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Priprave 
na 
volitve 
Z osnutkom ustave SRS, ki ga je dala v jav
no razpravo skupščina SR Slovenije, in nje
nim sprejetjem bomo končali drugo stopnjo 
ustavnih sprememb. Znano je, da se je z do
polnili iz leta 1971, zlasti s tako imenovanimi 
delavskimi dopolnili, opredelil družbeno eko
nomski položaj delavca v združenem delu. 
Smoter teh sprememb je spodrezati korenine 
pojavom, da bi se rezultati dela odtujevali 
od tist·ih, ki so jih ustvarili, da bi se prepre
čilo osamosvajanje družbene akumulacije 
ter ustvarjanje odtujenih središč politične in 
ekonomske moči, preprečilo omejevanje sa
moupravnih pravic delavcev in izpreminjanje 
družbene lastnine v nekakšno kolektivno la
stnino. Dalje želimo utrditi družbeno 
ekonomske odnose v združenem delu, zlasti 
pri razpolaganju z dohodkom, in močneje 
zagotoviti odločilno vlogo delavskega razreda 
in vseh delovnih ljudi pri odločanju o druž
benih zadevah in v družbi sploh. 

Te ustavne spremembe so zahtevale, da se 
celoten družbeno politiGni in še posebej skup
ščinski sistem prilagodi zahtevi, da se bo v 
polni meri uveljavila neodtujljiva pravica de
lavcev, da na podlagi samoupravljanja odlo
čajo o celotnem poteku družbene reproduk
cije na vseh področjih družbenega življenja, 
od · tememljne organizacije združenega dela 
in njenih intergracijskih oblik, krajevnih skup 
nosti do občine, republike in federacije. Iz 
političnega oziroma skupščinskega sistema 
je bilo zlasti potrebno odstraniti preživele 
oblike starega parlamentarizma in predstav
niške posredne demokracije ter vzpostaviti 
enoten sistem samoupravljanja in oblasti 
delavskega razreda in vseh delovnih ljudi. 

V našem združenem podjetju so že bile op
ravljene volitve delegatov v organe samo
upravljanja v posameznih TOZD. Do 25. marca 
pa moramo izvoliti delegacije za družbeno 
politične skupnosti. Do l. aprila morajo biti 
konstituirane delegacije, ki bodo kandidirale 
delegate v zvezni zbor. Do 15. maja mora biti 
konstituirana zvezna skupščina. Skratka, roki 
za izvedbo volitev delegacij so zelo napet.i, 
kljub temu, da je že zaključeno evidentiranje 
možnih kandidatov, ki je praktično potekalo 
že eno leto. · · ·· 

V skladišču gotovega usnja TOZD šmartno 
priprava za ekspedit 

Priprave na volitve in njihova ,izvedba naj bi 
potekale usklajeno, zato sta RK SZDL in 
RSZS Slovenije sprejela na skupni seji 19. ja
nuarja letos naslednje sklepe: 

l. 
Republiška konferenca SZDL in republiški 
svet Zveze sindikatov Slovenije ryoudarjata, 
da so politična izhodišča v pr.ipravah na vo
litve 1974 sklepi 21. seje predsedstva ZKJ in 
29. seje CK ZKS, pismo predsednika ZKJ in 
izvršnega biroja predsedstva ZKJ, idejnopoli
tična izhodišča za vsebinsko pripravo bloižnjih 
kongresov ZK ter temeljna izhodišča, ki jih 
za politično aktivnost v volilnih pripravah 
povzema in stvarno določa uvodni referat, 
so napotilo za akcijo družbeno političnih or-

Za 8. marec -- Dan žena 

ganizacij pri pritegnitvi k delu in usmerjanju 
delovnih ljudi in občanov za njihovo ustvar
jalno in odgovorno vključevanje v obliko
vanje sistema družbeno političnih in družbeno 
ekonomskih odnosov na samoupravnih os
novah, za nadaljnje revolucionarno spremi
njanje razmerja in vseh delovnih ljudi. 

Na teh osnovah naj predsedstvo republiške 
konference SZDL z vodstvi drugih družbeno 
političnih organizacij pred voloitvami oblikuje 
proglas, ki naj pri,tegne k sodelovanju :vse 
delovne ljudi, njihove samoupravne skupnosti 
in organizacije v akcijo za uresničevanje ci
ljev in smisla novega ustavnega sistema. 

.2 
Naloga organizacije SZDL je, da skupaj z zve
zo sindikatov ob sodelovanju z drugimi druž
beno političnimi organizacijami in ob vodilni 

iskreno čestitamo vsem zaposlenim in upokojenim ženam našega kolektiva ob 
prazniku Dneva žena. Naša čestitka je namenjena tudi_ vsem ostalim ·ženam, 
ki na kakšen koli način dobivajo in prebirajo naš časopis. 
Samoupravni organi, uredništvo U snjarja, družbeno politične organizacije in 
ves . ostali moški del delovne skupnosti. 



vlogi zveze komunistov zaaotovi takšno demo
kratično predlaganje in določanje kandidatov 
ela ~o v .okviru. dogovorjenih postopkov de~ 
Jovmm. ljudeu 111 občanom omogočeno svo
bodno m odgovm~no izraziti svojo voljo in in
terese. Zato sprejemata socialistična zveza 
111 zveza sindikatov kot nosilca kandidacij
skega postopka predlog volilnega pravilnika, 
v ka~et:em .so opre~eljeni postopki in· potek 
kandtd JranJa za volttve delecracij in delecratov 
v skupščine družbeno politlčnih skupn';;sti. 

Ker ustava SFRJ in ustava SRS ter zvezni in 
republiški zakon o· volitvah in določanju de
legatov v skupščine družbeno političnih. skup
nosti še niso sprejeti, pooblaščata republiška 
konferenca SZDL rin republiški svet Zveze 
sindikatov Slovenije svoja izvršilna organa, 
ela sporazumno dopolni ta predlog in spreje
mata dokončno besedilo volilnega pravilnika. 
Pri tem naj upoštevata predloge in pripombe 
s te skupne seJe. . 

3. 
Republiška konferenca SZDL in "republiški svet 
ZSS sta se dogovorila, ela v skladu z določili 
ustave opravijo vlogo kand.idacijskih konfe
renc SZDL, dopolnjene z delegacijami druž
beno politčnih organizacij, ki jih določijo 
nijhova vodstva v družbeno pol i tičnih skup
nosti. V tako sestavljenih kandidacijskih kon
ferencah SZDL bodo delovni ljudje, združeni 
v svojih temeljnih samoupravnih skupnostih 
in družbeno poHtičnih organizacijah m-esni
čevali ·svoje pravice in obveznosti v kandi
dacijskem postopku, opredeljene v ustavi in 
zakonu. 

4. 
Na podlagi sprejetih temeljnih načel kadrov
ske politike v naši republiki, zlasti pa sklepov 
·in stališč S. seje republiške konference SZDL 
in ustreznih stališč republiškega sveta ZSS 
sprejemata republiška konferenca SZDL in 
republiški svet ZSS dokument »o načelih in 
merilih kadrovske politike za kandidiranje 
ob volitvah 1974«, s tistimi pripombami iz raz
prave, ki so v skladu z že sprejetimi stališči 
o kadrovski politiki v republiški konferenci 
SZDL in republiškem svetu ZSS. Volilna ko
mis·ija RK SZDL opravi končno redakcijo in 
objavi tako iwblikovan dokument. Uresniče
vanje teh načel in meril zagotavlja, da bodo 
pri evidentiranju, kandidiranju ter volitvah 
izbrani ljudje, ki so predani nosiloi interesov 
delavskega razreda in zavzeti borci za uresni
čevanje ustavne zamisli socialistične samo
upravne družbe. 

S. 
Socialistična zveza in zveza S·inclikatov si bo
sta ob uveljavljanju in uresničevanju delegat
skega sistema prizadevali, da bodo povsod 
izpolnjeni pogoji za normalno elelo delegatov, 
ela bi le-ti lahko neovirano opravljali svojo 
pomembno družbeno funkcijo. 
Med najpomembnejšinri pogoji za delo dele
gacij in delegatov je idejno politično in druž
beno politično in družbeno ekonomsko uspo
sabljanje ter obveščanje kandidatov in clele
gauov, kar je hkrati pogoj za uspešno in učin
kovito delovanje skupščinskega in političnega 
sistema v celoti. Zato republiška konferenca 
SZDL in republiški svet ZSS pozivata vse 
družbeno politične organizacije in samouprav
n~ organe v temeljnih in drugih samouprav
mb SklfPfl:OStih, da zagotovijo pogoje za us· 
posablJanJe predlaganih kandidatov in članov 
delegacij ter pogoje za njihovo temeljito in 
vsestransko obveščanje. 
Razen tega je treba upoštevati, ela se funkci
ja delegata in delavca na delovnem mestu 
oziroma v organizaciji združenega dela ne 
izključujeta, pač dopolnjujeta. Zato je treba 
v s.t.atutih v in drugih splošnih aktih organi
zaciJ. zd_ruzen~ga ~ela. opred~li~i delegatove 
pravice m dolznost1, kt so nuJm sestavni del 
celotnega poteka dela in opravljanja. 
Po!lle~bno vlogo pri zagotavljanju teh po
goJev m celotni volilni aktivnosti imajo sred
s.tva ~nožičnega obveščanja od osrednjih 
hstov ~~ ~TV d.o pokrajipskih, občinskih in 
tov~rmskih glastl ter kraJevnih radijskih po
staJ. 
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Mokri ocldelelc ~.snjarne šmartno -
mezclrenje govejih kož 

6. 
Zato,. da ~~i .rPO!nembne ·in odgovorne naloge 
y pt:upravt. m. ~zved!bi. yoli·tev čim uspešneje 
111 ucmkoVItrteoe Qpr<l!v~h. •&prejema republiška 
konfe~-e~c~ SZDL rsiklepe, da se v sk·ladu s 
.t~melJ:n~mt poli'lličnimi izhodišči o organi
zt:r~nos.ti SZ~.L .>k~~ '7ntn~ frOfl:ti ':;S~h orga
n~ztranah soctal<trst~cn11h •s·d v tzv-rsm odbor 
konf~pepce SZDL vključijo predsedniiki re

rp~bbskth •VO~Stt:v 'ZJveze :komuni.stov Slove
Dlje, Zvez~ rs~ndtlkatov, ?Jveze zdr>uženj bor
cev N?Y 111 Zveze mladme. Hkrat>i predlaga 
repubhska •konferenca SZDL občinskim kon
fr.;~encan;, da rsiklaclno s tem sklepom dopo i
UDJO svoJe i•z;vršne odbore. 
Nadalje je birl na isti seji .sprejet tudi VO
LILNI PRAVILNIH O POTEKU KANDIDA
CIJSKIH OPRAVIL ZA VOLITVE, v katerem 
S? o~?rrarvnavana temeljna !izhodišča ev1den
;tJJr<ll!~Je,. predkan~cLi:dacijsld postopki, kandi
dacJJISk•t •posto.pki m PRAVILA nastopa j očih 
v :rolirv:ni <11ktuvnosti, ki se glasi: · 
Pnuprcwe •na vo1ibve ozkoma volitve same so 
postopek nenehnega uresn ičevanja zahtev in 
dogov?~ov 4elovl~ih. ·lj ·~vdi. in .vod&tev njihorv•ih 
orgamzt~aml~ socta:l!stwmh ·srl ter samouprav
na rpnavtca •111 dolznost vseh, ki nastopajo 
v volilnem postopku. Da bodo te dolžnosti 
i•n praVJice .spoštovane, ·so družbeno politične 

1 z dodelave krznarne šmartno 
strojih za brufenje krzna 

delo pri 

o_rgani~aoije~ ki so 01·ganizatorji volilnih ak
~t·vnost·I( dolzne~ da bo.do y volilnem postopku 
~agot~vde spv<?S•tovan.Je m dosledno uresni
ceva~Je dolool tega pravHnj•ka in zakonov 
o volttvah. 
Zagotarvljale bodo rkar najširšo pobudo in ne
pos~edno. u~ele~?o v.sr.;h delovnih ljudi v ce
lotn.t vohllm arkJtrvnost1, ela bodo pri predla
ganJu, ·obravnavanju, določanju in docrovar
r.iar:.i.t~ o kandidatih uveljav.ili in upoŠtevali 
P.oltt!cno _?Snovno ter sploš,n? sprejet me
nla m naeela kadrovske poht1ke. 
Javno~t. v cel<;>:t·D:ef!-1 voHlnr.;m .p~~topku za
gotavlJa!JO no&tkt m orgamzatorJt .tako da 
omo:gočajo z rrazH·čnirmi javnimi oblikan~i in 
na~dni de_l~ čim neposrednejše sodelovanje 
pn orgamztranem obHkovanju dru:libenih do
~o.vorov. ;Postopke in n.ačine, rki opredelju
JeJ? druz:beno d<?govaqanje, določajo sta
tutt, •pravila, praw1nilki in drucri dokument.i. 
P11i predlaganju članov •v eviden~o ali za mož
nega k~·ndida~a •.je najrpomembnejša osnova 
utemer.Jt~ev, ikt.:zJa]'c;ma d~lo predlaganega, nje
gove a~trvn.o&tt pn .gracL~t·v·i naš~ samouprav
ne d11uzbe In njegov moralni htk ki odseva 
nazore 1n rravnanje, značilne za 'človeka ki 
se bori za rsocira:lisNone donose med Ijudi'. 
Predlog, ~a se predlaga.nemu ali sodelujoče
fl:l':lv v vohlnem posto,pllm narsploh izreče opo
htwna nez~UPJ?!ICa, larhtko ·sprejme le tirsti 
~bo_r c~elovmh }Judi a1i organ, 'ki je z dogovor
Jemmt rpo:>:topki za .to določen. O razJogih za 
·lak ·skrl~p Je ·vodsrtvo ZJbora alii or,crana dol~no 
obvesti-bi prizadete ·in javnost. "' 



Noslici ·in .organizatorj,i kandidacijskega in 
volih'lega pos•topka zagotav.ljajo kandidatom 
za delegate ustrezne pogoje za predsta~vlja
nje delovnim 1ljudem v .temeJljni ,sa;mouprwni 
sklllpnosti. Kandidatom za vodilne funkcije 
pa omogoča;do, ·.da ·se na ustrezen načil\1 pred
stwljajo Vlsem deloV'llim ljudem določene 
družbeno politične ·sklllpnosti. 

Pini posrednem opraV1ljanju določenih volil
nih opravii se delegat dogovarja z drugimi 
P,elegati na osnoVIi IPOOibl,as.H-1, ki mu jih da 
zbor a:li druga :insiti•tJucija delovnih ljudi ali 
članov, ter d-ih je dolžna obvestiti o rezul
tartih d?goyora in o ~·vojem delu. Delegatsko 
razmeDje m odnos je potrebno podrobneje 
urediti s samoup1aVillimi akti vseh nastopa
jočih v rvoli1lnem postopku. 

Možn~. lkanc:!:idat, oziroma iilivoljeni delegat 
s Sl\'O..Ilim pnstankom, da bo •sodeloval v 'kan
dklacijlskem •in volilnem postopku, jasno iz
razi voljo in željo, da bo v po·stopku odcro
vorno in po •SNoj.ih močeh najbolj t•vorno ~o
dal.ova•l v rvomnem postopku oziroma da bo 
v primeru izvolittve opravljal svojo funkcijo 
skladno s pooblastili, ki so mu }ih dali de
lovni .ljudje, rt:er na osnov.i skupno opre
deljenih izhodi·šč nadaljnjega razvoja naše 
samoupravne sociai.is.tične družbe. 

če pride dov_nei!J'nwilnosti, nesprejemljivih 
s•redsteiV, nacmov, metod dela (neresnice 
obrekovanja, demagogije, blatenja, zlobnecr~ 
namigOIVanja na kandidatove sposobnosti, ~
prtosti de•lovanja itd.), ji:h obravnavajo ne o-Je
de na to, !kdo jih lje povzročil, za to d;lo
čeni organi m:iroma častno razsodišče ki aa 
~menuje organizator vo1i>lnega postopka ~a 
javnem sestanlku. Pripombe in 1knitike mo
rajo biti utemeljene in obrazložene. 

V primeru, da delegat i;zgubi politično pod
poro de•lovnih ljudi oziroma njdhovih oro-a
ganiziranih socialističnih sil, organizatorji ~o
~i>lnega postopka ro javno objavijo. Delegat 
Je moralno dolžan v'rni!ti mandat. To s•vojo 
obveznost, če se bo zanjo odLočil, bo ,pismeno 
sporočil nosHcem oziroma organizatorjem. 

Pri izrekanju nezaupnice delegatom v skup
ščine družbeno poliltiČil1e skupnosti morata 
sociaListična zveza ·in zveza sindikatov kot 
organi;zatoTja voli1ni!h opravil omogočiti raz
pravo, v kaJteri se delovni ljudje iuekajo 
o ne!laupnici delegatu. · 

Nadalje so bila na ishl seji sprejeta tudi NA
čELA IN MERILA KADROVSKE POLITIKE 
ZA KAND.IDIRANJE - VOLITVE 1974. Iz 
teh načel in meril povzemamo le naslednje: 
Med teme~jnimi opredelitvami socialistične 
sanwupravne kadrovske politike je uvelja
vitev idejno poli•tičnih, moralnih in drugih 
vrednot, ki mora1jo biti značilne za osebnost 
deloVI11ega aoveka - samoupravJjalca. Za1to 
se SZDL zavzema -za neločljivost idejno pol.i
~6r;lih, _moralnih in str~kovnih v kvali·tet p11i 
Izbmm)u •kadroiV za nosilce družbenih funk
cij. To merilo in ·pnilpravljenost za zavzeto 
in odločno zastopanje interesov združenega 
dela in illlilll1ija, uresničevanje načel in ciljev 
uSJtaJVJlle '(n"eobra;zbe ter dogovorjene in spre
jete politične usmeritve družbenega razV10ja 
morajo odločiJno vplivati na izbiro ljudi 
za odgovorne družJbene funkcije. 

Zato bodo delovni ljudje v socialistični zvezi 
k01 posame!lnioki dn v vseh oblikah svojega 
interesnega povezovanja p-ri dz,vajanju kam.
didacijiSkih in V10liilnih postopkov ter pred
lagan~u ·ljudi za jaNne družbene funkcije 
dosledno >vztnujali: 

- da spcrejeta merila uporabljajo celovito, 
tako ela pr>i vseh kandidatih ugotoVIi1o idejno 
politične, moralne in 'strokovne kva11tete in 
njihovo družbeno zavzetost. Vsi družbeni cle
ja>vnilki morajo zato 1spremljati uresničevanje 
te naloge im nasprorovati vsem težnjam nj·i
hovega zawačanja ali formaii.stične uporabe 
v praksi; 

- da se v javni -in demokratični razpravi 
preverja, če si kandidat prizadeva za ures-

ničitev zgo:do;vinsJcih interesov delav•skecra raz
reda, razvijooje samoupravnega soci~lishlč
nega sistema in odnosov, pozitiven odnos do 
prid<?bilte:r NOB .. i·n . socialistične revolucije, 
krep1.tev m raeNIJ.anJe bratstva in enotnosti 
j.~go~lova~skih n_arod:ov,. uresničevanje poli
~Ike 1n. ~ktlvnega_, m mirolJubnega sodelovanja 
111 po•~1tnke uv!TšcenosH, uresničevanje načrta 
SLO. m. dr1Užibene :samoz:aščite, uresničevanje 
spr~~~t1h p:ogramovv _ra7:vo.ja J?OSameznih po
~~ro71j dru~be~ega ztvl]enJa m dela, razvi
.)anJe tovanšk1h odnosov, solidarnost in vza
.Jemno~t. poštenos1, odgovornost in uspešno 
opray.1Jan~e strokovnega in družbenega dela, 
krep,ttev medsebojnih odnosov v delovni skup
nosti, stalno ,usposabljan!je za delo in za sa
moupr~Vil~aisko funkcijo, \prenašanje znanja 
na sol~ud1 - p ·rediVsem na mlajše uvajanje 
S<?dob;ne organizacij<:; dela _in te~ol~gije; pocl
p1TanJa novators:tva 1n .raoJOna'l,lzatorstva itd.; 

- da se upošteva odnos kandidatov do so
c_i~li;stične !l~eze .. in drugih dmžbeno poli
twmh or,gam!laCI~ ter drucre obveznosti ki 
j~h z doda~imi. _merili opredeli in objavi' no-
Silec kandidaCij:skega postopka; · 

- d~. bodo dm·žibene funkcije pod enakimi 
pogo~·I dostopne vsem delovnim ljudem in 
da ne bomo <Sprejemali meril ki bi one
n:ogočila kandidiranJe delavcev, Žensk in mla
chne. Prav zaradi tega moramo paziti, ela 
bo ila. sleherno del<;wno 1111esto ali javno dolž
nost Jasno opredelJeno, katero medlo je zanj 
prvenstveno. · 

Del~~~.t~ki_ sistem, ki ga vgrajujemo v naš 
pohticm .s~stem,_ zahteva od poli!tičnih m sa
mol?.ravmh subjektov drugačen način delo
V~Ja. Zato •socia!li>sHčna zveza in zveza sin
d1kat<?'V jasno opredeljeta s:vojo vlogo in de
lovanje v dru~beno političnem si,stemu lin to 
v vseh oblikah njunega elela in na vseh rav
neh. 

J?el~_gati bodo uspešno opravljali s\·oje elelo le, 
ce '}l'm bon: o. zago tovHi ustrezne možnosti ta
ko y •temelJm~ samoupravnih skupnostih kot 
tudi 1:a drugih ravneh. Mednje štejemo: da 
temeljna samoup-ravna sktupnost omocroči cle
l~g~tu, da to ful11kc~jo lahko nemoten;' oprav
lJa, da_ ~o ~u ;pn ~elu dostopni potrebni 
po~atki m mformamJe: da je sproti in ce
lovito obveš~en o dogajanju v svoji temeljni 
samoupr'!-vm skupnost·i in širši družbeni 
skiup·~ostl; v da se bo lahko posoJ.uževal stro
k01Vmh sl·~? ~ TOZD in ;pri skupščinah druž
ben9 polit!cn~h .skupnosH, ki bodo morale 
~VOJe delo pnlagoditi deleganskim odnosom, 
m da mu. b? omo&o~eno sodelovanje s sa
moup~a>v~mi _org<l:ill 111. družbeno političnimi 
o-:.gam!laCijaJ?a v njegovi temeljni samouprav
ru skupnosti. Za uresnič-itev teh nalog so 
odgovoru~ _organi samoup-ravljanja in druž
beno .~ollitlčne organi!laoije, ki morajo za
gOil:o!Va·ti, 9-a. bodo . ta razmerja, pravice in 
obveilino1St1 jaJSno 111 podrobno opredeljene 
v sam.1oupravn.ih aMih TOZD, KS in drugih 
samouprwruh skupnos;ti. Posebno odcrovor
nost pri tem pa imata socialistična zv~za in 
z:re!la 1Sindliika~ov :kot organizatorja politič
nih, k~drovskih in oTganizacijskih priprav 
na volail:ve. 

In za katere zbore družJbeno političnih skup
nosti bomo voi>lil delegacije (izhajajoč iz do
govora, iker v času :pi!sanja članka še nista 
bi!la .sprejeti USTAVI IN VOLILNI ZAKON): 

l. Zbor delegatov :združenega dela 
2. Zbor deJlegato.v kmjevnih slmpnosti 
3. Družbeno ;poli:tiČil1i zbor 
4. Zbor obč,j,n ~v repUJblJilci) 

Sindi!kalne organizacije in druge družbeno 
pol>itične organi,zaciJje v vseh naših TOZD bo
do morale še nadal1je pokazati rvso svojo ak
tivno.s·t, taiko kot so jo ,pokazale pri eviden
tiranju kandidatov, kot tudi pri neposrednih 
volitvah za or.gane samoupravljanja v pod
jetju. 

P.P. 

Samoupravna 
jedra 

Nova ustava in na podlagi nje izdani zakon
ski ·predpisi izhajajo i·z jasnega določila, ela 
pravice in obveznosti iz medsebojnih raz
mer~j v združenem delu urejajo ·in uresniču
jejo delavci neposredno in enakopravno v te
melj>ni organizaciji !Združenega dela. Da bi 
uresničili .to zahtevo, smo tudi mi v sistem 
samoupravl1anja vg.radi.li kvalHetno novo ob
liko neposrednega odločanja de~ovnih ljucl·i 
v posameznih oddeLkih temeljne onganizacije 
združenega dela, in sicer smo v vsakem od
delku kot tehnoiloško zaokroženem delu pro
dukoijosike clejavnos1ti obLikorvali san1oupravna 
jedra, ki ;predstwlja~o temeljno celico naše 
samo'lllpravne uredi1tve. Taiko smo tudi v prak
si potrdili, da je možno združiti dve doslej 
še nasprotujoči si načeli v vsaki delovni or
ganiiZaciji, to je načelo vodenja oziroma 
uprav•ljanja s proi;wodnim post01pkom v ož
jem smisLu in nače'lo samoupravl-janja kot 
neposredne obl>i.ke odločanja o reprodukciji 
in delitvi novo us·tanovljenih sredstev ·v te-
meljni organizaciji · 

Osnoyna oblika delovanja •samoupravnega je
dra je .s~staneik. Ses·tanek 1s'klkuje in vodi 
predsednrk samoupravnega .jedra, v njecrovi 
?dsotnosti pa p~dpn;dsedni:k samouprav•Ifega 
Jedra. Prerlsedm1ka m podpresednika volijo 
delwci san10upra'V'nega jedra na prvem se
~·tanku samoupravne~a dedra. Voli>lno pravico 
]!Tia vsak delavec, kl dela v oddelku ali od
~elkih, ki tvorijo :pos!imeZll1o samoupravno 
Jedro, prav .tako pa 'je tudi vsak delavec 
ki je član :samoupmVlnega jedra, lahko izb ra~ 
za predsednika aN podpredsednika samo
upravnega jedra. 

Na sesta.nJkih 'samoupravnih jeder se !Zl.asti 
obravnw·ajo •v;prašanja, ki se tičejo oddelka. 
v ik!'l'terem delavci delajo, ·pri čemer dajejc 
svoje predloge in mnenja za izboljšanje po: 
slovanja in organizacije ter oblikujejo sta
Hš·ča do vse~ .ti!snih ViPrašanj, ki so pomemb
na ,za delo m odnose v oclclellm, kjer so za
posleni. Vsa v.pra:šmja, pripombe 1n s·ta
Hšča, lki so se 1zoblikovala na sestanku sa
mO!.lljJravnega 1jedra, se ~šejo v zapisnik, 
katerega izvod se posreduje direktorju te
meljne oi'gani,zadje in splošni •službi pod
j~~j~. Splošna. ~sJuž)Ja podjetja je dolžna rpro
~cih vsa sta11·~ca :m pr~dl~ge samoupravnih 
J_eder: ~o~tarv:~Jena ;vrprasanJa, ~a katera pri
catk.~Jejo clan1 'samoupravnega Jedra odgovor, 
pa IJe dolžna posredovati vodji tistega od
delka ald organilzacid:ske enote v katere delo
krog sodi gmcLi:vo, na kater~ se v;prašanje 
nanaša. Vodja or.gani.zaci!j.ske enote kateremu 
je billo vprašanje posredovano, ~ora nanj 
odgovoriti v rdku 14 dni, in sicer piS~IDeno 
ali neposredno na ;prvem sestanku samo
\IIPravnega jedra. če odgovorni delavec ali 
pristojni organ ne odgovori v predpisanem 
roku, lal:Jiko predsednik samoupravnega je
dra na zahtevo :kateregakoLi delavca samo
upraVI!1ega !jedra, ki je postavilo 'VIjJrašanje 
nas~ovi zahtevek z v;prašanjem naravnost n~ 
deila'VIslki_ svet 1temelj~e organizacije, da ta 
odgovo~ na pos.tarv1Jeno v,prašanje. O tem 
vprašanju pa se seznani •tudi sindikalna or
ganizacija v temeljni organiilacij.i. 

3 
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Tudi v primeru, če samoupravno jedro ni 
zadovoljno ,z odgovorom ali rešitvijo posa
mezne zadeve, je predvidena rešitev, in sicer 
iako, da o spornem vprašanju dokončno od
loči delav.skoi svet temeljne organizacije ali 
pa svet delegatov, če sodi zadeva, na katero 
se \~ra<šanje nanaša, v pristojnost tega or
gana. Seveda pa delavci samoupravnega je
dra ne bodo mog1i dobiti •vedno ·takšnih od
govorov .na postaJV1jena V•prašanja, kot bi jih 
mot'da želeli, kajN želje so eno, dejan5'ke 
možnosti in dopus•tnost posarnez,nih dejanj 
in postopkov pa drugo. Pravni red .in sa
moupravilla rureditev, kri i•zhaljata iz naših sa
moupra\Cnih .sporaz,umov in ostalih splošnih 
aktov, že v naprej opredeljujeta odgovore 
na ViPrašanja, zato •Se bomo lahko že v na
prej izogn~H posami•čnim •sporom, če se bomo 
temeljito spoZJnali ,z naš•im splošnim samo
uprav.nim a1ktom, ki jih pred sprejemom 
vedno pos.redujemo delovni skupnosN. Tako 
torej v·idimo, da ~e seznanitev s samouprav
nimi predpisi ne samo abstraktna pravica 
delavcev, pač pa .nuj•a in dolžnost, kajti ni 
in ne more biti zrelega samoupravljanja in 
odločanja,če .delavci ne rpoznajo svojih pra
' 'ic ·in dolžnosti ter ureditev in delovanja 
sistema lastne samoupravne organizacije. 

V.sako samoupravno jedro razpravlja O !SVO
jih problemih in težavah, kadar pa določen 
problem doseže taikšno razsežnost, da posta
ne ;problem celotne temeljne organizacije, 
tedaj -razp-rav.1jajo o njem vsa samoupravna 
jedra. Enako velja za •pomembnejše odlo
čitve in pomembnejše •samoupravne akte. 
Tako vidimo, da se samoupravna jedra v te
meljni' onganizacijli 1preobHlmjejo .v delovno 
skupnost, tki je najne.posrednejša nos-ilka sa
moup·ra<vnih odločitev in .porok, da bodo vse 
pomembne odločitve res izrai volje delovnih 
l·judi, ne pa morda posameznikov ali drugih 
središč odtujene moOi. 

Samoupravna jedra so •tudi ,jzv.iri za napa
ja'llje . ,z delegati ostaHh samoupravnih ovga
nov rv temeljni organizaciji in podjetju. Taka 
samoupravna jedra določajo svoje delegate 
, .- delav.ski' svet temeljne orga·nizacije in v 
odbor za medsebojna razmeLja. V obeh na
vedenih or,gaJDih upra~vljanja v temeljni orga
nizao~j.i morajo biti zastopana vsa samo
upravna jedra. Ne glede na velikost, šte
vilčnos-t zaJposlenih alii usrva.rjeni proizvod so 
samoupravna jedra j,zenačena med seboj, kar 
se vridi zlasrti iz tega, da imajo samoupravna 
jedra enako število delegatov v obeh prej 
navedenih organih upmvljanja in da se po
membnejši .s•Mepi v teh programih ne mo
rejo sprejeti prej, dokler .zadeve niso obrav
navala samoupravna jedra. 

Vsako samoupravno jedro določi v delav·ski 
svet temelj111e ongaJDizacije po 3 delegate, 'V 
odbor za medsebojna razmerja ,pa po 1 de
legai:a. Mandatna doba i<Zvoljenih delegatov 
traja dve. •leti s tem, da ne morejo biti po
novno .imenovani za delegate v isti organ 
upravljanja. Ne ,glede na ·to, da se delegati 
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voHjo za dobo dveh let, pa j,iJm lahko pre
neha mandat, če ravnajo v nasprotju s 
sprejeuimi 'stališči in sklepi samoupravnega 
jedra, •kajti delegat samoupravnega jedra 
bo moral v okiViru splošne politi•ke podjetja 
in temeljne ongan~zacije rpredvsem zastopati 
samoupravne interese samoupravnega jedra, 
ki ga je ffizvoH.Jo. Taiko bomo morali že v te
meljni ongani<Zaciji uskla~evati različne in
terese delavcev rzc1ružellli'h v .samoupravnih 
jedrih, da bi lahko ta'ko •usklajena sta.J, i·šča 
prišla kot stališča in predlogi na delovni 
red zasedanja .sveta delegatov, kjer pa se 
bodo us:klajevruli mnlični interesi šestih te
meljnih ongani·zadj v okviru Industrije usnja 
Vrhlllika. 

Z žel•jo, da bi bili tudi delavci vseh TOZD 
v okvli•ru Industrije usnja Vrhnika seznanjeni 
s <tem, koliko Salffioupravnih jeder ima po
mema temel!jna organizcaija, jih naštejmo: 

TOZD Usnjarna Vrhnika 
ima naslednja samoupravna jedra: 
- lužilnica 
- obdelova•lnica in barvarna 
- dodelaJVa 
- lak .oddelek 
- S!k!ladi·šče I 
- skladišče II 
- ščetinarna 
- :konfekcija usnja 
- galanterija 
- pomožna tdejavnost 
- oddelek upravno - tehničnih s lužb 

TOZD Usnjarna šmartno 
ima nruslednja samoupravna jedra: 
- usnjar.na - mok;ri oddelkoi 
- usnjarna -dodelava 
- krznarna 
- ,k;on.fekcija krzna 
- konfekoija usnja 
- pomožna dejavnost 
- oddelek upravno-tehn ičnih služb 
- oddelek upravno-tehničnih služb 

TOZD Maloprodajna mreža Ljubljana 
ima nasledn~ja 'samoupravna jedra: 
- t.rgovJna 
- prodajno ·skladišče ll.llsnja 
- krznarska delavnica 

TOZD lgrad - gradbena dejavnost 
ima .naslednja saJmoupravna jedra: 
- operativrni sektor I 
- operruHvni scl<!tor II 
- operativni rselvtor III 
- st:>ranska dejavnost 
- objekti dru~benega standarda 
- UJpravno-tehnične 'sLužbe 

TOZD lgrad - Opekama 
ima na.slednja .samoupravna jedra: 
- obrat Opekarne I 
- obrat Opekarneii 
- upravno tehnične služlJe. 

~ ' ,;"- ""' 

~T<ffl'»*'~š.N';; ,. ' il# , 

' til ,;;j,'!Jft<' 'if~>tfJ,, :;i; 
~~A~1~ "' ~ 

Namesto sklepne besede pa še to: 
še taJko lepo ,zamiš-ljena organizacija in še 
tako pošteno pnizadevanje za uresničitev sa· 
mouprav:lljanja in zgodovinskega poslanstva 
delovnega človeka ne more ·obroditi bogatih 
sadov, če :se t>i!sti, katerim naj služi takšna 
ureditev za zavarovanje njihovih ,pravic in 
vloge v samoupravrljanju, ne bodo zavestno 
zavzemaH za •iz,vedbo ~V<seh postavljenih na
če v ,pralklsi. Ljudski pregovor pravi: »Papir 
marsi1kaj prenese«; res je tako, vendar, če 
smo že zapisarli v splošne samoupravne akte 
določena pravila za delo in upravljanje in 
na ta pravila rsoglasno in prostovoljno pri
stajama, potem jih bomo morali tudi iz
polnjevati. Nadzor nad .pra'\!ilnim izpolnje
vanjem pravic in obveznosti pa je vsekakor 
prepuščen ti!sllim, ki so takšna pravila spre
jeli; to pa je delovna skupnos·t ali z di-ugo 
besedo povedano - ~V<sa •samoupravna jedra. 
Dobro delovanje samouprav~Dih jeder nam 
je <torej porok za zakonito in pravilno delo 
v •temeljni organizacij·i, zato smo vs·i dolžni 
sknbno negovati to novo obliko samouprav
ljanja in •Si prizadevabi za njeno polno živ
ljenje v našem s·i·stemu samoupravljanja. 
O. I. 

Razgovor s 
sekretarjem 
OOZK TOZD 

Ob lwncu meseca novembra je bila v IUV -
TOZD usnjarna Vrhnika letna volHna konfe
renca osnovne organizacije Z'Veze kom(mi
stov, na :kater.i .je bill i<:z;voljen nov sekreta
riat OOZK. bvo1jen je bil tudi nov sekretar 
OOZK - TOZD Usrrjarna Vrhnirka tov. Jože 
Prvinšek, izmenovodja v bar:varni, ki smo 
ga zaprosHi, da nam odgovori na nekaj vpra
šanj v z·vez•i ·s prihodnjim delom in mipotili, 
k·i si jih OOZK zadaja v svojem mandatnem 
obdobju. 

l. Kruko se bodo organizirale OOZK v vsa
kem TOZD in kako "' okviru podjetja? 

- Na letni konferenci osnovne organizacije 
ZK je bi1lo sprejeto, da bo v:saka TOZD v ok
viru podjetja imela svojo osnovno organiza
cijo ZK ;jn vsaka TOZD bo imela tudi svojega 
sekretarja OO ZK. V okvi•ru celotnega pod
jetja bo deloval svet komunistov in v tem 
svetu sta zastopana ·dva člana iz OO ZK 
vsake TOZD. V okvil1U volitev bodo izvoljeni 
noiVi člall!i .sekretariatov OO ZK v vsaki TOZD, 



Sekret1.r OOZK TOZD Vrhnika
Jože Pnlinšek 

izvoljeni bodo tudi novi sekretarji OO ZK. 
2. Kako je oprav•ljala OO ZK svoje delo 
v pretek•lem obdobju, predvsem pa po pis
mu torv. Ti•ta in I·zwršnega bi•roja predsed
st~ra ZK Jugoslavije? 

- O ak.ti·vno5ti OO ZK pred izidom pisma 
tov. Ti<ta in Izvx·šnega biroja predsedst va ZK 
Juouslavije 111e ibi mogel dosti povedati, bilo 
pa "'·je bolj slabo. ~o izidu pisma tov. Ti!ta 
pa se je naša OO ZK ,prebudila, delo je po
stalo živahnej.še in aktivnost člano': ZK je 
bHo čutH-i predVIsem rv samoupravmh orga
nih, sindd1kat1U in mladinski organizaciji. Spre
jet lje bil obnovljeni akdjsiki program in_ po 
zaslugi delovaiJJja Olanov ZK in sekretanata 
je osrednji DS <Sprejel rzelo pomembne sk·lepe. 
čepxcw ni bi'lo 'Večj~h nepraviLnosti v po
slovanju podjetja, pa smo bili ena rprv:il~ 
deloV'llih organizacij, ki je težila, da odprav1 
pomanjikijivosti v svoj<i poslovni . politiki, v 
okviru kolekt~va <Smo omogočHi vsakemu de
laJVcu še bolj>ši vpogled v poslovanje in po
slovno uspešnost delovne organizacij~. Tak<? 
je ,.,saJkomur na vpogled na oglasm deski 
višina osebnega dohodka, iZiplačana kilome
trina 'Višina dneNnic za domača potovanja 
in p0tov~d~ v !noz~ms1No, ki .so jih_ op~?'vili 
pooaniezni dani nase delovne orgamzamJe. 

Za dosledno iz•vajanje dela ,samoupravnih or
cranov in aiktilVllOSt VISakega delavca smo .po 
Izidu pi,sma tOIV. Tita ox;ganizir~Ji .sv_ojt?YTstno 
obliko dehWiske kontrole. Z rz:vohtVIJO ko
mwsij :za raz;voj samoupravljanja, za eko
nomJSko - finančna vprašanja, za zunanje 
t11govin'Sko p01Slovanj~!,_ _za kadrovs:ko p~rs?
nalne zadeve in 'komi'SIJO za razvoJ podJe'tJa 
smo dobili. možnost neposxednega stika in 
vpliva ši'I"šega kroga delo':~ih ~judi na ob~i~ 
kOIVanje naše poslovne poht1ke m "zpostavih 
nONe pr1s,tnejše odnose med delovnimi .ljudmi 
naše delOIV'Ile organ~.zacije. 

3 .. Mi menite, da je kadroVJska sestava se
kretariata OO ZK dobra in. ali bodo vsi člani 
kos nalogan1, ki s.te si jdh postavili? 

- Seikretariat OO ZK - TOZD Usnjarna 
Vrhni!ka je ses1tav1jen predvsem iz mlajših 
6lanov ZK - mladincev, seveda pa je okrep
ljen 1ud1 s starej.šimi člani, ki imajo veliko 
več dil\kušenj v de1u ZK. P.redvsem mlajšim 
članom pr:iananj,kuje znanje za delo na ideo
loško-poHrtiČIIlem !Področju. Zato je ena p.r.vih 
našth nalog izobraževanja mladih komuni
stOIV, pred;v~em tistih, ki •SO že člani ZK 
in ti·stih, ki j~h bomo 1s:prejeli v ZK v pred
kong["esnem obdobju. 

želimo, da bi mlajše člane sekretariata pred
vsem s neposrednimi nalogami pritegni·li in 
vMjuči:Ii v aJkitiV'Ilo 1delo ZK v čim krajšem ob
dobju, saj si mladi želijo aktivno sodelo
vati na vseh področjih. 

4. :Katere ·naloge načrtuje OO ZK za iZ:ved
bo v prihodnjem obdobju? 

OO ZK TOZD Usnjarna Vrh!ni!ka bo nadalje
vala svojo a~k!Ji!vnost po akcijskem progra
mu, ·ki bo v kratkem tudi sprejet. Ta pro
gram bo vseboval predvsem še neopravlJene 
naloge, ki izhajajo iz !pi-sma tov . THa in Iz
vršnega biroja 'predsedsbva ZK Jugoslavije, 
ter aktualne naloge v ZJvezi z na novo kons.ti
tuirano TOZD. -
P11va in na•jpomembnejša naloga je .izvedba 
voL~tev v nove samoupravne organe in pr.i
prava, oziroma evidentiranje kandidatov za 
skupščim;ike organe, oziroma delegacije. Raz
prcw~ja!li bomo 1prev.sem o gospodarskem po
ložaju naše TOZD in v zvezi s tem sprejeli 
ukrepe zai,zbolj-šanje kvalitete naših izdel1kov, 
če hočemo, da bo naše poslovanje še vnaprej 
uspešno. Portrebno se bo še bolj ·posiVet.iti 
vp.rašanju krepit·.ve obrambnih priprav in gra
d itvi načrta za SLO v naši TOZD. 

5. Ka'kšna je pred-kongresna a1kt·ivnos t OO 
ZK? 
Glede na to, da je pred nami X . kongres 
ZKJ in VII. kongres ZKS, bo potrebno pro
učiti osnutek resolucije za ·pripravo sta>!išč 
in s•klepov VII. kongresa ZKS. Osnutek re
solucije so dolžni proučit. i vsi 6lani naše 
OOZK, obra•vnavali pa ga bomo tudi na skp
nih ses·tankih OOZK. Nadalje bomo morali 
okrep·~t.j pred .kongresom čla·nstvo v našo 
osnovno organi·zaci~o z mladimi komunist·i, 
pre«;Lvrsem pa z delavci iz neposredne plroi·z
vodnje. Za sprejetje novih članov ZK v naši 
delovni Ol'ganizaciji že potekajo priprave, saj 
smo ev.iderutiraH nad 60 možnih kandidatov, 
v članstyo pa jrih bo sprejeto okrog 30. Za 
vse novo sprejete in ostale mlade komuniste 
smo O!'ganizirali seminarj e predvsem za elelo 
na politično - -ideološrkem področju. 

6. Kako se počuti•te •po izvolitv•i za sekre
taPja OOZK TOZD . Usnjarna Vrhnika? 

S .pre\'zemom rialoge sekretarja OOZK se 
je moje delo na druŽlbeno,pohitičnem po
clročju Še !POVečalo. že zdaj Op:ravljam vrsto 
drugih funkcij, kot: 
- v or.ganirzaci:ii rezerv.nih vojaš·kih starešin 
(v odbom) 
- v občinskem komi-teju ZK - (kadrovska 
komisida 
- , , odboru za splošni ljudski odpor Usnjarna 
v ,rhnilka (predsedn~k) 

- ·V .komisijri za splošni J.juds'ki odpor SZDL 
(predeSednik) . 

Skratka, ostane mi zelo malo prostega časa, 
predvsem zato, ker opravljam tudi svoje 
elelo kot izmenovodja v treh izmenah, kar pa 
je tudi naporno. Tudi s sestanki sem zelo 
obremenjen, saj se zgodi, da imam tudi po 
tri sestanke na teden izven delovnega časa. 
želim si, da bi se kmalu preselil na Vrhniko. 
Upam pa, da bom kljub temu uspešno oprav
ljal delo sekretarja OOZK in vse svoje sile za
stavil za čim uspešnejše reševanje postav
ljenih nalog. 

U.B. 

Iz mokrega oddelka ščetinarne 

Organizacija 
sindikata 
ob ttovih 
ustavnih 
spremembah 

Za uresničevanje oi·ljev, .ki •si jih v sindikatu 
zastavljamo na 1podlagi !Programa in na os

novi ·pr·i:zadevanj Zveze ,komunistov, so po
trebni odločnej<ši posegi v sedanjo organizi
ranost sindiikatov, da bi jih v celoti pri
lagodm rnof\l!im ra.zmeram. Prihodnja organi
~iranOIS<t .sindilkauov m·ora bi:ti postavljena ta
ko, da bo 1tudi rV ,praksi temelj ila nq spozna
nju, da je 'sindilkat organizirano članstvo, 
in .da bo onemogočila vsako odtujeno sincli
kalno delorvanje. 

Na · osnovi motri.vo·v in .sta1išč ·plenuma seje 
repu:bai·šikega sveta z,veze sindikatov v ok
tobru 1973' o· dosedanjem poteku a~kcij za 
spremembo organdz;iranoslli sindikatov rin z.ve
ze s•indilkarcw ter o !p·redk>gih za nadaljevanje 
akdje ma tem . podmčju čaka sindikat še 
mnogo nalog: · ' 

l. Organiziranost osnovnih organizacij sindi
katov na načelu »ena 'temeljna organizacija 
organizacija združenega dela "'- praviloma 
najmanj ena osnovna organizacija sindika
ta.« 

V v.seh delovnih o~gani~Z:acijal1, ki so TOZD, 
se mora IUStanovti!ti najmanj toliko osnov
nih organizacij rsindiikata, :kolikor je TOZD. 
Posamezne TOZD 1imajo .glede na nji-hov ob
seg in posebnosti lahko tudi ·več osnovnih 
organizacij sindi!kata. Prevladuje mnenje, da 
naj bo več osnovnih organizacij sindikata 
v vsak,i TOZ-D, ki ima več kot 300 člano.-. 
Tudi TOZD Usnjarna Vrhnika je ena ta:kih, 
ki to število ·Članov presega. Odločili •Smo se, 
da 'llJS·tano;vimo dlve osnoV'Ili organizaciji sin
dikata~ TOZD usrujarna •smo poprej ·razdelili 
po rdelorvnih slku!Pinah - ·samoupravnih je
drih. Le-teh je seda;j 11. Kot enaj-sto samo
upravno jedro je obrat Galanterija 'V Ljub
tjan.i. To je 1prostoxsko •ločena enota, !POleg 
tega pa je v drugi občini. Zato bo imela 
tudi svojo os·liovno organizacijo rsindi!kata. 
še vedno pa :nam za preostalih 10 samouprav
nih jeder, ki krepko ~resegajo število 300 

Sortiranje ovčjega krzna po niansah 

i 
! 
i 
! 
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1 z. konfekcije krzna - pribijanje krzna s 
pnevmatsko pištolo na lesene okvirje 

članov, ostane <le .ena osnovna organizacija 
sind~kata. To je <glede na o11ganiZJiranost 
TOZD kot zaolkrožene enote tudi dejanSiko 
pravilno . . Poudaritli pa ,je <treba, da smo v 
izvršnem od!boru .sind~kata zagotovili zasto
panost predstavnikov vseh samoupravnih je
der, :v <katerih bomo določili tudi sindikalne 
poverjenike. Poverjenik sindikata za določeno 
samoupravno jedro bo 'lahko vsak izmed čla
nov tega jedra, ne glede na to, ali je član 
izvršnega od!bora sind~kata ali ne. 

Ker bomo us.tanO\"i<Li dve osnovni organiza
zaciji <sindikata, je 1ptorebno ustanoV-iti kon
ferenco ·Sindikata na ravni TOZD. 

2. Povezovanje osnovnih organizacij sindi
kata v TOZD v delovni organizaciji. 

Tako 1kot v TOZD, je rudi v delovni organi
zaciji[, tki ima več TOZD, potrebno ustano
vi.tJi konferenco ,sinrukata. V obeh primerih 
gre ea ustan'OW.,tev konference osnovnih or
gani.zacij sindikata, lkd neposredno delegirajo 
svoje člane :v konferenco na <I"a:vni TOZD in 
na -ravni delovne onganizacije. Konferenca 
osno\lnih organizacij isinditkata šteje od 15 do 
35 člaonv. Imamo <iZlvršni or;gan konference, 
ki šteje 5 do 9 članov, 1ter aktiv mladih de
lavcev. 

3. Razčlenjenost sindikata organizacije v ob
čini in medobčinskem merilu. 

Republiški odbori sindikatov delavcev indu
stnije in rudai1S·tva, delavcev storitvenih de
javnosti predlaga~o ustanovlitev več republi
ških ·sindikalnih konferenc, ki predstavljajo 
zametke bodočih <sind'i!katov. Osnovne orga
nizacije naj bi se ;raZJvPsti,le v naslednje re
publiške sindikaLne <konference: 
a) Re;pub1i,ška rsinchlkalna !konferenca delav
cev kemične industrije; 
b) Re;pubUška ·sindikalna konferenca delav
cev lesno predelova~lne industrije in goZJdar
stva; 
c) Republiška 1sindikalna konferenca delav
cev teks·ti!lne dn usnjarske industrije; 
d) Republliška sindikalna konferenca delav
cev •tr-go:vine; 
e) Republiška ·sinditka!lna konferenca delav
cev gostins.tva in ltur1zma; 
f) RepubHška sind~ka:lna konferenca delav
cev ob11ti; 
g) Republiška 'sindilkadna konferenca delav
cev 'sta:novanj1Sike ,in 1lromunalne dejavnosti; 
h) R01puhHška sindikaLna konferenca delav
cev ,ZJdnws!Jva in ~oaialnega !Varstva; 
i) R<w>ubliška <sind~kaLna konferenca delav
Ce/V rvZlgode, izobraževanja in 21nanosti; 
j) RepubHšlka si!ll!d!itkalna !konferenca delav
cev uprave, pravosodja <in druŽlbeno ipoldtič
nih dejavnosti; 
cev; 
k) Republi~ka •sind~ka1na konferenca gradbe
nih delruvc~v; 
1) R01publiška sindikalna konferenca delav
cev k1metij1st:va, Žlilvi,lSike in tobačne .industrije. 
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4. Odločitev o ustanovitvi konferenc posa· 
meznih dejavnosti v občini in regiji. 

Nekatere dejavnosti republi:škJh 1konferenc 
zastopajo posamezni 'izvršni odbori sindika
tov, nekatere pa več izvršnih odborov. Zato so 
se osnovne organizacije sindikata posamez
nih dejavnos·ti v občini .in ·regij-i .dogovorile, 
za katere deja'V'nosti bodo v občdni in regi!ji 
ustanov1le konference 1in ·katere rdejruvnosti 
bodo v občini ;vodi:li ,izv.ršni odbori osnovnih 
organi,zadj sindtkata. 

Dogovorjeno je bilo, da se na podlagi Š•tevila 
osnov1.1ih organilzaaij s~ndrkata, števila članov 
ter iproblema:titke s.kupnega pomena v občini 
ustanovi ena konferenca, in ,sicer občinska 
sindikalna .konferenca dela:vcev vzgoje, iz
obraževanja lin rznanosti (šole in :v.11tci). Ostale 
dejavnosti, .za !katere .je predvidena ustano
vdiev republiških s·inctikalnih •konferenc, naj 
bi v občini <vodiH izvršni odbori organizacij 
s•indirkata. 

S. Ustanovitev novih občinskih in medobčin
skih organizacij -sindikatov 

Na osnovi razgo,vorov, š·tevHa članov in os
novnih organi1zacij v posameznih dejavnostih 
je bil predlagan v naši občd<ni naJsilednji se
stav sindikatov: 
ObčinSika oPgani.zacija ·sindikata delavcev ke
mične industrije, delavcev tekstHne iJn us
njarske industrije, delarvcev trgovine, delav
cev gostins·t:va in :turizma, delavcev obrti, 
delav.cev sta:novanj•s.ke Jn komunalne dejav
nosti, delavcev vzgoje, izobraževanja in zna
nosti, delavcev rzdravstva in .socialnega var
stva, delavcev 'uprave, pravosodja ·in družbe
no političnih dejavnos.ti, delavcev bank, SDK 
in ,zavarova!lstva, gradbenih delavcev in de
lavcev tobačne in živilske industrije . 

Za območje občin ljubl:janskega območja 
se za navedene dejavnosti ustanovijo med
občirnske sincHkalne rkonference. 

6. Aktivi mladih delavcev 
Osnovne organizacije .sindikatov morajo 
spodbujati :mlade delavce za ustanovitev ak
tivov mladih delavcev na :vseh ravneh. Po 
sprejetem dogovoru morajo mladi delavci 
us,tanoviti aktiv v cvsaJ.<.i organizaciji sindi
kata, k-jer so vsaj trije mladi delavci, stari 
do 27 iet. Da .pa si bomo zagotovili soraz· 
lllerno zastopanost mladih v izvršnih odborih 
in v sindikalnih konferencal1, moranw po 
potrebi tudi pcv•~Čati število čl::lnov izvršnih 
odborov in konferenc. 

Naš portret 
pLsmo UL odgovor 
uredništva 

SPOšTOVANI UREDNIK! 
V prvih vrsticah mojega pisanja vas lepo 
pozdravljam. Pišem vam v imenu delavcev 
krznarne iz šmartnega. Usnjarja vsi beremo 
in smo z njim 1car zadovoljni. 

Sedaj pa tole: želeli bi, da bi mogoče enkrat 
tudi iz našega oddelka napravili z enim de
lavcem intervju za članek v Usnjarju »Naš 
portret«. 
O tem smo se že pogovarjali in prišli do za
ključka, da bi bil z.a to najprimernejši Peter 
Mandelj. 
Tovariš Mandelj je vsestransko razgledan, je 
občinski odbornik, član osrednjega delavske-

ga sveta in zelo aktiven v svoji krajevni skup· 
/!OSti. 
Zato predlagamo njega, če se vam zdi pri
meren. Samo toliko za danes. 
Tovariški pozdrav od delavcev krznarne! 
Prav lepa hvala za predlog, delavci iz mo· 
krega oddelka krmarne. Kot vidite, v tej šte· 
vilki izpolnjujemo vaš predlog. Povedati mo· 
ramo, da smo vse dosedanje portretirance 
izbrali v skupnem dogovoru z neposrednimi 
vodji dela v posameznih obratih in oddelkih. 
Sami ste lahko ugotovili, da so bili vsi naši 
sogovorniki predvsem dobri delavci in v ve
čini tudi aktivni v raznih organih in društvih. 
Prizadevali smo si tudi to, da je v vsaki šte· 
vilki bil zastopan delavec iz drugega odflelka 
ali obrata. Enakega merila se bo uredništvo 
posluževala tudi v prihodnje. Vsekakor pa 
bomo upoštevali vsak utemeljen predlog, ki 
bo izhajal bodisi od neposrednih sodelav· 
cev iz delov11ih mest ali samoupravnih jeder. 
Uredništvo! 

Peter Mandelj je bil rojen 3. septembra 1941 
v Podroj-ah pri šmartnem. Na precej veliki 
veliki kmetiji je bilo šest otrok. V osnovtzo 
šolo je hodil v šmartnem pri Litiji in dokon· 
čal pet razredov. 

Dokončali ste samo pet razredov. Je temu 
kriva vojna ali ,tež.ki družinski pogoji? 
Vojne se ne s.pominjam. Pač pa ·se spomi
njam poznejših časov. Ko sem bil star dve 
leti, mi je ,umrl oče. Mati je na precej ve· 
liki 1kmetiji ostala sauna s šestimi majhnimi 
otroki. Sicer :sem res predzadnjd otrok po sta
rost,i, vendar me je .izguba, posebno v poz
nej6ih letih, precej prizadela. V osnovno šo
lo sem hodi'! v pet k~lometrov oddaljeno 
šmartno pri Litiji. Ko sem bil star devet let, 
sem zbolel. Dobil se paralizo v levi kolk. 
In to je tudi v.zrok mojJ nedokončani osem
letki. ·Tri leta nisem mogel hoditi v šolo, 
pač pa sem redno obiskoval bolnišnico. Ko· 
maj sem prebrod~l kri!zo ma1lodušja in zmo· 
crel. Sedaj hodim normalno. 
Kaj ste ste delali ip.O končani šoli? 
Ostal sem doma, na kmetilji, in tu sem še 
sedaj. Pomagam mami. Doma je še sestra, 
ki ravno taiko pomaga. Zaposlil ,se v rkakšnem 
podjetju ni:sem. 
Kdaj ste se zaposli:li v našem podjetju in 
kakšna dela opravljate? 
V IUV Vrhnika - obrat šmartno sem se za
poslil v 1969. Ietu, in sicer v mokrem od· 
delku kr.zname. Za delo sem <se odloči!! pač 
zaradi slabih .zaslužkov na kmetiji. Delam 
največ pni mezdrilnem stroju, sicer pa sem 
delal .že ,pri VJseh strojih. 
Mi lahko tpoveste, kaikšno je v:zdušje, tu pri 
vas v kr.mami, posebno v mokrem oddelku? 
Kolikor je slišati, se zelo ra:zJumete delavci in 
iZJmenovodj e? 
Da, delavci smo zelo složni. Delovni pogoji 
so sicer precej težki in, lahko rečem, skoraj 
nemogoči, .sicer J)a je bilo o tem že dosti 
govora jn 1se v 1to ne bi spuščal. Mogoče samo 
to, da rso plače rza ·take pogoje prenizke. In 
še to. V mesecu januarju je bil dobiček . po
polnoma napačno razdeljen. Ne bi rad po
greval tega, a nekomu je treba povedati. 
KI1Znaroji delamo, kolitkor moramo. Redko, 
redkokdaj delamo .z iZJWUbo. In zakaj ip.Ote!fi 
takšna ra:zlLka v dobičku? Je kdo kdaj p<: 
gledal, N kaikšni.h pogojih delamo in ikl)ub 
vsemu izpolnjujemo načrt? In- zakaj lahko 



o odstotku dobička odloča en človek? Za!kaj 
imamo samoupravna jedra? Mislim, da ima
mo pra'Vico, da nasprotujemo, četudi precej 
ostro. 
Ko sva že pri tem: nedvomno je bilo govora 
tudi o prevelikih razUkah osebnih dohodkov 

. v mokrem odde~ku •usnjarne in krznarne, ka
ko je •S tem? Kaj .vi mislite? 
V mOikrem oddel!ku 1krznarne smo zaposleni 
večji del starej.ši delavci, v usnjarni mlajši. 
In še en verok: glede na delovno dobo ima
mo razumlji'Vo višje plače (dodatki za stal
nost, resnost). In drugič, starejši kot smo, 
večjo .zavest do dela imamo. Bolj vestno ga 
oprav.ljamo, presegamo noi'me. In to se pri 
plači 1krepko pozna. 
Pus•tiva zdaj to. Vem, da vas marsikaj tare 
in teži, pa .vendar poglej.'Va •Še malo vaše mne
je o naš·i obHk.i združenega dela TOZD. 
O tem, kaj je TOZD, kaj pomeni biti član 
TOZD, sem .seznanjen. Dosti 1sem o tem bral, 
posLušal po radiu. Tudi v samoupra'Vni!h je
drih smo o .tem razpravljali. Kaj bo to pri
neslo - počaka:jmo . Po enem mesecu re
zultati res še ne morejo biti vidni. 
In zdaj še nekaj o vas samih. Povejte, kaj 
delate :v prostem času, kaj je vaš konj<ičeik? 
V prostem -času pomagam mami na kmet•iji. 
Poleg tega 1sem član osrednjega delavskega 
sveta v tovarni, v krajevni organizaciji -
Podroje sem ta:jn1k in pa odbornik občinske 
skupščine Litija. SLužba, delo na ·kmetiji in 
Y družbeno,po1i•tičnih organizacijah me po
polnoma zaposluje, tako da prostega časa 
skoraj nimam. . 
Kako vse to ZJmorete? Nimate dr.užine? 
Ne, poročen nisem in zato VISe to nekako gre. 
Pa še nekaj bi rad storil. Rad bi .si pridobil 
koYalifilkacido. Mislim, da nisem edini, in če 
človek toiliiko časa dela pri strojih v krznarni 
kot .jaz in še več drugih, starejših delavcev, 
misliJm, da hi lahko storili kak,šen korak tudi 
k i·zobraževanju v tej .smeri. 
In na koncu še vprašanje o glasilu Usnjar. 
Ga berete? In kaj bi v njem spremenili? 
Ničesar; Usnjarja preberem V•sega in to vsak 
mesec. Mi·slim, da IV njem niso potrebne spre
membe. če hoče, najde .v njem vsak nekaj 
zase. še to bi povedal. Zadnjič me je .tov. Pet
kovšek ·s-liikal za tale .portret ob stroju. Ta 
slika bi bila bolj primerna za muzej, zaradi 
samega .stroja seveda, ne pa za mojo sliko. 
Upam, da je prirpomba našia pravilen odmev. 
Tov. Mande~j, najlepša hvala. Upam, da se 
bodo vaše želje uresničile in težave poravnale 
i·n da bo nova TOZD prinesla vse rtisto kar 
si tako želiote. ' 
š . M. 
V želji, da dobimo odgovor na tisti del v,pra
šanja, k,jer .tov. Mandelj vprašuje: >>ln za:kaj 
o odstollk,u dobička lahko odloča en človek,« 
smo se obm4.Ii na vodstvo podjetja. O vsa
komesečnem deležu iz naslova dobička za po
mezne delovne enote odloča ODBOR ZA 
MEDSEBOJNA RAZMERJA. Predlog za vi
šimo dobička pa daje odgovorna strokovna 
služba za finančno !POSlovanje podjetja. Od
bor ima polno pravico, da predlog strokov
ne s1u~be osvoji, zavrne al-i spremeni. Iz skole
pov odbora ,za medsebojna razmerja 4. l. 1974 
povee.mamo naslednje: višji delež iz dobička 
je za usnjamo šmartno določil zaradi ugod
nejših rezultatov poslovanja, ki jih ta dosega 
zadnje mesece. Upošteval je tudi dej•stvo, da 
je bil pQiPrečni OD v usnjarni šmartno v 11 
mesecih 1973. leta najnižji. 
UpoštevaLi smo tudi .pripombe portretiranca, 
»da bi bila slika ob ·stroju bolj primerna za 
muzej earadi samega stroja«, zato objavlja
mo sli!ko, ki jo je portretiranec dal sam na 
razpolago. Povedati moramo tudi to, da je 
posnetek ,fotografa - amaterja bolj slab, to
da ne zaradi »muzej.s'ke vrednosti stroja<<, 
pač pa predv,sem zaradi 'slabih pogojev ·za 
snemanj-e v ·tem oddelku. Ker pa ima posne
tek 1portretiranca ob stroju po našem mne
Ju le pomembnej,šo vrednost za objavo 'V to· 
varniškem glasilu, ·se bomo rt:ega nepisanega 
·prav.iJa ,posluževali tudi v prihodnje. V tem 
primeru pa upamo, da .smo dosegli oboje 
stransko so~lasno.st, in ·sicer, da je za tov. 
Mandlja objavljena prillllernejša slika, naš 
slalb ,posnetek pa smo shranili v naš foto
arhiv. 

Uredništvo 

TOZD lgrad 
nekoč, danes, jutri 

že v preJSnJem stoletju so se začeli ljudje 
na Vrhnoitki in v njeni hHžnji okolici ukvar
jati z opekarsko obr!ljo. To je bilo leta 1874, 
ko so zgradili ·prvo opekarno. 

Vsi vemo, da je za obstoj neke tovarne po
trebna surovina ali vsaj polizdelek. Ni po
trebno poudar.jati, da je glina ti-sta &uro
vina, od 'katere opeka,rna pravzaprav živ-i. 
In ,te je bilo tu .dovolj, .zato so odprli gli
nokop, poleg bazena pa so zgradili ope
karno, to lje peč, sušilnice in vse ostale 
obrate, ki •so bili potrebni, da so lahko pro
i:z;vajaH opeko. 

Lastnik prwe opekarne je bi-l Franc Kotnik, 
pozneje ,pa ~e na IIlJjegovo mesto prišel Le
narčič. To je bila opekama v Verdu, ki pa 
ni bila edina v tistem -času. Na Vrhniki so 
imeli opekarno ·tucLi Jelovš!kovi. 

Gline je bilo dovolj , bila je k;valitevna. Le 
predelava in žganje je !bilo primitivno. Ljud
je so delali opeko in nj.ihov zaslužek je bil 
odvisen ·od tega, koHko .Je-te bodo n<Jredili. 

Po osvoboditvi sta se opekami prilključi1i 
okrajnim opekarnam Ljubljana, nato Ljub
ljanskim opekarnam in nato Opekami črnu
če. Kasneje, leta 1949 sta začeli delati kot 
Vrhm.iške opekarne. 

10 Jet sta obe opekami žgali navadni eidak, 
fasadni zidak -ter d1mni~ko opeko. Delo je 
šlo počasi in zakon močnejšega se je ob.-

O pekarna - nekoč 

čutil tudi na tem področju. Opekamo na 
V11hniki 'SO leta 1959 opustili in čez nekaj let 
pom·šlli. 

Ostala je le še opekama .v Verdu. Le-to so 
začeli kasneje moderniziraM din rekonstruirati. 
To je bill pogoj LZa večjo !Proizvodnjo. V ok
viru modernirzaciJje SO LZgradili nove umetne 
sušilnice, a še vedno so mora1i .poleg teh 
uporabljati ·še !Stare načine .sušenja v narav
nih Keller sušHnicah 4n tako imenovanih 
»gričih<<. 

Opekama si je ck.ma1u opomogla. Začela je 
proi,z-vajati toliko opeke kot prej oqe sku
paj. 

Razvoj je tekel naprej -in leta 1968 so se 
spet odloči!Li .za izboljšanje in olajšanje pro
izvodnega postOIPka. P.retiredili .so pred>Vlsem 
stOIPnjo ·surove proi:zJvodnJe. Zastarele .trans
misijske pogone je zamenjala nova linija 
s celotno ele'ktroinstaladjo. S •tem se je 
zmanj•šalo tudi š-tev.i!lo rzaposlenih, saj jih, 
namesto prej 140, .sedaj dela .samo še .polo
vica. Kljub temu pa so v proizvodnji ostala 
še nekatera oZJka tgi'la, ki bi jih bilo po
trebno preurediti, da bi bila opekama donos-
nejša. · 

Ker s -sedanjo Jtehnolog,1jo ne more doseči 
potrebne kvali-tete niti .količine, smo se od
ločili, da pričnemo z gradnjo nove opekarne. 
Ta nova opekama ·bo :zgrajena predvidoma 
elo prihodnjega leta in bo imela zmoglj•ivost 
okol·i 35.000.000 enot. 

če .sedaj p11imerjamo :zJmog-ljivost •stare ope
kavne, ki je Jeta 1949 naredila 4.300.000 enot, 
v ·letJih 1963- 1969 največ 8.000.000 enot, lani 
pa je .zaradi gradnje rnove avto ceste irzg:u
bila nekaj suš11n:ic in tako dosegla le pro
izvodnjo do 7.500.000 enot, 'Vidimo, da bo 
pridobitev e gradnjo nove opekarne res ve-
Uka. · 

K.M. 
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Bolniški 
izostanki 
v letu 1973 

, , Pop1:ečen odstotek dzostainkov v letu 1973 
je ibiJ ·V 'Obratih na Vrhniki 4,6, v obratu 
šmartno pa 4,8. 

V prirrnerjavd z letom 1972 je b il bolniš·ki 
stalež malo rrnanjš·i. , 

Ce se p~ primer.jamo nav;Zven, pa je od~totek 
bolni·š'k:ih irzostankov IIJ'P~bližno isti, kot je 
običajno na .področju s·kupnosti zdmvstve
nega zawarova:nja delavcev Ljubljana. 

Iz razpredelnice o •Številu izgub ljenih delov
nih dni <in š•tev.~la primerov bolezni vidimo, 
~la je največ delovnih dni izgub~jenih za_ra~i 
jJoŠikodb imen dela, nato zaradi boleZJm clJ
,flal in pa r.zaradi poškodb pri delu. 

kte,i:iki -i~g·i.ib~jenih delovnih dni in štev.ilo 
primerov bolezni (v•si obrati): 

l. Poškod,be •izven dela 
2. Bolezni dihal 
3. Boškodbe pri delu 
4. Bolezni kosti in gibal 

5. Komrpliikaoije nosečnosti 

Delovni 
dnevi 

4695 
3321 
2998 
2299 

in splavi 1717 
6. Bo•lezni kože •in pod
, ikoŽJja 
7. Bo,lezni prebavil 
8. Grdpa 
9. Nega in 'spremstvo 

10. Bolezni led~ic .i;n •sečil 
11. Psihično-rpsihonevrotične 

motnde 1er motnje 

1660 
1387 
1288 
1231 
1163 

osebnosti 1013 
12. Bolezni živčnega s[stema 924 
13. Bolezn<i spolovi.l, rodil 716 
14. NailezJji;ve ibolezn<i 551 
15. Drugo in neoznačeno 500 

Delovni 
dnevi 

16. Boler.zni srca i.n ožilja 449 
17. Novotvoi'be 411 
18. Bolezni krvi 277 
19. A•lergične-endokrine bo-

lezni motnje metabolizma 185 
20. Porodnice 11339 

Skupaj: 38114 

S'k!LLpaj 
porodnice 

38114 
- 11339 

26775 

štel( il O 
primerov 

256 
414 
141 
184 

139 

147 
206 
130 
309 
108 

43 
71 

110 
44 

113 

št. 
prim. 

39 
10 
15 

10 
103 

2592 

Poprečno število zaposlenih v ·vsem podjetju 
v letu 1973 je bilo 1794. 
Na enega zaposlenega :pa .je bil~ 14,9 ;izgub
ljenih delovnih dni vbrez porodmc). 
V Jetu 197<2 je billo 15,3 . izgubljenih delov
nih , dni na enega zaposlenega. V letu 1971 
je bilo 14,4 li!zgubljenih :delovnih dni na ene
ga: zaposlenega. 

BOLNišKI IZOSTANKI PO OBRATIH: 
Na enega zaposlenega je billo v posameznih 
obmtih naslednde število izgubljenih delov
nih dni (brez porodnic): 

l. Galanterija - 22,9 (skJupno 1839) predvsem 
zaradi: 
- nega in spremstvo 
- .psihičnihcpsihonev.rotičnih motenj •ter mo-
tenj osebnosvi 
- bolezni dihal 

2. Usnjarna Vrhnika - 16,7 (skupno 13950) 
pred·vsem zaradi: 
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- poškodb izven dela 
- bolezni dihal 
- poškodb pri delu 

3. šmartno - 14,2 (·skupno 8306) predvsem 
zaradi: 
- pošikodb iz:ven dela 
- poškodb pri delu 
- boleQ:ni kosN - gibal 

4. ščetinama - 12,1 (skupno 728) predvsem 
zaradi: 
- ;psihičnih-psihonevrotičnih motenj 
- bo:lezni ikos1ti in .gibal 
- bole2mi prebavil 

5. Konfekcija Vrhnika 10,2 (skupno 593) 
pred!Vsem zara:d.i : 
- bolezni spolovH in ·rodil 
- nega <in sprem•s•tvo 
- bo•ler.zni kosti >in gibal 
6. Pomožna dejavnost Vrhnika - 7,6 (skupno 
748) predlv:sem zaradi: 
- rpoškodlb pri delu 
- boJezni kosti in gibal 
- poškodb jQ;ven dela 
7. Uprava - 7,4 (.skupno 611) predvsem za· 
mdi: 
- bolezni krvi 
- bolezni diha,! 
- pošikodb izven dela. 

Iznad ;poprečda podjetja (14,9 delovnih dni na 
enega) :izstopata galanter.ija in usnjarna 
Vvhniika, šmartno je na ravni vsega rpod
jetja, mru.11j bolniških i:zostankov pa je v šče
tinami, konfekdji Vrhnika, rpomožni dejav
nosti Vrhni1ka - najmanj v upravi. 

Naši 
dobavitelji 
Hoechst 

Del tovanze Hoechsta - v ospredju središče 
za raziskave 

Kot ponavadi, bom v kratkem samo opisal 
mesto Frankfurt na Majni (nem. Frankfurt 
am Maan), I]J.otem pa samo. združenje 
HOECHST in naše sodelovanje s to veliko 
tovanno. 

Samo mes·to Frankfurt leži v bližini izliva 
Majne v Rajnu v federalni enoti Hessen. 
Mesto je važno rečno :križišče, industrijsko. 
trgmnsko, ekornomsiko in .Jml1:urno •Središče te 
poknujine. Frankfurt je nadalje znan :po ve· 
lilkih sejmih, lki dih tu prirejajo. Industrija 
je osred01točena ;pretežno ;v predme~tjih, kor 
so Hoechst, Gdesheim in druga, ·ter na lu· 
škem podrooju ob Majni. RaZJv.ita je pred
vsem kemi·čna indll!strija, strojna, avtomo· 
bi:liSika industrija, industrija usnja, tek!s.tilna. 
konfekcijska, optična, živilska industriia in 
druge. Franikfuvt je veliko zračno k1•ižišče 
z enim od ;na,j.večjih ·leta!lišč v Evropi. 
Kot sem uvodoma .p01vedal, 1e Hoechst v 
predmestju Frankfurta v Hoechstu. Ta del 
podjevja ]e ra>ZJmeščen na levi in desni obali 
Majne na površini 4 km_2 • Hoe<:hs.t. kot zdru: 
ženje ima poleg sestr.Siklh .pvdJetiJ v Evro,p.1 
(Frandja, Vel. Bnitanija, Italija, Nizozemska. 
AlV'stTija španija) proi:ZJvodna sestrska pod· 
jenja •Še '·v Severni Ameriki, Latin~ki Ameriki 
·(Argentina, Braz.ilija, Mexiko) , v Aziji (Indija . 
Japonska) in v Afriki. 
če si ogledamo celotni Hoecbst v s:-etu v 
števil1kah, je sHka •za leto 1972 nasl.edJ?~~: 

v mth.J ." Di\1 
13.563 
7.893 
1.468 

470 

ceLotni bruto promet je bil 
od tega >iaven ZR Nemčide 
invest-icije so •ZJnaša•le 
od •tega izven ,zR Nemčije 
sred!st;va za razis!kave 
skupno š·tevilo zaposlenih 

452 
146.320 

Proizvodnja Hoechsta. je usmeL-jena pred
vsem na naslednje ,skupine: 
- Neorcransike kemikalije (klor, Na-lug, fos
for, ž,vepJena ki,slina, Ca-kai'bid in drugo,) . 
- Orgamke kerrui,kalije (gHkoli, topila, oxi· 
produkti, eter, a1koholi in druge), 
- Oddelek plas.tičnih mas in tvos.kov (poli':'i · 
nHacetat - Hostalen, Hostalen PP, Hostah t. 
Hosrtaform, Hostyren, ostaflor, Hostaset in 
drugi), 
- Barve in pomožna sred~tva za vse vrste 
industrije, 
- Ten;zidi in porriož,na sredstva za razne 
industrije, 
- Umetne smole in •Surovine za · Jak-inclu· 
strijv, 
Folije in repro-<tehn~ka za nešte:o vrst p ro· 
izvodov, 
- Oddelek farmacevtike, 



- Zaščitna sredstva za kmetijstvo, 
- Vise >Vrste fosfatov, oglj~kovi in grafitni 
p roievodi, 

- Oddelek industrij.skih rplinov 1n oddelek 
1ehnike varjenja ter inženirski biro za na-

. cr tovanje in ,gradnjo objektov. 

Veli'ko proiq,vodov, ki jih izdelajo v Ho
echs.tu, je v Jugosla'Viji zelo znanih in jih 
veltko uporaJbl~aJjo . Najbolj so verjetno zna
na TREVIRA vlalkna, ki jih uporablja tekst·il
na indiuJS,trjia !PO iVisej .Jugoslaviji ·v mešanici 
z ostaUmi Vilalkni .za i•ndelavo oblačiL 

V zadnjem času tovarna Hoechst vlaga ve
hko s vojih !Sredstev >uudi v Jugoslavijo. Tako 
obratuje v Kop11u tovarna raznih emulzij 
za vr·sto indus·tri:j v Jugoslav.i!ji, kjer je ·V•lo
zenih 490/o !Sredstev od Hoechsta. Prav -tako 
bi morala začeti s 1proizvodnjo nova •tovarna 
,, okolici Beograda. 

Od 
vsepovsod 

Tovan1a obutve Borovo 

vsega izdelanega zgornjega usnja ze bilo zeio 
slabe kiva>litete oziroma nezadovol.ji·vo izde
lanega zaradi pomanjkanja modernih usnjar
skih ·sredS>tev •za dodelavo. Zaradi t ega je bil 
sprejet načrt o pospešeni gradnji usnjar
sk!ih obratov in za to leto 1974 so za to 
odobrena sreds·t'Va trikrat večja \. primer
javi z letom 1972. 
leahter Jan. 1974 

Rekordno leto za turški izvoz usnjenih iz· 
delkov 
I·stambul: Usnjene konfekcije je bilo lani iz
voženo za 20 rnHijonov dolarjev, kar pred
sta>VJja rekordni izvoz. Leta 1965, 1ko ·so pričel i 
i-zvažati, •SO .imoziU Ile -za 20.000 milijonov do
larjev. Največ .so 1>zvozili 'V države evropskega 
skuiPnega trga, in sicer rza 8 milijonov dolar
jev za 7,3 miJijonov dolarjev v ZDA, ostalo 
v druge države s prostim devizni.m plačilom. 

je odprla nov obrat za ikrojenje zgornjih 
delov obul!ve ·v Lovasu blirzu Vukovarja. Stro
ški so bili 5,6 milijonov N din. Gradnjo sta 
sofinancirala K!met1j,ska zadruga iz Lovasa 
in Zavod •za •zaposlovanje. Trenutno zapos
lujejo sto delavcev, v kra tkem jih bodo spre

Tov~rno ~oechst Z<l;St?pa v Jug~~lav.iji !ZU- jcli še sto in letno nameravajo izdelati Fiat naročil umetno usnje na Madžarskem 
nan.Jetrgovl!l1sko pod:Jel:Je JugohemiJa - Beo- 800 000 parov crornjih delov za obutev Dunaj (VWD) ob koncu Ieta je bila v mestu 
grad, ki ima svoje .predstavništvo še v Za- · " · · Gyoer na Madža11skem •sklenjena pogodba 
grebu, Ljubljani, na Reki in v Skopju. Načrt Borova za leto 1974 ~ctit:a"li~ avtomobilskim združenjem 

In še n~~aj po~atkov g~lede_.sodelovanja med N~w načrt proi~vodnje~l-0tCJl9'14- P?- &1~!/~a d:ba;o s!;}-~~~~1~s~~~~,~~k~~~1i 
Industnno usn]_a VCJ:-l~nrka 'H1 Hoechs.tom. 3--l'P:Jeil n_a o~r~~.em-DS in ": 2? TOZD.- Je 4 rnili.jonov dolarje~~tno u~nje mora biti 
rovarno };odeluJ<?m~. ze 1vrsto •let ze~o dobr~ ~~se?aJ naJ~eCJ;t, .odka!: podJetJe obst~~a. Po dobavJ:jeno do konca Ieta '1974. 
m us,pesno .. NaJVeCJa pos~avk~ pn dob~v1 IZJaVI gen. d!r. I>nz. Y?Jtsiava Roksan~:hca bo- L + H 4174 matena>lov Je vsekakor IPromemt LD za J.m- do zaposlem naredth v 249 delovmh dneh . • 
pregnacijo velurja, v zadnjem času pa nam 9,7 miHjonov usnjene in PVC obutve, od tega Konyukturna sluzba 
občasno dobav>lja .še druge materia>le, kot bo šlo v iz.voz 25 mi1ijonov parov; 8,7 mHi-
so sredst•va za odmakanje oziroma emulgi- jonov gumijaste, 18,5 tisoč ton pnetm1atike 
ranje, anilinske barve, možnosti pa •so še za in 11 ti.soč ton ra21nega gumijastega •tehnič
clobavo raznih vrst sredstev za maščenje. nega blaga. Vloži>li bodo znatna •Sredstva v 
V letu 1973 smo od rtovar:ne Hoechst uvozili razširjanje zmogljivost•i in v nove objekte, 
raznih ma1erialov v vrednosti nad 700.000 predv·sem ·v dokončanje gradnje nove tovar
DM. ne avtomobiJiskih gum z 12)mog1jivostjo 30.000 
V zadnjem času opravljeni razgovori in pa iz- ton letno. Računajo, da bodo rastoče cene 
vedeni poizkusi so pokazali, da bi lahko surovin pokrili ,z večjo rproduktivnostjo in 
od :tovarne uvozi.Li veli!ko več kvalitetnih največjim koriščenjem notranJih rezerv. 
materialov za potrebe ,predelave svin}skih 
in ostaHh kož, seveda v kol>i:kor ne bo seda
nja kriza >in pa <veltko povišanje cen to •pre
prečilo. Seveda so vsa predvidevanja in na
c.r·tovanJja nemogoča, čas bo pokazal možnosti 
se tesnej-šega sodelovanja v prihodnje. 
A.SOKAč 

Kako smo 
poslovali v 
mesecu 
januarju 1974 
Proizvodnja po obratih 
Usnjarna V>rhnika 198.285 m' 
ščetinama 7.827 kg 
Usnjarna šmartno 80.101 m' 
Kr.znarna šmartno 19.305 m' 
Usnjarna šoš-tan1 -samo .svinj. 83.334 m ' 
Poraba usnja in krzna v konfekcijah 
Konfekcija !krzna Š!I11artno 1.651 m' 
Konfekcija usnja šmartno 6.993 m' 
Konfekdja usnja Vrhnika 5.983 m' 
Galan:ter.ija Ljubljana 3.290 m' 
Realizacija 
Usnjarna Vrhni,ka in ščeti. 
narna 26.048.359.80 N din 
Usnjarna šmartno, 
Krznarna in Konfekcija 
Galanterija Ljubljana 
Prodajno Slkladišče Lj. 

skupaj 

18.774.551.50 N din 
749.212.15 N din 

1.779.533.65 N din 
47.351.657.10 N din 

Izvoz v januarju - 765.367 dolarjev 

Poprečni OD 
P01prečni OD je .znašal za 184 ur za mesec 
januar 2.222.70 N din na enega zaposlenega. 
Bolniški izostanki 
Na enega zaposlenega smo imeli v mesecu 
jauarju zaraJdi bolniških izostantkov (vključ
no rtudi porodni•š:ki dopust) 1.78 izgubljenih 
deJovnih dni. 
Blaževic L. 

Manjša proizvodnja volne v Avstraliji 
Avstra1ski .stati!stični urad ocenjuje, da bo 
v letošnjem •letu !Padla rproirzvodnja volne 
najmanj za 36 mil1jonov kg na 701,1 mi.Jijo
nov ·kg. V se:wni 1973/74 je število ovc za 
striženje padlo od 155,64 mi1ijonov na 149,67 
milijonov, po.prečna teža enega runa pa je 
porasta od 4,14 kg na 4,25 kg. Avstralska kor
poraoija za volno predvideva, da bo prišlo 
na tržišče le 325 miHjonov ·kg volne, 22 mili
jonov kg pa bo ·prihranjenih za prodajo v se
zoni 1974/75. 
Ekonomska po1it.1ka 28. l. 1974 

Nova krznarija v Pescari - Italija 
Tovarna Salvatore je v Pescar.i postavila no
vo krznarijo .za barw10 krzno. Letna proiz
vodnja bo znašala 50.000 m' pelc velurja, 
50.000 m ' barvane ,krznene podloge >in 50.000 
m' bele podloge za oblačilne namene in spe
cia-lno obutev. Stroški gradnje in opreme so 
znašali 480 milijonov lir. 

Italijani bodo izdelovali čevlje v Maleziji 
Tovarna ITALASIA iz Milana gradi v Kuala 
Lompurju čev;}jarsko tovamo v kooperaciji 
z MALACCA State DevelQpment Co11p, J<i bi 
imela 40 "lo delnic. Stroški bodo znašadi 2 mi
lijona dolarjev. Začetek ·proizvodnje bo pred
vidoma sredi letošnjega leta. lzdeloval>i bodo 
pretežno čev·1je za izvoz. V Malezij·i je 16 
čevljaPskih tovarn, naj1večja med njimi je 
Bata v mestu Klang, ki e:aposluje 1200 de
lavcev in tedensko naredijo 140.000 rparov čev
ljev. Dr.uga naj•večja čev,ljarska tovarna pod 
dr-žavnim pokroviteljstvom je bila ilgrajena 
sk:,upaj z usrrjarno v 1kraju Petaling Jaya. 
Ima 6 tovam za gumijasto, 23 tovarn za us
njarsko in . 17 tovarn za plaJStično obutev. 
Vseh 46 čev~jarn zaposLuje 2350 delavcev. 

Ruska proizvodnja porasla za 7 ~/o 
Lanska ruska čevljarska proizvodnja je zna
šala 690,4 mHijonov parov, 7 9/o več kot leta 
1972. Za leto 1975 načrtujejo 830 milijonov 
parov. Na zače1fku >tekoče petletke (1971- 75) 
je bilo na novo zgrajeih 30 in rekonstruira
nih nadaljnjih 39 čev;ljarskih tovarn. Danes 
je sik.upno 240 tovarn, 'ki zaposlujejo 400.000 
delavcev. Obut·venih zmogljivosti ne doha
jajo investioilje v usnjanslbv;u - rpredv.sem v 
zgornje kromovo usnje. Več kot polovico 

Program 1 n . izhodi.šča 
za financiranje 
zdra,vstvenega . . 
zavarovanJa ~n 
varstva v letu 19 7 4 
na področju skupnosti 
zdravst'teneg·a . . 
zavarovanJa ~n 
varstva Ljubljane 

Zdrav·s~veno .vaPstv;o na ljubljanskem območ~ 
ju izhaja ,zlast.i iz obstoječih zdravstvenih 
zmogljivosti in njihove mreže ter učinkovite 
izkoriščenosti, iz bioloŠike in poklicne oziro
ma interesne .in ZC~~poslitvene sestave prebi
val1s·tva ter ·prevladujočih nnačilnosti obolev
nost•i na ljubljanskem in na posameznih ož
jih območjrh, posebno z gledišča vpliva na 
produk!t~vnost pri delu, .k:,ot tudi iz prizna
nih 1Standa11dov in normativov v zdravstvu 
skladno s stanjem in rastjo zdrav,stvenega 
varst•va ozir01111a ndravstvene dejavnosti in 
mreže zdrav;s·tvenih !Zmogljivosti za zadevno 
področje in območje dela. 

Za obseg zdravstvenega varstva na ljubljan
skem območju je bistveno, da mora zago
toviti doseženo raven iz 1973. leta v soraz
merju z dogovorjeno ra•stjo spričo novih 
zmogljivosti .in sodobne tehnologije oziroma 
inppolnitve .mreže ·zdravstvenih nmogljivosti. 
Upoštevati je treba •Še normalno povečanje 
števila ·prebi·valstva in bolj pospešeno uve
ljavldanje pravic iz zdravstvenega zavarova
nja ikot posledice izenačenih pravic do zdrav
stvengea va11stva kimetov in delavcev ter več
je zdravs~vene !Prosvetljenosti oziroma zah
tevnosti prebivaLstva. 
Tako opredeljene posebnosti so odločilne tu
di za prilagodi-tev obsega zdravstvenega var
stva družbeno ekonomskemu razvoju področ-
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PRISPEVNE STOPNJE 
Za zavarovanje delavcev: 
Bruto stopnja prispevka: 
~ za zdrav. zavarovanje 7,36 8,23 
- za nesreče pri de1u, 

poklicna obolenja in 
za investicije v ZJdrav-
s tvu 1,21 1,30 

- za pr~nos iz občin. 
0,05 proracunov 

- SkJupna obremenitev OD 8,57 9,58 

ja, upoštevajoč okvire za splošno in skupno 
porabo, skladno s predvidenim gibanjem druž
benega proizvoda in družbeno dogovorjeno 
rastjo splošne in !Skupne porabe na področju 
glede na gibanje družbenega 'proizvoda. 

II. Prednostne naloge zdravstvenega varstva 
l. Izboljša naj se celovito varstvo pri delu, 
predrvsem aklti'VIno zldrav,stveno varstvo de
lavcev. zlasti v doslej zanemarienih gospo
darskih panogah, kot tudi zdravstveno var
stvo udeležencev aJl~tivne telesne !kulture . V 
tem pogledu je •treba razvijati enotno me
todologijo ugotavljanja, spremljanja in 
ukrepanja, kar je Siposobno uresničiti orga
nizirano uveljav,ljanje medicine dela in šport
ne medic·ine v vseh nj-unih pojavih, in še 
zlasti analitiiko proučevalne naloge '\lpliva de
lovnih po.godev na zdravstveno stanje de
lavcev 'v področju. 
2. Omogoči naj .ge hitrejša rast zobozdrav
stvenega var-stva, p11i čemer mora nadaljnji 
smotmi raMi predšol1skega in šolskega zobo
zdravstva slediti še krepitev zobozdravstve
nega va11stva odraslih. Treba je v tem enolet
nem obdobju [predv1deti sorazmerno izbolj
šanje sestava rudele:žJbe 1te oblike zdravstvene
ga ·varstva v sredstvih zdravstvenega zavaro
vanja. 
3. Zagotovi naj se smotrnejša in učinkovi
tejša rast SiPeciaJ,istične ambulantne dejav
nosti Ila stroke, v ik.aterih je nezadostnost 
rednih ordinacij oziroma ordinacijskih ur 
najbolj pereča in se kaže v neustre=em 
številu obiskov ter .dolgi čakalni dobi. K 
temu sodi ustre!Z!nej·ša r~oreditev kadrov, 
bo1j.ši izikoristek 1n izpolnitev opremljenosti 
po potrebi -še večja krajevna razčlenjenost 
mreže specia!lis,tionih ambulant. Program od
·prave oziroma posto,pne omejitve čakalnih 
dob naj zajame •z·lasti očesne, nevropsihi
atrične, ortopedske, urološke, nevrofiziolo
ške, . internistične in rentgenske ambulante 
ter nuklearno medicino, in sicer približno za 
16.000 bolnikov; od tega 13.250 čakajočih bol
nikov v oktv·iru specialis-tične ambulantne de
javnosti kliničnih bolni,šnic ter okrog 2750 
pacientov v okviru šir-še oziroma bolj po
Sipešene speciaHstične ambulantne dejavnosti 
drugih hospitalov in zdravswenih domov. 
4. Ukrqpa naj se tako, da Ibo kadroov;sko za
sedena -in ustrezno opremljena mreža osnov
nega zdrav.stvenega varstva pov:sod, kjer so 
zanjo podani ;pogoji, lki jih narekujejo uteme
ljene 'potrebe prebivalstva s1kladno s poseb
nostmi po obolevnosti in prebivalstvu, pro
metnih razmerah in podobnem. V tem po
gledu gre za zasedbo obstoječe mreže in za 
njeno dO[pollnitev, ko je potreba nedvomno 
dognana. 

S. Postopoma .je potrebno razvijati in izpo
polniti nego bolnika na domu, upoštevajoč 
tudi . nujno rast zdrav-stvenega va11stva sta
rostnikov nasploh in še posebej v njihovem 
domačem okolju. 
6. Razvi1a naj se aktivnost za organizirano 
zdrav.stveno ,prosveto in zdravsweno vzgojo, 
upoš-tevajoč zadevn.o družbeno ,pomembno 
deja,VIIlost Rdečega križa Slovenije,. kot tudi 
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s postopnim Vlk<ljučevanjem organizacij zdru
ženega dela zdravstvene dejavnos·ti v področ
ju na način, ki naj omogoči že v tem eno
letnem obdobju uresničenje najpomembnej
ših nalog glede na potrebe in možnosti na 
posameznem ožjem območju. 
III. Okvirna ocena dohodkov in izdatkov za
časne skupnosti ZZV Ljubljana v letu 1974 
(izhajajoč iz reali<zacije za leto 1973) 
Predlog strokovnih s·lužb skupnos·ti je bil že 
obravnavan na področnem po-svetu, ki ga je 
sklicala Mestna konferenca SZDL Ljubljana, 
in na začasni s>lmpščini in skupnosti. Skle
njeno je bi·lo, da se vsi trije predloženi pro
grami obravnava'jo, ker je le z njimi dose
žena celovitost .programa. 
Skupna potrebna sredstva za financiranje 
vseh treh programov znašajo 1,206.260.00 di
nm-jev; samo za program A pa 1,140.310.000 
dinarjev. Upoštevaje TEMELJNA izhodišča 
RESOLUCIJE za leto 1974, po kateri se sme
jo povečati izdatki za skupno in splošno po
rabo 18,4 "lu, ne bo možno kriti niti potreb za 
program A. 
Izračunru1e stopnje prispevka se nanašajo na 
dosedaj še veljavno konstrukcijo bruto oseb
nega dohodka, ki pa bo verjetno z novimi 
predpisi spremenjena. 
Omeniti je, da znaša primanjkljaj skupnosti 
v letu 1973 85,568.100 dinarjev, ki ga bo treba 
pokriti z dodatno prispevno stopnjo v višini 
0,86 Ofo na BOD. 
Upoštevaje program A + B + C + primanj
kljaj iz leta 1973 bi znašala prispevna stop
nja v letu 1974 - 11,05 Ofo na BOD. 
Veljavna višina pr~spevne stopnje za zdrav
stveno zavarovanje in varstvo v letu 1974 bo 
znana, ko bodo izvedeni in podpisani DRUž
BENI DOGOVORI ter samoupravni spora
zumi. 

Na novo upokojena člana kolektiva v šmart
nem - Franc Stopar in Francka Pregelj z 
vodjem usnjarne inž. Malijem · 

Prišli - odšli 
V mes~u januarju 1974 se je v delovni or
ganizaciji IUV zaposmo 13 delavcev, 26 de
lavcev pa je prenehalo delati. 
TOZD usnjarna Vrhnik;a: 
prišli: Sofija Mesarič, Darinka Vampel 
odšli: Mujo čovic, Andrej Krašovec, Magda 
Vadnau 
v JLA: Boris Artač, MaDjan Kavčič, Stanko 
Krašovec, Mihael Mi<všek, Boris Rus; 
TOZD usnjarna šmartno: 
prišli: Franc Bric, Marija Lupše, Alojz Motoz, 
Beno Pevec, Anton Pregelj, Ignac SimonoiC, 
Avgust Sikubic, Janez Verbaj-s 
odšli: Fani Pre.geld, Franc SJto.par, Fe1tks špe
lič, Albina Vogrinec 
v JLA: Anton Jakopič, Alnton Jurič, Alojz Mi
klavčič; 
TOZD lgrad Vrhnika (gradbeništvo): 
prišli: Stani,slcw Gostiša, Anton Pranj.ic, Jago 
Pranj·ic 
odšli: Milan Andelic, Adi! Brkic, Aljo Dedic. 
Radenko Kulburic, Mustafa Puškar, Branko 
RaldanoviC, Miros,lav Savic, Milorad Stojnič ; 
TOZD trgovska mreža v Ljubljani: ' 
odš.J.i A'lojz Nadrah, Rudi šeŠiko, Janez Zavrl. 
- v TOZD l.grad Vrhmka (o.pekarna) in v 
TOZD ma-loprodajna mreža v Ljubljan1i n i 
ni nihče v1s-topil, (Prav tako tudi nihče ni pre
neha,] delati. 
J.B. 

M.edsebojna 
razmerJa 

Odbor je, kot vsak mesec, pregledal rezul
tate gospodar~enja podjerja. 
Za v11hniško usnjarno 1so ugo.tovi<li, da je bila 
proi-zvodnja v danuarju za 50.000 m' manjša 
kot januarja .Jani. Nižji je poprečni dnevni 
naJmok, ob .tem pa ima usnjarna zaposlenih 
več delavcev kot lani. Nižja je tudi poprečna 
prodajna cena, kar pomeni, da je bilo usnje 
izdelano v s'la!bših sortimentih in slabšem 
aso11timentu. Nižji, kot v prejšnjih mesecih , 
je bH •tudi izvoz. 
ker ;se takšna rast posloVi11ih rezul-tatov na
daljuje že iz zadn~ih nekaj mesecev leta 1973. 
odbor meni, da morajo odgovorni delavci 
vrhruške usnjarne najenergičneje ukrepati -
od zaostritve discipline, or:ganizaoijskih in 
kardrovsikih sprememb, do zaostritve nadzora 
kvalitete ·in ;Siprememb na [pOdročju še bolj 
namenskega usmerjanja predelave rusikih 
svinjskih kož, da 'se bo zagotovila boljša 
lwal1teta •in s 1tem ·pobo1jšanje pos-lovnih re
zultatov. Seveda pa odbor ni mnenja, da je 
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samo od delawcev na odgovomejših delavnih 
mestih odvisno, ka:ko bomo uspeli · izboljšati 
delovne rezultate, pač pa je prav od s'leher, 
neo-a olana kolektiva, od njegovega odnosa 
do"' dela in tovarne odvisno, s kakšnim uspe
hom bomo zaključili letošnje leto. 

Glede letošnjega obsega proizvodnje vrhniške 
usnjarne je odbor menil, da ga ne bi zmanj
ševali, niti ,povečevali. Znižarje proizvodnje 
bi podražHo m' ie;delka in bi bila zato takšna 
usmeritev v i·skanju rešitev iz sedanjih težav 
ne51podbudma. Ker konjukibura v svetu •po
pušča, so 1kupoi bolj natančni, __ hočejo bl~gC! 
v takšni 1kvalHeti, kot smo ga Jim dobavljali 
včasih. Zato naj bodo ·v<Sa prizadevanja ~~s
merjena v doseganje ·ta:kšne >Nvalitete usnJa, 
s ·kakršno bodo .zadovoljni inozems'ki kupci. 

Položaj usnjarne S~antno je z~dnje m~sec;e 
boljši. Povpraševan!Je .po goveJem usnJu Je 
uo-od.no. To lahko . ,pričakujemo tudi v nasled
nfem obdobju in je ~reba naj,~i možno~t~. za 
povečanje proizvodnJe - vsaJ na 1 miliJon 
m' ·letno. 

V krzma1111i letos ni kalkšnih posebnih mož
nosti za povečanje proizvodnje, p;:~delavo 
divjači:ne pa bo treba zaradi podrazitve. su
rovine zmanj.šati. Za krznarno bo obvelJala 
usmeritev, da je treba ople!llenitit~ . slabše 
vrste surov.in in s·k!upno z oblikovalci m pro
dajno .ss}užbo najti možnosti za njeno pro
dajo v končnih i:z:delikih. 

Ta:ka usmeritev !Velja tudi za usnjeno kon
fekcijo, kjer naj bi v ustreznih vzor~ih našli 
možnosti rza končno obdelavo slabših velur
jev. Zanimanje rza usnjeno konfekcija je 
prec!Jvsem na inozemskem tržišču zopet po
raslo, sporne 1so le naše cene, ki so pre
visoke. · 

V ,o-alante11iji je treba opraviti korenite pre
mi,ke, da bo .tudi ta obrart .postal donosen. 

Proizvodnjo ščetimarne je treba čimbolj po
večati, ker je šče·tina zelo iskana. 

Odbor je pregledal potef'. dosedanjih pri
praN,ljalnih ~el rza gr::udnJO n<;we . opekarne. 
Projektant m glavni dobaV'ltelJ opreme, 
twdka .Putim iz Haiije, bo v štirih mesecih iz
delal vse potrebne projek!te za _gradi;jo ope
karne, tako da lahko z gotovostJO racunam:o, 
da bo opekmma začela obratovati v :prvih 
mesecih leta 1975. Predračunska vsota za 
novo ope~car.no ostane nespremen:i_ena -:-:
okroo- 7 mHija11d S din. Pri .letni proizvodnJI 
35 mrlijonov normalnih opečnih enot bo zna
šala •prodada 2,8 milijarde S din, akumula
cija pa je predvidena v višini 40 Ofo. 

Za delo na razilskavah in razvoju opelcars,tva 
je s·prejel v delovno ra.Zlmerje inž. Alek•sandra 
Dek,levo. 

Odbor je obravnaval možn?sti nadaljnjega 
sodelovanja s Tovarno usnJa šoManJ. Ker 
po tolmačenju mero_d~j~ih republiških org~
nov o-,lede na dosedaJ ze rzvedene ·Skupne pn
prav~ 'Za pr1ključitev TUš k IUV ni noben~h 
ov.ir za pri!klju6tev po starih predpisih, Je 
odbor sklenil naslednje: 

- strokOIVtlle službe IUV in TUš naj pripra
vijo osnutek sporazuma o priključitvi, k•i ga 
bo potem obravnaval in potrjeval naš de
la·v.ski svet. 

Osnutelk sporazuma o prik.Jj,~čitvi naj _):>o se
stavljen po Hstih osnovah m temelJih, za 
kakršne smo se dogovarjali dos•lej in so biH 
sprejeti na naših saJIDoupra:vnih organih. U~o
števa naj določiia pogodbe .o poslo~!lo-tehmč
nem •sodelovanJIU s TUš In dolocda samo
upravnega :sporazuma o združevanju TOZD 
v delovno organizacijo IUV. 

• 
Odbor je spr:ejel sklep, da bo ob. Sejmu 
mode v LjublJani (do konca februarJa) o.rga
ni~Zirana revija za morebitne kupce usnjene 
konfakcj~e iJ! ~ruanterije. Pr~pravljena :bo ko:
lekdja cenejŠih v.zorcev, ki bodo pnvlačm 
za kwpce. 

V~·hnika, S. februarja 1974. 
(iz zapisnika) IK 

f(onjiček 

Staneta 
Matič iča 

Z astronomija se ukvarjam že ':rsto let. 
Večji del prostega časa sem :porabil za pre
biranje rtovrstne Hter~ture, istočas~o pa sem 
počasi opremljal SVOJO opazova:Lmco. 

Kot član astronomske sekcije, ki deluje v 
Ljubljani pod vods1lVom tov. Frana Dominka, 
sistematično pregledujem _nebo z astrOJ.?.Om
skim daljnogledom lastne •Izdelave. J?a bi. d?
bili vsaj priJbli~no ;predstavo o 'Vel~k~sti ~n 
moči daljnogleda, naj !pOVeJ? to, d~. Je JJns~ru: 
ment vi,sok tri metre, ze •pr.I 'srednJI rpovecav1 
pa popolnoma z lah~ot? loč!, na. dalja:ri d':eh 
kilometrov, borove Ighce; ce bi tedaJ pnle
tela na bor .čebela ali •kakšna druga žužel:ka 
te velikosti, bi jo seveda videli. 

Pa pustimo čebele in iglice ter poglejmo, kaj 
v·idimo z daljnogledom na nebu. V popolnC!
ma jasni bre:llmesečni noči boste Ie z naJ
večjo teŽavo našteli s prostimi očmi 3000 
2lvez;d. Skozi <tak inštrument ·jih vidimo okrog 
dva milijona. Vidimo vse planete razen Plu
tona, pribli~no 7000 meg.Uc itd. Popolnom~ 
razm;nljivo je, da tudi ;k~me!e .mnogo preJ 
opaz1mo, kaikor s prostimi ocm1. 

Prav o teh telesih je bilo v zadnjem času 
mnogo zapisanega, saj skoraj ni človeka, ki 
ne bi :slišal za KohOUJtkov komet. 

~ričakovali 1smo izredno .repatico, vendar je 
bilo iz kasnejših J;>oda;tJkov videti, da ta n~ bo 
tako svetla, •kot Je bllo napovedano. KaJ so 
praw:aprav kometi .in zakaj se astronomi lah
ko zmotijo v napovedih njihove svetilnosti, 
bi vas informativno ,seznani'l v . tem prispev
ku. 

S stopnišča usnjarne na Vrhniki - za 
vsakogar nekaj 

Nekoč so se· ljudje bali •kometov, saj so jih 
imeli :za 10nanilce ilaikote, bolezni in drugih 
nesreč. Danes res ni treba nikomur več tre
peta~i ob misli, da ga Ibo repatica š-vrknila 
s svojim repom po zadn~iplati, ali mu morda 
podrla hi·šo, saj je astronomija razložila na
ravo ·teh popotnikov. Glede veHkosti in zgrad
be kometov ali zvezd repatic, kot jih tudi i
menujejo, vemo, da je nj.ihovo jedro sestav
ljeno iz mamjših in večjih delcev, katere ve
žejo med seboj sublimirani razplinjeni) plini. 
Ta:ko jedro, sestawljeno iz množice peščenih 
zme, lahko doseže veHkost več •kilomet·rov. 
Ko pride v bližino 1sonca, se .zaradi toplote 
obda z oblakom plina, ki ga imenujemo -
glava kometa. Zgodi se, da .take glave po ve
likosti. p,rekašajo ~udi sonce. Pod vplivom 
sončnega ve~ra se iz njih izobHkuje ·rep, ki 
je včasih prav ogromnih razmer, ·saj lahko 
sega prav tja do tirnice našega ~dečega so
seda - Mar.sa. 

Zelo te~ko je vmllprej napovedarti svetilnost 
in velikost kometa, ki . prvič prihaja v naš 
sončni sistem. Vedeti moramo namreč, kašne 
količine plina nosi 1s seboj jedro in ·kako bo 
to reagiralo na sočno svetlobo. To pa je zelo 
težko ugotoviti. Poudarjam, da je problem 
samo s tistimi !repaticami, ·ki še niso bile 
opazovane. Dokaj natančne podatke pa ima
mo o ti·s>ti!h lkometi!h, ki ,se občasno vračajo 
v bližino sonca. Astronomi odkrivajo letno 
od š1tiri do pet kometov, le redki pa so tako 
svetlli, da j.ih vidimo s prostimi očmi. 

Nijhova življenj.~ka doba je .sorazmerno krat
ka, saj so to krhka nebesna telesa, ki kmalu 
razpadejo. Trčenje kometovega jedra z zem
ljo je !Zelo, zelo .redek ,primer in za naš planet 
ni nevarno. 

Naj navedem primer ·iz leta 1872, ko so ra
čuni pokazali, da bo neki komet zadel ob 
zemljo. Namesto . pričakovane nesreče je iz
pod neba o]) istem času padal pravi pravcati 
dež meteoritov ali rzvezdnih utrin!kov, kakor 
jih tJudi nehter.i imenujejo. Kaj . se je zgo-
dilo? . 

Jedro kometa je razpadlo na tisoče peščenih 
zrnc, ki so padala proti zemlji in zgorela v 
ozračju, ne da bi ,prizadela kak!ršno koli ško
do. Urpam, da sem vas delno seznanil s temi 
vesoljskimi poptnilki, .ki že, od 'kar pomnimo, 
obiskujejo naše · sonce. Nekater.i za vedno 
odhajaljo, pa pridejo drugi ter nam s svojo 
pojava ·krasijo večerno ' .in jutranje nebo. · 

S. M. 
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ZA DAN žENA: »Pohiti, pohiti s tem kosi
lom! - Nimam veliko časa, ker moram na 
proslavo Dneva žena!« 

Pismo uredništvu! 
Danes je sobota. Ker imam čas, sem se odlo
čil, da vam napišem pismo. Najprej ves ko
lektiv prav lepo pozdravljam. Veste, meni 
je tu dobro, kajti kuharji vedno dobro živi
mo. Dnevi mi ·še ·kar hitro minevajo. 

Tu nas je precej Slovencev, tako da ni pre
več dolgčas. Ob nedeljah gremo v mesto, 
ki je zelo veliko in moderno, samo, ko bi bilo 
še malo bolj čiSto. Naročil sem si tudi revijo 
Anteno, da lahko preberem malo slovenske
ga. Prav lepo vas prosim, da mi tudi vi po
šiljate vaš mesečni časopis, za katerega se 
vam že vnaprej prav lepo zahvaljujem. 

Vsem skupaj želim veliko sreče ter obilo 
uspeha pri delu in vas prav lepo pozdrav
ljam, posebno pa še strugalce in mokro bru
silnico. Prav prisrčno se vam tudi zahva
ljujem za novoletno darilo, ki sem gabil prav 
vesel. 
Lep pozdrav! 

MARTIN NOVAK 
v. p. 361512 
fJortte Petrov 
91002 Skopje 
Makedonija 

Podpisana Matild'a šnajder, stanujoča v Ver
du 63 a, se iskreno zahvaljujem za pomoč, ki 
ste mi jo nudili v najtežjih razmerah. 
Zato še enkrat hvala. 
Matilda šnajder 

Zahvaljujem se za denarno pošiljko in Us
njarja in želim kolektivu še nadaljnje uspeš
no poslovanje. 
Tovariški pozdrav! 
štefan špendau 
Tov. špendau je upokojenec IUV. Ima 83 let. 
Bil je oddelkovodja v krom dodelavi, od 1951 
dalje pa je upokojenec. 
Oglašajte se nam in še mnogo zdravih let, 
tov. špendau! 
Uredništvo 

Delovni kolektiv osnovne šole Franc Rozman 
Stane šmartno pri Litiji se najlepše zahva
ljuje Industriji usnja Vrhnika za razumeva
nje in pomoč ob novem letu. Sredstva, ki 
smq Jih prejeli v znesku 20.000 din, smo raz
deltlt tako, da smo 10.000 din namenili novo
letni obdaritvi, za drugo polovico pa bomo 
kupili učbenike, ki jih bodo socialno ogro
ženi _preieli ~rezp!ačno! bodisi sedaj, če jih 
še ntma}o, alt pa Jesent- ob začetku novega 
šolskega leta. Vsi, pedagogi in učenci, se vam 
še enkrat zahvaljujejo za pozornost in vam 
želimo veliko delovnih uspehov/ 
Ravnatelj: Jože Grošelj 
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Iz dela 
rokometnega 
~luba Usnjar 
Srrtartno 

Jesen in zima sta skoraj že za nami, prav 
tako pa se je končal pred dvema mesecema 
jesenski del tekmovanja za žensko in moško 
r<?~<_>_metno ekipo Usnjarja iz šmartnega pri 
LitiJI. Uspešno zaključili tekmovanje z rezul
tati v pričakovanju, da si bomo v zimskem 
delu pridobili dovolj nov.ih moči za nadaljnje 
uspešno tekmovanje v spomladanskem delu. 
ženska rokometna ekipa, ki nastopa v slo
venski Hgi,je zasedla solidno sedmo mesto 
moška ekipa paje prav tako uspešno končal~ 
svoj cilj in pristala na drugem mestu v za
savski conski ligi. 

Po končanem jesenskem delu smo se zbrali 
in gledali naše delo in uspehe. Sklenili smo, 
da bomo po kratkem premoru začeli ponovno 
vestno trenirati in da ne bomo počivali. Za 
trer;tiranje nam je na voljo neprimerna, zelo 
maJhna telovadnica TVD Partizan v šmart
nem, v kateri hnajo svoj pouk tudi učenci 
osnovne šole šmartno. v klbu obstajajo . šth:i 
ekipe in si morajo seveda svoje delo razde
liti tako, da lahko trenirajo vsi. Največ tre
n~~~ ž~n~ka ekipa - članice, saj igrajo v naj
VISJI hg1. Obenem z njimi pa trenirajo tudi 
mladinke. Kot sem že omenila, smo zasedle 
sedmo mes•to, 'sicer pa je leSitvica taJkšna: 

ženska rokometna ekipa Usnjarja s trener
jem tov. Brilejem in vodstvom kluba 

LESTVICA SLOVENSKE žENSKE 
ROKOMETNE LIGE 

l. Slovan 9 8 o 1 143 : 67 16 
2. Borec 9 7 2 o 154: 93 16 
3. Gorenje 9 s 3 1 127: 96 13 
4. Steklar 9 s 1 3 96: 85 11 
S. Izola 9 s 1 3 81 : 97 11 
6. Koper 9 4 2 3 96: 82 10 
7. Usnjar 9 3 1 s 87: 99 7 
8. Dobravlje 9 2 o 7 64: 101 4 
9. Eta 9 1 o 8 64: 107 2 

10. črnomelj 9 o o 9 52: 123 o 

Prva~ v jesens~em delu j~ Slovan iz Ljublja
ne, kr se bo verjetno obdrzal na vrhu lestvice 
do konca lige v spomladanskem delu, čeprav 
ffi:U d~la _hudo konkurenco Borec iz Polja pri 
Ljubljam. Na dnu lestvice pa so ostali Do
bravlje, Eta in črnomelj, ki so novinci v 
ligi. Usnjar ima prednost pred temi ekipami 
in upamo, da bo uspešno startal v spomla
danski elel z velikimi ambicijami za čim boljši 
rezultat . 

Rokometna ekipa Usnjar je, kot prejšnje 
leto, tudi letos dobila dvoje povabil za re
publiško žensko reprezentanco, in sicer za 
Cvetko Cerovšek in Branko Nastran. Cvetka 
Cerovšek se je udeležila prvega treninga in 
uspešno predstala prvi izbor in bila sprejeta 
med reprezentantke. Nastranova se je po
škodovala nekaj dni prej, tako da ni mogla 
nastopiti na treningu in je zato izpadla. žen
ska rokomentna ekipa se ni udeležila letoš
nj~ga zimskega prvenstva v hali Tivoli, tem
več bo raje odšla na tridnevne priprave v 
~ovo Gorico, kjer se bo pripravljala za uspe
sen start v spomladanskem delu prvenstva. 
Moška ekipa pa se je udeležila zimskega 
prvenstva in se uspešno prebija skozi trde 
zidove. Z jesenjo je moška ekipa izgubila 
nekaj dobrih igralcev, ki so odšli na odslu
ženje vojaškega roka . člane čaka v spomla
danskem delu lige težko delo, saj si vsi 
želijo, da bi osvojili prvo mesto in tako 
odšli v višjo ljubljansko consko ligo. Vendar 
bo . treba v ta boj vložiti mnogo truda in 
volJe. 

N.B. 


