dru
gimi organizacijami na Vrhniki - OK ZB, 
turističnim društvom, OK ZSMS, vojašnico, 

Z letne konference tabornikov 

AMD itd. Trudimo se, da popestrimo naše so
d~lovanje z drugimi organizacijami, katel'ih 
delo je ravno tako zanimivo in je sodelovanje 
v obojestransko in družbeno korist. 
Ob dnevu OF, 27. aprila, je naš odred prejel 
visoko občinsko priznanje »Srebrni trak OF« 
in je to priznanje nam tabornikom v veliko 
čast. 

, Tajnik odreda Boštjan Horvat je podal svoje 
poročilo. V odredu imamo več enot: vod cici
banov MURENCKOV - VEVERIC (12 članov 
od 4. do 6. leta) 

družino MEDVEDKOV in CEBELIC: 
COKLARCKI - OS Borovnica 
LASTOVKE - OS IC 
TARZAN! - OS JM 

vseh članov je 72 od 7. do 12. leta. Vod mlajših 
tabornikov - KAKTUS! -, vod mlajših ta-

borni:: - CESNJEV CVET -vseh članov je 36 
od 12. do 15. leta, vod starejših tabornikov in 
tabornic - MOSTIŠCARJI - šteje 21 članov 
od 15. do 18. leta, KLUBOVCEV je 15 članov od 
18. leta dalje, prijateljev organizacije je šest. 
Vseh članov v naši organizaciji je 159. V odredu 
imamo 10 članov ZK, 64 članov v SMS, 141 
članov RK, 72 članov pionirske organizacije, 
60 članov planinskega društva itd. 
Naši člani pa so se marlj ivo učili in osvojili 
potrebno znanje. Tako smo v letu 1975 podelili 
najbolj prizadevnim članom 16 bronastih zvez
dic in 24 veščin (TT in MC). 
V odredu tudi skrbimo za kader. Za delo v or
ganizaciji smo usposobili 4 vodnike in zdaj 
ima odred 14 vodnikov. Zelo aktivnih vodnikov 
je 7, ki pa so ali pa še bodo svoje znanje dopol
njevali in izpopolnjevali v gozdni šoli Zveze 
tabornikov Slovenije v Bohinju. 
V letu 1976 bomo šolali naše kadre, urejali dom 
v Starem Mainu, nabavili taborniško opremo 
(kompase, zemljevide, signalne zastavice, loke, 
taborniško literaturo), organizirali letno tabor
jenje in več izletov v bl.ižnjo okolico Vrhnike. 
Večjo skrb bomo posvetili šolanju naših kadrov. 
(Op. ur.: S svojo pestro in družbeno koristno 
dejavnostjo so vrhniški tahorniki lahko svetel 
zgled drugim organizacijam in društvom.) 
IZ 

Za razvedrilo 
LJUBEZEN PO TELEFONU 

- Draga, ljubim te. Šel bi za tebe čez vsa mor
ja, oceane in skozi vse muke ... 
- Oh, dragi, tako si romantičen, pridi k meni! 
- Ne morem, draga, ker dežuje. 

KOLIKO JE VREDNA MINI OBLEKA? 

Neki vinski bratec vidi dekle v mini krilu, ki 
je pela: 
»Še kikelco prodala bom, za sladko vince dala 
bom ... « • 
Pa pravi: >>Ubožca, saj še za dva deci ne bo!« 

GOVORJENJE 

Zena svojemu možu: >>Danes si pa spet v spanju 
govoril, in to še veliko.« 
Mož: >>Govorim ponoči, ker podnevi ne morem 
priti do besede.« 

IZN AJDITELJ 

Vl1Sta regrutov stoji pred vodnikom. »Kaj je 
vaš poklic,« vpraša vodnik. 
Regrut: >>Iznajditelj.« 
Vodnik: >>Kaj ste pa že iznaš1i?« 
Regrut: >>Še ničesar, ker še iščem.« 

OSMI MAREC 

- Možek, na moj praznik pa ne bom nič ku
hala. 
- Prav ženka. Bom pa samo pil, na tvoje 
zdravje! 

MALCI V LJUBLJANI 

Veš, Miha, v Ljubljano pa že ne grem več! Ko 
sem šla zadnjič pred pošto čez križišče, pa je 
miličnik razširil roke, kot bi me hotel objeti. 
Jaz pa sem kar stekla naprej. Potem je pa še 
dolgo žvižgal za menoj, ampak se nisem nič 
zmenila zanj, ker sem samo tvoja! 

VABILO 

- Radi bi sprejeli vašo hčer za nekaj tednov 
na počitnice, pa smo žal nekoliko omejeni. 
- Nič zato, saj tudi moja hči ni najbolj briht
na. 

JE RAZLIKA 

V avtobusu reče pijan moški neki ženski: >>To
varišica, ali veste, da ste gradi?« 
Zenska mu zabrusi: >>Tovariš, ali veste, da ste 
pijani?<< 
Moški: >>Že že, toda jaz bom jutri trezen.<< 

SHUJŠEVALNA KURA 

- Joj, gospa, kako ste shujšali! Ali ste bolni? 
- Ne, ne, le nova gospodinjska pomočnica me 
tako dol nese ... 

POVABILO 

- Tovat".išica, kadar me pogledate in .se mi na
smejete, bi vas najraje povabil k sebi? 
- Oh, vi mi laskate. 
- Ne, jaz sem zobozdravnik. 

PSIHOLOGIJA 

Vojaški psihiater se je hotel prepričati, ali je 
novi regrut povsem normalen. 
Vprašal ga je: 
>>Ali hodite z dekleti?<< 
>>Ne,« je odgovoril regrut. 
>>Kako to? Ali ne čutite želje, da bi hodili z 
dekleti.?« 
>>Seveda, čutim tako željo.« 
>>In zakaj potem ne hodite z njimi?<< je vprašal 
psihiater. 
>>Ker mi žena tega ne pusti.« 

POJASNILO 

Dva mlada zakonca sta šla zvečer v restavra
cijo. Ko sta večerjala, je šla skozi restavracijo 
lepa, vitka dama. Nasmehnila se je mlademu 
soprogu. 
>>Kdo je ta ženska?<< je strogo vprašala mlada 
žena. 
>>Oh, draga, nikar me ne sprašuj, kdo je ta. Imel 
sem dovolj težav preden sem njej razložil kdo 
si ti!« 

OCETOVSTVO 

>>Zdravo, Branko, kako ti kaj gre?« 
>>Slabo, slabo! Oče sem postal.« 
>>To je vendar čudovito! Cestitam! In kako se 
počuti žena?<< 
>>Molči, ona tega ne sme izvedeti!« 

PARKIRANJE 

Miličnik: >>Ali veste, da vam za takle prekršek 
lahko vzamem vozniško dovoljenje.« 
Fant pa: >>To pa ne morete. Kako le, če ga pa 
sploh nimam.<< 
C. M. 
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Rezultati kegljaškega kluba Tankist 
v tekmovalni sezoni 1974/75 
MALA LIGA 

V tej ligi tekmujejo v disciplini 6 X 100 lučaj ev. Doseženi rezultati so nasl·ednji: 

l. VOLAN (TIVOLI) 10 
2. PETROL 10 
3. TANKIST 10 
4. PARTIZAN GROSUPLJE 10 
5. DOMZALE II 10 
6. TEHNIKA 10 

BORBENE IGRE 

V tej tekmovalni disciplini smo bili prepričljivi 

l. TANKIST 12 
2. TEHNIKA 12 
3. VIATOR 12 
4. DOMZALE 12 
5. INVALID 12 
6. SLAVIJA 12 
7. ILIRIJA 12 

PRVENSTVO KEGLJAŠKE PODZVEZE 
LJUBLJANA V BORBENIH IGRAH 
ZA LETO 1975 

Tudi v tej tekmovalni disciplini smo dosegli 
solidno uv~stitev. Rezultati: 

l. GRADIS 459-492 = 951 
2. MEDVODE 411-501 = 912 
3. LJUBLJANA 444-444 = 888 
4. TANKIST 432-432 = 864 

Udeležili smo se tudi tekmovanj Kegljaške 
podzveze Ljubljana za posameznike in pare, ki 
se je odvijalo v Ljubljani na kegljiščih MAKSA 
PERCA in SATURNUSA. V teh dveh discipli
nah smo bili manj uspešni. 
V tekmovanju posameznikov na 200 !učajev je 
nastopilo 86 tekmovalcev. Naša člana sta osvo
jila naslednji mesti: 

Skupen posnetek po končanem turnirju 
(kegljači Tankista, Logatca in mešana ženska 
ekipa iz obeh klubov) 
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7 o 3 23950 : 23120 ' + 830 14 . 7 o 3 24741 : 24517 + 224 14 
7 o 3 24910 : 25118 -208 14 
6 o 4 22633 : 22542 + 91 12 
2 o 8 19697 : 19914 -217 4 

o 9 24691 : 25411 -720 2 

zmagovalci. Rezultati so naslednji: 

10 o 2 4741 :4360 + 381 20 
6 1 5 4846 : 4609 + 237 13 
6 o 6 4252 : 4143 + 109 12 
6 o 6 4465 : 4508 -43 12 
5 1 6 4313 : 4394 -81 11 

5 o 7 4081 : 4413 -332 10 
3 o 9 4111 : 4382 -271 6 

75. ŠPUR FRANC 806 kegljev 
86. DOBROVOLJC JANEZ 757 kegljev 

V parih, to je 2 X 200 lučajev, je nastopilo 42 
parov. Naša tekmovalca šPUR in DOBROVLJe 
sta osvojila 38. mesto z 1735 podrtimi keglji 
(Špur - 819, Dobrovoljc - 916). 
Ob dnevu JLA je naš klub organiziral dne 20. 
12. 1975 turnir v borbenih igrah pod pokrovi
teljstvom doma JLA, na katerem je nastopilo 
8 moških in ena ženska ekipa, sestavljena iz 
kegljavk KK Logatec in KK Tankist. Tekmo
vanje se je odvijalo na kegljišču Mantove. Tudi 
na tem turnirju smo z dobro igro in borbenost
jo vseh tekmovalcev slavili zmago. 

l. KK TANK IST 
2. KK SATURNUS- Ljubljana 
3. KK ILIRSKA BISTRICA 
4. KK PARTIZAN PREDVOR

BELA 
5. KK LOGATEC 
6. KK VIATOR 
7. KK ISKRA AVTOMATIKA 

956 kegljev 
918 kegljev 
864 kegljev · 

849 kegljev 
790 kegljev 
782 kegljev 
744 kegljev 

8. V. P . 5312 VRHNIKA 739 kegljev 
9. ZENSKA EKIPA 

KK Logatec in KK Tankist 624 kegljev 

V ženski ekipi so bile najboljše keglavke iz Lo
gatca, in to Majda Drašler, Slavka Petrič in 
Olga Mihevc. 
Ob tej priliki smo podelili plakete Industriji 
usnja Vrhnika, Mantovi, KS Vrhnika in DOMU 
JLA v znak pviznanja za njihovo pomoč in do
prinos k rasti kegljaškega športa na Vrhniki. 
V sezoni 1975/1976 smo že pričeli uspešno na- • 
stopati v mali ligi. V tej ligi nastopata dve mo
ški ekipi, in to vsaka v svoji skupini. Prav tako 
smo bili uspešni tudi na začetku tekmovanja v 
borbenih igrah. 
Zal tudi letos nismo bili uspešni na kvalifika
cijah 8 X 20 lučaj ev za tekmovanje v v išji ligi. 
Prav tako tudi nismo biH uspešni pri sestavi 
ženske ekipe, kljub temu, da imamo na Vrhniki 
dovolj kegljavk, ki bi se l1ahko enakovredno 
merile z drugimi tudi v ligaškem tekmovanju. 
S preureditvijo kegljišča v Mantovi so nam da- • 
ne neprimerno boljše možnosti za trening, kot 
smo jih imeli pred tem. 
Za dosego še boljših tekmovalnih rezultatov, 
zlasti pa plasmaja v tekmovanju višjega raz
reda, pa bo potrebna še večja zavzetost vseh 
članov kluba in nadaljnja podpora vseh zuna
njih dejavnikov, predvsem TTKS, ki ima tudi 
sedaj veliko razumevanja za to športno dejav
nost. 
Da bodo naši treningi kvalitetnejši, in izhaj.a
joč iz le-teh tudi boljši tekmovalni rezultati po
sameznikov kot ekip, pa je potrebno okrepiti 
našo strokovnost in organiziranost. 
In nazadnje, doseči moramo večjo množičnost, 
to je povečati število članstva. 
P. P. 

Za čim več podrtih kegljev je potrebna 
koncentracija pred izvedbo lučaja 


