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v pr1mer1av1 
z zakonom. 
o združenem. 
delu 
ANALIZO IN OCENO SAMOUPRAVNIH 
ODNOSOV IN ORGANIZIRANOSTI DELAV
CEV V DELOVNI ORGANIZACIJI IUV JE 
PRIPRAVILA KOMISIJA ZA SAMOU
PRAVNO ORGANIZIRANJE V DELOVNI 
ORGANIZACIJI IUV, KI JO SESTAVLJAJO 
PREDSTAVNIKI VSEH TEMELJNIH ORGA
NIZACIJ IN DELOVNE SKUPNOSTI SKUP
NIH SLUZB. SPREJETA JE BILA NA ZBO
RIH DELAVCEV OB OBRAVNAV AN.JU OS
NUTKA ZAKONA O ZDRUZENEM DELU. 

Komisija za samoupravno organiziranje v de
lovni organiZJaciji je analizirala in ocenjevala 
naše sedanje oblike samoupravne organizira
nosti in samoupravne odnose v naših temelj
nih organizacij,ah ter ugotovitve primerjala z 
določili osnutka zakona o združenem delu. Na 
osnovi temeljitega pregleda sedanjega stanja 
smo prišli do naslednjih ugotovitev: 
- Komisija nedvoumno ugotavlja, da naša 
delovna organizacija z vsemi sedmimi temelj
nimi organizacijami in delovno skupnostjo 
skupnih strokovnih služb posluje po principih 
specialis'.:čnega samoupr::.vno združenega dela 
in tako v popolnosti omogočamo in zagotav
ljamo samoupravljanje delovnih ljudi v pro
izvodnji in delitvi proizvoda. 
- Pri opravljanju gospodarske dejavnosti de
lavci v vseh temeljnih organizacijah in delov
ni organizaciji kot celoti spoštujejo sociali
stične samoupravne družbene odnose, tako da 
pri svoji dejavnosti ne izkoriščamo tujega dela 
in se v okviru naše delovne organizacije in 
gospodarske dejavnosti nikdar nismo povezo
vali' v tvorbe z monopolnim ali podobnim po
ložajem. 
- Komisija lahko ugotavlja, da je s,amou-
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pravljanje in odločanje v naših temeljnih or
ganizacijah tako čvrsto v rokah delovnih lju
di, da jP. onemogočena kakršnakoli uzurpacija 
ali samovolja pri odločanju, kakor tudi kakrš
nikoli privilegiji pri upravljanju s sredstvi in 
je tako zagotovljena popolna demokracija pri 
razdeljevanju rezultatov skupnega dela. 

. 

Ugotavljamo pa lahk,o, da so dostikrat pome
šane kompetence posameznih samoupravnih 
organov, tako da delavski svet TOZD razpra
vlja in sklepa o zadevah, o katerih bi lahko 
sklepal odbor za medsebojna razmerja, ali pa 
odbor za medsebojna razmerj,a odloča o zade
vah, ki so sicer v pristojnosti delavskega sve
ta. To razmejitev pristojnosti bo v bodoče 
vsekakor treba dosledno spoštovati in verjeit
no v naših samoupravnih aktih kompetence 
tudi bolj precizno opredeliti. 

- Pristojnosti, naloge in dolžnosti delovnih 
ljudi in srtrokovnih služb smo zapisali v naših 
samoupravnih aktih, bodisi na nivoju temelj
nih organizacij ali za delovno organizacijo. 
Opažamo pa, da v razmejitvi pristojnosti med 
temeljnimi organizacijami in delovno organi
zacijo .tudi nismo dosegli še takšne stopnje, 
na kateri ne bi bilo principialno nejasnih sta
lišč in pristopov k reševanju nekih konkretnih 
problemov. Praksa nam je pokazala, da de
lovna organizacija prav tako potrebuje svoj 
statut, kakor ga imajo vse temeljne organiza
cije. Vsebina statuta pa naj čim bolj precizno 
in jaSIIlo opredeli vse pristojnosti, naloge in 
dolžnosti delovne organizacije kot asociacije, 
za k!aitero smo se dogovorili s samoupravnim 
sporazumom o združevanju temeljnih organi
zacij. 
- Zavedajoč se položaja, da so vsa sredstva, 
s katerimi r,azpolagamo, družbena last, ·so se 
delavci v vseh delih naše delovne organiza
cije povezali v sistem samoupravnega združe-
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nega dela. in sicer tako, lcot je ob pogojih ta
kl-atne stopnje proizvodne organiziranosti ko
lektiv smatral :z:a najbolj primerno obliko. 

Samoupravno smo organizirani takole: 
- Samoupravna jedra predstavljajo osnovo 
celico samoupravne 01·ganizil·anosti, hkrati pa 
ob sklicu vseh samoupravnih jeder ta oblika 
predstavlja zbor delovne skupnosti. Ta način 
sodelovanja de1ovnih ljudi se nam je v praksi 
obnesel kot zelo primeren in smatramo, da so 
na ta način delovni ljudje tudi lahko n•a naj
bolj objek,tiven in primel'en način vedno in · 
pnwofasno seznanjeni s problematiko temelj
ne organizacije. 
- Temeljne organizacije kot osnovne oblike 
združevanja dela in sredstev so organizirnue 
v vseh delih naše delovne ,organizacije. Tre
nutno imamo organiziranih 7 temeljnih orga
nizacij. 
- Ob ustanovitvi in organiziranju temeljnih 
organizacij je 1takratnl de1avski svet na pred
log posebne komisije opra,vil razdelitev ce
lotnega premoženja delovne organizacije. Da
nes tako vedno in bočno registriramo spre
membe v stanju premoženja za posamezno, te
meljno organizacijo in smatramo. da so de
lovni ljudje o stanju in teh -spremembah ob
veščeni na primeren način. 
- V delovno organizacijo so se s posebnim sa
moupravnim sporazumom združile vse te
meljne organizacije 
- Povezani smo tudi v skupnosti TOZD pri 
Gospodarski zbornici SRS 
- delovno skupnost skupnih strokovnih služb 
imamo organizirano z namenom. da delavci v 
teh službah opravljajo administrativno eko
nomske In tehnične posle, Iti so skupnega po
mena za delovno organizacijo ali za posamez
ne temeljne organizacije. 
- Samoupravni družbeni odnosi med delov
nimi ljudmi v posameznih temeljnih organi
zacijah so organizirani In dogovo1·jeni na po
polni medsebojni solidarnosti In na ta način 
zagotavljamo vsem de1o,vnim ljudem v vseh 
delih naše delovne organizacije ob oribližno 
enakem prizadevanju približno enake osebne 
dohodke kakor tudi enake druge oblilce oseb
nega standarda. 
- Razmeroma visoko stopnjo medsebojne 
povezanosti med de1ovnimi ljudmi v posa
meznih temeljnih organizacijah smo dosegli 
tudi s pomočjo spt•e.iete oblike združevanja 
sredstev. Vse tri usnjarne so se odločile zdt·u
ž�ti vsa lo:atko1·očna obratna sredstva, s čimer 
smo vsekakor dosegli najpl'imernejšo in naj
hitrejšo obliko k1·ožen.ia sredstev. Glede na 
sbanje sredstev na žiro računu smo poravnali 
dospele obveznosti brez ob:i.:fra na to, za ka
tero temeljno organizacijo so bili materiali 
nabavljeni. Seveda je vsaka temeljna orga
nizacija obremenjena z ustreznim delom cb
resti glede na dejanski obseg angažirnnih 
si·edstev. 
Maioprodajna mreža, ki nima zadosti lastnih 
obratnih sredstev, dobiva stalno pomoč od pro
izvajalnih temeljnih organizacij in seveda 
prav talco obračunavamo nadomestilo za an
gažirana sredstva v obliki obresti. ki jih ob
računavamo po normalni meri v določeni ob
računski dobi. 
Za investicijske naložbe pa imamo sporazum
no dogovorjeno možnost skupnih naložb ali 
medsebojnih posojil. Vsa ,ta posojila, temeljijo 
na konkretnih odločitvah delavskih svetov in 
po$ebnih pogodbah, ki so slclenjene ob vea
kokratnem poslu. 
V teh pogodbah imajo TOZD dogovorjene po
goje vračila v dobi, ki običajno ne presega 7 
let, in po obrestni meri. ki tudi ne presega obi
čajne bančne obrestne mere. Ni pa v pogodbo 
vnesena ldavzula o povračilu nadomestila za 
združena sredstva, kar bo 11:lede na določlla 
osnutka novega zakona o združenem delu v 
bodo�e ,treba v takšnih primerih združevanje 
sredstev v·sekakor upoštevatl. 
Odprto pa ostaja vprašanje, kaj bomo storili 
s starimi pogodbami. Ali bomo tudi vanje 
vnesli določila o talcšnem nadomestilu ali pa 
bodo dosedanje pogodbe ositale nespremenjene, 
ker je za naza,j vel'jetno zelo težko sp1·en1lnja
ti bistvene sestavine pog,odbe. 
- Delavci v naših temeljnih organlzai:ijah so 
samoupravno povezani z delavci v samou-
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pravnih interesnih skupnostih in krajevnih 
skupnostih na ta način, da na osnovi posebej 
sklenjenih samoupravnih sporazumov 7.ago
tavljajo sredstva odn,osno del svojega dohod
ka za delo v teh samoupravnih interesnih 
skupnostih in tako že izva1ajo tisto načelo za
kona o združenem delu, ki uveljavlja splošno 
podružabljenosti nad interesi pri razdelitvi re
zultatov skupnega dela, ki je 1·egistriran v ob
liki dohodka v temeljni organizaciji združe
nega dela. 
- Smatramo, da v nobeni naši temeljni or
ganii.aciji nismo kratili pravice do dela de
lavcem, ki bi želeli združiti delo v kateri naši 
temeljni organizaciji. Tistim pa, ki to pravico 
že uveljavljajo te svoje pravice do dela 1- c.kuž
benimi si·edstvi, je omogočeno sodelovanje pri 
vseh odločitvah v temeljni organizaciji ali de
lovni organizaciji, ki vplivajo na r.prnmembo 
v stanju ln razdelitvi sredstev, na organizira
nost TOZD ali delovne organizacije, kalem· tu
di pri urejanju medsebojnih razmerij pri delu. 
- Glede na določ�la osnutka zakona o zdru
ženem delu bi našo sedanjo obliko samou
pravne organiziranosti lahl«> tudi k1itično 
ocenjevali, saj v vseh delih delovne organi
zacije, v lcaterih se da meriti In samostojno 
izraziti rezultate dela delavcev, niso organi
zira,ne samostojne temeljne otganizacije. Za
lron namreč naroča delavcem kot dolžnost in 
pl'avico organizirati temeljno organizacijo v 
vseh ha!kih delih delovne organizacije. 
V našem primeru bi pravico do organiziranja 
lastne temeljne organizacije lahko uveljavlja
li ljudje v naslednjih delih obstoječih temE'lj
nlh organizacij: 
v TOZD Usnjarna Vrhnika 
- delavci v ščetinarni 
- delavci v foonfekclji usnja Vrhnika in 
Ljubljana 
- delavci v usnjeni galanter,iji Ljubljana 
in bi v sedanji TOZD ostali organizirani le 
delavci usnjame; 
v TOZD Usnjarna šma1,tno 
- delavci v krznarni 
- dela,vci v konfekciji kuna 
- delavci v konfelcciji usnja 
in bi v sedanji TOZD prav tako ostali orga
nizirani samo delavci usnjarne; 
v TOZD Tovarna usnja šoštan.i 
- delavci v usnjeni ltanfekciji OPUM 
talw, da bi imeli dve TOZD. 
Kljub temu pa smatramo, da delavcem ni od
vzeta pravica razpolaganja z dohodlrnm, saj 
imamo urejen obračun tako. da že sedaj po
sebej izkazujemo prihodek in dohodek tistih 
delov za katere smatramo. dra bi se lahko or
ganizirali kot temeljne organizacije. 
Posebno pozorno velja proučiti 387. in :388. člen 
zaikona, v katerih je govorn o registraciji in 
dejavnosti organizacij združenega dela. Ta 
določila namreč povsem nedvoumno povedo, 
da ima temeljna 01·ganizacija lahko le eno os
novno dejavnost in poleg te glavne dejavnosti 
še stranske dejavnosti če s temi dejavnostmi 
neposredno dopolnjuje njeno glavno dejav
nost, ali če z njimi prispeva k popolnejšemu 
izkoriščanju zmogljivosti, $'urovin, odpadkov 
ali pomožnega materiala. k i  se uporablja za 
opravljanje glavne dejavnosti, ail.i če kako eku
gače prispevajo k smotrnejšemu opravljanju 
glavne dejavnosti. 
S tega stališča bi tudi nekatere dejuvnos,ti 
lahko opredelili kot stranslce dejavnosti glav
ne dejavnosti; l{Ot na primer sortiran.Je šče
tin. Ce1otno količino su_rovih ščetin dobi num
reč ščetinarna iz usnjarne, ki svojo tehnologi
jo vodi tako, da je ščetine moč sortirati po 
naših ustaljenih principih. 
Komisija zato smatra, da bi ščetinarno ven
dal'le lahlro obdržali kot stransko dejavnost 
v okviru temeljne organizacije usnjarna Vrh
nika, ki ima vsekal�or kot osnovno dejavnost 
predelavo su1·ovin živalskih kož in pri tem kot 
odpadek nastajajo surove ščetine. V di·ugih 
dejavnostih, kot v usnjeni konfekciji in ga
lanteriji, takšnih povezav ni mola(oče očitno 
nakazati, zato smatramo, da bo v najkrajšem 
čaisu treba organizir2iti finalno proizvodnjo 
usnjene konfekcije in galanterije kot samo
stojno temeljno organizacijo. To vsekakor ve
lja za vse sedaj organizirane obi·ate usnjene 
konfekcije. 

Krznama in konfekcija krzna v šmar,tnam pa 
bi tudi s tega stališča lahko predstavljala ne. 
lco zaolcroženo celioto in bi proizvodnjo krzna 
lahko okvalilicirali kot glavno dejavnost, pro
izvodnjo krznene konfekcije pa kot dopolnil. 
no dejavnoSlt in bi po tej logiki ta dva obrala 
skupaj organizirala temeljno organizacijo. 
Vsekalcor pa bodo morali o teh zadevah pove
dati svioje mnenje tudi ljudje iz tistih delov 
naše delovne organizacije, za katere se sm!\lt. 
1'8, da obstajajo pogoji za organiziranje sa
mm,tojnih temeljnih organizacij združenega 
dela. 
Važno je  vsekakor določilo 388. člena, ki pra
vi, da temeljna organizacija ne more oprav
tj.a�i niti registrirati stranske dejavnosti, za 
katero po določilih zakona obSJtajajo pogoji za 
organiziranje samostojne temeljne organiza
cije. 
Verjetno se nam bo kot speciilčen problem po· 
kazal pri opredeljevanju glavne aJ.i stranslce 
dejavnosti za tiste dele, ki se ukvarjajo z gos
tinsko dejavnostjo, bodisi v okviru obstoječih 
obratov d1·užbene prehl·ane, počttniških d0-
mov aH pa kot samostojnih enot z gostinsko 
turistično dejavnostjo. Gostinsko turistična 
dejavnost bi bila še nekako lahko organizira
na v ett.Lopu proizvajalne temeljne organfaa. 
cije, če z gostinsko dejavnostjo zadovoljuje 
samo potrebe članov delovne skupnosti te te
meljne organizacije, v okviru katere je orga. 
nlzirana. Ce pa svojo dejavnost razširja In 
pos,tane gostinski obrat popolnoma odprtega 
tipa, pa v takem prin1eru verjetno ne bomo 
mogli obdržati teh dejavnosti v sklopu neke 
organizka1,e temeljne organizacije, ki ima 
drugo osnovno dejavnost, pač pa bomo mo
rati talce obrate organi:i.:irati v samostojne te
melj11e organizacije. 
- Nobena temeljna Ol'ganizacija ne obstoja 
samostojno izven sestava delovne organizncije 
in s tem tudi izpolnjujemo pogoje 8. člena. Ob
enem pa smo na ta način zagotovili enotno 
monolitno čvl'Sto gospodarsico asociacijo ko\ 
delov110 organizacijo, v Jcatero so vklju�ene 
vse naše temeljne organizacije. Usnjarslce tri 
TOZD pa so po strokovni plati. kakor tudi še 
posebej glede združevanja sredsitev, med se
boj .t-esno povezane. 
-- Delavci, ki opravljajo administrativno teh
nične i;:osle skupnega pomena, so organizirani 
v delovno skupnost skupruh strokovnih služb, 
Pl'i organizil·anju teh služb pa naša sedanja 
oblika nekoliko odstopa od načel, ki jih pred· 
videva osnutek novega zakona o združenem 
delu. Ta namreč predvideva možnost us,tano. 
vitve temeljne organizacije ,tudi za nelrntere 
strokovne službe, za katere je bilo po seda· 
njih razlagah težko opravičiti obstoj temeljne 
organizacij,e. Tu gre predvsem za 
- komercialna dela v Cunkc::lji ptometa blaga 
in stor1tev 
- za projektantska dela in inženiring 
- za ra:i.:iskovanje tržišča 
- za znanstveno-1·aziskovalna dela 
- za delo elektronsko računskega centra 
- za dela v zvezi s strokovnim izobraževa-
njem kadrov 
Ce delavci v teh službah ugotovijo, da obsta. 
jajo pogoji za organizh'anje temeljne organl
zacije, imajo za to pravica in dolžnost, če pn 
ne pridejo do takšnih ugotovitev, pa so de. 
lavci lahlrn organizirani lcot delovna skupnost 
skupnih stl'okovnih služb. Podane so tako dve 
možnosti in se bomo morali odločiti, kako bo
mo or�anizirali del naših služb, ki so sedaj 
vključene v skupnih strokovnih -sLužbah. 
Organizacijsko bi morali bolj konlrretno opre
deliti, katere pristojnosti in opravila spadajo 
v pdstojnost temeljnih organizacij in ltatera 
delovna mesta spadajo v delovno skupnost 
skupnih strokovnih služb. 

- Komisija je ob tej priliki tudi analizirala. 
če katern izmed obstoječih temeljnih orgi..ni
zaciij 01·ganizacijslco in s stališča širših druž. 
beno političnih interesov sedaj ni najbolj pri
merno orga,nizirana. 
Ob analizi stališč in smernic iz sredn,ieročne. 
ga programa rnzvoja vrhniškega gospodarstva 
je komisija ugotovila možnost in potrebo, da 
se temeljna organizacija !grad-gradbeništvo 
V1·hnika, ki je sedaj povezana v delovno or. 
ganizacijo IUV. čimprej po,veže z delavci v 
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temeljnih organizacijah, ki sedaj poslujejo v 
okviru Komunalnega podjetja Vrhnika in 
Obrtnega centra Vrhnika. Smatramo, da je za 
čimbolj kvalitetno opravljanje vseh teh s,tori
tev potrebno te organizacije povezati v tenot
no delovno ,organizacijo, seveda pa naj bi bile 
za posamezne dejavnosti organizirane temelj
ne organizacije. Takšno priporočilo komisija 
sprejema tudi za,to, ker gradbeniška dejav
nost v okviru naše delovne organizacije niti 
sedaj niti v smernicah srednjeročnega plana 
nima začrtane prioritetne naloge in po1ožaja. 
- G'l.ede medsebojne odgovornosti delavcev 
pri uresničevanju pravice dela z družbenimi 
sredstvi (v naši DO) bo vsekakor treba prin
cipialno uskladiti naša stališča z določili za 
kona, ki to odgovornost precej poudarja. 
Komi·sija sma,tra, da je treba odgovon1ost je
mati vsestranskiO in tudi v različnih oblikah. 
Tako naj. se pripravijo pogoji, da bodo delov
ni ljudje spoznali in občutili medsebojno in
dividualno odgovornost, kakor seveda odgo-

Napenjanje v TOZD TUŠ 

varnost posameznika do koloekitiva. še poseben 
poudarek pa bomo namenili negi odgovorno
sti kolektivnih samoupravnih organov do po
sameznikov ali do kolektiva. 
- Zakon nalaga kot dolžnost delavcem v te
meljnih in drugih organizacijah, da družbeni 
in materialni razvoj urejajo s svojimi plani, 
katerim je tako v bodoče treba polagati po
sebno pozornost. To v naši ,organizaciji prav 
gotovo še ni .tako urejeno in bomo naše samo
upravne akte morali uskladiti z določili tega 
zailmna. 
- V po,sebnem poglavju od 439. člena dalje 
zakon obravnava uresničevanje samoupravlja
nja delavcev v združenem delu. 
Predvidene so naslednje oblike: 
- zbo·r delavcev 

-- referendum in druge oblike osebnega iz
javlj,anja 

delav,ski svet 
-· izvršilni organ DS 
-· poslovodni organ 
Z referendumom se bomo v bodoče izjavljali: 
-- o organiziranju delavcev v temeljne orga
nizacije 
- o združi,tvi TOZD v delovno organizacijo 
- o združitvi v eventualno sestavljeno orga-
nizacijo 
- o smernicah za plan temeljne organizacije 
- o elementih za samoupravne sporazume 
SIS 
- o statutu TOZD, DO in SOZD 

o spremembah pri organiziranju TOZD 
- o združevanju dela in ,sredstev 
- o osnovah in merilih za deli,tev sredstev za 
OD in skupno porabo 

o drugih samoupravnih sporazumih, kadar 
to določa zakon. 

Na zbo·rih delavcev oziroma s podpisovanjem 
akta se delavci izrekajo v tistih primerih, ki 
so do1o·čeni z zakonom, s statutom ali samo
upravnim sporazumom o združitvi. 
V naši praksi imamo organizirana samouprav
na jedra kot ·osnovno celico samoupravnega 
mehanizma. Zakon sicer te oblike ne predvi
deva, vendar smatramo, da bi .takšen nat:in 
lahko obdržali za seznanjanje delavcev o ti
stih zadevah, katere po zakonu moramo pred 
obravnavo na delavskem svetu ,obravnavati.na 
zborih a,Ii na drug način z delavci in tako do
bimo njihovo mnenje. 
Tako je za najetje večjega posojila v temeljni 
organizaciji obvezna obravnava v kolektivu in 
moramo predhodno dobiti mnenje delavcev, ki 
ga delavski svet pri svoji obravnavi seveda 
upošteva. Takšen način smo mi že sedaj v 
praksi zelo uspešno uveljavili, saj smo :res
nično o vseh pomembnejših zadevah najprej 
povedli razpravo na samoupravnih jedrih. 
Morda je novost le v tem, da mora takšno 

razpravo organizirati sindikalna organizacija 
na predlog delavskega sveta.· 
Seveda ta proces vključevanja delovnih ljudi 
preko s,amoupravnih jeder še ni izpeljan na 
najboljši način, kar nam lahko dokažejo ne
kateri primeri iz prakse, iz katere ugotavlja
mo, da pristopi k razlagi in tudi kvaliiteta s•a
me razlage v vseh samoupravnih jedrih ni 
popoinoma enaka, zato tudi ljudje v svojih 
sklepih sprejemajo precej različna stališča. 
Komisija smatra, da bi morali izvršiti akcijo 
UJsklajevanja stališč odgovornih oseb, ki nato 
!olmačijo probleme na samoupravnih jedrih, 
m ta1ko zagotovi.ti, da je celoten kolektiv o 
problematiki obveščen na popolnoma enak 
način in z enako vsebino. 
- Odločanje prek delegatov imamo sedaj 
urejeno prek 
delavskega sveta TOZD in 
sveta delega,tov za DO 
Zakon sedaj predvideva v obeh obldkah le de
�a·vs�i svet in bomo v bodoče verjetno morali imeti: 
delavske sveite za TOZD 
delavski sveit za DO 
Pravice in obveznosti delegatov ter njihovo odg,ov?rn?�t m_ora predvideti S'itatUJt temeljne orgamzac1Je ah delovne organizacije. 
- Kot izvršilni organ imamo sedaj organiziran odbor za medsebojna razmerja. Zakon za v bodoče predvidev,a možno,st dveh ali več izvršilnih organov delavskega .sveita. O tem se bomo vsekakor morali pravočasno pogovoriti 
in predvideti koliko izvršilnih organov bomo 
imeli, da bomo zagofovili najbolj učinkovtto 
delo ce1otnega samoupravnega mehanizma. 
- Posebno poglavje zakona je namenjeno 
obveščanju delavcev v združenem delu. Sma
tmmo, da bo naš sistem obveščanja v bodoče 
treba še dopolniti in se bomo vsekakor mornli 
dogovoriti o zadevah in problemih o katerih 
je treba na najbolj primeren nači� obveS'ititi 
delavce v ,temeljni organizaciji. Način in roke 
obveščanja deloma ureja zakon, deloma pa 
mora biti to urejeno s statutom TOZD in z 
drugimi splošnimi akti. 
- Posebno mesto v zakonu je namenjeno po
glavju, v katerem je govora ·O samoupravni 
delavski kontroli. 
Ta oblika uresničevanja samoupravljanja je 
že organizirana v naših temeljnih organizaci
j ah in delovni organizatCiji. Tudi v bodoče bo 
morala biti ita kontrola organizirana v TOZD, 
DO in tudi lahko v delovni skupnosti skupnih 
strokovnih služb. Naša samoupravna delavska 
kontrola si je sedaj doS'itikrat delo sama iskala 
in na o&novi ugotovljenih dejstev sprejemaia 
svoja sitaišča. V bodoče bo morala biti kon
trola bolj precizno že v naprej odrejena in 
bodo odgovorni 1judje morali v vsakem času 
dajati podatke na razpolago bodisi članom de
lavske kontrole ali kateremukoH delavcu, ki 
zahteva kakšne podatke. Kort; hujša kršitev 
delovne dolžnosti se šteje vodilnemu ali dru
gemu delavcu, ki na zahtevo delavca ni dal 
na razpolago zahtevanih podatkov. Prav tako 
se šteje za hujšo kršitev delovne dolžnosti, če 
kdorkoli člana delavske lwntrole ovira pri 
njegovem delu. 
Smatramo, da je bila naša ,samoupravna de
lavska kontrola tudi do sedaj dokaj aktivna 
pri svojem delu, saj je s ,svojimi pravočasnimi 
posegi pomagala k pravilnemu izvrševanju 
sklepov or6anov upravljanja. V TOZD Tovar
na usnja Šoštanj pa je komisija s s.vojim de
lom pokazala toliko uspehov, da je zaslužila 
priznanje lmt najbolj učinkovita in najbolje 
ec·ganizirana delavska kontrola v občini Ve
lenje. 
Sm.alramo, da bi v tej lazi ta analiza lahko 
po,služira kot material za pričetek čimbolj 
javne razprave v vseh delih naše delovne o·r
ganizacije. Popolnoma pa se zavedamo polo
ža,ja, da samoupravno organiziranje v naši 
delovni organizaciji ni statičen, pač pa dina
mičen proces in moramo biti vedno priprav
ljeni in sposobni organizirati takšne samo
upravne odnose, da bodo zadovoljevali vse 
zahteve delovnih ljudi v vseh delih naše de
lovne organizacije. 
Predsednik komisije 
za samoupravno organiziranje v IUV 

Milan PaLatinus 
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Inovacije kot pogoj 
gospodarskega in 
celotnega 
družbenega 

• 

razvoJa 
Zbol' združenega dela Skupščine Socialistične 
republike Slovenije in Skupščina Raziskoval
ne skupnosti Slovenije ,sta po obravnavi gra
diva „Inovacije - pogoj gospodarskega in 
celotnega družbenega napredka«, prispevkov o 
dejavnosti na področju inovacij v reviji »Raz
iskovalec«, poročil skupščin�klh teles in po 
razpravi na sejah dne 30. junija 1976 

UGOTOVILA: 

Rai.voj na vseh podrnčjih združenega dela ta
ko v gospodarskih kot tudi v družbenih de
javnostih, je pogoj za našo socialistično sa
moupravno rast in neodvisnost. Pri tem je ino
vacija ki vključuje razvojne napore od za
četne 

1

izvirne misli v raziskovalnem in mno
žičnem ustvarjalnem delu p1·ek načrtnega raz
iskovanja v izbrani smeri do prenosa dosežkov 
v proizvodnjo 1n družbeno prakso, temeljni 
dejavnik napredka. Spodbujajoči družbeni 
odnos do ustvat·jainosti. l<i temelji na socia
listični samoupL"avni etiki, je temelj ne le 
usklajenih medsebojnih odnosov de!,avcev v 
združenem delu, temveč tudi r,,tabilnega po
sliovnega uspeha. 
Intenzivfranje proizvodnih procesov z veča
njem znanja v struldud dela je za SR Slove
nijo posebej nujno zaradi omejenih surovin
skih in energetsldh vil·ov ter prostol'skih 
zmogljivosti. V omejenih zmogljivositih naj 
predv,sem večji delež znanja pripomore k ve
čanju kakovosti izdelkov oziroma stodtev, 
hitrejšemu prilagajanju potrebam tržišča ter 
večji konkurenčnosti našega gospodarstva do
ma in v tujini in s tem k višjemu dohodku. 
Pd tem morajo biti napori za večanje storil
nosti usmerjeni v ustvarj,alno izboljševanje 
tehnologije, organizacijo dela in poslovanja 
ter v povezovanje in načrtno delitev dela na 
samoupravn,o dogovorjenih osnovah. Zarbo je 
treba poleg posamičnih kratkoročnih akcij za 
stabilizacijo uveljavljati sistematično večanje 
produktivnosti po ustvat·jalni poti. 
Danes daje znanstveno-tehnična revolucija 
pečat vsemu dogajanju v svetu ter ustvarja 
pogo,je za doslej nesluteno rast proizvajalnih 
sredstev in s tem družbenega bogastva. Pri 
tem je zgodovinska naloga našega s·amouprav
nega sisitema tudi ta, da hitl"eje in uspešn�je 
razvija proizvajalna sredstva kot drugi siste
mi ter da aktivno sodeluje z deželami v raz
voju pri razvijanju razvojnih •kapacitet teh 
dežel ter v boju z,a nove ekonomske odnose 
na področju tehnollogije. 
Na podlagi teh in drugih ugotovitev, ki izha
jajo iz obeh poročil, sprejemata Zbor zdru
ženega dela Skupščine Socialistične republilce 
Slovenije in Skupščina Razisk:ovialne skupno
sti naslednja 

STALišCA: 

l. Načrtna sl,rb za hitrejši drnžbeni 1·azvoj 
in za usposabljanje delavca kot ustvarjalca 
terja spodbujanje ustvarjanja in uporabe zna
nja na vseh področjih v naši družbi. Zato je 
treba nenehno zagotavljati pogoje za r-amou
pravno in strokovno rast delavcev in uveljav
ljanje ustvarjalnostl v zdi-uženem delu. V si
stemu pL,epletanja izobraževanja in dela je 
treba vzgajati k ustvarjalnemu delu mlade 
generacije in razvijaiti množično usitvarjalnost 
delavcev v združenem delu. Ta naj. ne pdpo
mme le k izboljšanju delovnih procesov in 
življenjskih pogojev v združenem delu in dru
gih občanov. temveč ustvarja tudi družbeno 
vzdušje, ki ceni in spodbuja nenehni 1·;1zvo.1 
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domačega znanja in pospešuje kritični prenos 
tujega znanja v skladu z našimi usmeritvami 
in potrebami. 
Za doseganje uspehov na področju inv�ntivne 
dejavnosti je potrebno ob reformi izob1·aževa
nja vnašati v učne procese na vseh ravneh 
vsebinske dopolnitve, ustrezno miselnost, rroe
todološlce prijeme in smotrno izbiro znanja, 
ki bodo spodbujali ustvarjalnost tc1· LtSposab
ijali delovne ljudi za sode1ovanje v inovacij
skih procesih. Pri tem je treba v p1·vi vr�ti 
posvetiti posebno pozornost oblikovanju uč11e
ga kadra, pritegniti razvojne kadre in njiho
ve organizacije v izobraževalni proces in za
gotoviti ti·ajne oblike izobraževanja. 
Za popularizacijo ustvarjalne dejavnosti, ino
vacij in ustvarjalcev v gospodaJ:stvu in druž
benih dejavnostih je treba spL'ožLti politično 
in s,trokovno akcijo, v kateri naj sodelujejo 
družbenopolitične organizacije in strokovna 
društva, zlasti pa tisk, radio in televizija. z 
organizacijo tekmovanj, razstav, simpozijev. 
raznih oddaj in drugimi ob�ikami populariza
cije prispevka inovacij in njihovih nosilcev za 
hitrejši razvoj naše družbe na kaikovostnih 
temeljih. 

2. Pri ustvarjanju znanja z raziskovanjem in 
njegovem prenosu v proizvodno in širšo druž
beno p1·akso je treba zagotovLti z uveljavlja
njem dohodkovnih odnosov na samoupravnih 
osnovah močnejšo vsebinsko in organizacijsko 
povezavo med raziskovalci in uporabniki raz
isJc,ovalnih dosežk<Jv. Pri tem gre zlasti za 
združeV'Bnje in menjavo dela v olcvlru strnje
nih inovacijskih procesov, v ka.terih naj se 
smiselno povezujejo in si obenem delijo delo 
takio delavci v raziskovalnih, svetovalnih in 
inženiring organizacijah kot tudi delavci v 
proizvodnji in v družbenih dejavnos,tih. 
Razvijati je treba sistem spodbujanja ustvar
jalnosti in uvajati moralna in materialna p1·i
znanja .izumHeljem. novatorjem in 1·ar.ionali
zatorjem. To naj bo v čim večji met·i zasnova
no na dohodkovnem odnosu v skl.adu z načeli 
nagrajevanja po delu in njegovih dosežkih. 
3. Inovacijsko prizadevanja, ki itemeljljo ].Jre-

Tine Bradeško iz tužitnice, eden izmed nci)
starejšth po stažu v IUV, je prejet srebrno 
značko 

težno na domačem znanju, je treba spodbujati 
tudi s kreditnim sistemom ter davčnimi in 
carinskimi olajšavami in urediti njihovo evi
dentiranje. Pri tem je treba vsebinsko opre
deliti spremljanje stroškov in gospodarskih 
učinkov inovacijskih proces.ov. 
V mednarodni menjavi znanja in tehnologije 
je treba načrtno odpravljati neenakop1·avno 
odvisnost do tuje tehnologije tet· tujih označb 
blaga in storitev in preprečevati omejevanje 
tržišča, hkrati pa težiti Je čim večjemu izvozu 
proizvodov ln storitev z večjim deležem ust
varjalnega znanja in tudi k izvozu našegc, 
znanja kot bistvene sestavine višjih oblik dol
gor-0čnega gospodarskega sodelovanja s tuji
no, še posebej z deželami v razvoju. 

Zagotoviti je treba učinkovito pravno in ll'ž
no iaščito naših postopkov, proizvodov, bla· 
govnih znamk in označb porekla in izpopolniti 
zakonodajo na tem področju ter zagotoviti 
strokovno usposobitev institucij in oddelkov 
v 01·ganizacijah zdru:ienega dela za izvrševanje 
nalog na tem področju ter vpliv združenega 
dela na n.iihovo delovanje. Poleg tega je treba 
zagotoviti spoštovanje in uveljavljanje doma
čega jezika pl'i označevanju blaga in v eko. 
nom&ki propagandi. 
Naloga vzgoje in izobraževanja, tiska, radia, 
televizije in druli{ih, Id jih moramo spodbujati 
družbenopolitične organizacije, je načrtna skrb 
za bolj kritično sprejemanje ,tujega ln večje 
spoštovanje dosežkov domače ustvarjalno�1l. 
4. Cimprej je treba skleniti družbeni dogovor 
o inovacijah in iz njega izvirajoče samou
pravne sporazume, s katerimi se bodo glavni 
nosilci organiziranega družbenega interesa na 
tem področju zavezali za izvajanje dogovorje
ne politike in strategije pri ra,zvijanju ustval'
jalnosti in vnašanju inovacij v našo proizvod
oo in širšo družbeno prakso. Vzpostaviti je po
trebno organizacijsko mrežo po regijah In pa. 
nogah ter v republiki. 
5. Izumiteljsko in inovacijsko delo kot r,e
pogrešljiva razvojna sestavina združenega 
dela mora dobiti svoje mesto v vseh samo� 
upravnih aktih, ld urej,ajo odnose med de. 
lavci v združenem delu, zlasti odnose pri ust
varjanju in delitvi dohodka in osebnih dohod
kov, pa tudi v vseh družbenih planih. Pri tem 
je treba posvetiti posebno pozornost organi. 
ziranju množične izumitel'jske dejavnosti, kot 
temeljne oblike ustvarjalnosti v združenem 
delu in opredeliti delovne dolžnosti na lno
vacijsk·em pod1iočju. 
6. Za uresničevanje razvojnih ciljev je potreb· 
no da imajo .temeljne organizacije združene. 
ga dela in njihove asociacije na vseh področ· 
jih združenega dela srednjeročni načrt svoje
ga 1·azvoja z opredelitvami raziskovalnega de
la, prenosa tehnoiogije ter drugih razvojnih 
elementov. Za snovanje zamisli za dolgoroč· 
naši razvoj pa morajo imeti organizacije 

Srebrno značko, priznanje za dolgoletno, 
uspešno deto je prejel tudi Janez Gorenc 
iz ključavničarske delavnice 

združenega dela in njihove asociacije ozll'o· 
ma panoge in dohodkovne celote okvirne 
idejne načr,te dolgoročnega razvoja. Elemente 
omenjenih srednjeročnih in dolgoročnih pla. 
nov morajo temeljne organizacije združenega 
dela in njihova idruženja obvezno vnašati v 
svoje letne plane in stabilizacijske programe. 

Za strokiovno pripravo predlogov ter za izva• 
janje sprejetih sklepov so posebej odgovorni 
vodstveni in vodilni delavci. 
V sikladu z razvojnimi načrti mora. vsaka te· 
meljna organizacija združen,ega dela namen. 
sko usmerjati do·ločen del svojih sredstev v 
inovacijske in razvojne programe za svoje po
trebe. 



7. Pospešeno je treba uresničevati družbene 
dokumente o kadrovski politiki in organizi
rati proizvodno-inovacij"Ske sektorje ali druge 
organizacijske oblike v organizacijah združe
nega dela. Pri tem mora btti razvojni kader, 
k;i prenaša dosežke raziskav v neposredno 
prakso, v čim večji meri programsko in do
hodlrovno v·ezan na ,temeljni proizvodni pro
ces. 
Ustvarjati je treba pogoje, da se bo z dotokom 
mladega strokovnega kadra v prakso izbolj
šala kadrovska struktura v proizviodnji, s či
mer bo zagotovljeno hitrejše in učinkovitejše 
izvajanje inov,acijskih procesov. 
8. Z organiziranjem informacijsko-dokumen
tacijskih dejavnosti je treba zag0itoviti sprotno 
spremljanje razvoja znanosti in tehnike v sve
tu in skrbeti za učinkovit pretok informacij v 
organizacjah in med organizacijami združe
nega dela. 
9. Gospodarska zbornica Slovenije naj skupaj 
z Raziskovalno skupnostjo Slovenije in drugi
mi pristojnimi organi sproži pobudo, da se 
osnovni inovacij,ski kriteriji, osnove investi
cijske poli,tike in uvoza tuje ino,vacije ter 
usklajevanje pri na:;topanju na tujih tržiščih 
samoupravno obravnavajo v vsej državi, in v 
medrepubliškem sodelovanju vzpostavi enotni 
samoupravni sistem za delovanje na teh pod
ročjih. 

Osnutek zakona 

o združenem delu 
nadaljevanje) 

Osnutek je razdeljen na tri dele: prvi del 
urejuje družbeno-ekonomske odnose delavcev 
v združenem delu (dohodkovni odnosi, medse
bojne razmere delavcev, upravljanje družbe
nih sredstev ter povezovanje osebnega dela v 
sistem samoupravno združenega dela, 29-29'5 
člen); 
drugi del ureja materijo samoupravnega or
ganiziranja družbenega dela (296-438. člen); 
tretji del osnutkia obsega uresničevanje sa
moupravljanja delavcev v družbeni reproduk
ciji (odLočanje delavcev, organi upravl·janja, 
obveščanja, samoup:r,avna delavska kontrola, 
odgovornost za opravljanje samoupravljalskih 
funkcij, družbeni dogoviori, samoupravni spo
razumi, in drugi s,amoupravni splošni akti in 
družbeno varstvo samoupravnih pravic in 
družbene lastnine, 43!}-424. člen). 
V tem poglavju sta dohodek in njegova vloga 
,opredeljena kot: 
- materialna podlaga samoupravljanja in 
motiv zanj in za združevanja dela, pa tudi 
merilo za, uspešnost ,tega dela, 
- podlaga in vir sredSltev v okviru nove 
ustvarjene vrednosti v materialni proizvod
nji, 
- temelj in vsebina družbenega planiranja, 
uresničevanje skupnih interesov in razvoja 
družbenoekonomskih odnosov v združenem 
delu, 
- podlaga in vir menjave dela med delavci 
v materialni proizvodnji, ki ga ustvarjajo v 
okviru nove ustvarjene vredno,sti, in delavci 
družbenih dejavnosti. 
Na podlagi zgoraj navedenega bi lahko rekli, 
da je dohodek ključ za vrata združenega 
dela. Zato se v nadaljevanju navajajo osnovni 
principi, po katerih delavci družbeni dohodek 
nenehno povečujejo, in sicer: 
- z razvijanjem svojih delovnih sposobnosti, 
znanja, organizacije dela, z uporabo ,manosti 
in tehnike, z vestnim izpolnjevanjem delov
nih obveznosti itd., 
- z ekonomsko in družbeno smofrnim upo
rabljanjem vseh :;redstev družbene reproduk
cije 

- s prilaganjem zahtev domačega in tujega 
trga ter samoupravno dogovorjeni delitvi dela 
in z medsebojnim usklajevanjem planov na 
podlagi tega. 
Zaradi tega so delavci dolžni, da z določa
njem meril v svojih samoupravnih aktih za
črtajo tako osno•vo delitve dohodka, ki bo 
spodbujala: 
- dosledno uresničitev načela delitve po re
zuJ,tatih dela in s tem večjo produktivnost 
dela, 
- ustrezno udeležbo osebnih dohodkov v re
zultatih dela in s tem nenehno ohranjevanje 
interesa za večanje družbenega dohodka, 
- ustrezno odvisnost osebnih dohodkov od 
skupnih rezultatov dela in poslovanja 
TOZD, 
- ,tako notranjo organizacijo dela in odn0sov 
v delitvi dohodka, ki bodo spodbujali de
lavčevo iniciativo za uspešno delo in večanje 
dohodka. 
Kot širši pojem od dohodka pozna zakon pri
hodek. Dohodek TOZD dobimo po zakonu ta
krat, ko od skupnega prihodka odštejemo ma
terialne stroške in stroške amortizacije. 
Uvaja se tudi pojem čistega dohodka. Čisti 
dohodek dobimo, ko od dohodka odvedemo 
sledeče dele dohodka, ki predstavljajo: 
- obveznosti do TOZD izvajalcev v okviru 
SIS, 
- obveznosti do socialnega zavarovanja, ki 
gredo iz dohodka, 
- obveznosti za zadovoljevanje :;plošnih 
družbenih potreb po zakonu, 
- obveznosti do delovnih skupnosti skupne
ga pomena za TOZD po sporazumu in pla
nu, 
- izdatke, namenjene varstvu in izboljšanju 
človekiovega delovnega in življenjskega okolja, 
ki niso po zakonu materialni strošek, 
- članarine oziroma prispevke go:;podarskim 
zbornicam in drugim splošnim združenjem, 
- izdatke za SLO in družbeno samozaščito, 

Na razpravi zakona o združenem delu, analizi 
ter oceni samoupravnih odnosov v IUV ter 
o samoupravnem sporazumu o temeljih sred
njeročnega plana IUV v Delovni skupnosti 
skupnih strokovnih služb 

- izdatke za amortizacijo, ki so večji od iz
datkov obračunanih po minimalni stopnji, 
- denarne kazni za gospodarske prestopke in 
prekrške, administrativne takse in sodne 
91:roške, 
- premije za zavarovanje družbenih sred
stev v uporabi, 
- druge izdaitke, ki se kot zakonske obvezno
:;

t

i prevzemajo s samoupravnimi sporazumi 
ali pogodbami. 
Zakon predvideva torej pokrivanje iz dohod
kov za določene izdatke, ki smo jih doslej 
sprejemali in prikazovali v materialnih stro
ških. 

Kot vsebino materialnih stroškov zakon na
vaja sledeče: 

- izdatke za potrošene predmete dela, 

- izdatke za tekoče investicijsko vzdrževa-
nje delovnih sred:;tev, 

- izdatke za storitve, potrebne pri opravlja
nju dejavnosti TOZD, 

- izdatke za tekoče potrebe varstva pri de
lu, 

- izdatke za tekoče potrebe strokovnega izo
braževanja in znanstveno raziskovalnega de
la, ki se opravlja v okviru delovnega pro
cesa, 

- izdatke za oprav:ljanje druge družbene de
javnosti, ki je neposredni pogoj za delo in 
proizvodnjo, 

- izdatke namenjene plačevanju: prometnega 
davka, carini in carinskih dajart:ev. 

Po osnutku zakona se čisti dohodek razporeja 
za osebne dohodke in skupno porabo, razširi
tev ma1eriailne podlage dela, ustvarjanje in 
obnavljanje rezerv. V zvezi s tem zakon 
posebej do1oča-, da morajo delavci dohodek, ki 
je rezultait posebnih ugodnosti na trgu, razpo� 
rejati le v razširitev materialne podlage dela, 
da se uporabi za razvoj materialne podlage 
dela družbenopolitičnih skupnosti. 
Pri deHtvi sredstev za osebne dohodke delav
cev se upoštevajo že navedena načela delitve 
po delu in solidarnosti v izravnavanje social
nih razlik. Za uresničitev tega so delavci ob
vezni določiti tudi osnove in merila za to de
litev, ki morajo biti družbeno usklajena. 
Vsakemu delavcu se na podlagi dela jamči 
osebni dohodek najmanj v višini, ki mu za
gotavlja materialno in socialno varnost. Zato 
so delavci dolžni iz čistega dohodka izločati 
predvsem sredstva za pokrivanje najmanj 
svojih zajamčenih osebnih dohodkov. če to ni 
mogoče, nadoknadijo razliko iz sredsrtev rezerv 
na ravni TOZD, DO ali DPS. 

Glede prikazovanja dohodka zakon točno do-
1oča kazalce, po katerih so delavci TOZD ob
vezni prikazati rezultate sviojega dela. Vendar 
pa zakon dopušča tudi možnost, da delavci 
poleg predpisanih kazalcev pri ugotavljanju 
rezultatov dela, uporabljajo še druge. Pri 
končni oceni rezultatov so delavci dolžni izha
jati iz primerjave s preteklimi in planiranimi 
rezultati dela, kakor tudi z rezultati dela so
rodnih organizacij in družbenopoJ.itičnih skup
nosti nasploh. 

Zakon določa, da se za vsako TOZD vodi po
sebno knjigovodstvo in ostala za delo in od
ločanje pomembna evidenca. šteje se, da 
TOZD posluje z izgubo takrat, ko ob za
ključnem računu ne ustvari dovolj dohodka, 
da bi pokrila obračunane in izplačane akon
tacije OD oz. zajamčenih OD, obenem pa za
kon dio1oča postQPke pristojnosti in pravice 
DO in družbeno politične skupnosti v takih 
primerih. 
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Zakon opredeljuje štiri temeljne načine pri
dobivanja dohodka (v okviru skupnega pri
hodka) TOZD in sicer: 

- .s prodajo proizvodov in uslug na domačem 
in tujem trgu, oz. v okviru organizacije zdru
ženega dela, 

- s svobodno menjavo dela, 

- z udeležbo v skupaj ustvarjenem dohodku 
na podlagi združevanja dela in sredstev, 

- s prejemki iz naslova kompenzacije, re- , 
gresa, premije, dotacije in po drugih z zako
nom, samoupravnim ali pogodbo določenimi 
podlagami. 
Pridobivanje dohodka z udeležbo v skupaj 
ustvarjenem dohodku zakon obravnava v 
dveh oblikah, in sicer kiot udeležbo v skupnem 
prihodku in udeležbo v skupnem dohodku. 
Udeležba v skupnem prihodku je v tistih pri
merih, ko se TOZD v eni ali več DO, ki so 
med seboj reprodukcijsko povezane, dogovore 
o skupnem ustvarjanju prihodka (skupna pro
daja ustvarjenega izdelka), in njegovi delitvi 
na prihodek vsake posamezne TOZD iz te 
proizvodne verige, po njenem vloženem delu, 
ocenjenem na podlagi osnov in meril, za ka
tere se dogovore v samoupravnem sporazumu. 
Udeležba v skupnem dohodku pa je v prime
rih tako imenovanih skupnih Vllaganj, to je, 
ko delavci neke TOZD združujejo delo na 
(združenih) sredstvih drugih TOZD in talm 
ustvarjen dohodek delijo med vse TOZD, ki 
so za njegovo ustvarjanje združile ali delo 
ali sredstva (minulo delo). 
Udeležba v skupnem dohodku ni neomejena 
in se kaže v dv,eh oblikah: 

- kot povrnitev vrednosti združenih sred
stev. kot so bila združena ali v revalorizirani 
viširi.i po osnovah in merilih, ter v obliki ko•t 
to določa samoupravni sporazum, 

- kot nadomestilo za gospodarjenje z zdru
ženimi sredstvi, ki je lahko v vnaprej dolo
čenem znesku ali v višini določeni po merilih 
iz samoupravnega sporazuma. 
Pravica d·o nadomestila za gospodarjenje pre
neha s povrnitvijo združenih sredstev, obe pa 
prenehata v roku določenem s samoupravnim 
sporazumom, ne glede na to, ali je vrednost 
združenih sredstev do tedaj vrnjenai ali ne. 
Z vključitvijo podriočja medsebojnih razmerij 
delavcev v združenem delu v zakonu o zdru
ženem delu se odpravlja dosedanji samostojni 
zakon o medsebojnih razmerjih delavcev o 
združenem delu. Zakon ponovno uvaja izraz 
de1ovno razmerje in predvideva, da delavci 
v TOZD praviloma z enim samim samouprav
nim sporazumom uredijo vsa vprašanja iz 
medsebojnih razmerij. Zakon odpravlja dose
danje odbore za medsebojna razmerja, njih 
funkcije prepušča delavskemu sveitu oz. ko
misijam, ki jih sam imenuje. Predvideva pa 
posebno komisijo za ugotavljanje odgovorno
sti delavcev - disciplinska komisija. To ko
misijo delavci neposredno izvolijo izmed se
be, en član komisije pa je izvoljen neposred
no na predlog zbora združenega dela. Za kr
šitev de1ovnih in drugih obveznosti se poleg 
doslej znanih ukrepov lahko izreče tudi uk
rep denarne kazni. Vendar le za kršitve, ki 
so navedene v samem zakonu. 
Zakon določa pogoje in vsebino združevanja 
kmetov v zadruge in druge oblike združeva
nja kmetov. Kmečka zadruga ima po zakonu 
položaj, pravice in obveznosti ter odgovor
nosti delovne organizacije in je lahkio se
stavljena iz več TOZD. Kmetje, ki združu
jejo svode delo in sredstva v odnosih trajnega 
sodelovanja z OZD, lahko sami ali skupaj z 
delavci iz te OZD organizirajo temeljno •orga
nizacijo kooperantov. 
Delovni ljudj,e, ki samostojno opravljajo de
javnosti z osebnim delom in sredstvi v lasti 
občanov, lahko z delavci, ki delajo na družbe
nih sredstvih, osnujejo pogodbeno organiza
cijo združenega dela, v kateri imajo pravico 
voditi skupno poslovanje v skladu s pogodbo 
o osnovanju POZD. 

(NADALJEVANJE PRIHODNJIČ) 

A. Z. 

6 

Energetska 
bilanca SRS 
in n1esto naše 
OZD v 
sredn j eročnen1 
obdobju 
1976-1980 
Energetska bilanca za obdobje 1976-1980 
predstavlja globalni prikaz gibanj na podro
čju proizvodnje, izmenjave in porabe energije 
v SR Sloveniji. 
V energetski bilanci ugotavljamo nadaljnje 
znižanje deleža domačih vrst energije ter po
večanje udeležbe uvoza za pokrivanje potreb. 
Zato je potrebno, da si še nadalje prizade
vamo porabljati energijo čimbolj varčno, po 
drugi strani pa bo potrebno raziskati ležišča 
premoga, nafte, naravnega plina in uranove 
rude na področju SR Slovenije. 
Bilanca nakazuje primanjkljaj rezervoarskih 
in deponijskih kapacitet, kar zahteva pospe
šeno reševanje problematike izgradnje pred
v;sem rezervoarjev za plin in tekoča goriva ter 
dodatnih deponij za premog pri rudnikih in 
termoelektrarnah. Zagotovitev potrebnih zalog 
je še posebno važna za novo termoelektrarno 
Šoštanj IV, ki bo pričela obratovati konec 
leta 1977. Pri tem velja pripomni-ti, da bodo v 

V energetskem oddelku - Sčetinarna 

rudniku lignita Velenje nakopali v letu 1977 
le za okrog 3,5 % več premoga v primerjavi 
z letošnjim Letom. Poleg tega moramo upošte
vati, da je bilo v letu 1975 na razpolago za 
industrijo 4,81.000 ton lignita, leta 1980 ga bo 
le še 275.000 ton, leta 1985 pa ne bomo lignita 
mogli dobiti več, ker bodo vsega pokurili v 
termoelektrarni. 

Do takrat bomo morali izvršiti modernizaci
jo kotlovnice v energetskem obratu Tovarne 
usnja Šoštanj. Parna kotla sta že stara in 
potrebna zamenjave. Novi parni kotli bodo iz
delani za skoraj trikrat višji tlak kot v starih 
kotlih. Ker lignita ne bo, jih bomo kurili s 
težkim kurilnim oljem ali pa celo s plinom, 
saj bo Velenje povezano s slovenskim plino
vodnim omrežjem, ki bo dobiva1o zemeljski 
plin iz Sovjetske zveze od leta 1978 dalje. 

�o smo že pri TUŠ, naj navedem zanimivost 
iz energetskega obrata TUŠ! 
V sredo 5. maja 1976 ob 15. uri je pričel v TUŠ 
obratovati Spillingov parni motor z genera
torjem za 800 kVA. Napajata ga oba stara 
parna kotla s paro 7 do 8 atn s temperaturo 
od 240 do 300° C, izpušna para pa se pri tlaku 
0,2 do 0,5 atn porabi za ogrevanje sušilnic ter 
za pripravo tople tehno1oške vode. V poletnih 
mesecih, ko rabimo manj ·toplote, tj. manj 
pare, proizvede dnevno okrog 8000 kWh od 
11.000 kWh potrebne električne ,energije. 
če je bil lignit po 177,7,8 din/:t in upoš·tevajoč 
50-odstotno obtežbo agregata (v povprečju), 
stane premog 0,122 din/kWh, kar je izjemno 
ugodno in izdatno ceneje od kupljene el. 
energije, ki je v TUŠ stala 0,452 din/k:Wh v 
letu 1975. 
Razlika je torej 0,452 - 0,122 = 0,33 din/kWh 
(po cenah iz leta 1975). 
Ko bo izvršena modernizacija kotlovnice, bo
mo napajali isti motor s paro 23 ,atm, vendar 
po predhodni zamenjavi dveh nizikotlačnih 
valjev z visokotlačnima. Motor bo dajal isto 
moč ob polovični po,rabi pru-e. Ker je mazut 
dražji, bo cena kuriva za kilovatno uro po tej 
preureditvi seveda višja. Za vrhniško usnjar
no znaša za leto 1975 0,216 din/kWh. 
Povrnimo se k energetski bilanci! 
Usnjarski TOZD IUV so v letu 1975 povabili 
sledeče količine energije, preračunano na ma
zut in na el. energijo: 
10,7 milijona kg mazuta in 
12,1 milijona kWh električne energije. 
Pri tem je treba povedati, da smo v usnjarni 
in ščetinarni na Vrhniki in v obratih v Šmart
nem proizvedli 6,63 milijonov kilovatnih ur z 
lastnimi generatorji, Tovarna usnja Šoštanj 
pa je morala vso potrebno električno energijo 
kupiti iz omrežja. 
V letu 1980 pričakujemo sledeoo porabo v us
nj•arskih TOZD: 
13 milijonov kg mazuta in 
15 milijonov kilovatnih ur električne energi
je, 
cd tega: 10 milijonov kilovatnih ur lastne in 

5 milij. kilovatnih ur k1.11pljene el. energije. 
Seveda je vprašanje, ali bomo res pokurili to
liko mazuta, težko je namreč danes trditi, da 
bomo do konca leta 1979 uspeli izvršiti mo
dernizacijo kotlovnice v TUŠ po drugi stra
ni pa je še odprto vprašanje prehoda na upo
rabo zemeljskega plina in plinovodnega omre
žja v tistih naših energetskih obratih, ki bodo 
imeli za to najboljše pogoje (bližina plinovo
da in podobno). 
V glavnem lahko ugotovimo, da naša OZD 
(oziroma usnjarske TOZD) bremeni v letu 
1980 energetske vire za dodatnih: 
13 - 10,7 = 2,3 milijona kg mazuta oziroma 
odgovarj,ajočo količino drugega goriva in za 
nekaj manj električne energije, kot pa v letu 
1975, ko smo morali kupiti 12,1 -6,63 = 5,47 
miliona kWh, v letu 1980 pa jo bomo kupili 
le okrog 5 milijona kWh. K temu stanju (na 
področju električne energije) prispeva glavni 
delež že ·omenjeni Spillingov agregat v TUŠ. 
M. T. 



Problematika 
nabave kemikalij 
in repromateriala 
na domačem in 
tujem tržišču 
A-D O M A ČE TR Ž IŠČE 
V zadnjem času opažamo pri nekaterih večjih 
dobaviteljih, da prihaja do nerednih dobav 
oz. so roki dobav občutno daljši od pričako
vanih. Posledica tega je, da prihaja v proiz
vodnji do precejšnjih težav glede zamenjav 
za druge ,tovrstne materiale, seveda pa je 
vprašanje končno tudi kvalitete tako mate
riala kot tudi izdelanega usnja. Neredne 
dobave, dolgi roki in podobno, pa so posledica 
restrikcij uvoza v letošnjem letu, kajti do
mači dobavitelji se V5i po vrsrti izgovarjajo na 
uvožene surovine, katere vgrajujejo v mate
riale. Predvidevam, da bo taka situacija vse 
dotlej, dokler si domači dobavitelji ne bodo 
oskrbeli uvoznih komponent za daljše obdob
je, ali pa da pride ponovno do liberalizirane
ga uvoza. 
Za ,iJlustracijo naj navedem samo večje doba
vitelje, pri katerih smo registrirali v zadnjem 
času težave pri dobavah blaga in sicer: 
- TEOL, LJUBLJANA - občasne težave se 
pojavljajo pri dobavah Teomal-a ESM, Svi
lanol-a ter Delas,tina, kot tudi občasno neka
terih sintetičnih strojilnih sredstev. 
-HELIOS, DOMŽALE - dobava kazeinskih 
kritnih barv kot tudi nitrolalrnv je zadovo
ljiva. 
- CHEMO, LJUBLJANA - veliko pomanj
kanje v zadnjem času je predvsem pri amo
niačni vodici, - po vsej verjetnosti ima teža
ve že proizvajalec (suha destilacija - TES
LIČ). Občasne težave so tudi z ostalimi mate
riali (kisline, razne soli, Na-bisulfit itd.). 
- KUTRILIN, CHRO MOS, KATRAN. ZAG
REB - velike težave ima Kutrilin pri pro
izvodnji Rapidopon-a 05, Kutrilix-a WWL 
spec., Kutirazredivaca LOB kot tudi pri ne
katerih mastilnih in postrojilnih sredsrtvih. 
Pri V\Seh navedenih materialih uporabljajo 
tudi uvozne, poleg domačih, komponente. 
Isti slučaj pa je tudi pri Chromosu in Ka
tranu. Chromos nam dobavlja ca. 5-6 različ
nih barvil (predvsem paleto Poliderm) s kate
rimi ima prav tako velike težave. Katran nam 
v letošnjem letu dobavlja brumi papir, ki ga 
izdeluje po licenci CIA iz Italije. Spričo tega, 
da smo. velik porabnik teh papirjev, bo po
trebno kontaktirati še z ostalimi domačimi 
proizvajalci (·IDNINA, Skopje). 
-ZORKA, SUBOT'ICA - po vsej verjetnosti 
najbolj neresen in neodgovoren dobavitelj. 
Ceprav imajo ogromne kapacirtete za proiz
vodnjo ·bazičnega krom sulfata, pa prihaja 
sleherni mesec do velikih zastojev v proizvod
nji. Imam občutek, da veliko izvažajo v 
vzhodne države, za domače kupce pa potem 
zmanjka. Poleg, tega da ne dobavljajo redno, 
pa je opazna tudi ,slaba kvaliteta v zadnjem 
času (�lmartno - precejšna V5'ebnost netopnih 
snovi). Dobavlja nam tudi žvepleno kislino 
prav tako neredno. 
- SODA-SO, TUZLA FS LUKAVAC - · ob
časne težave imamo glede neizdobave sr;de 
bikarbone (izgovor, da imajo večkrat remont), 
glede kalcinirane sode in soli pa je dobava 
normalna, 
Navedel sem le nekaj večjih dobaviteljev in 
proizvajakev domačih repro-materialov. če
prav imamo z večino teh podjetij sklenjene 
letne pogodbe in pa pogodbe o zagotavljanju 
plačil med uporabniki družbenih sredstev, pa 
vendar se vsi ob neredni dobavi izgovarjajo 
na faktor »višja sila«, to je restrikcija uvoza, 
pomanjkanj,e uvozne kvote, vezava izvoz-uvoz 
in podobno. 

B - UV OZ 
Glede uvoza mislim, da je vsem jasno. ZIS je 
namreč sprejel jasna stališča glede izvozno
uvozne politike v letošnjem letu in pa smernice 
za uresničevanje le-te. 
Na kratko bom orisal stanje, probleme in te
žave, s katerimi se srečuje OZD Industrija 
usnja Vrhnika. 

B-1 ANILINSKE BARVE 

- CIBA-G'EIGY, BASEL -če lahko sklepam 
na podlagi naših urgenc in pa tudi konsigna
terja Intertrade, Ljubljana, ima firma velike 
težave pri proizvodnji barvil. Trenutno so 
najbolj kritične barve Sellaechtgrau L, Sella
florschwarz G in Sellaflorbeige L. Brez ome
njenih ·treh barv si je nemogoče zamišljati 
proizvodnjo svinjskih velurjev. Tako mi kot 
Intertrade smo nemočni v tej situaciji, da bi 
pa razčistili situacijo, v kateri se nahajamo·, 
mislim, da je nujno potreben obisk tako s 

Priprava lepila 

strani Vrhnike kot zastopnika Intertrade 
Ljubljana. 

- S;ANDOZ, BASEL - podobna situacija kot 
pri CIBI-GEIGY je tudi pri Sandozu, te
žave pri proizvodnji Dermacarbona RBL -
čr!1a barva. Omenjena barva se v kombina
ciji s »CIBINO« Sellaflorschwarz G uporabLja 
pri barvanju črnih velurjev, ki jih je v zad
njih mesecih ogromno v planu in izgleda, da 
bodo še naprej. Drugih rešitev pri barvanju 
črnih velurjev zaenkrat ni, kaj·ti tudi črnih 
barv ni veliko pa še kvalitetne niso. 

- BAYER, LEVERKUSEN - uporabljamo 
samo eno njihovo barvo in sicer Baygenalgrau 
LCG pa še ta je v zadnjem času problematič
na. Dobavili so nam v mesecu maju tako bar
vo, ki ne ustreza standardni kvaliteti - nian
sa odstopa. Prišlo bo po vsej verjetnosti do 

vecJe reklamacije, kar smo firmi Bayer pre
ko zastopnika Chemcofor, Zagreb, že sporo
čtl,i. 
B-2 OSTALI UVOZNI MATERIALI 
Veliko težav je bilo v zadnjem času s firmo 
Bayer, ker ni pravočasno dobavljala materia
lov za lak usnje. Pri nas pa bo treba razčistiti 
oz. si biti na jasnem, koliko laka se bo delalo, 
da temu prilagodimo tudi naročila za lak ma
teriale. Vsi znaki kažejo, da bo problem naba
ve mravljične kisline iz Italije. prav tako je 
problematičen Na-sulfid iz Italije. Firma 
SABED je občutno zmanjša.la pro,izvodnjo, po 
drugi stnini pa je cena mnogo višja, kvalitet
no pa nam še najbolj ustreza prav od te firrne. 
Določene težave so tudi z ostalimi materiali 
iz uvoza (kromove soli, emulgatorji, postrojil
na sredstva), kar je pa posledica pomanjkanja 
sredstev oz. vezave uvoza na izvoz. 
C - UV OZ IZ VZH O D N IH DH.Ž AV 
Tu predvsem mislim na Madžarsko, CSSR, 
NDR in poljsko. V grobem bom opisal grnpe 

materiaU,ov, ki bi prišle v poštev kot zamenja
va za zapadne materiale, seveda s predhodni
mi temeljitimi preizkusi in testiranji s strani 
našega razvojnega oddelka in sicer: 
Na-sulfid 
Mravljična kislina 
Ba,zične kromove soli 
Sintetična postrojilna sredstva 
Sintetična mastilna sredstva 
Anilinske barve 
Uvoz iz teh držav je svoboden, brez kakršne
koli vezave in bi kazalo s temi državami na
vezati tesnejše stike. Potrebno bo več kontak
ta z direktnimi proizvajalci v teh državah, 
kajti usluge, ki nam jih ponujajo posamezni 
zastopniki ,teh držav v Jugoslaviji, so nepopol
ne, nezadostne, nepravočasne in nekval.itetne 
ali pa jih sploh ni. 
Na te države ,se bo treba vezati tudi iz razlo
gov, kajti vprašanje je, kakšna bo zunanje
trgovinska menjava v prihodnjem letu. 
A. s. 
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Iz delovne 
skupnosti skupnih 
strokovnih služb 
16. 6. 76 in l. 7. 76 se j,e na delovni skupnosti 
skupnih strolmvnih služb obravnavalo in ob
razloževa,lo veliko pomembnega materiala,, 
med katerim je bil najpomembnejši o>snutek 
zakona o združenem delu. Na tem sestanku 
pa je poleg tega bil obravnavan republi:'3ki in 
občinski samoupravni prispevek, prostovoljno 
posoji1o za ceste v SR S�oveniji, srednjeročni 
plan OZD in druge pomembne stvari, kot npr. 
problem nabave osnovnih surovin oz. surovih 
kož. 

Obakrat je bila udeležba SSS v glavnem po
polna, razen opravičenih izostankov, nekaj pa 
je bi1o tudi takih primerov, da se ·sestanka 
niso udeležili, niti se opravičili. Opravičeno 
bi lahko bili pozvani ti5ti, ki se sestanka niso 
udeležili, če se zavedajo, zakaj se taki po
membni problematiki, ki je v interesu vsake
ga posameznega delavca, odtujujejo. 

že iz samega dnevnega reda oz. materiala, ki 
je bil na .sestanku obravnavan, je mogoče ugo
toviti, da je bilo tega za tak kratek čas skoraj 
preveč in ne glede na to bi lahko trdil, da sta 
sestanek in obravnava bila dokaj uspešna. 
Osnutek zakona ·o združenem delu kakor tudi 
republiški in občinski samoupravni sporazum 
je bil udeleženim s strani .tov. Palatinusa zelo 
natančno prikazan, tako smo ta z1akon vsebin
sim razumeli. Mislim pa, da s tem ni delo za
ključeno in bi kaza}o ponovno analizini.ti in 

Uvodničar na razpravi Zakona o združenem 
delu tov. Milan Palatinus 

preštudirati material, ki je vsakemu na raz
polago. 
Na prvem sestanku je tekla g�avna obravna
va in prikaz po potrebi o prosto,v,oljnem vpisu 
posojila za ceste. Moram reči, da so v naši 
DS SSS praktično vsi, razen treh primerov, 
vptsali posojilo in smo tako predvideni plan 
295.000 din dosegli z 292.100 din o,z. v 99 'O/o. 
Posojila nista vpisala dva tovariša, ki gresta 
na ,odsluženje vojaške obveznosti oz. vojaške
ga roka in ena tovarišica, ki se n:ihaja na 
porodniškem dopustu. 
Res, da človek več ali manj težko od svoje 
plače odtegne še nekaj, vendar moram ugoto
viti, da so to delavci v SSS s po,lno prepriča
nostjo, da bodo s svojo udeležbo veliko pripo
mogli pri razvoju cest, tudi storili. 

Narava dela v SSS je med seboj v glavnem 
povezana, · zato ni čudno, da zaposleni v tej 
slu7.bi morda lažje razumejo problemaotiko 
OZD, je pa tudi odgovornoSJt teh ljudi temu 
primerna. 
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Glavni direktor, tov. Debevec, je na tem sestan
ku iznesel odgovornost, ki jih &...."'8 ima, in je v 
prvi vrsti omenil odnose do dela, discipline, 
odgovornosti in nalog, ki so v zadnjem č·t.su 
prišle še toliko bolj do izraz•a, kar velja po
sebno za delavce, ki skrbijo za suvovinsko ba
zo. Omenil je odgovornost pri planiranju in 
pripravah srednjeročnega pr,ograma razvoja 
delovne oganizacije. Vsak po•samezni delavec 
v teh službah ima osnovno nalogo, da se maksi
malno angažira na delovnem mestu. 

Res, da je težko za nadaljnjih pet let z ozi
rom na precej nejasno -situacijo, natančno za
črtati vse stvari. Angažirati se bo treba, da 
bomo v glavnem kvaliteto našega dela izbolj
šaU, da bodo naše kapacitete izkoriščene in 
da bomo povečali prodajo v izV1ozu in na do
mačem ,trgu ter utrdili zagarantiranost plačil 
in realizacijo prodaje. 
Mak!simalno se bo treba angažirati pri nabavi 
surovin, in to ne samo iz uvoza, pač pa tudi 
iz domačih kapacitet, kar velja predvsem za 
svinjske surove kože, kar pa ni enostavna za
deva; formiTali naj bi delovne grupe, ki bi 
skrbele za izvedbo programa zaistavljenih ci
ljev. 
�ot je znano, smo več let' nazaj nabavljali 
surove kože v glavnem iz Sovjetske zveze. Po 
eni strani so v SZ začeli graditi nove tovarne 
za predelavo svinjskih kož, po drugi strani pa 
je v ,tej deželi prišlo do v,ečjega pomanjkanja 
te surovine, kar ima za posledico, da se nam 
količine iz leta v leto zmanjšujejo, istočasno 
pa rastejo cene surovim lwžam, kar pa ne gre 
skupaj z našimi kalkulacijami in največkrat 
z možnostmi doseganja cen pri gotovem usnju 
in je posledica tega, da se naš dohodek zmanj
šuje. Verj,etno bo treba v tem primeru raz
pravljati tudi med TOZD IUV in TUŠ - v 
zvezi z vsebino osnutka zakona o združenem 
delu - o tem, da zaradi pomanjkanja svinj
skih surovih kož ni mogoče izdelovati svinj
sko usnje v obeh TOZD. 
Organizirati bi bilo potrebno strokovne službe 
in točno razčleniti delitev dela, sistem odgo
vornosti in ne nazadnje pristopiti k problemu 

nagrajevanja, da bo vsak za svoje odgovorno 
delio tudi dobil temu primerno plačilo. 
Z ozir,om na problematiko in odgovornost SSS 
bomo morali naše razgovore, odnose in pa na
vsezadnje odgovornosti temeljito izvajati, mo
rali se bomo sporazumevati med seboj, točno 
preanalizirati naše perspeMivne programe. V 
vseh akcijah bomo morali biti zavzeti in enot
ni, saj bomo le pod takimi pog,oji bili kos za
danim nalogam in tudi uspeli na vseh ostalih 
področjih našega dela in upravljanja tudi us
pehi ne bodo izostali. 

P. A. 

Sistemizacija in 
ocena delovnih 
mest v TOZD 
Usnjarna Šmartno 
Vsakodnevni problemi na področju kadrovske 
politike, nagrajevanja, organizacije proizvod
nje itd. so na,s opozarjali na to, da moramo 
začeti z delom na področju sis.temizacije tudi v 
TOZD Usnjarna Šmartno. Sprejem akta o si
stemizaciji delovnih mest pa je tudi zakonska 
obveznost. Sistemizacija delovnih mest je te
meljni organizacijsko-kadrovski instrume_nt 
in podlaga delitvene poliitike glede: 
- študija ·in racionalizacije dela 
- izpopolnjevanja organizacije dela 
- izobraževanja in stimuliranja 
- izbiranja in razporejanja delavcev 
- vodstva delavcev pri delu 
- varstva delavcev pri delu 
- vredno•tenja delovnih mest 
f., sisitemizacijo delovnih mest se določijo vsa 
delovna mesta v TOZD ter za vsako delovno 
mesto zahteve glede pogojev za delo na njem 
in pogojev, ki morajo biti izpolnjeni, da je 
delavec izbran in razporejen nanj. 
Tako smo tudi v TOZD Usnjarna Šmartno 
pri�1to,pili k izdelavi sistemizacije. Najprej 
smo pristopili k izdelavi opisov delovnih mest, 
ki obsegajo poleg delokroga na delovnem 
mestu tudi vse pogoje dela (mikroklima, ropot 
itd.), napor, zahteve glede izobrazbe in prakse 
itd. Delavski svet je imenoval komisije, ki 
so opisovale delovna mesta. Iste komisije so 

Snemanje kož iz sušiinega traku v dodelavi 
Usnjarne Smartno 

na podlagi teh opisov in pomocJo metodolo
gije ocenjevanja za usnjarsko panogo v SRS, 
tudi ocenjevale delovna mesta. 

Postopek dela se bistveno ne razlikuje od po
t,eka dela v TOZD Usnjarna Vrhnika, saj naj 
bi bile ocene v obeh TOZD čimbolj usklajene. 
Verjetno bodo določena odstopanja v ocenah 
nekaterih delovnih mest glede na specifično5ti 
v obeh TOZD (npr. filzičilli napor). Vendar pa 
moramo opozoriti na to, da nova ocena delov
nih mest ne pomeni absolutno povečanje oseb
nih dohodkov, pomeni le objektivnejšo in p1'.a
vičnejšo delitev sredstev za osebne dohodke. 
Tako se lahko zgodi, da so določena delovna 
mesta v novi oceni razporejena celo v nižjo 
grupo ali ostanejo v isti grupi, kot so sedaj. 
Ko bo postopek usklajevanja končan, bodo o 
oceni razpravljali delavci in v določenem ro
ku lahko dali tudi 5voje pripombe. Komisija 
bo te pripombe pregledala in nato dala oce
no v sprejem. 
P. G. 



Kako srn.o poslovali v 
Lpolletju 1976 v primerjaviZ 
istim obdobjem. lanskega leta 
NAMOK: 

Svinjske kože 

Goveje in junčje kože 

Ovčje kože 

PROIZVODNJA: 

Svinjsko usnje s ceplj.encem 

Goveje in junčje usnje s cepljencem 

Goveje podplatno in tehnično usnje 

Ovčje krzno 

So,rtirane ščetine 

PORABA USNJA V 
konfekcijah usnja in 

usnjeni galanteriji 

ton 

ton 

ton 

ton 

n1
2 

1n
2 

kg 

1n' 

kg 

111° 

111:? 

I. poLl. J976 I. poll. 1975 

9.216 9.183 

4.410 3.338 

451 405 

14.077 12.926 

1,!)92.870 2,115.939 

6(J.3.l,9,2 598.622 

412.240 329.6,18 

133.603 135.911 

50.820 51.312 

112.605 114.303 

7.823 13.881 

Indeks 

iOO 

132 

111 

109 

94 

111 

125 

98 

99 

me 25.2'85 12.4,63 P,oraba krzna v konfekciji krzna 203 

enot 2,370.084 2,759.364 Proizvodnja opeke 86 -- -�-�---- - - ----- ----- - --'------- -- -'-------'------ - -
8.313.393 8,135.8'34 IZVOZ - DOLARJEV 102 

2.943 2.894 ŠTEVILO ZAPOSLENIH (izračun iz ur) 102 

P,, G. 

TOZD Usnje plast - šivanje krzna 

Bolniški izostanki 
vTOZD 
Usnjarna Vrhnika 
Regionalna zdravistvena skupnost Ljubljana v 
svojih poročilih navaja, da se je 0/o staleža v 
regiji v zadnjih letih povečal od 4, na 5 i1,'u. 
5-odstotni bolniški sta1ež zaradi boleznl, ne
sreč in nege sam po ,sebi ni pretirano visak. 
Je pa zato veliko bolj zaskrbljujoče njegovo 
stalno naraščanje, ki ga je opazi.ti že od leta 
1969. 
Tudi v TOZD usnjarna Vrhni:ka opažamo na
raščanje izostajanja z dela zaradi bolezni. Na
raščanje je sovpadalo z zaposlovanjem novih 
delavcev iz drugih republik in z istočasno ve
liko fluktuacijo delavcev. 
Podatki za I. polletje 1976 pokažejo naslednje 
stanje: 
O/o bolniških izos,tankov v pos,ameznih mesecih 
je bil: 

januar 
februar 
marec 

5,1 
5,8 
5,7 

april 5,9 

maj 5,3 

junij 5,8 

Poprečje za I. polletje je 5,6 O/o. 
Velik derež pri iwstajanju z dela imajo pred
v.sem obolenja dihal, poškodbe izven dela in 
nega družinskega člana. 
Odsotnost z dela zaradi nege družinskega čla-: 
na še zmeraj narašča, saj je samo v I. polletju 
1976 koristilo bolniški dopust za nego čez 300 
oseb, zaradi česar je bilo izgubljenih 1083 de
lovnih dni. S podaljšanjem porodniškega do
pusta smo pričakovali, da se bo odsotnost za
radi nege zmanjšala, saj so matere doma do 
8, meseca otrokove starosti. Gre predv·sem za 
nego predšolskih in šolskih otrok. Dojenček 
res rabi materino nego in njeno prisotnost. 
Predšolskega in šolskega bo,lnega otroika pa 
lahko popazi ,tudi oče, ali kdo drug ,od odraslih 
v družini. Z zamenjavo delovnega časa, bi se 
lahko zmanjš,al>a ,odsotnost zaradi nege, a po.;. 
samezniki za to niso zainteresirani. 
Nekatere družine z bolniškq za nego rešujejo 
tudi problem varstva ot11ok. 
Delavci iz drugih republik si biv,anje na sva-· 
jem domu podaljšujejo s tem, da koristijo bol
niški dopus,t, kar tudi znatno vpliva na več.i'o 
odsotnost z dela. , 
Precej posameznikov je, ki nimajo pravega 
odnosa do dela in jim je postalo koriščenje 
bolniškega dopusta kar standardna navada. 
Menjavajo zdravnike in ambulante. 
To so predvsem mlajši ljudje, ki so krajši . čas 
v delovni organi-zaciji. Ko posrtane njihovo 
ravnanje očitno in na ta način ne morejo več 
nadaljevati, običajno zapustijo de1ovno orga
nizacrj10. 
Za TOZD usnjarna VrhnHm je predvideno, da 
bo v okviru zdravstvenega doma določen 
zdravnik, ki bo pooblaščen za presiojo zadr
žanosti z dela zaradi bolezni. Na· ta način bo 
zdravnik delavce bolj poznal in lažje presodil 
o upravičenosti do bolniškega do:pusta. 
s. z. 

Pregled bolniškega 
staleža za prvo 
polovico leta 1976 

. . . 

v pr1mer1av1 
z letom 1975 za 

TOZD Usnje =plast 
Skupno povprečno zaposlenih v TOZD Usnje
Plast v letu 1976 je bilo 108 članov, kar znaša 
16.416 de�O'VIlih dni to je 114.912 delovnih ur. 
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V prvi polovici leta 1976 je bilo v bolniškem 
staležu 39 članov. Bolniški stalež je znašal 681 
delovnih dni, kar je 4.767 delovnih ur in sicer. 

Do 30 dni bolniškega staleža 509 dni = 3.563 ur 

Nad 30 dni bolnl.Mcega staleža 127 dni "" 889 ur 
Nega č1'ana družine 34 dni = 238 ur 
Spremstvo člana družine 2 dni = 14 ur 
Nesreče pri delu 9 dni= 63 ur 
SKUPAJ: 681 dni ... 4.767 ur 

Skupni p1·ocent bolniškega staleža znaša 4,15 °/o 
Od tega bolniški stalež do 30 dni 3,10 °/o 
Od tega bolniški s.talež nad 30 dni 0,79 O/o 
Nega družinskega člana 0,20 n10 
Sprcml:.tvo člana družine 0,01 �To 
Nesreča pri delu O.OS O/o 

V letu 1975 povprečno znpo&lenih 108 članov. 
k•ar znaša 32.832 dni in je 229.824 delovnih ur. 
V bolniškem staležu je bil.o 48 članov. Skupno 
znaša to 917 dni in je 6.419 delovnih ur 

Bolniški stalež do 30 dni 651 dni = 4.557 ur 
B�o=-lni-,.,,.šk,_i,--st_a..,.�-ž-n-ad

_
3
_
0

_
d_n_i _1_9_9 dni = 1.393 ur 

Nega člana d1·užinc 53 dni = 37l ur 
Nesreča na poti v službo 14 dni = 98 ur 
SKUPAJ: 917 dni= 6.419 ur 

Skupni procent bolniškega staleža m leto 1975 
je bil 2.79 O/o 

Od tega bolniški stalež do 30 dni 1,98 °/o 
Od tega bolniški stalež nad 30 dni 0,60 °/o 
Nega člana družine 0,16 O/o 
Nesreče pri delu ---------0

---

.04 O/o 
Z. B. 

Pregled bolniškega 
staleža in poškodb 
pri delu v I. polletju 
1976vlUV-TOZD 
Igrad gradbeništvo 
Vrhnika 
V prvem polletju 1976 je bilo v našl TOZD iz
gubljenih zaradi bolniškega staleža 2831 de
lovnih dni, kar pt·edstavlja 7.26 °/o vseh reali
ziranih ur (1975 - 5,83 O/o). To pa pomeni, da 
je v povprečju vsak delovni dan manjkalo 20 
delavcev. 

Tabela bolniškega staleža po mesecih 

Bol- Bot-
Ne- ni§k.a niš/Ga ?orod- Nega Sk.u-

zgode do nad niški dr. 1:aj 
Mesec dni 30 dni 30 cini :lopust članov dni 

I. 59 222 113 27 5 426 
II. 36 141 122 37 336 
III. 57 280 141 27 15 500 
IV. 32 250 145 4!} --476 
v. 21 351 157 38 1 568 
VI. 12 263 219 26 5 525 
iz l. 75 81 ur 

Skupaj 197 1507 897 204 26 25831 
0/o 76/I. 7 53,2 31,7 7,2 0,9 100 O/o 

Odsotnost zaradi bolniškega staleža je bila v 
prvem polletju 76 9,86 dneva po zaposlenemu, 
v drugem polletju 75 9,58 dneva na zaposle
nega, v letošnjem prvem polletju pa beležimo 
po1iast na 11,28 dneva na zaposlenega. 
Prav talco narašča tudi odsotnost zaradi bo
lezni do 30 dni in sicer 1975/I 4,9 dneva na za_ 
poslenega, 1975/II - 5,54, dneva na zaposle
nega, v lebošnjem prvem polletju pa je že 6 
dni na zaposlenega. Od 242 zd1-avnlško obrav
navanih bolezenskih odsotnosti do 30 dni je 
kar 44 primerov odsotnosti od 1 do 3 dni. 
Bolniške odsotnosti preko 30 dni' iz zdravstve
nih ustanov drugih republik ni, imamo pa še 
vedno 36 primerov ali 15 °/o bolnl§ke odsot
nosti do 30 dni iz drugih republik, kar pa 
predstavlja 18 °/o vseh delovnih dni odsotnosti 
do 30 dni, ki jo plača podjetje. Razmerje med 
u1·aml bolniške do 30 dni, in vseml realizira
nimi urami je 4,09 °!rt, med bolnlšk.o, ki jo pla
ča Zavod za zdravstveno in socialno zavaro
vanje in realiziranimi urami pa 3,17 O/o ali 56,3 
ochs,totlrn bolezenskih odsotnosti je plačialo 
podjetje, 43.7 °/o pa zavod. 
Od 110 delavcev v stanovanjskem naselju je 
bilo na bolniški ka1· 76 ali 69 O/o, od 132 doma
činov pa le 38 ali 28,7 O/o. V bolniški je bilo to
rej 114 delavcev, ,to je 47 O/o vseh zaposlenih. 
Na,jvečkrat so bili na bolniški v prvem pollet
ju 76 naslednji delavci: 

l. Salkič Alaga 7 k1·at 
2. Aličajič Ahmed 6 krat 
3. Lulič lbro 5 krat 

•skupaj 50 dni 
skupaj 15 dni 
skupaj 26 dni 

4. Kera,novič Bego 5 kra.t skupaj 23 dni 
5. Jukič Gojko 5 krat skupaj 18 dni 
6. Aličajič Zahid s krat skupaj 11 dni 

_7_. _Ko....:...:...
l
:.;.a:.;.k:.;.

o _v _ič_M_u_,J:....· a.:;g:....
a_..:.4....;kr:..:;;.;a.;.;.t_..:s=kuyaj 34 dni 

B. Savic M_i_ro_ s_l_a _v ___ 4_k_ra_-t __ sku_...;p,_a...:j_l5_ d_n_i 
9. Zdl·alič Izet 4 krat skupaj 15 clnl 

_1_0._v_u-=-ji_č_M_il_e _____ 4 _kl_·a'-t_s;_k_u....::paj 12 dni 
11. M uharemovič Zal'if 4 lu·at skupaJ 11 dni 
_________ _..:_..:_:...._:...._..:._ 

NEZGODE PRI DELU 
št. pri- dni po Povpr. 1/o po-
meroi, nezgocti zap. nesreč 

I/75 19 11,7 221 8,1:1 
IV75 23 16,2 257 8,95 
I/76 8 14,5 251 3,19 
Nezgode in s tem izgubljeni delovni dnevi so 
se občutno zmanjšale, resnost nezgiod pa osta
ja v starih mejah. Imeli 5mo le dva primera 
težjih poškodb in sicer poškodba palca desne 
roke pri rezkanju lesa (44 deL dnl) in poškod
bo komolca leve roke pri padcu na stopnišču 
(30 del. dni), ki pa nisba pustila trajnih po
sledic. 
M. J. 

Pregled bolniškega 
staleža in poškodb 
pri delu v TOZD 
Usnjarna Šmartno 
V I. polletju 1976 je bilo 13 nezgod pri delu. 
Skupno število izgubljenih delovnih dni s po
rodnicami je 7235. 
Skupl'llO število primerov bolezni je 510. 

s brez 
1/o staleža porodnicami porodnic 
janual· 10,1 O/n 7,7 O/o 
:februal· 8,2 O/o 6,1 O/o 
marec 9,3 O/o 0,1 O/o 
april 9,1 O/o 6,0 O/o 
maj 9.4 °/o 6,5 O/o 
Opravljenih je bilo 81 sistematskih pregledov. 
Opravljenih je bilo 21 periodičnih pregledov. 
Invalidsko upokiojen je bil l delavec, S delavci 
pa so še v postopku za invalidsko ocenitev. 

O/o 75 17.8 54,5 20,5 6.7 0,5 100 "/o -----'---______ __,_ ____ P. M. 
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Zdrava prehrana 
Zdravje, dobro počutje, višja produktivnost so 
pojmi, ki so v večji meri odvisni od zdrave 
prehrane. 
Znano je, da so v razvitih državah, pl·edvsem 
v ZDA, Angliji, Franciji, že pred več desetletji 
temu dejavniku - to je družbeni prehrani -
posvečali veliko powmost in v ,ta namen vla
gali velika finančna sredstva, kajti vsak de
lodajalec se je zavedal, da bo imel večje iko
ri,sti od delavca le takrat, ako bo le�ta na de
lovnem mestu zdrav in se dobro počutil. V 
naši samoupravni socialistični družbi srno ta
koj po osvoboditvi tudi temu faktorju posve
čali premalo pozornosti, .to pa predvsem za
radi objektivnih n1zlogov. 
Prednost oi-ganlziranja drul:bene prehrane je 
predvsem ta, da je delovni čas čim bolj izko
riščen, da delavec ne zapušča poslovnih pro
storov med delovnim časom in da se mu omo
gooa bolj pestra sestava toplih obrokov, sicer 
pa je odvisen le od hladne enolične hrane. Teh 
prednosti se je zavedal tudi delovni kolektiv 
Industrija usnja Vrhnika TOZD Usnjarna 
Vrhnika in že v preteklosti odvajal v ta na
men v ustrezne slclade finančna sredstva. Re
zultat vloženih sredstev za skupne potrebe 
delovnega kolektiva je sodobno urejen obrat 
družbene prehrane. Novo zgt,aijeni obrat druž. 
bene prehrane ni namenjen le prehrani, kajti 
v pt'Ostorih najde vsak član kolektiva prostor 
tudi za razvedrilo, za kar skrbijo: barvni TV 
sprejemnik, šah, knjižnica in balinišče. Zal ni 
interesentov za branje lmjig in balinanje. 
Poleg ustreznih prostorov pa •je pva.v tako po
memben dejavnik strokovno uspooabljanje 
kadrov, ki bi omogočili dokončno uresničitev 
zastavljenih ciljev na tem področju. Prav ta 
pomanjkljivost se je v kolektivu občutno od
ražale. Zaradi teg,a se je kolektiv odločil za 
sodelovanje pri izobraževalnem centru za pre
hrano na GSC (Gostinski šolski center) v 

Ljubljnni. GŠC se je vabilu odz�l in pokazal 
pripravljenost za tovrstno izobraževanje. 
Glavni poudarek tečaja je bil usmerjen v pri
pravo jedi, istočasno pa tudi na seznanjanju 
udeležencev z organizacijo in tehniko poslo. 
vanja, s samoupravljanjem in z vednostmi o 
prehrani. 
Uspehi so bili ,očitni, boljši, kakor je bilo pri
čakovia.no, kar je seveda obojestransko zadovo
ljivo. Zelimo, da bi se prid,obljeno znanje v 

bodoče odražalo pri kvaliteti pripravljenih jedi 
in ,tako pripomoglo k boljšemu počutju sleher
nega člana kolektiva na delovnem mestu. 
Z. R. 

Preizltus praktičnega znanja po uspešno 
končanem tečaju za kuhinjsko osebje 



PRILOGA 

Samoupravni sporazum. 
o temeljih 
srednjeročnega plana 
razvoja OZD Industrije 
usnja Vrhnika 
za obdobje 1976-1980 
(predlog) 
PREDLOG SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA O TEMELJIH SRED
NJEROČNEGA PLANA RAZVOJA OZD INDUSTRIJA USNJA VRH
NIKA ZA OBDOBJE 1976-1980 SO OBRAVNAVALI IN SPREJELI 
DELAVCI NA SESTANKIH SAMOUPRAVNIH JEDER VSEH TE
MELJNIH ORGANIZACIJ IN DELOVNE SKUPNOSTI SKUPNIH 
SLUŽB V IUV. 

Na.podlagi določil ustave SFRJ in 'U!Sltave SRS skladno z dolo,čili za
kona o temeljih sistema drnžbenega planiranja in družbenem planu 
Jugoslavije (Ur. I. SFRJ 6/76) sklenejo delovni ljudje deLovne m1ga
ni,zacilje lndustrije uSIIlja Vrhnika nasJedlnji 

SAMO U P R A V N I  S P O R A Z U M  O T E M E L J I H  
S R E D N J E R O Č N E G A  P L A N A  R A Z V O J A  O Z D  
IN D U S T R I J E  U S N J A  V R HN I K A  Z A  O B D O B J E  
1976--1980 

l. SPLOŠNE DOLOČBE 

l. .člen 

PIOdipisnice tega .saimoupiravnega s,poraruma so temeljne origanizacije 
2ldruženega dela, ki so se s -s,amoiUJPira;vinim srporazumom združile v 
delovno organizacijo lnd!ustrijo usnja Vrhnika, in sicer: 
-· TOZD Usnj·ao:na Vrhnika 
- TOZD Usnjama Šmartno-
- TOZD Tovarna uSIIlj a ŠOlštanj 
- TOZD MaJOipTOdajna mreža 
- TOZD Usnje - iplast 
- TOZD Lgirad Vrhnika 
- TOZD 01Pekao:ne Vrhnika 
Kot poidipisnirki samoup-raivnega siproirazuma nas,torpa tudi delovna slrnr,:
no,st sikru.pnih strokovnih služib. 

2. člen 

Podp1sniki sklenejo ta samourpravrui sporaZJUm z namenom, da bi: 
- rpmgramirano, usklajeno in organizirano dosegli cilje, opredeljene 
v ,planih TOZD in DO; 
- spirejeli in uresničili obveze, ki izhajajo i,z do,gorvoira o osinovah 
družbenega plana Juigo,sla,v,ije in dogow,ra o temeljih sirednjeročnega 
plana SRS ter dogorvora o osnoivah d:ružbenega p:lana ipoliHčno teri
toriaJnih skurpnoSlti, kjer ima,jo temeljne organizacije sivoj sedež; 
- lboljrše izko,riščali zmoglj�vosti in s tem za,gort,aivljali rpovečande 
pmcl1uktivnosti, racionalnejšo prrOlizvodnjo in boljšo izrabo, surovin 
in na ta način ustvarri!H porgode za stailno lastno rerpiroduktivno spo
sobnost in socialno varnost na tem področju; 
- zagotovili sikla:den ra=od, racional!ll.os,t. vlaganj in izbolj,šanje po
gojev dela, stalnost zaposlenih ter izboljšali porgoje za 1Zado,voljeivanje 
osebnih in skupilllih potreb zaposlenih delaivcev; 
- usmerjali in usklajevaili investicijske odločitve z namenom zago
tCJ1Virtve smotrn.osti v1agailllj, da se s tem prepcr.-eči izgradnja odvečnih 
in neiracionalnih kaipacitert; 
- pOIS[)eševa-li izJglradrnjo objektov slmpnega pomena s skupnimi na
ložbami ter z upravljavci bank sodelovali pri določanju stimulativ
nih pogojev in zados.tnega obsega nalorž'b; 
- skupno skrbeli za takšen orbseg m usmeritev v raziskovaJ.nem de
lu, kii bosta v sk1ladu z nameni tega sporaz1Uma neposredno prisrpevafa 
k povečanju produktivnosti, organiZ!iranosti, ekonomičnosti in raci
onralnosti, ki rešuje tehnološke piroibleme neposiredne proizvodnje; 
- ,pospeševali wpoirabo domačih ra.zi.skovalni-h dosežkorv ter se dogo
varjali o kapacitetah te:r ratzlIIle&titivi ustroonih zmoglji'vosti; 
- skU(Pno siprejemali �ograme izobraževanja, zlasti še dorpolnilne
ga irobiraževanja zapos,leruih :ziacr-adi njihove usposobitve za izvajanje 
nO'lih prog,ramiTanih nalog; 

- .s samoupravnimi sporaZJU!Irui med prli.marno proizivodnj o - finalo 
in t11govino na (Podlagi tehnoloških in planskih normativov, siprejetih 
po s-lmipnih dogorvorih, uredili dohod!koivne odnose v skladu z vlože
ndim delom 1n sredstvi; 
- zagotovili usklajeno rast osebne in skupne potrošnje delorvnih lju
di v v:seh temeljnih Olr'ganizacijah zidiružene,ga dela; 
- sode1oval:i pll'i realizaciji p,vo,gramorv SLO; 
- skirbe1i za smotrno wprorarbo :prros-tora ter varstvo ter izboljšanje 
žrl;vlJ.jenjske� okolja; 
- uskladili politiko delitve dohodka in osebnih d!oho-dko,v; 
- skrbeli za zagotovitev domače SIU:11orvinske baze irn s tem namenom 
skJUpno vlagali v klavruično mdustriijor za njeno modernizacijo z na
menom pridobiti čim več surovih živalskih kož doma1čega porekla; 
- na podlagi plano·v temeljnih orrganizacij skupno nastopaH v vseh 
zadevah nabave in prodaje v 1Juzemstv1U in inozemstvu. 

3. člen 

Vsa strokovna oipravila v zvezi s prirpraivo pila-nov temeljnih organi
zacij in delovne orga:nizacije o,pravlja:jo ustrezne organ:Lzacijs:ke eno
te skJUpnih stirok!orvruih služb. Za stroiko1vrno pravilno'Slt tako sestavlje
nih plano,v odgovarja vodja strokovne skUJpine, ki je plan pripraviil.a. 
Odg,OIV'omost za pravilno in pravočasno izvrševanje sprejetih plan
skrih obvez pa zadene indiv'iidualne pos,loivodne org=e TOZD oziiiroma 
delovne organizacije. 

II. RAZMERE V MEDSEBOJNEM SO-DELOVANJU 

4. člen 

Pordp-:iooice samoupravnega sipora,zuma s.prrejmejo obveze, da bodo 
sv,oje medsebo,jne odnose uirejaile na načelih dolgoročnega sodelorva
nja in rpovezorvanja ter dohodik!Ovnih odnosov. V ta namen bodo skle
pale samouipiraVIIle sporazume, s katerinli bodo v-21posta1vljale odnose 
za udeležbo na sk!upaj ustvarjenem pltihod'ku in sk,upaj ustivarjenem 
dohodlm. 

5. člen 

SiP'oznanje, da je razipolaiganje z rezul,tati tekočega in minulega dela 
neodtujlj-iva pravica dela:vca, organirziranega v temeljni oirgianizaciji, 
si bodo delavci v vseh delih dellovne oirganiza,cije, v katerrih se da 
rezultat njihorvega skrupnega dela s:amositojnio izraziti kot v-rednost 
v de1orvni organizaciji ali na trgu tako organ,i,zirn1i, da bodo ustano
vili temeljne orgarruizacije. 

6. člen 

S.amoup:ravna oirgarniziranost je p,rav tako kot pos-LolV[la orgarniziira
nost trajen pmces; namen obeh rpa je dosega čim boljših p,roizvodnih 
rezul!tatorv in čim bo-ljših med<čl()lveških odnio,;-ov med delavai v zdru
ženem delu. 
Frra<v takšna harmonična organiziranost pa je porok trajnega sodelo
vanja temeljnih organizacij v okviru delovne oirgani.zacije Industrije 
usnja V,rhndka. 

7. člen 
Medsebojni odnosi delavcev v temeljnih oirganizacijah, ki so zd;r,u.ženi 
v delovno o,r,ganizacijo, temelje na po[lro'1ni medsebojni solLdarnosti, 
kri. je bila dorgo·v-orjena ob pirHiki podpisa samou,rpirarvnega sproraziuma 
o zdiružitvi temeljiilih oa:-·gianizacij v DO IUV. 
Sprejeti princip solidarnosti delaivci TOZD s tem samoupravnim Sipi::>": 
rarZ!Umom pono,VIIlo potrjujej,o in se obvezujejo, da bodo kot dorsleJ 
tUJdii v nas<lednjem sirednjernčnem obdobju od 1976 do 1980 urejaH vse 
medsebojne odnose v duihiu srolidarno,sti in trajne medsebojne po,ve
zaiil!osti vseh temeljnih organizacij. 

8. člen, 
Dohodek kot ekonomsika kategorija in i-n,sta:umenrt me:rjenja rezulta
toiv dela mora biti evidentiran za vsako temeljno o:rgan.izacijo po
sebej. 
Delavci pddoibivajo, dohodre!k iz prihodka, ki ga ustvari temeljna o·r
gan,i.zacij a: 
- s prodajo proizvodov in storiitev na doma-čem in zunanjem trgu 
- z deležem v skupaj ustvarjenem prihodku iz naslova zdiruževanja 
dela in sredstev 

- s rp,rejemki i,z naslova premij ali iz dru!g,ih na-slorvov, določenih z 
zakonom ali samowpravnim sporazumom te:r pogodbo. 

9. Nen 
Iz ugortorvljenega dtohod!ka temeljnih 011ganizacij delavci po načelu 
svobodne menjarve dela in v sikiladu z družbenimi dogovori in sa
mo!Lllp,raiv;nimi Sr!)OCarzumi pokrivajo: 
- osebni dohodek delaivcev, ki so zarposleni v TOZD 
- uistrezen del osebnih dohodkov in drnugih stroškov skupnih stro-
kovnrih sLužb v delOIWlJi organizaciji 
- prispevek samoupravnim interesnim skupnostim in krajevnim 
s.kfUIPnostim 
- za zadovoljevanje smUJprn:ih potreb delavcev v TOZD in DO 
- za razširitev materialne OSIIlove ·združenega dela 
- rza rezeirve TOZD in DO. 
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10. člen 
Delaivai temeljnih organizacij se zavezuJeJo v predstoječem srednje
ročnem planskem obdobju pri razporejanju dohodka upoštevati na
čela dobrega go51Podarjenja, pri čemer -se zaivezujejo. da bodo za irarz
širiitev materialne osnove svojega dela zagotovili vsaj minimalno 
aklumulacij o. 
V zvezi z delitV!ijo us1Jvairjenega dohodka na osebne dohodke in skla
de delavci TOZD sprejemajo obrvezo, da bodo sipošto,vali sprejeta na
čela, za katere so se zedinili s samoupravnim sporaziuimom o deliwi 
dohodka in oseibnih dohodk1ov delavcev uisnja1,ske ;panoge v SR Slo
veniji. 

11. člen 
P.ri razporejanju dela. dohocl!ka, ki je namenjen za osebne dohodlke, 
bodo temeljne organizacije s svojimi samoupraivni,mi akti uvajale 
spodbudne sisteme osebnega nagrajevanja, katerega cilj je višja 
prodtu,k,tivnost dn boljši rezultati TOZD oz�roma delCJ1Vne organizacije. 
Temeljne organi.zacije se še posebej zaiveZJUjejo, da bodo s S1Vojimd 
samoupravnimi akti zagotovHe ustrE:Qmo stimulacij,o za nag,rajevanje 
nCJ1Vatorjev in raciona-lizaiborjev, še s posebnim poudarkom in:a izibolj
šanju zunanjetrgovinske bilance TOZD ali DO kot celote. 
12. olen 
Vse temeljne or,ganizacij,e, podpi!Sinke tega samoupravnega spora=
ma, se ·obvezrujejo, da bo.do v skladu z načelom stabilizac.ije s ,vode 
cene oblikova,le tako, da bodo sledile gibanju cen, ki jih predvide
vajo družbeni plaini. i'P, da tudi sicer svoj�h cen ne bodo poviševale 
taik.rat, kadar v smis,lu- stroškorvnih p,rinciporv to ne bo 1I1eobhodno 
potrebno. 
Posamezne temeljne or.ganizacij,e, k<i imajo enak ali soroden predmet 
poslovanja, se obveziu,jejo, da bodo slm,pno prtpravljale cenilke svo
jih iprotzvodov in da bodo tudi enotno in ,uskllajeno nastaq;>a,le na tu
zemskih in inozemskih tržiščih. 
13. člen 
V medsebojnem prometu izdelkov in s,toritev med temeljnimi omga
ntzacijami podpisnicami tega 51Pocazuma veljajo principi dohodkov
nih odnOISOV. 
Kadair medsebojnega prometa ni mogoče ov:rednotiti po prLndpu do
hodkovnih odnosov, se podpisnice tega samou,piravnega sporawma za 
vsak k�retni prdmer po,sebej dogovarjajo in ceno svojega dela orzi
rOi!Ila, stomitve ov·rednot�j,o s tržn1mi cenami. 
14. člen 
Podpisnice tega samo'll[)ravnega s1pora12JU1ma soglašajo, da je medse
bojno združevanje sredstev in dela tLsta oblika reprodukcijskega 
procesa, ki omogo:ča večjo 'IJII'OSIIJel'liteto tako posamezni temeljni or
ganizaciji kot celotnd delovllli. skupnosti IUV. Rezultati dela tz skup
nega vlaganja bodo evd!de!l!tiraini kot skuipni prihodek in slw.pni do
hodek, na katerem bo pai!'ltictpilrail vsak deležnik v vLšini svojega 
dejanskega prisipevka k sk,u,pnemu dohocl!kiu. 
15. člen 
Za vsak prLmer združevanja dela in sredstev bodo TOZD, ki so od
ločile za takšen nastop, sklenile med ,seboj samoupravni s;porazum v 
pismeni oblikii. 
Temeljna organizadja, ki vlaga svoja sredstva v izgradnjo nove aso
ciacdje združenega dela, ali vlaga svoja sredstva v drugo temeljno 
omgaini<zacijo, ima ipiraivico dobiti vrnjeno najmainj vloženo gla=ico 
z obrestmi, istočasno pa ima za ves čas, domler ni gla,vnica v-r,njena, 
pra:viico pa:rticipirainja na dohodku tiste temeljne o,ga.rnhacije, v ka
tero je vlagala. 
16. člen 
Zairadi deficitarnosti surovih živalskih kož, tako go·vejih, svinjstk,ih 
kot ovčjih na domačem tržišču, temeljne organizacije tega srp-OII'a
zuma ugotavljajo, da je njihova osno·vna na1oga iln skrb zagotovitev 
čim boljše in čim trajnej,še O'Skrbe s tem ireprodukcijskim materi
alom. Glede na takšno ugotovitev se tudi obvezujejo, da bodo skun;;no 
vlagala s,v;oja sredstva v surovitl!Sko barzo. 
Temeljne orgainizacije se s tem sam01Upravnilm sporazumom zedinijo 
da bo zaraidi en0'1Jnosti nastopa v ta skiupna vlaganja v smislu verti� 
ka1ne povezaive nastopala del01V1na origanLzacija. 
17. člen 
Celoten nak1up oziroma uvoz dil'lugih reprodukcijskih materialov oipira
vi na podlagi letnilh in .operativnih planov za to f0l11Ilirana s,troko'VIIla 
služba v okvku delovne skupnosti ,skJupnih strokoVIlli.h služb. 
18. člen 
K:ljub temu, da imajo temelj,ne organizacije podpisnice tega samo
upra1vineg;a s,porazuma neodtujljivo plI"avko, da pirosto rarz;polagajo s 
sredstvi za enostavno in razšiirjeno repro,d!ukoijo, ,pa se s tem samo
upraivnim sporazuimom zavezujej,o, da bodo svoje investicij,ske na
ložbe usklajevale v okviru delovine O["ganizaci,je z drugimi temeljni
mi o!'lganizacijaimi, da bi tako zagotovHi enoten i<n načr,tovan razivoj 
celotne .delovne Oll"ganizacije. Plaine temeljnih organizacij usklajuje 
za planom delovne organizacije svet delegatov kot na,jvišii samo
UJl)rav_ni organ v ,delovni ,011ganizacij1i. 
19. člen 
Skladno s temeljnimi cilj,i razvoja delov:ne ooganiizacije bodo podipis
niki tega samoupravnega "spora,zuma vlagali sredstva v take naložbe 
ki: . . . ' 
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omogočajo boljšo izrabo obstoječih proizvodnih zmogljivosti 
- zagota,vljajo boljše izkoriščanje naravnih iln človeških .resursov 
- so u&merjene za izrvoz oziiroma piroizvodnjo, ki zmainjštije uvoz 
- imajo dolgoročno zagotovljen plasman nove pro1i2"Jvodnje oziroma 
zag.ototvljeno suvorvino zanjo 
- v večji meri dopolnjuje ter finalizira obstoječo proizvodnjo. 
20. člen 
Zaraidi programa vse večje finaUzacije usnja v predstoječem srednje
ročnem obdobju temeljne orgamJzaoije, ki se ukvarjajo s finalizacijo 
usnja v konfekcij.o in galanterijo sipTej,emajo kot temeljno svojo ob
vezo razširiterv in moderni<zacijo obstoječe tr,govske mreže. 
Višino sredstev, ki jih bodo vložiile v izgradnjo in moqieirnizacijo 
trgovske mreže, način vla,ganja ter vse druge po,goje bodo TOZD do
g,ovo1ile s posebnim samoUJplI'a:vnim sporazumom. 
21. člen 
Zaradi zaostrenih pogojev in vse večje ponudbe raznih vrst usnja na 
domačem tržišču so temeljne organ�izacije, ki jim je p!I"edmet po,s,Io
vanja p["edelava živalskih kož v usnje, življenjsko zainteresirane za 
ra,zv,ijanje g,rosistične trgovske mreže in odpitranje norvih g.rosis-tiooih 
skladišč in prodajaln na enotnem jugoslCJ1Vanskem tržišču. 
2·2. člen 
Ra2'Jvoj temeljne organizacije združenega dela »Opekairna« je potreb
no programirati v smeiri vse večje fabrikacij,e gradbenih [Polizdelkov 
in no1vih večjih g.radbenih opečnih elementov na poroto,nski osnovi. 
Za uresničitev iproklamiranih ciljev iz prvega odstavka bo portreibno 
doseči tesnejše sodelorva'Il.je s s'1ovensko g,rad'beno OiperatLvo in še 
posebej z močnejšimi projekta[lltskimi o,rganizaoijami. Za irealizacijo 
tako postavljenih načrtov p,a bo potrebno še dodatno z;dr,uževanje 
dela iin sredstev. 
23. ,č,J.en 
Temeljna organizacija »Igirad« gradbeništvo je zaradi s,vojega pred
meta poslovanja gledana v luči :ra,zvoja Industrije usnja Vrhnika in 
manj pomembna in je treba 1J.1Jjen razvoj in nadaljnji obstoj .uskladiti 
s p,rogramom razivoja politično teritorialne skupnosti, v kateTi ima 
svoj sedež. 

III. IZOBRAZEVANJE IN DRUZBENI STANDARD 
24. člen 
Podpisniki tega samouipravnega spoirazuma ugotavljajo, da je izo
brazbena struktura strokovnih delavcev �n delavcev v neposredni 
proizvodnji v vseh ,temeljnih o!'lganizacijah zelo ,pomanjkljiva. V 
želji, da se takšno stanje odij:J,ravi ali vsaj začne odipravljati v pred
stoječem planskem obdobju, so si edini, da bodo poidpirali ustanav
ljanje novih oblik izobraževanja in ,izobraževalnih institucij in vse 
to v ofovku novoustanovljene posebne izobraževaline sku1p1J.1Josti za 
usnjarsko inl usnjarsko predelovalno stroko. 
Podpisniki si bodo še prav posebej prizaideval!i, da bodo uvajali obli
ke dopolnilnega iwbraževanja ob delu kalwr tudi vse obJike družbe
nqpolitičnega izobraževanja, kar vse bo pr�pomoglo k temu, da se 
bo še v večji meri pri delorvnih ljudeh razvijala stiroko,vnost in sa
moupravljalska zavest, ki sta osnova večje produkrtivnosti in boljših 
medse.bojnih odnosol\T. 
25. olen 
Nosilci šti.ipendiranja v delovni organizacij,i so temeljne organizacije. 
Kadirovske štipendije temelJ.jne organizacije ,podeljujejo na podfagi 
javnega razpisa iin plana kadirov, ki ga pripravijo strokovne službe 
izhajajoč iz razvojnih planorv vsake posamezne temeljne ol'.ganiza
cije. 
Tudi delo,vna skupnost skupnih strokovinih s1užb pr.Lprarvi svoj plan 
štipendiranja �n izobraževanja. Vire za kritje teh ie;datk,o/\1' pa si za
gotovi ob piril-iki sklepanja samoupravnega siporaZIUIIIla O medseboj
nih odnosih med delovno skiupnostjo skupnih strokovnih služb in, te
meljnimi organ:Lzacijami v okviiru Illlrlustrije usnja Vrhnika. 
26. člen 
Skirb za delovnega človeka in za njegoivo dobro počutje ob delu in 
izven delovnega mesta temeljnilm organizacijam pod/Pisnicam tega 
samo1uJPra!V'l1ega spocazuma na,rekuje, da se močneje an,gc1žirajo pir,i 
reševanju stanovanjskih vprašanj, vprašanj družbene iPII'ehrane, vpTa
šanju otroškega varstva, varstva invalidov dela, pri organizi.ranju 
varnejšega dela, -rekreacij,e kakOT tudi, da posvetijo še večjo sik·rb so
delovainju med njimi in k.rajevnimi skupnostmi, v katerih žive de
lavci, zaposleni v njihovih temeljnih organizacij ah. 

27. člen 
Temeljne organizacije so že pred časom sprejele srednjeiročni plan 
stanovanjske izgradnje. Ta plan morajo TOZD glede na eventualno 
nastale spremembe dopolniti in spremenilti, sicer pa je sestavni del 
tega samouprav,nega sporazuma. 

28. člen 
Zaradi deficitarnosti sta1no·vanjskega fonda bodo temeljne oirganiza
cije tudi v naslednjem srednjeročnem obdobju iz svojega dohodka 
zagotavljale sredstva najmainj v višini, ki jo določa samoupravni 
spora2JUm o izločainju in usmerjanju sredstev za stanovanjsko iz
gradnjo poliitično teritoria.J.ne skupnosti, 'kjer ima TOZD svoj se.dež im 
največ 10 O/o od bruto izplačanih osebnih dohodkov v obiračuniski 
dobi. 



NafanČlnejša določila glede reševanja stanovanjske problematike in 
še zlasti reševanja ip,roblema za,pos,lenih samskih delavcev so dolžne 
urediti temeljne organizacije v sivojih splošnih aktih in vse to v 
ok!viru driužibenega dogovora o pogojih zaposlovanja ter o minimalnih 
stairu:larrxiih za ži·vljenjske in krulrturne razrrnere pri zaposilovanju na 
območju občin samoupraiv;ne sk1.11pinos1li zaiposlovanja, na katerih ima
jo svoj sedež. 

29. člen 
Temeljne olI"gani!zacije, ki še doslej niso uvedle tople_ prehrane _za 
sv·oje delavce, so dolžne to storiti najkasneje v dveh letl:h po podp1s;u 
tega samOll.lp,ravnega siporaziuma. 
Zaradi raci01I1amosti in ekonomično,sti poslovanja bodo TOZD med 
seboj sklepale do,gorvore, s kaJterimi se bodo tiste temeljne organiza
cije, ki še nimajo ,rešene družibene prehra!Ile, dogorvorHe z drugimi, ki 
imajo ta ;problem že ·rešen, o skupnem koriščenju že obstoječih ka
pacitet. 

30. člen 
Pri o(Pravlja1I1ju sieherne goopodarsike dejavnosti naj bo sJ<rb z� var
no delo delovnega človeka ,primarma naloga taiko strokovnih sluzb ka
kor samoUJPra:vnih organov, ta.ko v temeljni kot delovni oDganiza-

gi�de na postavljeno načelo .se temeljne organizacije zavezujejo, da 
bodo ob priliki siprejemanja letnih planov iinvesticijstkih nalož� in 
vzdrževalnih del poskrbeli najpreje za tista dela, ki so namen..1ena 
za varno delo na vseh delovnih mestih v temeljni O['ganizaciji zdru
ženega dela. 

31. člen 
Vse temeljne organizacije bodo v tem srednjeročnem obdobju u�i
nile nočno delo žena i!n si rudi prizadevale , da bodo povsod tam, kJer 
je to možno, tudi uikinjaile nočne izmene. 
Kadar na,rekujejo (Pogoji tržišča večjo pr,oiz.:vodnjo za.radi večje mož
nosti prodaje, se temeljne organizacije zaveziujejo 1povsod tam, kjer 
je možno uvajati delo tudi v popo1danskih izmenah. 

32. člen 
Temeljne organizacije si bodo prizadevale, da b?do �ame za�e � skU[)
nim dogovorom ali po dogovoru s samoU(Piravnrmi mtere1smm1 skup
nositmi pospešeno reševale pereče prrobleme otr,o,škega varstva. 

33. člen 
Zaradi sipecifično težki!h pogojev dela skoraj v vseh temeljnih or
gamiizacijah :zJdruženega dela v okiviru IUV potrebujejo delavci �ato, 
da bi ohranili svoje zdravje in delovno s.posioib,nos:t, sodobno ure3ene 
rekreacijske objekte. Temeljne organizacije bodo zastavljeni cilj lah
ko dosegle s samostojnim vlJ.aganjem y počitni:š'ke kaJ?acite_!:�, �-e11a 
vseh pa je, da bi se sTedslbva, namen3,ena za 1zg�adn30 poc1��:11sk1h 
kapacitet, ZJdruževala in da bi se celotna rprroblematika rek;reac13e de
lo,vnih ljll.ldi v celotni delovni organi!zaciji urejala enotno. 

IV. TRENDI GOSPODARSKEGA RAZVOJA 

l. Us n j a r s k a  i n  u s n j a r s'k o p r e d e l o v a l n a  
d e j a v n o s t  
a,) usnjarska dejavnost 

34. člen 
z usnjarsko dejavnootjo se ukvarjajo temeljne organizacije: 
- Usnjarna \T["hnika predelnlje surove svinjske kože in polstTOjene 
svinjske kože v svinjsko usnje, predvsem za oblačilne namene, ka
kor tudi lak, goveje usnje, iin sicer iz poli!zdelika, ki ga dobi iz Usnja['
ne Šmartno oziiiroma Šoštanj. V svoji usnjarski dejavnosti ima ta te
meljna of!ganizacija tudi predelaivo surorvih svinjskih ščetin. 
Usnjarna Virhniikia je v letu 197'5 i2idelala: 
2,9'77.000,m2 ·svinj.sikega usnja 
107.000 m2 lakiranega fll!Snja 
101.000 kg sorti!rainih ščetin. 

- U:snja,ma šma11bno wedeluje surove goveje kože v krom strojeno 
zgornje usnje, ,predvsem za potrebe d0tmače ,obutvene mdustrije, pre
deluje <SUJrove kože drobnice :iJn divjačine v razine navadne in pleme
nite vrste kirz,na za potrebe domače čevJ.jarske m kon;fekcijske indu
strije. 
Usnjarna Šmartno je v ,letu 1975 izdelroa: 
909. 000m2 giovejega usnja in cepljencev 
271.000m2 krzna drnbnice in divjačine. 
- Tovarna usnja Šoštanj predeluje goveje surove kože v vegetaibil 
s!Jl'ojeno us,nje in kirom strojeno USIIlje kakor tudi svinjske surove 
kože v svinjsko usnje, predv<sem za oblačilne naimene. 
Tovarna usnja š·oštanj je v letu 1975 i2Jdelala: 
52'5.000 kg podplatnega usnja 
134.000 kg tehničnega usnja iz vegetabil prograima 
rn4.000m2 krotm strojeneg;a iuisnja in poUZJdelkov 
1.147.000m2 svinjskega usnja in cepljencev. 
3 5. člen 
Današnja razide<litev proiZJvodnega programa med U!Snjarskimi tem·elj
nimi organizacijami je odrraz procesorv, ki so se odigravali v p['etek
losti, m sicer integrracij,skiih ,procesov kakor tudi konju:kturnih proce
sov. Z integracijskimi procesi so se ,združile nekdaj samostojne de
lovine organizacije v Industrijo U!Snja· Vvhniika in s0 zaradii 01bstoječe 
tehnologije tudi vnaprej zadržale bistveno nespremenjen predmet 

poslovanja. V času integracije TUŠ v IUV je bi1o z namenom sana
cije potrebno preusmeriti del obstoječih kapacitet v konjukturno 
proizvodnjo svinjskega usnja. 

3 6. člen 
Kvaliteta vseh vrst izidelanega U!S!Ilja v naših temeljnih organi,zaci
jah je na takšni kvalitetni stopnji, da zadovoljuje tako domače kot 

e zahteve. Kolikor bi možnosti SU["()vinske baze zadovoljervale po
trebe ,predelovalnih kapacitet, bi ne bil pr,oblem prodati takšno ali 
še večjo koNčino i!:zldelanega uisnja. 

Zaradi pomanjkanja surovih živalskih kož in še zlasti surovih svinj
skih kož, kar se opaža predvsem v zadnjem času, so se temeljne or
ganizacije v skladu z načelom racionalnega poslovanja, ekono�ič
nega koriščenja razpoložljivih kapacitet ter na osnovi dogovorJene 
medsebojne solidarnosti dogovorile za naslednjo razdelitev proizvod
nega programa v okviru usnjarske dejavnosti: 

- Usnjairna Vrhnika bo predelovala surove sv,i,nj,ske kože v obsegu 
ra2ipoložljivih sedanjih kapacitet, kar znese na leto ca .. l�.2 09 too. 
odma,ščenih kož. Iz te surov:iinske oonorve si bodo delovni l3:u.d3e :te
meljne oogainizaoije prizadevali doseči čim boiljŠi ko,l,ičinski kakor 
tudi kvalitetni i21I)len. Pod .pojmom količi<nski izplen je treba rarzu
meti č�m bolj,ši rendement kakor tudi za čir:11 po,�oln_ejši_ koristek 
kožne substance za p11iiddbitev raznih vrst cepl3enca m sčetm. 
Pod pojmom kvalitetnega il21pl,ena pa je treba rra,z.umeti asortiment 
U!Snja, s poudartkom na ·kvalitetnih oblači�ih velurj!�· . 
z ozirom na obs,.toječe prede1ovailne kapacttete obdrrz1 usn3arna Vrh
nika tudi v bodoče lakiranje raznih vrst usnja ter predelavo oziroma 
sortiranje svinjskih ščetin. 
Dinamika proizvodnje se bo v plainskem obdobju 1 976- 1980 gibala 
v naslednjih okvi<rjih: 

Enote 1976 1977 1978 1979 1980 

letni namok odm. kož 000 ton 15 15, 5  16,1 16,2 16,:2 
sV1inj,sko ,usnje ooom2 2.83 5 2.945 3.065 3.075 3.080 
svinjski cepljenec 

000 m2 2 50 kot izidelek 
sortiirane ščetine ton 100 100 1 50 150 150 
lak usnje dodelano 

000m2 iz polizdelka 100 100 ioo 100 1 00 
,svinj. cerplj enec 
kot polizidelek 000m2 600 600 600 600 

- Usnjaiflna Šmartno bo predelova,la surove ali polstrojene g,orveje 
kože v krom strojeno zgoflnje usnje, kože drobnice in divjačine v rarz.
ne virste krizna. 
Di:nalffiika proizvodnje se bo v planskem obdobju 1976-1980 gibala 
v naslednjih okvirjih: 

Enote 1976 1977 1978 1979 1980 

namok govejih kož 000 ton 5,7 5,7 5,7 6,8 ·- 8, 0 
namok ovčjih kož OOOton 0,8 0,8 0,8 1, 1 1,2 
proizv. gov. usnja 000m2 72 0 750 72 0 860 1 050 
proiziv. gov. ceplj. OOOm2 280 280 280 34 0 450 
proizv. krzna 000m2 2· 60 260 260 3 50 400 

- Tovarna usnja Šoštanj bo predelovala (Predvsem s,u;rove goveje 
kože v usnje iz vegetabil programa in kr,om strojeno goiveje usnje. 
V prehodnem obdobju 1 976-1978 pa bo predelovala tudi še svinjske 
kože, ves čas pa bo dodelovala s,vinjske cepljence iz us·njairne Vrh
nika kakor tudi svoje cepljence, dokler bo olbsitojala pmiz•vodnja 
svinjskega us,nja. 
Dinaimilka proizvodnje se bo gibala v naslednjih okvirih: 

Enote 

na,mok svinj. ko,ž OOOton 
naimok gov. kož veg. 000 ton 
krom oonton 
proizv. veg. usnja 000 ton 
proiizv. sv. usnja OOOm' 
proizv. gov. krom 000m2 

dodelava svinj. 
cepljencev iz VDlmike 000m2 

b) usnjarsko predelovalna dejavnost 

37. člen 

1976 1977 1978 

3,7 3,2' 2,1 
2,3 2,3 2,3 
0, 9 1, 0 1,2 
1,2 1,2 1,2 

1100 9 60 650 
2 00 22 5 270 

600 600 

1979 1980 

4,2 5,3 
1,2 1,2 
2',2 2,8 

270 270 

600 600 

Temeljne organizacije oonja•rskih dejavnosti imajo tako kot pri svoji 
osnorvni dejav,nosti kot ostanek pretekilosti razdrre>bljeno tudi usnjax
sko ,predelovalno dejavnost. Tako imajo 'V'Se. tri· usnjarske temeljne 
organizacije vsaka svojo k,orufekcijo; ·usnja. Temeljna organizacija 
Usnjarna šmavtno ima poleg usnjene konfekcije še oddelek za krzne
no konfekcijo; temeljna oDganizacija Usnjarna Vrhnika pa oddelek 
usnjene galanterije. 
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Oddelek - usnjena konfekcija v sklopu TOZiD Usnjarna V.rhndka 
je v letu 1975 predelal 76.000 m1 raznih vrst usnja. Oddelek - usnje
na galanterija pa je predelail 21.000 m2 ira.znih vrst .usnja. 
Oddelek - u9lljena konfekcija temeljne organizacije Usnjarna Smarl
no je leta 1975 tprodelala 97.000 m11 raznih v.rst UBnja, od,delek -
krznena konfekcija pa je predelal 32.000 m11 raiznih vrst navadnega in 
plemenitega krzna. 
Od'delelc - OPUM v sestavi TZD Tovairna wsnja Soštanj je v letu 
1975 predelal 52.000 m2 ra2ll"lih wst uSIJlja. 

38. člen 
�adi potrebe konfekci.onl9:ainj•a, predvsem slabših vrst velurjev, 
katerih prodaja v nepredelanem stanju je težavna, se delovni ljruidje 
v temeljnih organizacija,h zedi'fllijo, da bodo pospešili investicijsko 
vlaganje ipredvsem v tak.š,ne l�onfekcijsko ,predelovalne kapacitete, lili 
bodo služile predelaivi manj vredn.ih sortimentov vel!ulrja. Zaradi 
objektivnih pogojev in kompa1raitwnilh prednosti se predvideva iz
�radnja takšnega objekta usnjene konfekcije na Vim-nilki. 
Dinamika ,proizvodnje usnjene konfekcije se bo v nasle,dnjem sred
njero&lem obdobju 1976--1980 gibala v naslednjih okvirih: 

1976 1977 1978 1979 

v ooo m• 

1980 

Vrhnika 100 140 250 350 400 
Smairtno 100 100 100 100 100 
Soštlllilj 55 55 ss 55 55 
Skwpa�j�: _____ ..:,2,::,.:55:__ ___ 29;..;;5 ___ 4_05 ____ 5_0_5 ___ 5_55 

39. člen 
Konfekc!oniranje krzna se Jrot ena izmed temeljnih dejavnosrti OiPrav
lja le v odlClell\lU - k,rznena konfekcija, l<1i je v sklOPIU TOZD Usnjar
na Smartno. 
Glede na planirano povečanje k81pacitet proizvodnje ovčjega krzna se 
predvideva, da ,se bo ustlre:imo takšnemu povečainjru povečal tudi fi
zični obseg prOiZNOldn.j e v konfekciji klr=a. 
Dinamika proizvodnje krznene konfekcije se bo v naslednjem sred
njeročnem obdobju gibala v naslednjih okvirih: 

v 000 m' 

1976 1977 1978 1979 1980 

lcr2>nena konfekcija 40 50 60 80 100 

40. člen 
Oddelek - galanterija v sestaivu TOZD Usnjarna V1·hnika bo tudi 
v bodoče obdržal sistem e�kluzivne proizvodnje, ki bo namenjena 
predvsem lastni prodajni mreži. Poleg modne galanterije, ki naj bi 
ostala v bodoče v približno enaklh okvirih, se predvideva v okviru 
tega oddelka -ra�i.ritev in povečanje prol.zvodnje drobnih galanterij
sldh izdelkov (pasovi, denamlce). 
Dinaimika proizvodnje v naslednjem srednjeročnem obdobju 1976 do 
1980 se bo gibala v naslednj1!h olwirih: 

1976 1977 

usnjena galanterija 20 2'5 

41. člen 

1978 

35 
1979 1980 

45 60 

Do konca srednjeročnega obdobja se bo proizvodnja povečala takole: 
- ipredelava surovih 'kož od 28.500 ton na 32.000 ton letno 
- usnjena predelovalina dejavnost pa od sedanjih 315.000 m� �·ede-
lanega usnja Jemo na 715.000 m!. 

Zaradi takšnega povečainja fizičnega obsega proizvodnje bodo po
trebna določena lnvesticijslrn vlaganja, Icatera za posam�e temelj
ne organizacije določajo njihovi samou,pravnd plani. Za realii<:aCijo 
posameznih planskih postavic kakor tudi za zagotovitev potrebnih 
virov za i2Jvedbo predvidene investicije se U'POštevajo načela tega 
saimoupravnega sporazuma in načela s1m1oupravnega sporazuma o 
ulružitvi TOZD v OZD Industrijo usnja V.rlmilca. 

2. T.rg o v i nsk a d e j a v n os1 

a) grosistična, prodaja 

42. člen 
Groststična prodajna mreža. doslej še n.i odigrala ti•ste vloge, kot je 
bilo zamišljeno ob priliki ililtegracije nekdanjega tr.goV'Skega pod
jetja Šoštanj le IUV. Za uresničiltev predvidene funkcije gxosistične 
trg;ov}ne bo v naslednjem srednjeročnem obdobju potrebno: 
- iposlcrbeti za iprimeme poslovne prostore, kaj1ti sedanji, kli. jih ima 
na razpolago TOZD Usnje plast v Ljuibljani, 11."azen nekart:erih trgovin, 
niso naj,bolj iprimemi. V ta namen se iprredv'ldeva rz. ia:�adnjo nove 
konfekcije na Vrhniki možnost preselitve in koncentracije grosistične 
prodajne dejavnosti v Ljubljani v pl'OStorlh sed81!lje kOl!l.fekcije na 
Viču; 
- širjenje in jačanje grosistične trgovske mreže na enotnem gospo
darskem področju SFRJ; 
- i7ločit! proizvodne dejavnosti in jih vključiiti v že obstoječe pro
izvod:ne dejaivnosti drugih TOZD; 
- uskladitev predmeta poslovanja po načelu specializacije med TOZD 
Maloprodaja in TOZD Usnje-plast. 
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b) prodaja na drobno 

43. člen 
Poslovni predmet ,prodaje na drobno QPl1'8!Vlja v sklopu IUV temeljna 
01·ganizacija zd1,uženega dela Maloprodajna mrefa Ljiubljana. Ta te
meljna organizacija ima swje posla,nistvo ipreclvsem v tem, da nudi 
!Pobrošnikom blago in storitve naših proizvodndh temeljnih organi
zacij, zlasti tistth, lci imajo v svoji sestavi konfekcijsko dejavnost. 
UreS'lličujoč načelo a,pecializiranosti proizvodnje in 'Prodaje se delavci 
TOZD dogovore: 
- da bodo prolizvodne temeljne orgaruzacije združevale SIV'oja sred-
stva za ohranitev in razširitev prodaje na doolbno; 
- da se celotna pr,odaja na drobno usnjene in krznene konfekcije 
kakor tudi galanterije združi in da talco združena tvori samostojno 
temeljno organi,zacijo združenega dela; 
- da ,se sto<ritvene dejavnosti, ki služijo kot servisna dejavnost prt 
prodaji krznene i n  u&njene konfekcije, prav talko med seboj povežejo 
in organlzbrafo skupaj z maloprodajno mrežo v enotno temeljno or,ga
ruzacijo; 
- da se pri maloprodajni mr� črta paslovni predmet g:rosistične 
prodaje in se ta del prenese v skllQP TOZD Usnje-plast. 

3. P r o i z v o d IIl j a g r a d b e n l h m a t e r i a l o v 
i z  ž g a n e  gli n e  

44. �en 
V naslednjem srednjeročnem obdobju bo TOZD Opekairna Vrhnika 
usmerjena predvsem v iSkanje možnosti uvajanja proizvod!Ilje razinih 
gradbenih poli,zdellcov in elementov na ,porotoo-skli osnovi. V ta namen 
bo morala pred'VSem sodelovati ,z močnejšo g.radJbeno o,perativo 
lj'UJbljainskega bazena iin s strokovnimi institucijami, ki jim je naloga 
proučevanje gradbenega materiala in njegove tipizacije in standardl
zacije. 
Fizični obseg ,proizvodnje bo v naslednjem srednjeročnem obdobju 
ostal na sedanjem nivojtl, ki znaša ca. 35-40 miil.ijonov Otpeonih enot 
NF na leto. 

4. G T a d b e n i š t v o 

45. člen 
Funkcijo gradbene operaUve in projektiranja opo:avlja kot svoj po
slovni +predmet temeljna organi2:acija !grad Vrhnika. Da je gradbena 
dejavnost zdrožena z usnjarsko dejavnostjo, je odra!l.: prtpojitve ne
kdanjega podjetja Ig;rad Vo,imika, v sklopu katerega je delovala 
opekarna, k Indwstriji usnja Vrhnika. Na ta način je bila oanog,očena 
in uresničena zamisel, da se i,zkoristijo veHke zaloge kvalitetne gline 
iJn je s slm,pnim v,laganjem 2Jgrajena nova moderna opekama. 
Detlovni ljudje v vseh temeljnih organizacijah združenega dela v 
sklopu lindustrije usnja Vrh.nlika ugotavljajo,. da ga-adbeništvo kot 
dejavnost nikakor ne spada v sklop IUV. Zaradi tega spoznanja me
nijo da bi se morali delovni ,ljudje temeljne organizacije Igrad Vrh
nik� odločiti glede tega, da se odcE!!I)ijo od Industrije usnja Vrhnika 
in se v politično teritorialni slrupnosti, kjer je sedež njihOIVe temelj
ne OJ."g81Il.Lzacije, povežejo s sorodnimi delovnimi organizacijami v 
enotno gradbeno storitveno operativo, v sklad!u z družbenim progra
mom ra�voja politično teritorialne skupnosti. 

IV. KONCNE DOLOČ:BE 

46. člen 
Ta sa.mouprav,ni sporazUIID sprejmejo delovni ljudje temeljnih orga
niizacij v sestavi IUV na samoupravnih jedl'ih tako, da se osebno 
izjasnjujejo o njegovem sprejetju. 
Samoupravni spo,t'al"}UJffi je 1lJPL1:ejet, ko se o njem poz,iti,vno izjavi 
nad polovico vseh za,poslenih v V'Saki temeljni oTganlzaciji. 

47. člen 
Spremembe in dopolnitve tega samouipravnega S[)ora.zuma se Oi!)l'a· 
vijo na enak način, kot je določeno za njegov sprejem,. 

48. člen 
To. samoupravni spora�m je osnova in izhodišče za pl11Jpravo In 
izdelaivo samou,pra•vnih planov temeljnih organizacij, s katerimi se 
bodo v celot! okvainitifiir,ale vse tiste ipostavke, kli. jih ta sporaa:um 
le nakaz.uje. 

<19. člen 
Strok10Wla m druga qpravila pri izvajanju tega spora'.lJU!ffia bodo 
opravljale strokovne službe v delovni slrupnooti skwpnih strokovnih 
služ.b. 

50. člen 
Ta samoupravni sporazum je sklenjen, ko ga podpišejo vsi po· 
oblaščend predstawuki temeljnih organizacij in ga verificira svet 
delegatov delovne ooga.nitLacije IUV. 
Pooblaščenega predstavnika za podpis samOUQ)ravnega sporazuma 
imenuje delavski svet temeljne organizacije združenega dela. 

51. člen 
SamOU1PraWl.1 spora'Wm stopi v veljavo, 'ko ga po podipisu pooblašče
nih predsta,v,nilcov TOZD verifioiora Svet delegatov in se objavi v 
tovarniškem. glasilu »Usnjar«. 



Prišli - odšli 
V mesecu juniju 1·976 se je v Industriji usnja 
Vrhnika zapo•slilo 28 delavcev, 35 delavcev pa 
je· neha1o delati 

A. TOZD USNJARNA VRHNIKA: 

prišli: 
Pero Boric, Zvonka Debeljak, Janko Dolenc, 
Zeljko Grubic, Zdenka Jurca, Darko Lesko
vec, Josip M,as,atovic, Bernarda Mole, Savka 
Popo·vic, Ivanka Šebenik; 

odšli: 
Arif Bašic, Dragan Bogojevic, Milan Brus, 
Mile Bulj, Velimir Jačirnovic, Dragutin Klo
potan, Husein Lulic, Cedo Pavlovic, Nedeljko 
Pejic, Munir Pjanic, Marija Sečen, Miodrag 
Starčevic, Anton Švigelj, Harndija Topčagic, 
Stevka Vučetic; 
invalidslm je bil upokojen Harun Esati; 

B. TOZD SKUPNE SLUŽBE: 

V delovni skupnosti skupnih s,trokovnih služb 
se je zaposlila Marija Japelj; 

C. TOZD USNJARNA ŠMARTNO: 

prišli: 
Kati Nograšek, Gregor Širca, 

odšli: 
Cveta Kokalj, Lidija Turkovic, Suada Vuka
lic; 

D. TOZD OPEKARNA VRHNIKA: 

prišli: 
Suad Sejaric 
odšel nihče; 

E. TOZD !GRAD GRADBENIŠTVO 
VRHNIKA: 

prišel nihče 

Objava 

Se en motiv iz IV. tovarniškega srečanja na 
ULov.ki 

odšli: 
Latif Abdakovic, Zahid Aličajic, M1:1hamed 
Bečic, Ibro Lulic, Ostoja Stojnic, Izet Zclralic; 

F. TOZD TOVARNA USNJA ŠOŠTANJ 
prišli: 
Salko Alidžanovic, Goce Bojoski, Borislav 
G'vozden, Ljudevit Horvat, Franc Juvan, Mijo 
Markač, Drago Potočnik, Husein Rizvic, Ivan 
Rožej, Omer Rizvic, Muharned Spahic, Mujo 
Suljkanovic, Dragan Vukailovic, Džemal 
Džarnbic; 
odš1i: 
Alojz čujež, Dragutin Gotal, Mara Ilič, ,Janez 
Jevšnik, Bojan Kline, Ivo Pranjic, čazim Sa
rajlic, Ludvik �lpilak; 
invalidsko ;.ta bila upokojena Hermina Ore
rnuž in Ivan Vajdl; 
TOZD Usnje-plast in maloprodajna mreža 
v Ljubljani podatkov ne pošiljata. 
J. B. 

Industrija usnja Vrhnika razpi;,uje po sklepu DS TOZD usnjarna Vrhnika in TOZD Malopro
dajna mreža licitacijo naslednjih osnovnih sredstev: 

� V PROSTORIH USNJARNE VRHNIKA 

kosov predmet 
80 Elektromotorji od 0,55-15 KW 
2 decimalna tehtnica 200 kg 
1 decimalna tehtnica 100 kg 
1 strugalni stroj »TURNER« 450 mm z el. motorji: 7,5 KW, 1,1 KW in 0.37 KW 
1 kompresor z elektromotorjem 7,5 KW 
1 raztegovalni stroj 
1 FIAT 750 kombi - letnik 1969 

V PROSTORIH KONFEKCIJE USNJA 

15 
2 
1 

1 

2 

1 

1 
1 

transportni voziček s policami iz 1/2 kotnika 20 X 20 mm 
ogrodje police 220 X 120 X 60 cm iz pohištvenih cevi 30 X 30 mm 
elementi montažnih polic 
železna dvokrilna vrata 140 X 270 odpadno steklo 3 in 4 mm 
šivalni stroj ADLER tip 169363 letnik 1973 desnoročni, srednje težki z 
dvema transporterjema in z elektromo torjem 
šivalni troj SINGER tip 331,-K-16 letnik 1969 čevljarski desnoročni namiz
ni - brez elektrornotorj a 
stroj za tanjšanje z elektromotorjem 
šivalni stroj NECHI tip 810-111 lažji galanterijski - desnoročni namizni 
z elektromotorjem 

V PROSTORIH MALOPRODAJNE MREŽE 

šivalni &troj ADLER tip 105-64 z elektromotorjem 

din 

100 
50 

350 
15001 
1500 

5 

14.000 

2500 
6000 

4000 

20.423 

Licitacija bo 16. avgusta 1976 ob 8. uri za družbeni sektor, ob 10. uri za privatni sektor. Mož
nos,t ogleda licitiranih sredstev je eno uro pred izvedbo licitacije. 

INDUSTRIJA USNJA VRHNIKA 

Rojstni dnevi 
upokojenih 
delavcev 

a) TOZD USNJARNA VRHNIKA: 

Ana Demšar, 7. avgusta 67 let; Avgust Erga
ver, 25. avgusta 66 let; Marija Grah, 18. av
gusta 65 let; Marija Istenič, 23. avgu;,,ta 57 let; 
Jernej J,ereb, 28. avgusta 72 let; Jernej Jereb, 
20. avgusta 76 let; Erna Jernejčič, 29. avgusta 
67 1et; Janez Kenk, 21. avgusta 64 let; Ana 
Kogovšek, 3. avgusta 74 let; Dragoljub Kostic, 
8. avgusta 65 let; Marija Kukovec, 15. avgusta 
59 let; Franc Mar.inčič, 31. avgusta 48 let; Ma
rija Nagode, 2 avgusta 59 let; Jernej Nussdor
fer, 19. avgusta 64 let; Franc Ogrin, 10. avgu
sta 64 let; Rok Pečko, 16. avgusta 62 let; Frano 
Pelan, 19. aivgusta 74 let; Ivan Resnik, 19. 
avgusta 72 let; Marija Šušteršič, 15. avgusta 
65 let. 

b) TOZD USNJARNA ŠMARTNO: 

- v juliju: 
Franc Čebular, 74 let; Pepca Jesenšek, 52 let; 
Drago Kepa, 61 let; Janez Meke 62 let; Vinko 
Mlakar 63 1et; Avgust Poglajen, 49 let. 

- v avgustu: 

Janez Ambrož, 74 let; Viktor Flisek, 72 let; 
Vlado Gabric, 32 let; Alojz Kotar, 61 let; Av
gust Okrogar, 66 let; Franc Stopar, 49 let; Ja
nez Z'alar, 67 let; Fani žitnik, 27 let. 

c) TOZD OPEKARNA VRHNIKA: 

- v avgustu: 
Janez Novak, 75 let. 

d) TOZD !GRAD - GRADBENIŠTVO 
VRHNIKA: 

- v juliju: 
Ciril Osredkar, 77 let. 

e) TOZD TOVARNA USNJA šOšT'ANJ: 

- v juniju: 
Anton Cavnik, 74 let; Majda Gačnik, 54 let; 
Anton Hodobreznik, 63 let; Anton Ivič, 62 let; 
Alojz Karen, 76 let; Pavla Ejovač, 56 let; Vla
do Pirtovšek, 35 let; Alojz Ramšak, 69 let; 
Greti Sitopar, 64 let; Alojz šven, 73 let; Alojz 
Turkar, 55 let. 
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V delavnici »OPUM« TOZD TUS 

- v juliju: 

Fortunat B<>žič, 69 let; Adolf Brglez, 64 let; 
Jakob Cvikl, 48 let; Franc Cretnik, 49 let; 
Miha Delopst, 62 let; Hinl{O Gregorc, 72 let; 
Fi:anc Juvan, 64 let; Jože Kolenc, 61 let; Ma
rija Krumpačnik, 80 let; Marija Lesj::ik, f.5 
let; Jakob Ločan, 63 let; Franc Lukač, 48 let; 
Franc Meh, 73 let; Franc Napotnik, 70 let; 
Jakob Naveršnik, 61 let; Marija Pepelt1ik 65 
let; Franc Slapar, 53 let; Franc Srebotnik 74 
let; Toni Stopar, 61 let; Franc škruba, 69 let; 
Adolf Videmšek, 67 let. 

- v avgus·iu: 

Ivan Dcrmol, 63 let; Vencelj Drev, 'i2 let; 
Jernej Goršek, 72 let; Miha :Hliš, 64 let; Vla
do Jakl, 63 let; Avgust Krivec, 86 let; Franc 
Krumpačnik, 52 let; Lovro Kumer, 85 let; 
Milka Ledinek, 53 let; Ivan Leskošek, ClO let; 
Alojz Luskovc, 47 let; Jernej Preložnik, 74 
let; Ivan Rek, 75 let; Martin Strahovnil{, 67 
let; Terezija ŠkL·uba, 61 let; Ivan Šoln, 69 l.et; 
Rozalija Trogar, 67 l.et; Roza Urbanc, 70 let; 
Jože Zgoznik, 54 let. 

Vsem slavljencem naše iskrene čestitlrn! 

J. B. 

Zahvala 

Ob sml'ti moje mame se islcreno zahvaljujem 
vsem sodelavkam in sodelavcem iz sortirnice 
in skladišča gotovega usnja za darovani venec 
in denarno pomoč ter udeležbo na pogrebu. 

PRESKAR B02A 
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Zahvala 

Clanici uredniškega odbora »Usnjarja« BREDI 
LESKOŠEK, ki je razdružila svoje delo z 
clelnvcl v TUŠ Šoštanj, se zahvaljujemo za 
njen pri&pevek k oblikovanju vsebine našega 
glasila. 

UREDNIŠKI ODBOR 

sobolj (divji) 

sobolj (farmsl,i) 

tjulenj 

nerc 

karakul 

plava lisicn 

bela lisica 

veverica 

volk 

ris 

zajci 

Skupaj 
lcosov 

150.000 

10.000 

100.000 

8,800.000 

7,000.000 

600.000 

400.000 

450.000 

275.000 

6,000.000 

100.000 

2.5000 

50,000.000 do 

100,000.000 

Od vsepovsod 
LR KITAJSKA JE PRODALA EGIPTU 
OPEKARNO 

Kot je objavila egipčanska agencija AP-DJ, 
bo LR Kitajska izdobavila Egiptu opekarno, 
vredno 1,1 milijona dolarjev. Ta bi kot osnov
no surovino uporabljala puščavski pesek, ne 
pa rodovitne zemlje, kot so jo uporabljali v 
zadnjih desetih letih. Opekarna bo zg1·ajena v 
kraju Minia, 140 milj južno od Kaira, in bo 
imela letno kapaciteto 50 milijonov opečnih 
enot. 
pp 5762 

RUSI RACUNAJO, DA BO KRZNO 
NA AVKCIJAH OBCUTNO DRAZJE 

Na avkciji krzna v Leningradu, ki bo 19. ju
lija letos, bodo krzna dražja za 15 °/o, najkva
litetnejša krzna kot sobolj in lisica pa se bodo 
podražila 100 O/o. Na zadnjih avkcijah v Lenin
gradu je povečanje znašalo 12 O/o. Te podatlce 
je dal direktor Sojuzpušnine M. N. Pastušen
ko na zadnjem krznarskem sejmu v Frank
:furtu, ki je bil tako za Rusijo kot za Nemško 
demoltratično 1·epubliko zelo uspešen. Izjavil 
je tudi, da je povpraševanje po njihovem 
krznu veliko večje, kot so njihove možnosti, 
ker morajo zadostiti domačim potrebam. Ru
sija izvozi le 13 O/o vseh krzen, 87 °/o proda 
doma. Največji tuji odjemalci so Nemčija, Ita

lija, Anglija in Švica. 
Po izjavah Pastušenka je v Rusiji 100 krznar
sko-konfekcijskih obratov, ki zaposlujejo 
50.000 delavcev. Farm za gojenje živali s ple
menitim krznom je 112. Največ je specializi
ranih za gojenje nercev, plavih in srebrnih li
sic. V manjšem obsegu goje tudi sobolje. Do
mača poraba lrrzna je tako velika zato, ker od 

skupno 254,8 milijona prebivalcev, 50 milijo
nov nosi krznena pokrivala. Vlada zato daje 
vedno večjo prednost domači prodaji. 
V letu 1975 je bilo v Rusiji proizvedeno ple
menitega krzna: 
Sobolj se izvaža pretežno v ZDA. Najdražje 
kože so iz Barguzina, Jakutska in Kamčatke. 
Je črne barve s plavosivim leskom. Zelo so 
cenjene sobolje kože tudi iz sibirskih tajg, 
področja Jeniseja in iz Tobolska. 
Po VWD 70/76 

Izvoz 

100.000 

ni podat. 

ni podat. 

2,000.000 

2,000.000 

50,000 

25.000 

25.000 

40.000 

1,000.000 

25.000 

2.000 

ni izvoza 

Povprečna 
cena 

v USA S 

20 do 750 $/kos 

Buhara karakul 1� 

90 

200 

150 

45 



Moje življenje 
(odlomek) 

IX 

80,Ia je bila moj najhujši sovražnik. Se zdaj 
sem take misli, da so za zmerom zavržene in 
izgubljene vse brezštevilne ure, ki sem jih 
zehaje predolgočasil na ,ogoljeni klopi, pred 
učiteljem, ki ga nisem maral. Učitelj mi je 
bil zoprn edinole zato, ker je bil učitelj. če bi 
se bil pogovarjal z njim doma ali na cesti, bi 
ga imel najbrž od srca rad. Priskutnost šolska 
je bila v ozračju, je bila v vzduhu, ki je smr
del po ple:;nobi, po cmakasti zapovedi: »R·oke 
na klop!« Sošolci, tudi moji najljubši prija
telji, so se mi zdeli v šoli čisto izpremenjeni, 
komaj da so prestopili prag: dišali so po ples
nobi, v obraz so bili bledikasti, čemerni in 
hinavski. Morda sem bil tako izpremenjen 
tudi sam. Dobrega tovariša sem imel, ljubez
nivega, blagega fanta; ko je stopil iz šole, je 
raztrgal in razcefral na drobne lmsce vse šol
ske knjig,e ter jih pomendral v blato. 

Kar me je veselilo in modrilo, ni smelo bi-ti 
v nobenem stiku s šolo. Knjiga, ki mi jo je 
pripo1,očil učitelj, je izgubila takoj vsako ve
ljavo; bral sem jo, če sem jo brati moral; kaj
ti že je dišala po plesnobi. Imel sem grd ob
čutek, da je šola z vsemi svojimi pritiklinami 
ena sama velika krivica, ki je nihče ni bil na
lašč postavil na &vet, temveč je kakor pode
dovan greh, od vsega začetka ponevedoma 
storjen in od roda do roda neusmiljeno kaz
novan. Ječa in prisilna delavnica klestita od
raslo drevo, šola pa krivenči, pretvarja in 
pači voljne mladike, tako da jablan ni več 
jablan, temveč zopernaturna spaka. Kdor je 
bil kdaj okusil ječo, sanja še v poznih letih 
vzdihovaje o zaklenjenih durih, o trdi poste
lji, o samotnih nočeh; človek sanja o zdavnaj 
preboleli bolezni; najhujše pa so šolske sanje, 
ki preganjajo siromaka do sivih las in do 
smrti. 

Bela cesta, pol.je in gozd, skriti lazi in dre
matni gaji - tam je življenje, posuto s pisa
nimi sanjami, kakor loka s cvetjem. Pozdrav
ljen, tihi Močilnik, ti kapelica vrhniška! Ko
liko sanj počiva v tvojem naročju! Niso poko
pane, ne spe nevzbudno;. pozdravijo me smeh
ljaje, šepečejo mi ljube besede, kadar jih po
kličem. Nerazl:0čne pesmi ,so, zdavne melodije, 
ki jih je bil človek poslušal v onem prejšnjem 
življenju in ki časih ponoči zapojo v duši. 
Komaj zaslišim tiste pesmi, stoj.i pred mano, 
še ob spominu trepetaj·očim, nadzemeljsko lep 
obraz, &toji ženska. črno je oblečena; bela, 
ozka lica so prežeta s svetlobo in toploto, ka
kor da gori v njenem srcu tiha luč. Ustnice so 
stisnjene, tenka grba je med obrvmi, rjave in 
rosne o,či gledajo zamišljeno. Ni strogo&'1:i na 
obrazu, mirna, vdana milina je, odsvit ve
černe zarje, ki je še trepetala visoko gori na 
pobočju sivih skal, nad dremajočim, hladnim 
Močilnikom. Ozrla se ni name - kako bi pač? 
- šla je dalje z neslišnimi koraki. Zaskelela 
me je v srcu neznana bolečina; ali kakor je 
bila &ilna, ne izpustil bi je bil, jokal bi za njo 
in bi jo klical. 

Povsod sem videl njeno podobo; največkrat 
sem mislil nanjo v šoli, s ·tisto pobožnostjo, 
kakor misli jetnik na svetlo, visoko sonce. 
Učiteljev glas, plesnobni vzduh, zategnjeno, 
nosljajoče blebetanje sošolcev, solzave, mrko
gledih naukov polne povesti iz berila - vse 
je kapalo neprestano, kakor gnusne črne kap
lje v čisto posodo mojih sanj; prav tako mi je 
bilo, kakor da bi mi ob lepem dnevu curljala 
rumena lužnica v čevlje. 

V onih časih se je zgodilo z menoj nekaj ne
znanega, kar mi je dušo s trdo silo potisnilo 
k tlom. Zapazil sem, da so moje sestre tudi 
ženske; pogled mi je uhajal k njim, radove
den in plah, poln sramu in gnusa. Zdelo &•e mi 
je ogabno in pregrešno, da so ženske. Videl 
sem ženske povsod, na polju, na cesti, v cerk
vi, kakor da je bil sam hudi duh začaral :-noje 

oči, da niso ne iskale ne ugledale drugega ni
česar več. Videl sem jih nage, brezsramno 
razgaljene. Zavedal sem se v svoji grozi, da 
ni zunaj kje ta črni greh, da Je v meni sa
mem. Kadar sem v tesni samoti,. v bolečini in 
strahu prosil usmiljenja, sem klical ti&ti beli 
obraz; in prikazal se je blag, od večerne zarje 
obžarjen. 

�omaj da sem še mislil na sijajno Ljubljano; 
mislil sem edinole na beg; ali v Ljubljano, ali 
na cesarski Dunaj, ali kamorkoli, samo da bi 
še spomina več ne bilo na to gnusobo, ki ji 
pravijo življenje. Bil sem sam, zaklepal sem 
verno svoje misli, ne bil bi jih razode1 še og
ledalu ne. 

Maiti mi je rekla »spetka«, to pomeni blizu 
toliko, kolikor »skisana mevža«. Napravila �e 
je ter šla z menoj k zdravniku, staroverskemu 
padarju. Tlesknil me je z debelim prstom po 
glaivi ter me je pogledal osorno od vrha do 
tal. 

»Kaj pa bi s tem fantom? Nikar ga ne g·on�te 
v šolo, saj tako ne bo živel; ves krmežljav je 
in spetka&t!« 

Pomislil je, nazadnje pa j·e rekel: 
»Kakšnemu vrtnarju ga dajte, kakšnemu vrt
narju!« 

Mati me je zgrabila pod pazduho ter me je 
potegnila sunkoma iz padarjeve sobe. 

Zvečer tistega dne sem se napotil v Močilnik 
in še dalje, v globoko Retovje. Molčal je črni 
gaj; pod vrbami je v svojih :lepih sanjah še
petala Ljubija; ali njeno šepetanje je bilo 
tišje od molka samega. Legel sem v rosno tra
vo, gledal v zvezde, ki so mi, bele in vesele, 
čudežno poplesavale pred obj,okanimi očmi. 
»Ne v Ljubljano, prav nikamor ne! Vam, zve
zde, to visoko nebo, meni ta rosna trava, meni 
pusti grob!« 

Jokal sem kar tako, brez razločne misli, brez 
hude bolečine. Nisem še zaspal, ko se je dra
milo kraj mene že vse polno sanj. 

Vrtnar sem bil. Ne premeril bi svojega vrta 
ne na to ne na ·Ono stran, če bi hodil dan 
hoda. Takih cvetic ne rodi zemlja; utrgal sem 
jih bil na nebu, kar izmed zvezd, ob beli ste
zi, ki drži do Rima. 
In ona je bila vrtnarica, lepša od same Matere 
božje. 

IVAN CANKAR 

Ljubezen 
Rezika je že preskočiJ.a dvajseto leto, pa še 
vedno ni imela fanta; to j,e bUo, za dandanaš
nje navade, ·sicer dokaj čudno, pa vendar si to 
ni kaj prida gnala k srcu. O, bo že prišel čas 
in pa »tapravi«, se je v navalu sentimen
talnosti znala potolažiti. 

Ravno včeraj je opravila zadnje izpite in 
drugi mesec bo že nastopila sl.užbo. Danes pa 
se odpravlja na morje. Starši in mlajši se
strici so že tam in čakajo nanjo, da ji zaže
lijo dobrodošlico ob slani vodi in ji čestitajo 
k ,opravljenim izpitom. 

Sedla je na avtobus in že se je odpeljala za
služenim poč1tnicam naproti. Pred njo je se
del mlad parček in se obnašal, kot se pač 
obnašaj,o taki, ki jim je šla pamet na dt">
pust. Ob tem se je spomnila na svojo prvo 
in edino ljubezen, na sošolca Joškota, ki pa 
za njene vzdihljaje in skrito oboževanje ni 
nikoli izvedel. Petnajst let ji je bilo takrat 
in kje bi se mu upala: priznati, kakšne vrste 
bolezen je muči. 

Na prvi postaji je vstopila na avtobus sim
paitična - saj drugačnih sploh ni - ženska, 
malo dalj časa je že morala biti na sivetu, ta-

kole od štirideset do petdeset let bi ji človek 
nameril, če bi se osredotočil na to. Noben 
sedež ni bil več prazen, pa tudi nobeden iz
med potnikov ni pokazal volje in veselja, da 
bi simpatični dami ods:bopH svojega. Pa je 
to storila Rezika: »Sedi'1:e, jaz lahko s-tajim,« 
je zaščebetaJ.a, '"sicer pa sem se že v šoli 
dovolj nasedela vsa ta leta,« se je pošalila. 
In beseda je dafa besedo in kaj kmalu &ta 
bili v živahnem pogovoru. Kako bi pa tudi 
ne bili, saj tisti de1 človeške rase, ki nosi kri
la in modrčke ni ravno najbolj molčeč. Z'a
upali sta si, kar jima je prišlo na pamet in 
jezile Da gresta obe na morje, da Rezika ne 
gre kar •tako po moderno, sama, ampak gre k 
svojim, in da tudi Marta, tako je bilo sopot
nici namreč ime, gre k družini, ki se že par 
dni sonči na vročem pesku. Bolni sosedi je 
stregla, seda,j je 1e-ta odšla v bolnico. No, 
tam nad črnim kalom ji je tudi Rezika za
upala, da še nima fanta,, da je končala šo
lo, da ima rada morje in špagete ter glasbo 
in še kopico drugih pametnih in manj pa
metnih podatkov. 

Složno sta tudi dognali, da bodo tam pri 
morju blizu skupaj in se bosta še Lahko vi
deli in pogovorili. 

No, morje in sonce je prevzelo Reziko, pa 
življenje brez šole in skrbi tudi in je na zgo„ 
vorno sopotnico skoraj že pozabila. Ni pa zgo
vorna sopotnica pozabila na Reziko in neki 
večer jo je obiskala z vsemi rekviziti družin
skega formata kot so: rahlio zavaljeni očka, 
vitka in malo mlajša lmt Rezika, hčerka in 
pa, glej j,o smolo ali srečo ali ne vem kaj, 

, sin Jože, kakšno leto starejši od naše Rezike. 
In so se lepo imeli: starši so kraml,jali med 
seboj, prav tako dekleta, le Jože ni imel 
v11stnika, pa je kar nekako samo od sebe na
neslo, da je pokramljal z Reziko, ki ji nje
gova družba prav v nobenem oziru ni bila 
zoprna. Zlomka, koj od začetka se ji je po
sveti.Jo, da postavni Jože ni nihče drug, ka
kor njena nekdanja simpatija, tisti njen ne
kdanji sošolec Joško. 

Se več večerov so se takole sešli, ali pa sfa. 
se sešla le Rezika in Jože. V Rezikinem srcu 
j,e sedaj ponovno in še vse lepše kot nekoč 
vzcvetela ·tista prežlahtna rožica, ki se ji 
uradno pravi ljubezen. Seveda so to opaziJ.i 
tudi dragi roditelji, pa niso ničesar ukrenili, 
kar bi oviralo mlado srečo. Ravno nasprot
no! Mama Marta je bila sila zadovoljna, da 
bo dobila tako snaho, in ker je bila mama, 
je bil - da je bil hišni parlament sklep
čen - tudi dragi očka. Kaj pa naj drugega 
stori! Rezikina mama je bila celo ponosna. da 
bo imela zeta, ki je inženir, ali pa »ženir« ka
kor se je glasilo v narežju ljube mamice. Tu
di očka je zavihal brke in pritrdil mami, 
zakaj ji ravno sedaj ne bi, ko gre za srečo 
prvorojenke. 

In je tako Jože ali Joško in srček itd., pač s 
kakršnimi imeni ga je že pita1a· Rezika, ne
moteno prilival bencin na plamen ljubezni, 
da se je razgorel in razžarel, kakor prvomaJ
ski kres. 

Minile so počitnice. Rezika se je naužila son
ca in morja, za vso dolgo zimo ga je imela 
v zalogi in morda še dalj. Kajti bilo je že 
sklenjeno in potrjeno, da se na pomlad z 
Jožetom zapeljeta v zakonski pristan. Potem 
pa - kdo ve kakšne vse zapreke lahko pri
dej,o, ki otežijo a,li onemogočijo plavanj,e in 
drugo športno udejstvovanje mladim ljudem 
nežnega spola. 

Glejte, in za en ubog in zamazan sedež v 
avtobusu, je naša brhka Rezika dobi,La ·takega 
fanta, za katerega bi si vsaka obliznila prste, 
če bi jo le pogledal! 

M. I. 

17 



Na najlepšem mestu je locirana prilwtica 
v kateri so bili v tej izmeni Lavričevi. 
V prijetni senci je nastal tv.di precej »zasen
čen« posnetek 

Starejši sin Sirkovih bo najbrž filmski igralec, 
morda kričavi pevec ali kajsivedi, kajti 
korajžno mi je poziral z iztegnjenim jezikom. 
Mami pa kot vse mamke pa je zato bila huda 

Prepotreben počitek po prihodu s pla�e. 
Speči MUJO s »požarnim« sinom iz napol 
ptičje perspektive 
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Družina Jamekovic pri osve.mni pijači in 
kavici. Vsem je v Lanterni ugajalo, zato boclo 
še prišli 

Kosilo je pripravljeno 

Lanterna 
avtocaITip 

Fotoreportaža 

Mlada dru.žina Vv.leta je končno našla s•;ojo 
prikolico. Primer Jazbeca in zamenjava s 
Smarskimt, Tei so enalco oštevilčene, je bila 
tv.di v tem primeru na dnevnem redu 



Koze!j je »preizkušal« negativne lastnosti 
sančne energije na svojem hrbtu. Zaradi 
opeklin prvP.ga dne, se je v kasnejših dneh 
bolj senčil 

Zakaj bi se izpostavljala nevarnosti morske 
globine, če se lahko prav tako z užitkom 
namočiš na plitvini, je meniia Marjana in 
korajžno plavala »vzvratno ter krmilila« 
z rokami po čvrstem dnu 

»Počitnice so pa res draga stvar. Z ženo sva 
mislila, da greva za teden dni, pa bi preveč 
stalo, zato sem šel kar sam za štirinajst dni.« 

Morski valovi - užitek za mlado generacijo; 
pa tudi veslanje jim je krajšal.o čas 

-

Spomini iz morja 

Upokojenca Kepa Dragota iz TOZD Usnjarna 
Smartno sem zatekel pri branju dnevnih. 
novic. Kljub temu, da je campiral le 5 dni, je 
bil zelo zadovoljen 

19 



Svet se bori 
proti 
škodljivosti 
kajenja ... 
Kaj pa n1i? 
Odgovor na delegatsko vprašanje 

Delegat skupine delegatov za pro.!.vetno-kul
tw·no področje 3. okdllša Zbora združe11ega 
dela Skupščine SR Slovenije, je v zvezi z za
strupljanjem zraka zaradi kajenja v zaprtih 
prostorih in možnosti zakonske rešitve tega 
škodljivega pojava postavil v Skupščini SRS 
naslednje delegatsko vprašanje: 

»-Pl'istojnim postavljam vprašanje, ali je bilo 
poleg priporočila v borbi proti kajenju stor
jenega kaj več in aJ.i naš delovni človek in 
mlade-2 ne zaslužita, da se ga pred tem za
ščLti z zakonom. Ce ne drugače, vsaj v za
prtih prostorih (sejnih dvoranah, čakalnicah, 
zbornicah . .. ).« 

P1-eden 1odgovol"imo na vprašanje, vas želimo 
seznaniti z naslednjo ugotovitvijo 23. skupšči
ne svetovne zdravstvene organizacije (maja 
1970): 

Kajenje je zdravju škodljivo in lahko tudi 
nevarno. Prav iz varnostnih razlogov, da bi 
preprečili požare in eksplozije, je prepoveda
no kajenje na najrazličnejših delovnih mes.iih 
ali v določenih prostorih in na črpalkah. 

Ker kajenje očitno vpliva na organizem ka
dilcev so z vdihovanjem zadimljenega z1·aka 
izpostavljeni proti svoji volji tem vplivom tu
di nekadilci. Iz teh in iz varnostnih ra1:logov 
je že. prepovedano ali omejeno l(ajenje v 
mnogih primerih - v javnem prometu, v do
ločenih p1'0storih zdravstvenih, varstvenih in 
vzgojno-izobraževalnih organizacij, v dvora
nah kulturnih ustanov in drugod. Omejitve 
so sprejeli njihovi s-amoupravni organi ali pa 
so jih uvedli poslovodni organi in strokovne 
službe. Dober zgled se širi, saj sprejemajo 
ustrezne sklepe tudi drugi organi in organiza
cije, ki Eiklicujejo seje in zborovanja. Sočasno 
so sprejeli .tudi ukrepe in rešitve, ki omogo
čajo kadilcem v posebnih prostorih zadovo
lj lti njihove potrebe. 

To prakso je treba podpreti; vsi samoupravni 
dejavniki naj bi v svojih prostorih in aktiv
nostih uveljavljali ukrepe v prid zdravju de
lavcev In občanov ter varovanju splošne in 
zasebne laSltnine. Sprejeti morajo ustl'ezne 
pravi�nlke ali sklepe in določiti p1·ostore all 
možnosti za kajenje s preudarkom, kako ·to 
vpliva na počutje in storilnost ljudi. Ni prav, 
da se morajo nekadilci prizadevati za zdravju 
primerne deloivne ali bivalne prostore. 

Prav posebnega pomena je vzgoja. Z obžalo
vanjem ugotavljamo, da se je kajenje zelo 
razširilo med mladino in celo v �olah. V:r.5oj
ne naloge imajo v&i družbeni dejavniki, torej 
tudi vsaka organizacija zdru�enega dela in 
družbena organizacija. S pomočjo RTV ni do
voljeno reklamiranje tobačnih izdelkov. T1>
bačni izdelki pa nimajo opozoril glede kako
vosti in sestavine izdelkov, kot jih imajo 
zdtavna. 

Nedv·omno je mogoče priporočila o omejitvi 
ali prepovedi kajenja mnogo dosledneje in 
širše upoštevati na delovnih mestih in v jav
nih prostodh, kakor to moremo sedaj ugoto
viti. Pobude za sprejem zakona o tem nismo 
prejeli in se tak zakon ne pripravlja. Zalcon 
o varsitvu pred onesnaženjem zraka pa to 
področje ne obravnava. Prav zatQ vas želimo 
seznaniti s priporočili 23. in 24. skupščine 
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Svetovne zdravstvene oi·ganizacije vsem vla
dam in zdravstvenim organom in z informa
cijo, ki jo je pripravil republiški zavod za 
zdt·avstveno varstvo; to informacijo prilaga
mo. 

Pričakujemo, da oo informacija spodbudila 
širšo javnost in samoupravne dejavnike, da 
ustrezno ukrepajo,, 
Predsedni1c 7com.iteja dr. Avguštin Lah, l. r. 

INFORMACIJA O KAJENJU IN SEDANJA 
SITUACIJA BOJA PROTI RAKU 

Zaključki 23. seje skupščine Svetovne zdrav
stvene organizacije, maj HY70, se glasijo: 

»Obolenja, ki so povezana s kajenjem, pred
stavljajo tako pomembne vzroke invalidnosti 
in prezgodnje smrti v razvitih deželah, da 
lahko konti-.ola kajenja napraivi več za izbolj
šanje zdravja in podaljšanje življenja v teh 
deželah kot katera koli druga posamezna ak
cija na celotnem področju preventivne medi
cine. 

Komite strokovnjakov SZO na področju ka
jenja in njegovih škodljivih učinkov je po
novno pottdil te zaključke na sestanku de
cembra 1974, ki so načrtno obdelali vse med 
tem časom opravljene dodatne raziskave in 
opazovanja. 

Tobačni dim vsebuje karcinogene (snovi, ki 
p·ovzročajo raka) in lookarclnogene (snovi, ki 
raka po&pešujejo) substance, poleg ogljikove
ga monoksida, nikotina in dražečih snovi. 
Karcinogenost kondenza-tov dima pipe in ci
gar je prav tako velika kot pri cigaretnem di
mu. Sedao je uspelo že tudi na poizkttsnih 
psih povzročiti z vdihovanjem cigaretnega di
ma tipične bronhiatlne karcinome. 

Z obširnimi epidemiološkimi razlsk:avami je 
danes nesporno ugotovljena povezava med 
kajenjem in naslednjimi obolenji: 

- pljučnim ralGom: podatki različnih 1·az
iskav so na tem področju še posebno mnogo
številni in so pokazali, da nevarnost oboleva
nja za pljučnim rakom narašča ditel(tno v 
povezavi s številom pokajenih cigaret. Pri 
težkih kadilcih je 30-50-krat večja kot pri 
nekadilcih, obratno pa je med nekadH.ci pljuč
ni ral, redek. Iz vseh do seda.j nabranih iz
kušenj je s popolno gotovostjo možno 11apo
vedati, da bi s prenehanjem kajenja ali z iz
delavo cigaret, ki ne bi vsebovale karcinoge
nih . snovi, preprečili &vetovno epidemijo 
pljt1čnega raka, ki dandanes ubija vsako leto 
na tisoče kadilcev; 

- l>ron1iitisom in emfizemom (vnetje sapni
kov in napihnjenost pljuč) tudi za to obole
nje so številne epidemiološke raziskave potr
dile tesno povezavo med težino obolenja in 
številom pokajenih cigaret. Pri tem obolenju 
predstavljajo gla,vno spremembo napredova
no zoženje dihalnih poti in posledično po-
1:,·labšanje pljučnih funkcij s hipoksemijo (po
manjkanje kisika). Prenehanje kajenja pri 
tem obolenju bistveno izboljša zdravstveno 
stanje tudi po večletnem kaje,nju, kolikor ni 
prišlo na pljučih že do nepopravljivih spre
memb. Poleg kajenja povzročajo kronični 
bronhitis še onesnaženje zraka in izpostavlje
nost prahu. Ugotovili pa so, da do bronhitisa 
in emiflzma običajno ne pride pri nelcadilcih 
celo v predelih z močnim one!.naženjem zra
ka (urbana ali industrijska populacija ali one
snaževanje); 

- ishemičnim srčnim obolenjem (srčni in
farkt): smt,tnost zaradi tega obolenja se v 
zadnjih treh desetletjih neprestano povečuje. 
Računajo, da umre v civiliziranem svetu za 
to boleznijo tretjina vseh moških med 35. in 
64. letom staro!>1i. Perspektivne epidemto1o
ške raziskave so pokazale, da je smrtnost za
radi ishemičnega srčnega obolenja nižja prt 
tistih, ki prenehajo kaditi. Krivca za sp1·emem
be na srcu sta nikotin, ker &prošča katehola
mine, ki na več načinov poškodujejo ožilje 
in srčno mišico ter karboksihemglobin, ki na
staja pri izgorevanju cigarete. Pri tem obole
nju lahko predstavlja kajenje samostojni l"i-

zični faktor ali deluje skupaj z drugimi glav
nimi rizičnimi faktorji; 

- generalizirano arterios/cle-rozo {splošno po
apnenje žil): obstojajo poda/tki o tem, da ka· 
jenje pospešuje pojav !.plošne arterioskleroze, 
S kajenjem je povezano tudi pogostejše obo
levanje za naslednjimi drugimi boleznimi: 
- rana na želodcu in dvanajstniku 
- rakom ustne v•otline (grla, požiralnika) 
- rakom sečnega mehurja 

Možne so tudi različne komplikacije v noseč· 
nosti, v i·azvoju otrok pri ženah, ki kade. 

(nadaljevanje prihodnjič!) 

Od vsepovsod 
USTANOVITEV JUGOSLOVANSKE 
NACIONALNE KOMISIJE ZA SUROVE 
IN POLPREDELANE KOZE 

Na zadnjem kongresu Mednarodne zveze us
njarskih kemikov in tehnikov IULTCS, kate• 
re član je tudi Jugoslavija, je bilo sklenjeno, 
da r.e zaradi aktualnosti in perečih problemov 
na področju surovih kož ustanovi Mednarod· 
na komisija za surove in polpredelane kože. 
To komisijo, ki bi delovala v okviru IULTCS, 
bi sestavljali predstavniki oz. delegirani člani, 
izbrani v nacionalnih komisijah. Jugoslovan
sko komir.ijo sestavljajo 3 člani Poslovnega 
združenja za promet s surovimi kožami iz 
Zagreba, 3 člani usnjarskega združenja INKO 
Beograd ter po en predstavnik iz nacionalnih 
društev usnjarjev, čevljarjev in galanteristov. 
1,: našega podjetja sita dva člana, inž. Mihe· 
lič kot delegat INKA za svinjske kože In Go· 
ričan kot predstavnik Slovenskega drn�tva 
usnjarjev, čevljarjev in ga•1'anteristov. Za de
legata v Mednarodni komisiji je bil izbran 
tov. Prezelj Bol,'is iz Koteks Tobusa. 

Nafoge nacionalne ltomisije bodo usklajene 1. 

nalogami Mednai,odne komisije, vse pa se na
našajo na izboljšanje obstoječe manipulacije 
s kožami, konzerviranja, obrezovanja, razlT
ščanja, pravilnejšega vrednotenja in zmanj· 
šanja vseh vrst poškodb. Cas bo poka:i:al, ali 
bo nacionalni komisiji vsaj delno uspelo iz· 
boljšati sedanje stanje na tem področju. 
J. G. 

V PUSC:AVI BODO PIT ALI GOVEDO 

Saudska Arabija je naročila Amedki ptojek
te za moderna pitališča goveda ob Rdečem 
morju. Pi·va pitališča bodo zgrajena že letos, 
naslednje leto pa bodo v oazi HOFUN - ,. 
vzhodnem delu države - zgradili popolnoma 
avtomatizirana pitališča, opremljena s ldi· 
matskimi napravami. Kasneje pl'idejo na 
vi·sto pitališča v gorovju ASIR, kjer ne bodo 
potrebne klimatske naprave. 

Leather 6/1976 

V IRANU BODO GRADILI 
NOVO USNJARNO 

Italijanska firma BOCCIA.RDO ENGINEE> 
RING iz Genove bo v Iranu blizu mesta Ta
briz zg1·adiJ.a moderno usnjarno. Pričetek ob
ratovanja prtčaltujej,o v 18 do 24 mesecih. V 
prvi fazi bodo zgrajene kapacitete za predt7 
lavo 4000 kom. ovčjih in kozjih k� ter l00D 
kom. govejih kož. Pretežno bodo izdelovall 
usnje za čevlje. Največ strojev bo Iz Italije, 
nekaj sušilnih naprav pa iz Anglije. Zgrajt7 , 
ne bo�o tudi čistilne nap1·ave. 

Naročilo so Italijani dobili v konkuretlci z 
nemškimi in jugoslovanskimi firmami. Vred
nost usnjarne je ocenjena na 14 milijard Ur. 
Firma »BOCCIARDO ENGINEERING« ie bila 
ustanovljena pred dvema letoma in išče �e 
druge možnosti za gradnjo usnjai"n in prodajo 
tehnologije. 

Leather 6/1976 



V ZSSR GRADE 
VEJLIKO CEVLJARSKO TOVARNO 

V Bakuju so pričeli graditi to,varno obutve 
s kapadteto 5 milij. parov letno; bo največja 
v A?erbajdžanu. P.oleg domačih podjetij bodo 
&troje dobavile še Ceška, Francija in Zvezna 
republika Nemčija. 

JUŽNA AFRIKA BO POMAGALA NOVI 
GVINEJI PRI VZREJI KROKODILOV 

Papua - Nova Gvineja namerava vpeljati 
farmsko vzrejo krokodilov in se je obrnila na 
Južno Afriko za pomoč. Svetovno znani stro
kovnjak za vzrejo krokodilov Warden A. C. 

Gostje iz pobratenega mesta GONARS so se 
razveselili z Vrhničani v prijetni senci 
Močilnika 

V kulturnem delu programa pri otvoritvi 
nove Opekarne so sodelovali pevci sindikal
nega pevskega zbora. Svoj doprinos so dal-i 
tudi na proslavi ob dnevu borca - 4. juliju 
v Ligojni 

Pooley bo pomagal Novi Gvineji, in sicer 
skupno z južnoafriško institucijo NATAL 
PARKS BOARD, ki ima tudi velike izkušnje 
na tem področju. 
VWD 69/76 

MANJŠI ZAKOL V VOJVODINI 

V letošnjem prvem tromesečju je bila zmanj
šana proizvodnja v prehrambeni industriji za 
16,5 O/o zaradi pomanjkanja surovin. Klavnice 
so zaklale le 50 °/o govedi od dogovorjenih ko
ličin in 70 O/o prašičev. 
Stanje goveda je bilo v začetku leta za 14 0/u 
manjše, svinj je bilo 20 O/o manj kot lani. 

KVALITETNO USNJE V NEMCIJI 
TRIKRAT DRAZJE 

Kot je bilo objavljeno v Erlangenu ob gornje
bavarski čevljarski razstavi, so se čevlji po
dražili v primerjavi z letom 1975 le za 7 °/o, 
medtem ko se je kvalitetno usnje v enem letu 
podražilo za trikrat. 
VWD 68/76 

MAKEDONCI PODPISALI SPORAZUM 
O TRAJNEM POSLOVNEM SODELOVANJU 
TRGOVINE, CEVLJARJEV IN USNJARJEV 

V Skopju je bil sredi meseca aprila podpisan 
samoupravni sporazum o trajnem poslovnem 
sodelovanju med INTER IMPEXOM in neka
terimi tovarnami obutve in usnjarnami v Ma
kedoniji in Srbiji. Podpisniki sporazuma so: 
CIK - Kumanovo, GAZELA - Skopje, ILIN
DEN - Kumanovo, ELEGANT - Kriva Pa
lanka, GOCE DELCEV - Skopje, DIMKO 

MITREV - Titov Veles, INDUSTRIJA KOZE 
- Kumanovo, VESNA - Bela Palanka in IN
TER IMPEX - OOUR za zunanji in notranji 
promet ter turizem. 

Posamezni samoupravni sporazumi bodo po
speševali poslovno sodelovanje na osnovi ena
kopravnosti in skupne udeležbe pri proizvod
nji in prometu, za začetek predvsem pri iz
voznih poslih. 
Predvidevajo, da bodo s tem sporazumom 
olajšali poslovanje usnjarske industrije ter 
omogočili boljši izvoz in domače poslovanje. 
Ta sporazum je prva stopnja k ustanovitvi 
velikega združenja usnjarske industrije Ma
kedonije. 

Vir: PP 5767 

Za razvedrilo 
NE GIRE DRUGACE 

Francelj je bil spet obsojen na plačevanje ali
mentov. Ko je zapuščal sodno dvorano, ga je 
sodnik poklical k ,sebi in mu dejal: »Ta 
stalna plačila bodo sčasoma postala za vas 
precejšnja obremenitev. Ali ne bi bilo bolje, 
da bi si končno izbrali zakonsko ženo?« 
»Tovariš sodnik, saj sem to tudi že poskušal,« 
je zamrmral Francelj, »ampak p()lf;em 1;em imel 
pa sitnosti z njenim možem.« 

VRAG IN ADVOKAT 

Bančni uslužbenec: »Moj šef mi je rekel, naj 
se poberem k vragu«. 
Odvetnik: »A kaj ste vi storili?« 

Bančni uslužbenec: »Takoj sem prišel k vam, 
tovariš pravnik.« 

PRST AN V IZLOZBI 

Sodnik: »Zakaj ste kradli?« 
Obtoženec: »Skušajte me razumeti tovariš 
sodnik! Prstan j,e bil v izložbi in poleg njega 
je bilo napisano: ,Ugodna priložnost!'« 

Sodnik: »No, da! Torej ... ?« 
Obtoženec: »No, saj veste! Priložnost naredi 
iz človeka tatu«. 

VZROK LJUBOSUMNOSTI 

Stric: »Ali imaš tudi vzrok, da si ljubosumna?« 

Sodnikova žena: »Veš, odkar ima novo stro
jepisko, je mož od&tranil z vrat napis, da se 
lahko vstopi brez trkanja«. 

MUDILO SE MU JE 

V tramvaju je neki nepridiprav ukradel žen
ski torbico. Očividci so ga prijavili in moral 
je iti na sodišče na zagovor. 
Sodnik mu reče: »Ali vas ni bilo nič sram"? 
Zakaj neki ste to napravili? Ali niste v tistem 
trenutku nič pomislili na svoje do'.J:e starše?« 
Obtoženec pa ga je hitro prekinil: »Tovariš 
sodntk, ko pa se je baba tako hitro priprav
ljala, da bo že izstopila, kje pa sem mogel 
kaj &p,loh še misliti!« 

VEDNO NARED ZA DEKLETA 

»Tovariš zdravnik, prišla sem na pregled.,, 
»Me zelo veseli, čeprav sem samo zobar.« 

NA SODišCU 

»Popolnoma nedolžen sem, tovariš sodnik,., za
trjuje obtoženec. 
»Seveda, seveda, tako vsi pravijo,« ga zavrne 
sodnik. 
,,No, če že v&i tako pravijo, bi jim pa že lahko 
verjeli.« 

SKROMNOST 

8odnik: Zakaj ste svoji dobrotnici, ki vas 
je vzela pod streho, že takoj prvi dan ukradli 
svinjsko gnjait in dvajset klobas iz dimnika?« 
»Rekla j,e, na,j se počutim kakor doma pa sem 
si vzel malo malice.« 

NI MU VERJEL 

Sodnik: »Obtoženi, ali vam nisem že zaanJ1c 
dovolj jasno povedal, da mi ne pridite nikoli 
več pred oči?« 
Obtoženec: ,sSaj sem to miličniku zatrjeval 
pa mi sploh ni hotel verjeti!« 

SKRB ZA DOBRO IME 

Sodnik: '"Pod raznimi imeni ste goljufali in 
kradli, le svojega pravega imena niste nikoli 
izdali in uporabili. Zakaj?« 

Obtoženec: ,,svojega poštenega imena pač ne 
bom spravljal v sramoto tov. sodnik!« 

TRGOVSKA 

Sodnik: »Ali vzamete psovko nazaj?« 
Obtoženec: »Trgovec sem in nimam navade, 
da bi nazaj jemal, izjemoma jo pa lahko za
menjam z drugo.« · · 

M. C. 
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Gasilska 
,,usnjarjada" 
Slovenj Gradec 76 

Desetarka ženske desetine TOZD TUS preje
ma pokat za osvojeno III. mesto 
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Letošnje gasilsko tekmovanje »Usnjarjada 76« 
je dobro organizirala in izvedla Tovarna usnja 
Slovenj Gradec. Udeležba tekmovalnih enot 
je bila dokaj skromna (8 moških in ženske 
enote). Zal na tekmovanjih ni bilo niti ene 
ekipe iz delovnih organizacij čevljan·ke in
dustrije. 
OZD IUV je bila zastopana kar s 4 teltmoval
nimi enotami (3 moške in 1 ženska,). 
Pri moških desetinah je zmagala ekipa To
varne usnja Slovenj Gradec, ki je dosegla 
828,6 točke, elcipa TOZD TUŠ je osvojila . 
tretje mesto (797,5 točke), ekipa TOZD Us
njarna Šmartno je bila peta (772,3 točke), eld
pa TOZD Usnjarna Vrhnika pa je bila sed
ma (767,8 točke). 
Pri ženskih enotah je zmagala Tovarna usnja 
»Utok« Kamnik (619,2 točlce), ekipa TOZD 
TUSJ pa je osvojila ·tretje mesto (543,2 tol'ke). 

P. P. 

Deseta'/' moške desetine TOZD TUS je prejet 
po1cat za osvojeno III. mesto 

Skupni posnetek vseh nastopajočih gastislcih 
enot iz naših TOZD na Gasi!slci usnja·rjacli 
v Slovenj Gradcu 

„Usnjarjada 
76" 
Osme športne ig1·e usnjat-ske in usl'1jarsko 
predelovalne industrije Slovenije imenovane 
»Ut;njarjada 76« je organiziral delovni kolek
tiv Tovarne usnja Slovenj G'radec, 1,1 sla
vi letos 126-Letnico obstoja tovarne. Igl'e so 
bile 19. junija v Slovenj Gradcu pod pokro
vi'teljstvom direktor.la tovarne tov. Ota Se
kavčnika. Udeležilo se jih je preko 500 ljudi, 
takih, ki ob zahtevnem in odgovornem delu 
na delovnem mestu, v samoupravnih orga
nih in ja•vnem življenju najdejo še čas in srni• 
sel za športno udejstvovanje na različnih pod
ročjih športnih aktivnosti. Zborno mesto v�eh 
udeležencev in otvorUev igre sta bila na 
športnem letališču v Turiški vasi pri Slovenj 
Gradcu. Vse prisotne je najprej pozdravil 
predsednik sindikata tovarne, za njim pa še 
polcrovltelj prireditve, ki je poudaril. cln Us
njarjada ni le preizkušnja športne rasti In na
pt·edka, pač pa je to hkra1i odlična pr1Ložnn5t 
za še bol.iše spoznavanje ljudi med seboj in 
za še pristnejše navezovanje tovarniških sti
kov in odnosov. 
Tekmovanja v malem nogometu, šahu, stre
ljanju itt namiznem tenisu so bila na letali: 
šču, v kegljanju pa na kegljiščil v Sl.ove_nJ 
Gradcu - moški - in na kegljišču v VelenJu, 
kjer so tekmovale ženske ekipe. 

REZULTATI EKIPNEGA TEKMOVANJA -
MOŠKI: 

točk 

1. Peko Tržič 77 

2. Planika Kranj __________ 7_2 
3. Tovarna usnja Slovenj Gradec 69 
4. Konm, Slovenske Konjice 52 
5. 'I'Uš šOšTANJ 46 
16. I. K. Planika Turnlšče 45 
7. UTOK Kamnik 45 
8. IUV VRHNIKA 41 
9. Toko Domžale 28 

10. Koteks-Tobus Ljubljana 25 
11. Ciciban - Miren 22 
12. Alpina Žiri 22 
13. Mojca Lukovica 21 
14. Industrija obutve Novo mesto 16 
15. USNJARNA SMARTNO 16 
16. Trio Tržič 8 
17. OSŠ Domžale 5 
18. Lilet Maribor 5 

REZULTATI V POSAMEZNIH 
DISCIPLINAH: 

Sah: 

l. TUS Slovenj Gradec 
2. Peko Ti-žič 
3. Konus Slovenske Konjice 
4. UTOK Kamnik 
5. IUV VRHNIKA 
6. TUŠ šOšTANJ 
7. Kotel(i.Cl Tobus 
8. Planika Kranj 
9. Alpina 2iri 

10. Trio Tržič 
11. I. K Planika Turnišče 
12. Mojca Lukovica 
13. Ciciban Miren 
14. I. O. Novo mesto 

Mali n o go m e t: 

1. Planika Kranj 
2. I. K. PJ.anlka Turnišče 
3. Peko Tržič 
4. Konus Slovenske Konjice 

točlc 
46,5 
38,5 
38 

37 

32 
30 
24,5 

24 

22,5 

18 
15 

13 
4 



Usnjarjada 76 je bila za TOZD Usnjarno 
Vrhnika najmanj uspešna v primerjavi 
s predhodnimi rezultati. Zato najbrž niso 
krivi samo tekmovalci 

i, Nogometaši iz vseh treh naših TOZD so 
najbolj razočarali. To še zlasti velja za ekipo 
iz TOZD Usnjarna Vrhnika, ki je po lansko
letnem zmagoslavju, letos osvojila zadnje 
mesto. Med tekmo - ekipa iz TOZD TUŠ 

Tov. ZUCKO iz TOZD TVS je prejel priznanje 
za osvojP.no II. mesto v streljanju 

Najuspešnejši med ekipami OZD IUV so bili 
Soštanjčani 

Kranjc Angela iz TVS prejema čestitko za 
osvojeno II. mesto v kegljanju med 

posameznicami 

Šmarčani so bili dokaj skromno zastopani 
na Usnjarjadi 

Tudi Babic in Prvinšek nista imela športne 
sreče. Izpadla sta v dvoboju s kasnejšim 
zmagovalcem, ekipo Peko 

Leskošek Brigita iz TVS je osvojil-a II. mesto 
med posameznicami v streljanju 
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5. Toko Domžale 
6. TUS Slovenj Gradec 
7. Ciciban - Miren 
8. Alpina Žiri 
9. TUŠ ŠOŠTANJ 

10. Koteks Tobus Ljubljana 
11. UTOK Kamnik 
12. Lilet Maribor 
13. USNJARNA ŠMARTNO 
14. CSš Domžale 
15. Mojca Lukovica 
16. IUV ViRHNIKA 

N a mizn i te n i s: 

l. Peko Tržič 
2. Planika Kranj 
3. I. K. Planika Turnišče 
4. IUV VRHNIKA 
5. TUŠ rošTANJ 
6. Mojca Lukovica 
7. Ciciban Miren 
8. UTO!K, Kamnik 
9. TUS Slovenj Gradec 

10. Konus Slovenske Konjice 
11. Koteks Tobus Ljubijana 

K e g lj a n j e: 

l. Planika Kranj 
2. Peko Tržič 
3. TUS Slovenj Gradec 
4. ruv VRHNIKA 
5. UTOK Kamnik 
·6. I. O. Novo mesto 
7. TOKO Domžale 
8. USNJARNA ŠMARTNO 
9. Konus Slovenske Konjice 

10. Koteks Tobus 
11. Alpina 
12. TUŠ šOšTANJ 
13. Planika Turnišče 
14. Trio Tržič 
15. Mojca Lukovica 
16. CSŠ Domžale 
17. Ciciban Miren 

podrtih 
kegljev 

1757 
1742 
1702 
1668 
1582 
156.9 
15541 
1532 
1489 
1485 
1465 
1422 
1338 
1353 
1345 
1189 
829 

Med posamezniki je zmagal Jereb Milan (Pla
nika Kranj) s 495 podrtimi keglji, Molk Jože 
iz IUV Vrhnika pa je s 447 podrtimi keglji 
zasedel peto mesto. 

Str e l j a n j e: 

krogov 

l. TUS Slovenj Gradec 1270 
2. TUŠ ŠOŠTANJ 1244 
3. Konus 1217 
4. UTOK 1202 
5. Peko Tržič 1187 
6. Planika Kranj 1133 
7. IUV VRHNIKA 1109 
8. Planika Turnišče 1069 
9. Mojca 1001 

10. TOKO 967 
11. Ciciban 94,5 
12. l. O; Novo mesto 932 
13. USNJARNA ŠMARTNO 880 
14. Koteks Tobus 777 

Med posamezniki je bil prvi Frelih Vinko iz 
Planika Kranj z 274 krogi. 

Str e l j a n j e  ž e n s k e :  

Zmagala je ekipa UTOK - 682 krogov pred 
TUŠ Šoštanj 637 krogov, med posameznicami 
pa Podgornik Marija UTOK z 249 krogi pred 
Leskovšek Brigito TUŠ Šoštanj 237 krogov. 
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K e g l j a n j e ž e n s k e: 
l. TUS Slovenj Gradec s 601 podr.t kegelj. 
Tretje mesto so zasedle tekmovalke TUŠ 524 
kegljev, enajsto pa kegljačice Usnjarne 
�lmartno s 375 keglji. Slanič Slavica iz TUŠ 
Slovenj Gradec je zmagala med posamezni
cami z 224 keglji pred Kranjc Angelo iz TUŠ 
z 201 kegljem. 
Priredi.telj je tekmovanje odlično organiziral 
in izpeljal in samo želeti je, da bi ga posne
mali vsi tisti, ki bodo v prihodnjih leitih orga
nizatorji »Usnjarjade«. 

K. A. 

Kegljanje 
Dne l. 7. 19'76 je bilo na kegljišču Mantove 
povratno srečanje v discip1ini 6 X 100 lučajev 
med kegljači Notranjcev in Industrije usnja 
Vrhnika. 
Ponovno so bili zmagovalci Notranjci. 

Rezultat: 

NOTRANJCI 
24916 kegljev 
(+ 9'8) 

IUV 
2398 kegljev 
(-\),3) 

Pri Notranjcih so bili nauspešnejši Krava
nja (433 kegljev), Lah (427 kegljev) in Pet
kovšek (422 kegljev). V ekipi IUV pa Jerina 
(423 kegljev) in Ivančevic (421 kegljev). 

P. P. 
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Križanka 
VODORAVNO: 

l. okrasni obroček na prstu, 7. glavno mesto 
Sirije, 13. leitni pridelek, 14. blisk, 15. Ober, 
16. medmet, 18. ime slovenskega opernega 
skladaotel,ja Kogoja, 19. moški potomec, 20. 
vzdržnost pri jedi, 22. zemeljski pas, predel, 
23. okrajšava za »to je«, 24. sestav, ureditev, 
26. okrajšava za »Alpinistični klub«, 27. pre
vozno sredstvo, 29. neprofesionalec, 32. teles
na poškodba, 34. ime umrlega ameriškega 
filmskega igralca Ladda, 35. teta, 37. prvi mi
tološki letalec, 39. avtomobilska oznaka Polj
ske, 40. popravilo, obnova, 42. ime črke, 4.4. 
cvetje, 47. škodljiva padavina, 48. vzvišena 
lirska pesem, 49, hrib pri Beogradu, 51. ke
mični znak za radij, 52. moško ime, 53. porok, 
55. avion, 57. sladki južnr sadež, 58. najvišja 
gora v Turčiji. 

NAVPIČNO: 

l. sloj, 2. prikazovanje najnovejših modnih 
stvaritev, 3. sodalni položaj, 4. tračnica, 5. 
nemški predlog, 6. visoka gora na primor
skem, 7. delavski svet, 8. kratica za tehnično 
atmosfero, 9. zimska značilnosit, 10. tovarna 
barv v Celju, 11. vrsta polža, 12. oblika tek
movalnega čolna, 17. del glave, 20. član pio
nirske organizacije, 21. čas brez svetlobe, 24. 
filmska zvezda, 25. sladek gozdni sadež, 28. 
obdelana zemlja okoJ.i hiše, 30. merska enota 
v glasbi, 31. števnik, 33. francoski pisatelj 
(Claude), 35. ljubljanski športni klub, 36. 
rimski bog ljubezni, 38. živila z največ kalo
rijami, 39. glavno mesto ČSSR, 41. naočniki, 
43. nagajivec, lump, 45. posoda s pepelom 
umrlega, 46. polet, 48. arabsko moško ime, 50. 
ime pevke štefok, 52. grška črka, 54: avtomo
bilska oznaka Trsta, 56. kemični znak za 
erbij. 

U. M. 




