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Uročilo o delu sveta za delovna razmerja 

IN SOCIALNO VARSTVO 

Gl SPl-OSNl problemi 
i,, na nejasna pojmovanja 
IrJ^tokrat čudne odnose je 
tiej„a že v uvodu poročila jas- 
tKj. ®svetliti družbeno ter eko- 
lovj, Politično funkcijo de- 

invalidakoga in social- 
vars'V£1- Tembolj, ko je 

We^na prav ta varstvena 
^cija. 

'e vsa področja teh «voj.
Venih funikcij smatrati v 

ftorn,) fos|edici kot polit, eko- 
■ 0 vprašanje, zlasti če se 

no 
kui 'Ven ti- 

aplicirajo vse možne 
„.j,, lvne mere in učinkoviti 

Cvnl Ja za Vai 
ukrepi, to še zlasti 
področje delovnega 

v,k:
r Pa gre v bistvu za člo- 

Vq ' 80 prečesta pojmovanja, 
'l4(jj ne le socialno, ampak 
kot 

elovno varstvo smatra le Soc *ot 
«гГ1р mera, ne le napačna, 

'ud.! v ekonomsko poli- 
cija smisliu zgrešena. Funk- 
V;'Soje

P''merne8a zaposlovanja 
kadrov, dalje nenehna 

v teh'1 sanacijo delovnih mest шепо zaščitnem, higien- 
Suitgj ln strokovno - vzgojnern 
s'Vftn„ 

ter učinkovitost v zdrav 
to «•110 

Vo Varstvenem smislu je go- 
veijj ^acioaalen doprinos k čim- 
>s0ciai- 0ri|lno»ti in najcenejši — 
•ђо i,,,'1'' Samo nezgod pa ima- 
'»h d ^ lO.OOO — 180,000 izpad- 

dni in preko ene 
škode 

■ .ЈЦ- To 
in stroškov v 

pa je hkrati pre- 
var„, razloig za racionalnost 

V Z®'vene funkcije. 
Xti!.S01eri že in mora biti 
4|0v,

a"" delo Biroja za za- 
' i'nžI>ekcija dela in 

^0<3(>к'а1'П:0 zavarovanje. 
J® porir"?- ог-ientacija v delu 
^In^r,, (>L'JU invalidskega in so- 

varstva' ki se že prin- 
^ia 10 <>c<vnju.je in rešuje s % teh ^'C'nske in ekonom- 

'Racije in prekvalifi- 
^'h uk 0г г- socialno elkonom- 
'»jj dT^v v smislu posredo- 

®0sti v 
a s tem, da se po mož- 

ti Poe<11'nei primerno za- 0 svojih fizičnih in du- 
d .i ?'mo'noslih, socialna po- 

' evpri^ Prihaja v poStev !e 
r ^ lsl(\ry. Potreben dodatek. 
m7 tijt1 Srnisl'u je ocenjevati 
v110 va-sj mladinsko soci- SOCl- vo ij razloga, ker so 
Ч-^ме al. 

Vsi ukrepi v smeri 
*tituw' 

pa zdravstvene ln 
ћ^.8,ЛоЈе.»«ОГ1 и'Пе krepitve otrok 

  ^ 
4S0cl'alnPTY,

Zdrav9t^nem aH pa 

■preventivne 
, PravJjanje težjih po- 

0г'ги. 
V 

s't'-Vv lK. 
I '»eni ^ orientacija 

Vrt 0«rom 
Zb organa 

v r?'11 Je K i"3 orientacijo 
^iiiKViru tv J tUdi vsebina dela 
Лап, OLO MLO 

«0v p obeh svetov in njih t- ^ Po ■ "vchjv m njui 
ta vnr i11 vi usmerjena a^anja, ki najbolj 

krepijo to smer 

Taka orientacija se zagotavlja 
tudi s tem, da ste imela že prej 
oba sveta poleg primernih čla- 
nov, ki jih je bilo skupaj po 
številu 21, še vsak od teh po 4 
odbore in pri teh skupaj 19 ko- 
misij ter je bilo tako vključe- 
nih proko 200 državljanov. 

Od reorganizacije v septem- 
bru dalje pa dela 13-članskI 
svet s 3 odbori (za delo, varstvo 
družine in invalidsko varstvo) z 
28 ćlani ter 9 komisij z 49 člani, 
kar je skupaj 90 državljanov, 
poleg 58 občinskih svetov in 
komisij s 505 člani. Skupaj je 
s tem vključenih v te družbene 
organe 495 državljanov. (235 
uslužbencev-narneščencev, 57 de- 
lavcev, 13 obrtnikov, 11 kmetov, 
223 ostalih — gospodinje, upo- 
kojenci. študenti — od vsega pa 
218 žena.) 

Pri konkretnem ocenjevanju 
dela družbenega organa pa se 
kažejo uspehi v sledečem: 

Ob pretresanju vprašanj glede 
zai>u»lovanja je bilo predvsem 
začrtana nujna preorientacija iz 
administrativne službe posredo- 
vanja dela v smotrno psihofizi- 
ološko zaposlovanje ljudi s tem, 
da se za psihofiziološko presojo 
doseže primeren način in vrsta 
zaposlitve. 

Dalje s kvalifikacijo in pre- 
kvalifikacijo zlasti mladine, že. 
na in invalidov v šolah, tečajih 
in celo v lastnih delavnicah, če 
teh ni v redni proizvodnji do- 
volj. Primerno, četudi le delno 
zaposlovanje tudi manj delovno 
sposobnih (zdrav, ogroženi, ob- 
nemogli. TBC rekonvalescenM). 
Posebna skrb za razvijanje po- 
gojev za zaposlitev žena. 

Usmerjanje zadev s področja 
inšpekcije dela je bilo orienti- 
rano zlasti na sanacijo delovnih 
mest s težiščem na tehnično in 
higiensko zaščito. varstveno 
vzgojo ter zagotovitev potrebnih 
osebnih zaSčitnih sredstev. 

Poleg problema zaostalosti, 
zlasti starejših obratov glede 
varnosti je treba opraviti za- 
ostajanja te zaščite za splošnim 
razvojem proizvajalnih naprav 
nasploh ter to vpraSanje vezati 
na redno planiranje sredstev za 
nove kot stare obrate. 

Posebej je poudarjena nujnost 
doslednega Izvajanja predpisov 
o zaščiti dela in odgovornost 
vodstev podjetrij za to. 

Za službo socialnega zavaro- 
vanja je bila zilasti nakazana 
orientacija na racionalno troše- 
nje sredstev s poudarkom na 
kvalitetno zdravljenje, nepo- 
sredno pomoč pri razvijanju po- 
gojev za prevencijo v zdrav- 
stvenem, hig'ienako-tehničnem in 
tehnično vzgojnem smislu. Mo- 
čan poudarek je dan na zago- 
tavljanje pravic zavarovancem 
pa obenem na neupravičeno iz- 
rabljanje sredstev, kar je ure- 
jati Po predhodnih skrbnih ana- 
liizah z reviziijami, kontrolami ln 
sankcijami. 

Za področje invalidskega var- 
stva je bilo poleg zagotavljanja 
pravic po invalidsikih predpisih 
kot priznavanje invalid, svoj- 
stva vojnih vdov z otroci ter 
vojnih sirot brez staršev, dalje 
revizij stopenj invalidnosti ter 
.'.dravstveno varstvo in ortope- 
diranje, še zlasti pretresano 
vpraSanje In nakazana nujna 
potreba raizvoja medicinske in 
delovne rehabilitacije ter pri- 
mernega zaposlovanja. 

Socialno varstvo Je bilo po 
svojih specifičnostih najčešče v 
razpravljanju tembolj, ko Je bi- 
la prav tu potrebna bistvena 
preorientacija v smeri preven- 
cije, ki pa se je po uspehih iz 
leta 1954 kasneje tudi intenziv- 
nejše nadaljevala. 

Predvsem se je nadaljevala že 
prej nakazana orientacija in po- 
globitev ter razširitev socialne 
službe s krepitvijo terenskih so- 
cialnih zdravstvenih svetov z 
naslonitvijo na množične orga- 
nizacije in zlasti na odločno 
uveljavljanje preventivnih mer, 
katerih nosilci naj so predvsem 
socialni delavci in patronažne 
•sestre. 

Ob problemu vzgoje blrok se 
je dalo predvsem poudarka na 
utrjevanje družine kot osnov- 
nega vzgojnega faktorja in s 
tem nje primerno odgovornost s 
kazenskimi posledicami. Več pou- 
darka je bilo na vzgojnih kaz- 
nih mladoletnikov. 

Problem domske zaščite otrok 
je bil spričo šibkih rezultatov 
preusmerjen na rejništvo z ori- 
entacijo na zgodnje In daljše 
rejništvo, seveda s ciljem isto- 
časne sanacije otrokove družine. 
Poseben poudarek je bil dajan 
na uspešnost adopcije. 

V smeri zdravstvene in kon- 
stitucionalne krepitve otrok se 
je še zlasti utrjeval sistem šol- 
skih mlečnih kuhinj, sistem do- 
deljevanja mleka predšolskim 
otrokom in nosečim ženam, 
zdravstveno težje ogroženim 
otrokom se je zagotavljala okre- 
pitev v okrevališčih m zdrav- 
stvenih kolonijah, kar vse je že 
doslej rodila občutne uspehe. V 
socialnem varstvu odraslih oseb 
se je težilo k zaposlovanju so- 
cialnih podpirancev In to tudi 
že z delnim pozitivnim rezul- 
tatom koncem leta. Zaostrovala 
se je odgovornost otrok do one- 
moglih staršev ln bližnjih so- 
rodnikov. 

Omenjevalo se je sprejemanje 
v domove onemoglih le na re- 
snično onemogle ln ki nimajo 
svojcev ter pomoči. Izboljševali 
so se pogoji življenja v teh do- 
movih v materialnem, higen- 
skem In kulturno-prosvotnom ln 
delovnem smislu. Rešuje se 
vprašanje družbeno neprilagoje- 
nih, duševno bolnih in psihopat- 
Skih starih oseb z urejanjem 
specifičnega doma. 

Zaostril se je odnos napram 
avanturistom in postopačem, kar 

pod krinko iskanja se skriva 
dela. 

Socialno podpiranje študentov 
se je preusmerilo izključno na 
štipendije. Nj mogoče trditi, da 
so ob taki orientaciji v delu že 
doseženi polni rezultati, ti so 
razvidni v nadaljevanju poroči- 
la, vendar je osnovna predvsem 
jasna orientacija in izdelan si- 
stem dela. Od doslednega rav- 
nanja družbenega organa pa 
so končno odvisni tudi polni re- 
zuItaH. 

KEORGANIZACIJA: SPOJITEV 
OBEH OLO IN FORMIRANJE 

OBČIN 
Sama spojitev obeh okrajev 

je prinesla spremembe, pred- 
vsem v tem smislu, da so posli 
delovnega in invalidskega var- 
stva pretežno ostali na okraju, 
posli socialnega varstva pa v 
celoti prenešeni na novoforroi- 
rane občine. 

Glede na to se Je usmeril ka- 
der, zaposlen prej na okrajih 

talko, da se Je iz Inšpekcije deW 
in invalidskega varstva spojil 
na novem okraju, iz socialnega 
varstva pa pretežno (preko 20) 
usmeril na nove občine teko, da 
Je na večini občin prav te ka- 
der nosilec tega dela. Z novimi 
nastevitvami je ta kader do 
konca leta narastel na 50 ter je 
glede na obseg poedine občine 
zaposlenih od enega do šest osab. 
Ггогачиичка sredstva: eo se т 

celoti združila na okraju s tem, 
da so se za službo socialnega 
varstva po obsegu potreb ia 
prejšnji potrošnji razbila na 
občine s t£m, da so te v Okviru 
tri-mesečne kvote s sredstvi 
razpolagale za kritje obvez, 
v slučaju prihrankov pa tu- 
di dodeljevale eventualno no- 
vim podpirancem. Teh pa je 
tudi bilo manjše število, kakor 
tudi prihrankov, ker so občine 
že pred koncem leta revidirale 
večino socialnih dajatev, glede 
na umestnost in višino. Dode- 
ljena kvote pa je služila kot 
osnova za planiranje sredster 
za naslednje leto. Poleg sred- 
stev, ki so jih potroSUe občine 
biv. OLO LJubljana, je bilo y 
letu 1955 potrošenih sredstev 
za različne vrste socialnih da- 
jatev v sledečem Obsegu. 

Naziv Planirano 
Podpore 2FT 1,000.000 
Socialne pcklpore 44,183.000 
Domovi onemoglih 42,331.000 
Zdravstvene in počit- 

niške kolonije 7,200.000 
MDF 25,632.000 
Mladinski domovi 28,962.000 
Teden'matere In otroka 180.000 
Rehaib. in ort. inv. 460.000 
Preselitev oskrbovancev 400.000 
Prisp. zav. s sam. fin. 2,000.000 
Vzdrževanje rejencev 7,289.000 
Prevozi in man. MDF 203.000 
Biro za posredov. dela 632.000 

Potrošeno Potroš. v %| 
834.800 

38,836.759 
41,952.081 

6,091.190 
22.470.440 
27,158.617 

188.737 
140.814 

1,342.200 
6,026.036 

203.000 
632.000 

83.48%' 
87.900/, 
99.10%. 

84.60»/," 
87.67% 
93.77»/, 

41.03»/»' 
35.20% 
67,11% 
82.67»/," 

100.00%: 
100.00»/, 

160,472000 145,876.674 90.00% 

Dotacije socialnim zavodom sobile priznane v sledečem obsegu: 
Potrošeno Potroš. v % Naziv Planirano 

Dečje jasli, Kersnikova 2,004.350 
Dečje Jasli, Lepodvor. 2,236.000 
Dečje jasli, Puharjeva 345.000 
Dečje Jasli, Resljeva 3,362.000 
Dom Titove mladine 1,589,000 
Dom Malči Beličeve 1,427.000 
Prehod, dom, Poljanska 16 406. 850 
Dom onemoglih, Jelšlngr. 279.000 
Dom onemoglih, Radgona 366.000 
Dom onemoglih. Bokalce 647.000 

Investicije: 
Bokalce 20.000.000 
Dom Titove mladine 2,000 000 
Dom onem.. Poljanska 16 800.000 
Dečje jasli, Resljeva C. 1,800.000 

1,781.493 
2,185.048 

315.615 
3,169.633 
1,526.314 
1,426.232 

249.106 
184.442 
155.298 
275.776 

19,893.040 
1,719.237 
800.000 

1,798.234 

88.70 
97.72 
91.48 
94.27 
96.03 
99.94 
61.25 
66.10 
42.43 
68.08 

99 46 
85.96 

100.00 
99.90 

Funkcionalni Izdatki 
Dotacije 
Investicije 

24.600.000 

Rekapitularija: 
160,472.000 
12,662. pOO 
24,600.000 

23,210.511 

145,876.677 
11.368.957 
23,210.511 

94.35 

90.90 
89.78 
94.36 

Skupaj potrošenih sred- 
stev OLO 197,734.000 180,456.142 91.2« 

Posebej sredstva oko- 
liških občin 28,500.000 27,879.000 

Skupaj 226,234.000 208,336.142 

Odnos In pomoč občinam; Po 
predaji poslov socialnega var- 
stva ter deloma delovnih odno- 
sov, po predaji spisov ter posa- 
meznih navodil Sveta LRS je 

bila Izvedena, na vseh občinah 
prva inštrulrtaža z namenom po- 
sredovati občinskim referentom 
razlaigo na'og In dela te službe 
ter razlago administrativne slui- 
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be. ki je za mladinsko varstvo 
posebej dotočena ter se loči od 
splošne občinske administracide. 
Ze pri prvi inštruktaži so se 
pojavile težkoče in to v tem, 
ker Je večina referentov na 
področju socialnega varstva no- 
vih, na drugi strani pa je pre- 
šibka zase-dba uslužbencev na 
nekaterih občinah. Tudi poslov- 
ni prostori često ne odgovarjajo, 
ker so to prehodne sobe, ali pa 
eo to sobe, v katerih se vrSi 
celotna administracija občine. V 
nekaterih primerih je en sam 
uslužbenec za 4 referate (Mo- 
ravče, Mengeš, Cerknica, Loška 
dolina, Ivančna gorica) in je 
nemogoče pričakovati, da bi se 
poglobil v delo. Kader pa je 
dober in je opaziti prizadevanje 
v delu. Stanje mestnih občin je 
boljše, ker so v večini prime- 
rov zaposleni Ijoidje z izkušnja- 
mi na tem sektorju, poleg tega 
pa tudi primerno število. Na- 
loga tajništva je predvsem po- 
moč občinam v obliki indivi- 
dualne inštruiktaže jn organizi- 
rati seminarje po posameznih 
Tprašanjih. 

Da bi se v čim večji meri za- 
gotovila enotna politika na tem 
področju, je Svet sklical vse 
predsednike občinskih Svetov 
na posebno posvetovanje in ot) 
uvodnih, Jasno nakazanih prin- 
cipih ter široki razpravi, to po- 
llitiko tudi posredoval. Priprav- 
lja se tudi pismeno gradivo, ki 
bo dostavljeno vsem občinam. 
Pomoč občinskim svetom pa se 
nudi iudi s tem, da člani Sveta 
testo prisostvujejo njihovim se- 
jam. 

Organizirani so bili tudi trije 
•eminarji po vprašanju socialne 
Id delovne zakonodaje v obsegu 
Prenešenih poslov. Na seminarju 
•o bili referenti opozorjeni na 
posebnost določil teh zakonov, 
v diskusiji pa smo posredovali 
mnogo pojasnil na vprašanja. 
(Seminarji so dobro uspeli ter 
ee pripravljajo novi, vendar po 
konkretnih vprašanjih (rejni- 
žtvo, posredovanje dela itd.). 
Izvršili smo tudi drugo inštruk- 
tažo, predvsem orientirano na 
etatisrtično službo socialnega 
•krbstva, naloge invalidskih za- 
dev ter nudili pomoč pri reše- 
yamju konkretnih primerov. Po- 
moč otočinam se odraža tudi v 
tem, da svet periodično obrav- 
nava aktualne probleme in gra- 
divo ter zaključke v celoti do- 
•tavlja občinam v uporabo. To 
vsestransko pomoč občinam bo 
treba v bodoče še bolj okrepit; 
• ciljem, da se doseže polna sa 
mostojnost v delu. 

I. Inšpekcija dela 
Splošni pregled dela in kadri; 

Z novo razdelitvijo LRS na 
ctočine in okraje se Je združila 
tudi inšpekcija dela Ljubljana - 
okolica in MLO Ljubljana. Del- 
no je bilo priteljučeno še del 
bivšega OLO Postojna in OLO 
Novo mesto. 

Zaenkrat je ostalo to področje 
dela v okrajni pristojnosti ter 
eo se prenesli na občine le po- 
eti arbitraže v delovnih sporih, 
kasneje, postopoma pa tudi po- 
sli inšpekcije dela v trgovski 
bi obrtni dejavnosti. 

Z ozirom na velik obseg in 
pestrost ter specifičnost gospod, 
dejavnosti v OLO Ljubljana Je 
kader inšpektorjev šibak po šte- 
vilu. V tej smeri bo potrebno 

bodoče za vsako ceno dopol- 
niti ta sestav. Vendar pa zaen- 
krat na vse razpise ni odziva. 

Kadri v inšpekciji dela 
a) število inšpektorjev dela 

Po kvalifikacijah; s fakultetno 
teobrazbo, 2 s strojno srednjo 
tehnično šolo, 1 visok okvalifi- 
cirani delavec, 2 kvalificirana 
delavca, 2 z administrativnimj 
kvalifikacijami; 

b) Število inšpektorjev dela 
po nazivih: 1 višji inšpektor, 4 
inšpektorji dela, 2 referenta; 

c) 2 pisarniški moči. 

Obseg pregledov podjetij: 
Na področju sedanjega OLO 

Ljubljana obstoja 15 podjetij z 
nad 500 zaposlenih, 69 podjetij 

nad 100 zaposlenih in 2816 
podjetij, ki imajo manj kot 100 
zaposlenih. Od navedenega šte- 
vila podjetij je bilo pregledanih 
8 podjetij z nad 500 zaposlenimi, 
26 podjetij z nad 100 zaposle- 
nimi in 113 podjetij z manj kot 
100 zaposlenimi. S pregiedt je 
bilo zajetih 17.082 oseb v delov- 
nem razmerju od skupno 100.625 
zaposlenih, kar je 17% od skup- 
nega števila zaposlenih. 

V panogi elektrogospodarstva 
smo pregledali skoraj vsa pod 
jetja. V ostalih gospodarstoh 
panogah pa je bilo izvršenih 
rednih letnih pregledov približ- 
no v polovici podjetij. V celoti 
smo v lanskem letu izvršili 152 
rednih pregledov večjih podjetij 
in 56 obratov ali ločenih delo- 
višč. Naša služba zahteva tudi 
kontrolo nad izvrševanjem iz- 
danih nalogov podjetjem, zato 
smo opravili 82 kontrolnih ogle- 
dov v smislu Izdanih odločb. 
Nočnih pregledov nismo vršili. 

Veliko smo delali na raziska- 
vah nezgod in izdajali ugotovit- 
vene odločbe. Raziskanih je bilo 
11 primerov smrti in 92 prime- 
rov težjih nezgod. Pri pregledih 
Je bilo ugotovljenih 8426 higi- 
ensko tehničnih pomanjkljivosti. 
Od tega 3823 neprimernih de- 
lovnih mest z ozirom na raz- 
svetljavo. ogrevanje, ventila- 
cijo in druge pomanjkljivosti, 
680 pomanjkljivosti zaradi sla- 
be zaščite strojev in л ^rav, 162 
pomanjkljivosti zaradi nezadost- 
ne zaščite pred električnim to- 
kom, požarom in eksplozijami, 
82 -nedostatkov zaradi pomanj- 
kanja navodil in opozoril glede 
zaščite dela, 1103 pomanjiklji- 
vosti zaradi nezadostne zaščite 
delavcev z osebnimi zaščitnimi 
sredstvi, 7 podjetij brez vodo- 
voda, 2523 sanitarnih pomanj- 
kljivosti in 46 nedostatkov glede 
opreme za prvo pomoč. 

Izjemno delo; Med važnejša 
izjemna dela spadajo komisijski 
ogledi novourejenih ali adapti- 
ranih obrtnih delavnic in pod- 
jetij, gostinskih obratov in tr- 
govskih lokalov. V minulem le- 
tu je bilo 404 takih komisijskih 
ogledov. Z ozirom na to, da so 
naše obrtne delavnice zastarele 
in slabo vzdrževane v pogledu 
HTZ zahtevamo pri novoureje- 
nih dosledno izvajanje higien- 
sko-tehničnih predpisov. Izvr- 
šena je bila anketa po večjih 
industrijskih podjetjih glede 
planiranih in porabljenih sred 
štev za HTZ. Dalje anketa < 
načinu uveljavljanja novega ta- 
rifnega sistema po podjetjih. 
Sodelovala smo s komisijo za 
plače. Anketa se Je izvršila v 
10 podjetjih različnih strok. 

V podjetjih z visokim bolni- 
škim staležem, to je nad 4.5%, 
smo skupno z organi socialnega 
zavarovanja izvršili preglede v 
17 podjetjih. Ako Je obstojal 
prekomerni bolniški stalež za- 
radi odnosa podjetja do HTZ, 
se je predlagalo Zavodu začasni 
predpis posebnega dopolnilnega 
prispevka. 

Zbrali in urejali so se podatki 
o planiranih in dejansko porab- 
ljenih finančnih sredstev za iz- 
boljšanje varnosti pri delu. kii 
so prikazani posebej. 

Večji napredek v pogledu zb-olj- 
šanja delovnih pogojev je v mi- 
nulem letu zapažen v sledečih 

industrijskih podjetjih; 
»Unitas«. Dosedanje stanje v 

HTZ Je bilo pereče: zgraditev 
novega poslovnega objekia pa 
je omogočila premestitev in 
hkrati sprostiev dosedanje pre- 
natrpanosti v zadušljivih in 
zdravju škodljivih prbstorih. 
Posebej se Je zboljšalo stanje 
v galvanizaciji. Ostalo Je Se od- 
prto vprašanje ventilacije v li- 
varni. Podjetje še nima ureje- 
nih potrebnih projektov. 

Dejstvo pa je, da je nujnost 
ureditve ventilacije v livarni 
posledica napak pn gradnji ob- 
jekta. 

»Toplovod«. Pogoji dela so se 
znatno izboljšali, ker so na so- 
doben način urejeni novi po- 
slovni prostori. Z novogradnjo 
se je le polovično rešilo kritič- 
no stanje glede delovnih pogo- 
jev, ker so posamezni oddelki 
še sedaj v popolnoma dotrajalih 
zgradbah. Le-te ne morejo nu- 
diti zaposlenim najosnovnejših 
higiensko-tehničnih pogojev de- 
la. Obstoja tudi nevarnost zru- 
šitve. 

V podjetju »Žičnica« v Ljub- 
ljani so se tudi v minulem letu 
razmere občutno zboljšale. Na 
novo so bili urejeni sanitarni 
prostori In naprave. 

Podjetje »Saturnus« je izibolj- 
šalo prezračevanje, kar Je bilo 
zaradi zdravju Škodljivih plinov 
nujno. 

Pri »ECZ« bodo v letošnjem 
letu uvedli ogrevanje prostorov. 

»Zmaj«, inšpekcija dela se Je 
morala v preteklem letu trdo 
boriti za izboljšanje kričečih 
delovnih pogojev in odnosov. - 
Podjetje Je v neprimernih pro- 
storih natrpalo preveč delav- 
tva, ventilacije niso odgovar 

jale in so bile razmere nevzdrž 
ne tembolj, ker se je pri spaj- 
kanju in kuhinji katranske smo- 
le razvijalo ogromno duši ji v i h 
plinov. Osebnih zaščitnih sred- 
tev ni bilo na razpolago. Delo 

je silno umazano, sanitarnih 
pogojev pa takorekoč ni bilo 

V pisarniških prostorih so 
morali delati ob umetni raz' 
svetljavi nadurno delo po cele 
dneve. Vse te pomanjkljivosti 
so terjale ukrepe s strani in- 
špekcije dela. 

Razmere so se sedaj znatno 
izboljšale, ker Je podjetje pri- 
dobilo nove delovne prostore in 
tudi delovni odnosi so se v zad- 
njem času znatno poprarvili, ta- 
ko da že dlje časa ni bilo več 
pritožb s strani zaposlenih. 

MOŽNOSTI IN PRIPRAVLJE- 
NOST PODJETIJ ZA UREJA. 

NJE POGOJEV DELA 
Čeprav je glavna ovira za 

uspešnejše reševanje HTZ pro- 
blemov pomanjkanje zadostnih 
finančnih sredstev, je pripom- 
niti, da se velika večina pod- 
jetij le preveč zanaša na to 
edino rešitev, ki je čestokrat 
neizvedljiva. Zavzemanje takš- 
nega stališča je zato tembolj 
škodljvo, ker s« v pričakovanju 
nemogočih rešitev zanemarjajo 
tiste pomanjkljivosti ifl nered- 
nosti, katere so rešljive v krat- 
kem času in z manjšimi izdatki 
Izogibati se borbi za izboljšanje 
delovnih pogojev v razmerah, 
kakršne so in s sredstvi, s ka- 
terimi se razpolaga, pomeni li- 
nijo manjšega odpora, proti ka- 
teri se Je morala inšpekcija de- 
la v minulem letu večkrat trdo- 
vratno boriti. 

Kjer so delovni pogoji često 
slabi zaradi objektivnih težav, 
predvsem zaradi zastarelosti in 
iztrošenosla zgradb, strojnega 

parka itd. ter so za ureditev teh 
potrebne večje ti načne vsote, 
je inšpekcija dela pomagala 
podjetjem tudi s tem, da je ob- 
lastvenim gospodarskim orga- 
nom prikazovala nujnost potreb 
ter priporočala odobritev zapro- 
šenih finančnih sredstev. Ven- 
dar pa Je spodnji pregled vlo- 
ženih mater, sredstev že dokaz 
za povečano skrb številnih pod- 
jetij za intenzivnejše urejanje 
delovnih pogojev. 

Pri analizi podatkov o plani- 
ranih in porabljenih finančnih 
sredstvih za delovno zaščito 
omenjamo najboljša in tudi 
najslabša podjetja: 
111 »Elektro - Ljubljana mesto« 

skupaj 3,049.000 din. Na eno 
zaposleno osebo 12.865 din. 

115 Kemična tovarna Moste Je 
vložila skupaj 3,650.000 din, 
na eno zaposleno osebo 16 
tisoč 441 din. 

112 Podjetje »Tesnilka«, Med- 
vode, je vložilo na eno za- 
posleno osebo 18.520 din, 
vsega skupaj pa 960.000 din 
(od. tega za osebno zaščito 
65.000 din, za tehnično zašči- 
to 750.000 din, za higiensko 
zaščito 48.000 din, za okreip- 
čila v hrani pa 53.000 din). 
Tovarna gumbov v Kamni- 
ku skupno 411.000 din, na 
eno zaposleno osebo 3000 din. 

117 Tovarna »Titan«, Kamnik, 
na eno zaposleno osebo po- 
vprečno 50.868 din. Ureje- 
valo je nove sanitarne pro- 
store, ki Pa še niso končani 
rešen bo s tem problem vo- 
dovoda in kanalizacije. — 
Podjetje »Žičnica« iz Ljub- 
ljane skupaj 151.000 din, na 
eno zaposleno osebo 1700 di- 
narjev. 

119 Podjetje »Zmaj«, Ljubljana, 
skupaj 3,903.000 din, na eno 
zaposleno osebo 8770 din. - 
Inštitut za elektrozveze v 
Ljubljani 1747 din na eno 
zaposleno osebo. - Tovarna 
»Tiki« iz Trate pri Ljubljani 
ni dobila sredstev za zgra- 
ditev nove odtočne jame in 
adaptacijo novih garderob 
in stranišč. 

120 »Ilirija«, Ljubljana, je vlo- 
žila skupno 679.000 din, na 
eno zaposleno osebo 5854 di- 
narjev. - Podjetje »JUB« v 
Dolu pri Ljubljani ni uspe- 
lo nabaviti sredstev. 

121 Podjetje »Cementar« na eno 
zaposleno osebo 12.720 din. 
- Opekarna Radomlje skup- 
no 167.000 din, na zaposleno 
osebo 3503 din. 

122 Lesno predelovalna indu- 
strija »Peč« je vložila skup- 
no 4,638.000 din, na zaposle- 
no osebo po 10.500 din. To 
podjetje je v preteklem letu 
bilo zelo aktivno v izbolj- 
šanju HTZ in je med dru- 
gim uredilo kopalnico in 
zobno ambulanto. Uredilo le 
prej neprikladen prostor za 
razrezovalnico in namestilo 
ogrevalne naprave v oddel- 
ku galanterije, pa izdelalo 
ventilacijske naprave ter 
pri brušenju ekshaustorske 
naprave za odvajanje prahu. 
Lesno industrijsko podjetje 
Škofljica je vložila skupno 
506.000 din, na eno zaposle- 
no osebo 10.340 din, podjetje 
»Sora«, Medvode, pa le 695 
din na eno osebo. 

123 Tovarna papirja Količevo je 
vložila za HTZ 7,895.000 din. 
od tega 7,251.000 din za ure- 
ditev sanitarnih prostorov, 
581.000 din za tehnično za- 
ščito in 63.000 din za osobm 
zaščito. na eno zaposleno 
osebo odpade 17.900 din. - 
Podjetje »Karton« v Ljub- 
ljani li ra-tloga, ker nima 
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primernih prostorov 
kdaptacije, osebnih 233 -i 
sredstev pa ne potrehu]'' 
vložilo nobenih sred3!eVj 

124 Tovarna deikorativnih 
nin v znesku 12,530.0 ^ 
na enega delavca 
- Podjetje »Zima« v r! )l 
Ijani v skupnem znes ^ ^ ^ 
tisoč din, na enega za'>l "ч ( j'; 
nega le 744 din. jW 

125 Tovarna usnja v 
pri Litiji skupno 847.. 
na enega zaposlenega d 

ca 4235 din. - Tovarna £ 
kov v Domžalah • p) 
skupno 258.000 din, na 
zaposleno osebo 1084 Jtj, 

127 Podjetje »Crevarna« 'J P k 
din, na eno zaposleno 9® . 
16.308 din. - Podjetje »01J

£j 
ne« na eno zaposleno 01 

le 456 din. ..(j 
128 Tiskarna »Toneta Ton" 

1,917.000 din, na eno 
sleno osebo 17.750 d'"' 
Umetnišlki zavod za ' „jI 
fijo 552.000 din, na 6,1 

zaposlenega 5410 din. 
Kmetijstvo. V tej ' 
ski panogi ni preglej | 
vloženih in porabljenih 
nančnih sredstvih za ^ 
Uprava cest OLO Ljtib 
1,958.000 din, na enega ( 
poslenegn 5000 din. - ц) 
beno podjetje Domžal® ^ 
eno zaposleno osebo ^ 
Promet. Podjetje J D 
zaposleno osebo 11.509 ^ ( 
- Podjetje »Avtoobnova^e, 
LJubljani na zaposleno 
bo 2535 din. p 
Mestna plinarna na er)f!n 
posleno osebo 10.800 d1 .jj 
ECZ 2,149.000 din ali na 

zaposleno osebo 4700 din^' 
Iz rekapitulacije Je raz v1 ^ k 

da znaša povprečni znesek, (a 
terega so podjetja vložil® ju 
HTZ na eno zaposleno 0 ^ 
7383 din. V skupnem iznOS^j | 
so našteta podjetja piisPc 

preko 40 milijonov din. 
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Problem nezgod; 
Po podatkih zdravstvene 

be je bilo v letu preko ^r3v. 
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nezgod (5929 primerov v "^•t. 
domovih, ostale pa v žel. z, [je* I 
službi). S tem je bilo 
nih 180.300 delovnih dni- ^ I 

Ker pa Je prijava ne'/^.,[!)<' 
neurejena in se posebej pr" 
Ija tudi manjše ter tiste, ^ 
pripetijo na poti domov ■a 
delo (vmes so seveda tu | 
zgode, ki nimajo nobene v 
s službenim razmerjem), s ^ 
raziskale zlasti težjih " pO- 
manj uspešne, tembolj . ■> 
krene preiskavo šele 
socialno zavarovanje po ot>ve 

1o 
tnos* lu zdiiavstvene službe 

včasih šele po dveh •- j 
Jasna sloka vzrokov 11 ^„0 
tako že zabrisana. Pot,1'f„,,ijir9tl 

torej prijavo nezgod Pre.L ^ * 
in klasificirati po te*inJvez^ 
dodatnim predpisom tU1" 
pod etja na redno Javlj®nj 

inšpekcijd dela. ka^0' 
Dosedanje tizkušnje P3 

da raziskave nezgod 'V! 
tavljenje krivcev zelo ^ 
preventivno vplivajo, . „ђ 
vanje oskrbnine v b ^ v 
nesrečencem predstav') , 
katerih primerih v€C^ntereS'rji 
In to neposredno icuJ J,, 
odgovorne voditelje P" str" 
poostreno kontrolo ter ' 
nadzor nad zaposlenim' Ц 
odgovorne Izvajalce d jg.oV. 
čejo upravni odbor1 na ,(32 
no.st. Mnenja fmo . ^panJ« * 
»kava nezgod in uk

(
rJL }рКе, 

rlstno. ?ato jih bo bodV 
zlvno nadaljevati tu ■' s]j V i 

Nikakor pa ne bi n 

ti, da so tudi vsi иЧо
Г® ijjjvO ^ 

s strani Zlavoda za 
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pri delu z zdravju škodljivimi 
..novim. ^eLo pogost pojav ooo- 
icnj zUjU pri st-arejšin delavcin 
je i-evmatiz.em. Ta Oolezen je 
jlla ugotovljena pri 208 bom- 
kih ki so bolovali skupno S.OJ-i 
delovnih dnj. B.ez dvoma bi s<i 
visoke izgube deiovmh dni dale 
zrnanjaldUi z boljšo pažnj« pri 
zaščiti delavcev. Znan činitelj 
revmatizma je stalni prepih nn 
prehodih, nezadostno ogrevanje 
prostorov, mrzla nepodLožen 
kiamnita tlla, vpliv vlage it<l. 
Vse zgornje števdke nam pa ka- 
žejo škodo, ki jo utrpi naši 
družbena skupnost. 

Poleg zgoraj navedenih boiez- 
ni pa so na področju OLO tu- 
di številna tip;čna profesional- 
na obolenja, ki nastajajo izkljui. 
no zaradi zdravju škodljivih 
vplivov, kemičnih in drugih sno- 
vi ter pimov: 70 primerov гг- 
strupljenj г trimtrotolulom, ЗИ 
primerov siilikoze povezane s 
TBC, 53 primerov pneumoconi- 
osis. Lažje obolenje pljuč, 15 za- 
strupljenj s svincem, 9 prime- 
rov kroničnih zastrupljenj z 
živim srebrom, 14 primerov pro- 
fesionalnih ekcemov. 5 prime- 
rov zastrupljenj a s klorom in 
nitro pliai, ^ primerov zastrup- 
Ijenia z acetonom in nitroben- 
zolom, 2 primera silikoze-bari- 
tis, 5 primerov zastrupljenj s 
CO, 4 primeri zastrupljen]a z 
bakrom in cinkom, 3 pr.rnn 
zastrupljenj s trinkloretilom, in 
primer zastrupljen a s HsS m 
anylocetatom, 1 primer zastrup- 
Ijenja s HaSO. 

Poklicna obolenja so velik 
problem naše skupnosti, ker na- 
stajajo v glavnem zaradi po- 
sebnega značaja delia, tehnične 
zaiostalosti in slabih zaščitnih 
sredstev. Primeri silikoze se v 
glavnem pojavljajo v rudniku 
barita. svinca in cinku v obra- 
tu Pleše pri Škofljici, in Sitar- 
jevec pri Litiji. Ambulanta za 
poklicne bolezni pa je celo P-', 
pregledu delavcev iz Lit o-troj a 
ugotovila 41 primerov pneumo- 
conosisa in 26 primerov silikoze. 
V Litostroju nastajajo te bolezni 
v čist 11 mici odlitkov kjer kom- 
presoirji odstranju ejo ptesuše- 
ni livarski pesek. Dalje je bilo 
ugotovljeno 70 primerov za- 
strupljenja s trinitrotoluolom 
(TNT). V smodnišndci Kamnik 
nastajajo te bolezni zaradi sla- 
be tehnične ureditve pri mani- 
puliranju in proizvodnji smod- 
nika, vžlffilnih vrvic, posebne 
pa pri izdelavi kamniktita. Zn 
izboljšanje zdravstveno tehnič 
nih pogojev dela zaenkrat m 
dovolj razumevanja. 

Rudnik parita, cinka In svin- 
ca operativno rešuje problem 
zboljšanja higiensko tehničnih 
pogojev dela, posebno za zmanj 
šanje silikoznih obolenj. Zgra- 
dil je poseben rezervoar z za 
doetno količino vode za mokro 
vrtanje. 

Slabe razmere glede delovne 
varnosti 

V kovinski panogi: imamo 
najslabše stanje v pogledu higi- 
ensko tehnične zaščite v želez- 
niških delavnicah. V prostorih 
primanjkuje dobrih ventilacij, 
svetlobe, ogrevanja, v večini pa 
prevladuje prenatrpanost. Ti pe- 
reči problemi so z dneva v dan 
težjd, ker se proizvodne naloge 
železniških podjetij stalno po- 
večujejo in se zaposluje v tistih 
prostorih čedalje več ljudi. Na- 
čelna rešitev te ureditve se od- 
laga z reševanjem ljubljanskega 
železniškega vozlišča. 

Posebno slabi delovni pogoji 
so y Tovarni orodja v Kamniku. 

v brusilnicl se uporabljajo kre- 
menski brusi, katerih prah pov- 
zroča siltkozo, pojavilo s« je ž« 
par primerov, 

V osuiiih kovinskih obratih 
je stanje znatno boljše, slaoi 
pogoji dela v posameznih obra- 
tih podjetja »Unitas« in v pod- 
jetju kovinske industrije fg, 
Nlajveč pomanjkljivosti je opa- 
ziti v pogledu slabe ventilacije. 

Kemična tovarna Ljubljana- 
Moste kljub zastarelosti postopo- 
ma obnavlja najbolj pereče pri- 
mere v pogledu HTZ, Klar nam 
dokazuje, da bi marsikatero 
podjetje z vztrajnim prizadeva- 
njem tudi lahko kaj več storilo. 

Med elektro-kemičnimi podjet- 
ji se je stanje higiensko-tehnič. 
nih pogojev v podjetju »Zmaj« 
koncem leta 1855. znatno popiti- 
vilo, poslabšalo pia stanje v pod. 
jetju električnih aparatov »Tela" 
glede delovnih prostorov, ker st 
proizvodnja vedno širi In s tem 
delovna sila. 

V grafični indus'riji imamo 
najslabše delo^vne pogoje v U- 
metniškem zavodu za litografija. 
To podjete ne more adaptirati 
obstoječih prostorov, ker so pri- 
vatna last in po finančnih pred. 
pisih banMa ne dovoli vlaganj« 
sredstev. Podjetje želi graditi 
nove delovne prostore, problem 
je lokacija in kredit. 

Klišarna Slov. poročevalca se 
ni preseljena v nove prostori 
Ročna stavnica je tudi prena- 
trpana z regall in črkovniki, 
prehodi pa so pretesni in temni. 
Zelo dobro je urejena strojna 
stavnica, sicer nima dovolj na- 
ravne svetlobe, vendar je pri- 
merno umetno razsvetljena. 

Lesna industrija. Težji proble- 
mi v pogledu higiensko-tehnične 
zaščite so v lesno predelovalni 
industriji. Ta je zastarela in ne- 
sodobna, zaradi tega so tudi ne- 
primerni delovni pogoji. Zc 
obnovo, razširitev ter izboljša- 
nje prilik so bila vložena ogrom. 
na finančna sredstva kar je pri- 
pomoglo k vzpostavitvi vsaj del. 
no zadovoljivih delovnih pogo- 
jev. Z adaptacijami pa nikakor 
ni bilo mogoče doseči pogojev, 
ki jih zahtevajo obstoječi pred 
pisi. Žalostno je dejstvo, da nit; 
v enem lesno predelovalnerr 
obratu nimamo urejenih sanita- 
rij, kljub temu, da nekatera 
podjetja aaposlujej,o do 900 de- 
lavcev. Vsled neurejenih odva- 
jalnih naprav so po večini vs; 
delovni prostori nasičeni z les- 
nim prahom. Se težji delovni po 
goji so čestokrat v privatnem 
sektorju. Manjše delavnice so 
finančno prešibke, da bi mogle 
izboljšati skoraj nevzdržno st i- 
nje v slabih delovnih prostorih 
da ne govorimo o odvajalnih 
napravah za prah. zračenje In o 
sanitarijah. Vsh podjetja strem 
jo le za razširitvijo proizvodnje, 
nimajo pa razumevanja za rtTZ 
Da je v lesno predelovalni in- 
dustriji tudi velik procent ne- 
zgod, Je pripisati dejstvu, it 
ima panoga star nesodoben 
strojni park. Poznane so sodob- 
ne zaščitne naprave za rezkanj« 
in poravnalke, tako imenovan', 
podajaini aparati, ki izključujej 
vslako možnost nezgode. To b 
predvsem ustrezalo naši lesni 
predeiovalni industriji, ki •.1V> 
pa nima. Krožne Sage so naj- 
številnejše, zato je tu največ 
nezgod, saj ima skoraj vsako 
oodjetje nezava rovfcmo krožno 
žago. 

V tovarni »Stol« Duplica je 
strojna mizairna prenatrpana 
stroji in polizdelki, kar ogroža 
varnost zaposlenih. Dela na po- 
ravnalnih strojih so se vršila 
brez uporabe zaščitnih naprav. 

iaLo so SteviUne obratne nezgo- 
.ie. Strojna miuarna je tudi moč. 
no zasičena z lesnim prahom, 
sitshaustorska naprava pa je ne. 
.■aaostne kapacitete. Pri redukci. 
Л električnega, toka je podjetje 
ustavilo pogon prav te naprave. 

V kombinatu lesne industrije 
i^ogatec je veliko obratnih ne- 
zgod zato, ker se ne upošteva o 
.ehničnl varnostni predpisi, Vo 
di.ni uslužbenci so bili opozor- 
jeni na konkretne primere, p-i 
tega niso upoštevali, zato so bi- 
ib ponovne nesreče na istih me. 
itih. Ni redek primer odstranjt. 
vanje in neuporaba zaščitnih ia- 
prav, zlasti na poravnalnih stro. 
jih. Zaenkrat So predlagani v 
kaznovanje sodniku za prekrška. 

Podjetje »Brest« Cerknica spa- 
da med maša najsposobnejši; 
podjetja lesno predelovalne in- 
dustrije s kvalitetnim strojnim 
parkom, originalnimi zaščitnimi 
napravami, rezkarji pa so 0- 
premijeni z modernimi podajal- 
nimi aparati. Prostori so svetli 
zračni, ogrevani z napravami za 
ogrevanje zraka in opremljeni z 
napravami za odvajanje prahu. 

Kljub vsem prednostim, pa v 
pogledu nezgod ne zaostaja -a 

ostalimi. Uzrazit pa je obrat 
Martin jak, ki ima neg več ae- 
igod. Pri proučevanju vzrokov 
je ugotovljeno, da podjetje za- 
posluje neizkušeno delovno silo 
Mojstri, preddelavcl. kakor tud 
tehnično vodstvo samo vse pre- 
malo posveča pažnje vzgoji ka- 
drov, z ozirom na napake pri 
manipuiirtanju s stroji. Prav to 
brezbrižnost vodstev podjetij bo 
tieba v bodoče strože obravna 
vati in jih prijavljati tožilstva. 

V gradbenih podjetjih je in- 
špekcijsko delo otežkočeno, ker 
so gradilišča razstresena Po te- 
renu. Pregled se vrši običajno 
le z vodjem gradiiiščla v pr'- 
sotnosti kakega člana upravne- 
ga odbora ali delavskega sve.i 
in sindikalne podružnice. Pose- 
ben problem so stanovanja л 
prehrana gradbenih delavcem. 
Gradbena podjetja postavljajo 
za sezonske samske delavce, sta- 
novfanjske lesene barake običai- 
no brez sanitarij in požarno ne- 
varne. Čistoča 3e slabo vzdr- 
ževana, ne posveča se pažnj 
vzgoji delavcev. 

Tudi v privatnem sektorju so 
številne higiensko tehnične po- 
manjkljivosti, ki pa se zelo te/, 
ko odprlavljajo, ker imajo pri- 
vatni obrtniki večino majhne de 
lovne prostore v starem delu 
mesta, primankuje zlasti narav 
ne svetlobe. Večja pobuda n 
iniciativa v gradnji novih obrt 
delavnic je brez dvomta nujna — 
oa tudi možna 1. 

Nekatere posebno pc eče 
pomanjkljivosti 

Ventilacijske naprave so zeio 
pereče vprašanje v naših pod- 
jetjih, ki jih često urejajo sama 
nia nestrokoven način, brez di- 
vod.a svežega zraka, posebno pa 
brez ogrevanja. Delavci jih zato 
ne uporabljajo. Podjetja zatrju- 
iejo. da jim zia sodobno urejeno 
ventilacije primanjku'e finanč- 
nih sredstev. Ovire in težave 4o 
tudi drugje: v Sloveniji ni pod- 
jetij za urejanje ventilacij, zato 
je podjetja obračajo na zagreb- 
ško podjetje »Ventilator« ki Je 
nestrokovno in drago. Čestokrat 
so takšne ventilacijske naprav" 
le v napotje. Podjetja so čestn 
brez pravegja učinka zapravila 
večja finančna sredstva. 

Električne instalacije v našt.i 
oodjetjih so v zelo slabem sta- 
nju. zlasti glede ozemljitve in 
'.aščitnih naprav. Cesto tiizvad j 
napeljavanja provizoniČnih elek. 

troinstalacij, ki pa ostanejo 
daljšo dobo v rabi ш predistav- 
'bjo stalno življensko nevar- 

nost, je treba odločno odpraviti. 
Nezgod z električnim tokom je 
razmeroma malo, dasiravno bi 
e tudi te lahko popolnoma ome- 

jile, če bi se odgovorni strokov« 
njaki pridržavali tehničnm var- 
nostnih predpisov. Pri tem pa so 
p .lav ti preiradi sklicujejo na 
pomanjkanje materiala, kar pa 
je le deloma res. 

V lanskem letu smo imeli več 
smrtnih nezgod zaradi električ- 
ve^i toka. Med njimi prim»r 

mladegra delavca, ki je bil komaj 
14 dni v delovnem raizmerju. 
Podjetje »Elektro« Ljubljana Sa 
je zaposlilo kot pomočnika ta 
monterjem v transformatorsKd 
postaji Trnovski pristan. Do te- 
ga ne bi prišlo, če bi bil pone- 
srečenec upoznan z nevarnostjo 
električnem toka in trasforma- 
torska postaja bolje opremljena 
z zaščitnimi napravami. Nepra- 
vilno je mlade delavce brez iz- 
kušenj dajati na tlaka nevarna 
dela. Sličen primer se je pripe- 
til v Kemični tovarni v Ljub- 
Ijani-Moste. 

Razsvetljava. Zadnje čase so 
naša podjetja tbabavlla precej 
fluorescentnih svetilk različnilt 
barv, vendar pred nabavo niso 
izvršila preizkusov misleč, tia 
so vse svetilke dobre. Posebno 
kvarna za vid )e fluoroscenlnl 
svetilka vijoličaste barve. Zl te 
od rejami, kombinacijo z drugiiml 
barvam: kar se je obneslo. 

Odstranjevanje zaščitnih na- 
prav. Se vedno so dogajla, d* 
delavci odstranjujejo s strojem 
varnostne naprave Teh prime- 
rov opažamo največ v lesni in- 
dustriji pri nevarnih obdeloval- 
nih strojih. To pa največ iz raz- 
lo?yi. ker so mnoge zaščitne na- 
prave tehnično slabo in površno 
napravljene ter delavce ovirajo 
pri delu. Ker tako ravnanje 
hkrati pomeni zvišanje pro- 
duktivnosti, se s tem strinjaijo 
često tudi odgovorni organi pod- 
jetja. Škodljive posledice se 
zlasti optažajo pni novo spreje- 
tih delavcih. Tako neodgovorno 
ravnanje, je treba kljub objete- 
ivnim težavam oreganjati. 

Neupnraba zaščitnih sred-:icT 
V rudniku kaolina Cma upo- 

rabljajo rudarske raščitne ka- 
pe iz trdega polivinila, ki pa se 
zeio hitro razoijeje Usnjenih 
zaščitnih kap ni na razpolago. 

Starejši delavci se upirajo 
uporabi zaščitnih sredstev, zat,i» 
ter se jiim je to dopastaio, po- 
stali so pač dirznl ter precenju- 
jejo svoje sposbbnosti. Kazno- 
vanje takih preicrškov v pod- 
jetjih je pomunjkljivo in se ne 
uveljavlja. Da se vodstva podje- 
tij izogibajo kaznim je škodljiv 
oportunizem. Prav tega bo tre- 
ba odločneje preganjati. 

Problem dvisal. Republiška 
.nšpekcija dela Je izdala navodi- 
lo za pravilno gradnjo in upo- 
rabo dvigal. Potrebao bi bilo 
seznarvti s tem tudi okrajne in- 
špekcije dela iz razloga, ker 
ni predpisov za dvigalla. gradbe- 
ni so pa nezadostni. 

Po čl 85 Pravilnika o higien- 
skih in tehničnih varnostnih 
ukrepih v gradbeništvu so pod- 
jetja dolžna dati v pregled 
strokovni osebi vsako dvigalo 
pred uporabo. Te m itiajo izdati 
pismeno dovoljenje /a uporabo. 
Poleg tega morajo biti dvigala 
periodično pregledana, zlasti рз 
po vsakem poprav' 'u in no/l 
montaži. Ker р(а ni ^žno zasle- 
diti kdo te ta strokovna oseba, 
se omenja kot - ki ga J* 
reži ti. 
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Po il. HS zgoraj navedene g t 
pnavitaikia se mora upravljanj« 
dvigala vrSitl z ааргеј dogovor- 
Jeanim spiarazuimiijiiu ^пал!. ivi^j 
upravljavcem dvigala v komand- 
n; I'j i n,i In voajum del je ш- 
radi slabih dogovorj. lih znakov 

že prii>-0 do noigode, zato je ao. 
govorjene znake za dvigala stan. 
dardlzirati upravljate dvigal 
pa z njimi dobro upoznatl. 

Vaniostn. prav lini!i> p, i odku- 
pili. l'o cl. u Pravilnika o higi- 
enskih, tehničnih varnostnih 
ukrepih pri delu v kiamnolomih 
Sin opekarnah ter pni kopanju 
gline, peska in grotnoza moira 
podjetje za delo z bagri, buldo- 
žer,! In podobnimi stroji izdati 
potrebna na vodila, katere mor ■ 
potrditi pristojna inšpekcija de- 
li. Da bi navodila zajela vs 
potrebne vfarnostne ukrepe je Iz. 
deilatj okvirna navodila kot vrz >- 
rec za uporabo podjetjem. 

V mnogih primerih se ugo- 
tavlja, da kamnolomi, peskolo- 
mi irn glJnokopi niso urejeni po 
predpisih, ki zmanjkujejo mož- 
nost nezgod. Eksploataoiila teh 
ве 6e5tokna.t vrSl pod navpifnim 
stenami Jn je za ureditev po 
predpisih potrebna daljša doba 
Po predpisih bi bilo treba delo 
takoj ustiavlti, kar pe b| seved 
p v z rotilo veliko gospodarska 
Škodo. 

( HTZ komi IJe in varnostni 
i tehniki 

Svet za zdravstvo In soclahv 
politiko LR-S je koncem leta 
19S>2. priporofal vsem podjetjem 
Ustanovitev komisij za hlglensico 
itehnično z ščito, ker so varnost- 
»j odbori v metalurSkih obra- 
tih ustanovljeni na pobudo sin. 
dikata metalurških delavce'' 
opravili koristno delo. Po po- 
datkih obstojajo komisije Zd 
HTZ v okiiaju LJubljana v 14' 
podjetjih od obstoječih 190, v 
katerih naj bi bile po našem 
tnncnju organizirane. V okraiij 
Pa je 15 podjetij z nad 500 de- 
lavci, posebne varnostne tehnika 
pa ima 7 podjetij. 

Inšpekclja dela vabi k pregle. 
iftu v podjetjih zostopnike komi- 
eije za HTZ. Vodilni organi v 
podjetjih kažejo razumevanje za 
komisije HTZ, vendar se predlo, 
gi HTZ komisij ne vzamejo r.;s. 
no in ne upoštevajo. Kom i si le 
HTZ se smatrajo bolj kot for 
malnl orglan, da se zadosti za- 
htevam oblastnih organov. Tud' 
sindikalne organizacije temu 
vprašanju ne posve6aio dovolj 
pažnje alndikalnl forumi pa o 
tem le neučinkovito tl-ftpravlja- 
jio. Ustanovitev posebne komisi- 
je za HTZ pri Zavodu za froci- 
elno zavarovanje je odraz po- 
trebe in posledica tesnega sode- 
lovanja z inšpekcijo dela. Zavod 
razpolaga tudi s primernimi fi- 
nančnimi sredstvi za agitacijo 
Zjj leto 1955 Je^ predvidel 5 mili- 
jonov din in tako uspešno pri- 
redili razne seminarje in preda- 
vanja. ki so vezana na znatnej- 
še finančne Izdatke 

Poleg vsestranske pomoči pri 
organlziaclji In delu HTZ komi- 
eij v podietjdh ki jo dlaje ln- 
Spekcljia dela, je se zlasti do.se- 
61 t?k njihov etatus, da bodo ne- 
posredno vezane na delavski 
•vet kot njihov organ. 
i PruiPii grudna aktivnost 

Na področju propagandne ak. 
tivnosti smo v preteklem letu 
Imeli tudi nekaj uspeha in v ta 
izrabili razne prilike kot — 
dnevno razstavo osebnih zaščit- 
nih ,9red3.fev, ki jo je orgainiz.1- 
ral Republiški aa vod za organi, 
zacf jo dela in varnost pri delu. 
Ka tej razstavi so tudi inšpek- 
torja dela pojasnevali obUkova.!- 

cem način uporabe zaščitnin 
sredstev. Razdeljenih je bilo 430 
iplošnih piev.ilnikov o higien- 
skih ia tehničnih varnostnih u- 
ktepih pri delu, 50 pravilnikov 
o higienstoih Ln tehničnih var- 
nostnih ukrepih v gradbeništvu 
in 400 ostalih strokovnih prav i 1- 
nikiov. Parole in plakati so se 
obvezno lepili na določenih de- 
lovnih mestih. Preventivne fil- 
me o zaščiti dela je predvajal 
'Jjvod za proučevanje organiza- 
cije dela in varnosti prj delu in 
.o vsem obiskovalcem na raz- 
stavi osebnih znščitnih sredstev. 
Ti filmi so bili predvajani tudi 
dvakrat komisijam HTZ in var- 
nostnim tehnikom. Zavod za so- 
cialno zavarovanje v sodelova- 
nju z inšpekcijo cjela, sanitauno 
inšpekcijo, zavodom za prouče- 
vanje organizacije dela ln var- 
nosti. pri delu LRS in s pomočjo 
centralnega higienskega zavoda 
L.RS je organiziral masovna pre- 
davanja in seminarje v treh 
mestih, seminarje za komisije 
HTZ, obratne mojstre ln tehnič- 
ne vodje. Teh se je udeležila 
186 oseb. Koncem leta je Zavod 
za socialno zavtarovanje ob sode- 
lovanju Zavoda za organizacijo 
dela in varnosti pri delu, ki le 
ob tej priliki organiziral poseb- 
no itizslavo osebnih zaščitnih 
sredstev ln predvajal razne stro. 
kovne filme, organiziral trome- 
sečni seminar (140 ur), v kate- 
rem je sledilo 70 vodilnih čla- 
nov HTZ. komisij Iz podjetij, 
poleg diskusljskih ur. Ob za- 
ključku je bil organiziran skupn' 
sestanek z zastopniki podjetij in 
z vodji seminarja. Izvedlo ek- 
skurzljski ogled Tovarne »Rade 
Končar«, »Prvomajske« v -Zagrs- 
bu, tov. roto papirja v Krškem 
Zele.zarne Jesenice, tovarne 
»Iskra« v Kranju in tovarne Ti. 
skanina v Kian u. V Ljubljani 
Pa so si v ekskurzljskem smislj 
tečajniki ogledali delo v tovarni 
»Litostroj«, v tobačni tovarni 
in tovarni dekorativnih tkanin. 

V prvem polletju pa je Za- 
vod zla socialno zavarovanje or- 
ganiziral trldne' ne seminarje 
za 189 članov komisij HTZ z 
oodjetij o načinu borbe proti nc». 
zgodam. Nato je zavod za pro' 
učevaniJ organizacije dela 'r 
varnosti pri delu LRS izdal po- 
sebno brošuro »Delo in varnost' 
kot priročnik ta predavanja » 
člane komisij za higiensko-teh- 
nlčno zaščito ln kot priročn'k 
za delo teh komisij, V agitat.ivnr 
propagandnem smislu je Zavod 
za soclialno zavarovanje izdela' 
119 predavanj s poučnimi filmi 
katere je obiskalo cca 10.000 o- 
seb. Predvajali so se sled ;či fil- 
mi: zaščita oči, nevarnost elek- 
tričnega toka. varjenje, delo v 
gradbeni stroki. 

V podjetju »Izolirka« Ljublja- 
na je bil organiziran poseben 
seminar HTZ za kolektive te: 
interna razstava zaščitnih sred 
stev. 

S'tilnih lin potujočih raizstav v 
Ljubljani nI. zaieljena pa bil bi- 
la posebna trgovina z zaščitni- 
mi sredstvi, pa še razstavni 
prostor za zaščitnei sredstva 

Po sedanjih podatkih se po- 
učuje »higiena dela« v desetih 
strokovnih šolah; 

SODELOVANJE 
InSpekclja dela je po službeni 

dolžnosti nujno v tesnih stikih 
in sodeluje z ostalimi inšpekci- 
jami, zavodi, sindikati, občin- 
skimi ljudskima odbori, tajniš- 
tvom za notrajne zadeve in or- 
gani delavskega samoupravi] a- 
пЛа. 

S sanitarno inSpekci.jo sodelu- 
je prš vseh pregledih, tembolj 

ko je v Ljubljani pri sanitarni 
vnSpekcijd pose bon oddelek za 
industrijsko higieno. Centralni 
higienska zavod daje strokovno 
pomoč pri urejevanju vcntila- 
cij po podjetjih. Z Zavodom z« 
socialno zavarovanje sodeluje 
naša inšpekcija predvsem na 
področju borbe proti nezgoda.n 
in obolenju in pri predpisu p j. 
sobnega dopolnilnega prispevka. 
Z zavodom za proučevanje or- 
ganizacije dela in varnosti pri 
delu LRS sodeluje predvsem 
glede predvajanja preventivnih 
filmov. Z gUadbeno inšpekcijo 
sodeluje pri reviziji gradbenih 
načrtov in projektov, kalior tu- 
di pri komisijskih ogledih in- 
dustrijskih gradenj in adaptacij. 
Kadar je potrebna strokovna 
pomoč pri pregledih posod pod 
pritiskom se navezuje z inšpek- 
cijo piarnih kotlov. Sodeluje tu- 
di z Okrajnim svetom in sindi- 
kalnimi organizacijami po pod- 
jetjih v smislu konkretnih pro- 
blemov. 

S komisijo za plače je inšpek- 
cija sodelovala pri anketi o 
uveljavljanju tarifnih pravilni- 
kov. 

DELOVNA RAZMERJA 
Referent za delovna razmerja 

je obravnaval v 1. 1955 skupaj 
788 primerov nezakonitih odpo- 
vedi delovnega službenega raz- 
merja. 

Nezakonite odpovedi nastaja- 
jo zaradi tega, ker se podjetja 
ne držijo zakonitih predpisov, 
ki določajo kako je postopati 
pri urejanju, nastajanju in pre- 
nehanju delovnih službeni'.! 
razmeri). Vodstva podjetij često 
opuščalo postopke v smislu do- 
ločila čl. 3 in 8 Uredbe o po- 
stopku pri odpovedih delovne- 
ga razmerja delavcem in usluž- 
bencem gospodarskih organiza- 
cij, ker ne zaprosijo pristojni 
sindikalni sveti za soglasje pred 
Izdajo odločbe o odpovedih ztas. 
tj ženskam, delovnim Invalidom 
in osebam ki imajo nad 10-lat- 
no delovno dobo. 

Nadalje vodstva podjetij izda- 
jajo odločbe o odpovedih, v 
pravnem pouku navedejo mož- 
nost pritožbe na Upravni odb^r 
podjetja, opustijo pa nevedbo 
možnosti pritožbe na pristojno 
arbitražo za reševanje pritožb 
zoper odpovedi 

Nekatera podjetja, tudi zame- 
njujejo pravice delavcev glede 
doilžime odpovednega roka, ker 
dajejo 14-dnevni odpovedni rok, 
kljub temu, da niso z delavci 
rneli nobene pogodbe, po katteri 
l>i bil izrecno dogovorjen zakoni- 
to dopusten 14-dnevni odpovedna 
rok. 

Način odpravljanja nepravilnosti 
odpovedi 

Ob ugotovitvah, ko so gospo- 
darske argamizacije pri odipovodi 
delovnega službenega razmerja 
postoipaile nezakonito, se jc v pre- 
težni večini z osebnim posredo- 
vanjem dosegla umaknile v ne-za- 
konitib odipovedi; le v nekaterih 
prltneinih, koder nismo dosegli so- 
gilasja, smo morali izda« uredit- 
veniii nallog. 

Piri zajčki voijnih 'm delovnih 
invalidom tar rjai&ti nosečih in 
doiječih mater nismo imeli teia/v z 
urejanjem, ker so nopraivilnosB 
nastopalie prvenstveno zaradu ne- 
poznavanja predpisov. 

UCENCI 
V 7.УС7Л zaščite učencev v go- 

sipoda>ratvu smo reševali sicer več 
pirimerov, vendar često tudi ugo- 
tovili krivdo vajencev za slab 
odnos do učnih mojstrom. Izrazi- 

tega izkoiriKČaaija vajencev nismo 
u^tovilH, raaen pri obrtnem moj- 
stru Grdem Rudoilfu iz Stične, ki 
vaijoncu ni plačaj piriipadaijoče na- 
jvade nad 30 mesecev. Glede fi- 
znčnega z.lostaiviljon.ja vajejicev smo 
ugoiti>vili primere pri kvaliificira- 
»ih delavcih, vendac le v manjši 
mori. Z Obrtno zbornico smo so- 
doloivali pni reševaivju predlogov 
za razvezo učnih pogodb. Pri tem 
smo ugotavljali! kot vzrok odkila- 
nijanja opravljanja poslov, ki ni- 
so bi'li direktno vazami na de.lo 
pni učenju pdklsca. 

460 obravnavanih rajnih pri- 
merov se nanaša predvsem na re- 
ševanje pritožb delavcev, ki so se 
v postopku i//ia.zak kot neumest- 
ne. Od 16 primerov nesklenjenih 
kolektivnih pogodb je večuna pri- 
vatnih obrtnikov iz področja ob- 
čine Šentvid. Ureditev tega je še 
v postopku. 

Plačevanje nadur 
V zvezi z urejanjem neplača- 

nega nadiurnega dela so nasitopali 
prvenstveno prkneri zahtev za 
plačilo nadurnega dela delavcev, 
vratarjev, indusitrijskih podljetiiij 
in natakarjev iz gostinskih podlje- 
tij. Te prtimore je težko reševati, 
ker se gospodarske organ'izacije 
skiicujjo na ro, da so vratarji in 
natakarice precejšen del časa 
na dolu le slučaijno prisot- 
ni, brez zaposlitve in odkla- 
njaijo plačilo na ta načini izvršenih 
nadur. Daga,jaflO se tudi primeri, 
da de'avci v imdiustriljskih, poseb- 
no pa v gradbenih podjetjih sami 
prosijo za dailjsi dolovni čas in se 
takrat jzijavlja/jo, da ne bodo zah- 
tevali doplačila za nadurno delo. 
Ko nastaine spor iv, delovnega 
razmerja, ali od,poved, ti zahte- 
vajo ?e doplačilo za nadurno de- 
lo. 

Priznavanje letnih dopustov 
Pri urejanju neodebrcnih, ozi- 

roma neplačanih letnih dopustov 
ugotavijamo, da se vodstva (pod- 
je-li; ne držijo določil. Vodstva 
podjetij ne priznavajo plačanega 
dopusta onim delavcem, ki jim ta 
pravica gre v smislu 2. točke na- 
vedenega navodila. Zaradi tega 
smo $ posredovanjem dosegli pri- 
znanje in plačilo dopusta za 149 
primerov. 

V zvezi z reševanjem 242 pri- 
merov ncipravjlnoad pri izplače- 
vanju plač je podčrtati, da se ti 
nanašajo predvsem na neizplačila 
dela dobička. V mnogih primerih 
smo ugotovili, da so delavcu izgu- 
bili pravico do dobička zaradi ne- 
poznavanja določil uredbe o pla- 
čah, ker so sami odpovedaili de- 
lovno razmerje že pred potekom 
9 mesecev. 

V zvezi s 'em lahko rečemo, da 
upravni odbori, delavski sveti in 
sindikalne podružnice gospodar- 
skih organizacij ne pojasnujejo 
svojim čJanoni pravic in dolžno- 
sti v zvezi z nastankom in pre- 
nehanjem delovnega razmerja, si- 
cer bi odpadlo veliko število pri- 
tožb. posebno prooi nepraivilno- 
srim, okrog plač, dela dobička 
oziroma obračuna letnega plačne- 
ga fonda. 

KAZNI 
SodreJti za prekrške že pred 

predllaganiib v kaznovanje 30 pri- 
merov zaradii neodprave higien- 
sko tehnjčnih pomanjkljivosti, 11 
zaradi krši'ev delovnih predpi- 
sov. Od navedenega števMa je bi- 
lo 6 postopkov ustavljenih. Jav- 
nemu tožistvu pa je bilo prijav- 
ljenih 13 primerov. Dosedaij je 
izrečena samo ena kazenska ob- 
sodba, 7 postopkov pa jc bilo 
ustaivijenih, ostali pa so še v po- 
smpku. 

V letu 1955 jc » 
zavzemala ostrejš3 

pr.un osebam, ki ^ 
vale varnostnih Pri 

Sodniki za prek^' 
decentralizacijo ni5.0 i, 
do vol j Ivo vrši i 
rnoeti do inšpekcije " i 
služba sodnikov za 
'šla na občine, so sc 
I večale. Kot prinl^^ 
kaznovalne paii'ti^6 тј 
ženski pregon za 
avtokarosorista iz 

biil že kaznovan 04 
sodnika za prakr®' . 
okolica z 6 tisoč 
ne globe zaradi laž"^ 
in neodjpirave nedost^ 
je smo ga ponovno 
kaznovanije za/radi i1^ 
ne nezgode in ncooji 
siatkov le 500 din*?' 
globe. Jasno je, ii 
kazni v nobenem 
vzgojno vplivala. 

i tožba na Senat za P5 
i Sodniki za prekr* 

ščajo inšpekcije <Ц' 
Ičeniih kaznih. InŠp^^i 
sodniku /л prekrške 
bega kršenja ( 
predpisov in preJ|P(^( 
cnske in tehnične 'O 
dokazane In nedvourt? 
Če se kazen ne ^1 

preblaiga nima nobcn Г ( 
ga učinka. NevšcčneJ ^ 
cevanje Ла pristoj 

4 

4Vj 

k 

X 

& 
dan je zadev и Р|Г1 

žillstvo in obratno. 

ZAKLJUČKI IN f|t 

Iz prikazanega 
inšpekcije dela je 1 ч 
Mkimi težavami se JfiJi' '• 
da se dosežejo čuO^jo 

Predvsem jc po" } ' 
zaostajanje HTZ ,4 
razvojem proirzvaj3 

Posebej Se zaostalost - ^ 
šili starejših obratih' . ^ 
ženlmi siredsrvi tudi 
če bistveno menjati V 
Čeprav manj, sc s® ' 
Ija podcenjmjoč od,1 

blcmov varnosti Prj ^ 
lovnih odnosov. ^ 
ro zlasti ni utrjen1 " 
vodstvih podjealj.   Pilv- . J 

Se vedno je tezf» 
manjkanja zaščitnih ^ - 
mača proizvodnja 
— z uvozom pa 40 ' 

HTZ komisije, 
ki in oibraitne anibo'-' j 
so afirmirale tako г'\Ј^1 
šenosti, tembolj p* 
njujočega odnosa. 
nih je še vedno P® . 
stavljeno vprašanje. ^ 
se iz nevednosai 
n osti dogajajo 
okvare in nepra'™ ^lii 
je tudi moraJno-ma' 
vornost vodstvenega 1 

Svojstven ^ 
varnost imajo S0'' 
stanovanjske in P^ljjt^ 
like zlasti v grad • 

Opoirtnnisrično -aeti, , 
ju odgovo^vf, 

novan |e očiitnih 

Nv 

s 
Sii 
4 

x 

c 

'х' 

ocen )evan ju 

gotovo izredno "4^. Z'", 
s težkimi posledBC^vn« 
bodoče nujno dafi J 
daiiita na sledeče f j. 

x- ^ V, ti ter zJasti -J 
javnost. Kot_onen 

S 
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v 
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4 
, I 
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ttl 

sitriktno izvajanје_ 
zlasti,"v c*y žčiitii detla. 

subjektivne Jabos*1- . 
težjih ококо^ 
stvarne možnosti r 

(Nadaljevanje ' ^1»*' 
vllkl G'* 
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