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Najuspešnejši 
doslej (sejem 
>>moda u svetu<<, 
v Beogradu) 

Beograd je bil v začetk!u ponovno gostitelj 
vse]l jugos1lovanskJh in nekateDih tuj~h pro
izvajalcev modnih izdelkov in nj.ihov,ih ob
likovakev. Seveda tudi na•še podjetje kot 
proizvajalec usnja im še posebej usnjenih 
izdelkov niika!kor ni .smelo izostatri. Ra:~:stav
ljaH smo usnjeno in .krzneno ikonfekci~o -
zadnjo tudi za otroke - usnjeno galante
rijo, usnje in krzno ter tudi usnjene ro
kavice. 
Letošnji beograj,ski ·sejem Moda v .svetu je 
b~l za nas prav.zaprav najuspešnej·ši dos[ej, 
.in sicer tako 1po kome11cialru kot po propa
gandna plati. Kot že naziv pove, to ni rus
njars,kJ ampak modni sejem, iki se ga udele
žuje 'tudi večina proizvajalcev iz teksti1lne 
panoge in srploh vsi drugi . . ki proizvajajo az
de~ke v koraku z modo. Da1i smo poudarek 
predvsem našim usnjenim d,zdelkom. Del naj
novej'Še :z!bivke, ki je namenjena kupcem 
predvsem za pomladnO"!JOletno obdobje, smo 
razstarvriH v lepo urejenem pavHjonu, večji 
del pa sta občinstvu dvakratt dnevno pred
stavili manekenki na modnih revijah v sa
mem razs,tavnem prostoru, !ki so bHe vedno 
zelo obiskane in si j;ih je ogledalo nad dva 
tisoč obi.skovalcev. 
Po'leg ustavne Zibir;ke smo imeli tudi Š·i.rok 
izbor komerdalni.h vzorcev predvsem v us
njerui konfekciji in usnjeni ga'lanterij.i. Da 
sta biH tudi ti dve Zibirki uspešni, potrjuje 
de}stvo, da so bili poslovni prostor·i na na
šem paviljonu vedno polni 'kupcev in •tudi 
komercia'lni uspeh <pri tem ni 1izostal. 
Sedaj pa poglejmo ma•lo več o nagradah, 
saj smo letos dosegli absolutni rekord ob 
prejetih priznanjih, in sicer: 
3 zlate košUJte, Ici jih podeljuje posebna ži
rija beog.raj•skega sejma: 
- za usnjeno in krzneno konfek!cijo: plašč 
iz k!rzna nutr.ija v :kombinaciji z govejo napo, 
ki ga je obU.kovala inž. Metka Vrhunc. 
- za usnjeno galanterijo: torbico iz gove
jega snja, lki jo je obliilkoval Janez Repanšeik. 
- za dopolnilni asortiment: za zbirko us
njenih pasov Janez Repanšek. 

Veliko priznanje našim oblikovalcem na sejmu MODA 74 (TRI ZLATE KOšUTE). Naša 
iskrena čestitka! 

29. november, Dan republike, praznUJemo v času uresničevanja 
ustavnih načel, delegatskih in novih samoupravnih socialističnih odnosov. 

Ob Dnevu republike čestitamo vsem članom OZD- Industrije 

usnja Vrhnika z željo, da bi še naprej dosegali dobre poslovne rezultate m 

tako prispevali svoj delež za nas skupen še lepši jutrišnji dan. 

Organi samoupravljanja 
Družbeno politične orgamzaClJe 
Uredniški odbor 



. -4 zlate plakete, 1ki jih je podelilo Dmštvo 
kožara i ohučara SR Srbije: 
- za usnjeno ·konfekcija: plašč ,iz svinj
skega ve~m,ja po obli'kovanju inž. Metke 
Vrhunc 
- za otroško rkonfekcijo: otroš·kii krzneni 

·plašč 1iaše m lade obliikovatke Lidi:je Kočevar 
- za svinj'sld obla6Hni velur 
- za goveji boks anilin BIZON 
in 4 dip'lome, k1i jih je prav tako podelilo 
Dr;uštvo 'kožara i obučara SR S11bije: 
- za svi'l1'j'S•Ni obu1Jveni velur 
- za svin]skii lak 
- za govej,i 'tiskan 1b0il<~s 
- za goveji vrat anilin. 
Tako je naše podjetje v šth·,jh letih, odkar 
aktivno sodeluje na sejmu mode tudi z usnje
nimi iZiclell"i, prejelo že 8 na;j.vilšjih prdznanj, 
to je ,z,Jatih košut, katere si naša obNkovalca 
inž. Vrhunčeva ;in tov. Repanšek deMa \nsak 
po štiri, ,s 'tem, da ima slednji s'b~pno sedaj 
že 10 omenjenih nagrad, kar je res pomem
ben uspeh. 
Za prejeta priznanja nam je prišel osebno 
česiJitati tudi novi direktor Beograjskega 
sejma tov. šakic, obema obHkovalcema pa 
je čes,tital ·k uspehu tudi slov.iti :6rancoskii 
obli'lmva'lec Pierre Cardin, ki je ob ogledu 
našega paviljona naročil ·tudi okrog deset 
modelov usnjenih torb1c. 
Lahlm t11dim, ela smo ·si z našima nastopi 
na dosedanjih beograjskih sejm~h, rpPiclobili 
pomemben ugled, ki ga pa moramo v pri
hodnje tudi obdržati in ga ,z:na:ti pravHno 
izkoristiti v komeroialne namene, kaj1ti ude
le:bba na ta:kem •sejmu n~kakor ne terja 
majhnih sredstev, ·k,i pa so vedno oprarvi61jo1va 
in sumestna, ·če so pravilno in razumno po
rabljena. 
To1i;ko o nas. Kaj pa ostali jugoslovanski 
proi,zvajalci usnjenih 1izclel'kov in .usnja? Gla·v
na na·ša tekmeca ·sta vsekarkor Kožanski 
kombinat jz \T.~sokega ter Konus .iz Slovenj
sl<!ih Konjiic, 1S katerima smo se tudi na sej
mu gleclaH »iz oči v oči«, saj ·SO bili na:š.i 
pavilljonli drug ·poleg drugega, kar daje mi
sliti, da nas tudi »Sejem<< že1i spodbuditi 
v•saj 'k tesnejšemu ·sode1ova:nju, če že ne 
združitvi. Konus se je letos preclstarvill z zelo 
lepo urejenim parv,iljonom in lepo Zib~Pko iz 
nape in :krzna, ,Jd ,pa je bila ·le 'premalo iz
virna ali pa preveč nenavadna, kar pa ve
lja še ·posebej za Visoko, ker raz·stavni mo
eleli v.odHnega j1ugoslovanskega oblikovalca 
Joksimovica le preveč odstopajo od našH1 
vsakodnevnih potreb. Tudi Konus se je ob
činst\nu predstav.i.l dvakrat dnevno z lastno 
malo revdj.o v razstavnem prostoru, kjer pa 
je 1biila bolj poudarjena moška usnjena kon
fekoija, za 'kar je prejel tudi diplomo beo
grajskega sejma, za ženski plašč iz ona;pe 
pa plaketo Društva 1kožara 1i obučara SR 
S11bije. Med slovensl"imi podjetji so dobi·l·i 
priznanja sejma še Toko i!z Dom~al (diplo
mo za usnjeno galanterijo), Jadran-Ciciban 
jz M.irna pPi Gorici (.Qi,plomo za otroško obu-
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tev), ter UTOK iz Kamnika nagrado mla
dinske žirije za usnjeno konfekcija. 
Splošna ocena usnjarskega dela sejma je, 
da je bil kljub ozračju, ki v.lacla v svetovnem 
gospocla<rst\nU in še posebej usnjarstvu, vsaj · 
na domačem področju~ dokaj uspešen. Po 
vsej verjetnosti se položaj na ·svetovnem 
tržišču. še ni povsem odrazil na notranjem 
trgu, ki ob precej1šnji inflaciji še vedno 
sprejema 'bilago ne glede na ceno, čeprav je 
včaslil1 . tudi nepr,Lmerne 'kc~kovosti. 
Ne moremo pa mimo · dej·stva, da je tre
nutni položaj jugoslovari:slke usnjm~sko-prede
lovao!ne indus.tr.ije v,se prej :lwt zadovoljiv, 
kar velja še posebej za usnjarne, katerih 
majhen elel je zelo napredoval in za seda
nje razmere uspešno pos,1uje, večj ,i del pa 
zastaja ali celo nazaduje in so njihovi po
slovni rezultati nezadovoljivi. 

K.A. 

Iz dela 
samoupravnih 
organov 

l. 
Svet clelega•tov sedaj ;izpopolnjen 
Svet delegatov so po prej,šnjem sporanumu 
o združit\ni TOZD v OZD IUV sestavljali 
delegati 6 temeljnih organizacij zdmženega 
dela (usnjarna Vrhil'ika, usnjarna šmartno, 
I crrad-opekarna I crra:d-crradbeni!štvo Ma'lopro
d'ajna mreža ,in' U~nje .. plast) in del~vne skup
nosti skupnih S·trokovnih slu:bb. 
Dne 24. avgusta 1974. smo podpisali nov 
spora:zum o Zidmžitvi TOZD v OZD IUV in 
tega je ·poleg prejošn}ih podp.isala še Tovarna 
usnja šoštanj, ki je tako pravno veljavno 
postala TOZD v okViim OZD IUV. Na pod
lagi tega so v TOZD TUš izvedli vol~tve 
v svet de1egatov, ki ga sestavljajo sedaj še 
naslednji delegati ,iz šoštanja: Ivan Hudej, 
Herman Lešnik, Anton Gregorc, Franc Gr
čar, Franc Gril, Jože Petkovšek (za njih na
mestnilke pa so lbi.Ji iZivoljeni: Tevezija Gmaj
ner, Marija Vertot, Franc Balan). 
2. 
Gospoclars,l<!i svet in svet za kadre v OZD 
IUV pred 1wn,s,1Ji>tuiranjem. 
Delavsl<~i sveti TOZD so izvoli-li člane in na
mestnike v gospoclar.s!ki svet in 'svet za ka
dre, 1d kot 'kolektirvna izvršilna o11gana sveta 
delegatov oprav,ljata zlasti naslednje :zadeve: 
Gospodm'ski svet: 
- sprejema metode načrtovanja, ana>liz ter 
nadzore f,inančnega :poslovanja, 
- odloča o raziskav-i trži•šč, 
- določa f,inan6no in kreditno poJiti.ko de-
lo·vne organizacije, 
- zagotavlja enoten nastop 11a mubavnem 
in prodajnem ·t11gu, 
- predlaga program 'propagande, ga na pod
lagi določenih sredstev sprejme in nadzira 
njegovo iz;vajanje, 
- sklepa pomembnej.še pogodbe in sprem
lja njihovo izvajanje; ko ·prej sam določi, 
kakšne pogodbe ·šteje za pomembnejše, daje 
pooblastila za S'klepaonje pogodb, 
- sklepa koordinacijlske pogodbe, :razen -ti, 
stih, ,ki so v pr.istojnostJi sveta delegatov, 
- odloča o pomembnej,ših v-prašanjih s po
dročja ~-ek:lamadj, 

- določa sistem knjigovodstva in obdelave 
podatkov, 

- določa način zavarovanja delavcev in pre
moženja, 
- opravlja d11uge 'skupne naloge, za katere 
ga po.oblašča svet delegatov arli je tako do
ločeno v samoupravnih sp·lošnih aMih. 
Svet za ·kadre s svoj.im delom zagotavlja 
enotno 1invajanje kadro\rske I]JOlitHce v delovni 
organ;izaoiji in v ta namen .· opravlja zlasti 
naskdnje zadeve: , . .. . .. . . 
- sprejema kadrovsko politiko in kadrovske 
programe delovne organizacije v skla<;ki z 
njeno tekočo in dolgoročno o11ganizaoijo ter 
us.treziiimi programi . temeljnih or.ganizaeij, · 
..,...,. .spremlja. medsebojne!" delovna razmerja 
v delovni organi2:aoiji in· predlaga :potrebne 
ukrepe, . . . . .. . 
- spl'emlja 1in ' lptedlaga posebi1e ukrep'e :za 
kategorije delavcev, 'ki zaslužijo posebno 
skrb (dnvalidi, s.ta·rejši delavci, boroi), 
- odloča o organi•zaciji varstva pri delu, 
- odloča o skupnih zadevah s področja iz-
obraževanja in i•npopolnjevanja, 
- odloča o ·S'kupnih zadevah prehrane, pre
skrbe .in stanovan:js·mh razmer delavcev, 
- odloča o zadevah organizacije Ziclravst·ve
nega varstva in rekreacije delavcev, 
- opravlja dl'Uge na'loge s .Jcadravs•kO"SOoia'l
nega področja rpo naročilih in pooblastilu 
sveta delegatov in ;temeljnih organizacij. 
V gospodarski svet so bili i,zvoljeni nasled-
nj,i člani •kolektiva: . 
iz TOZD usnjarna Vrhn~ka: .Stane šventner 
- član 
- .član; Janez Pečar - namestnik 
iz TOZD usnjaPna šmartno: Ivan Tn:lina -
član; Jože Sinigoj - namestni!k 
iz TOZD Tovarna usnja šoštanj: Alekisancler 
Samobor - član; Slavko Dragar - namest
nik 
iz TOZD Maloprodaja, Ljubljana: Dolmes 
G1~čar - član; Franc •Strgar - namestnik 
.iz TOZD Usnje•plast, Ljubljana: štefan Ma
rolt - član; Acclolf Tarman - namestnik 
iz TOZD Igracl,gradbeni,štvo, Vrhnika: Pri
mož Tešar - član; Ni:kola Raj1kovic - na
mestnik 
iz TOZD Igrad-opekarna, Vrhnika: Franc 
Ogrin - ·Član; Makis AJbreht - namestnik 
i,z delovne sl~upnosti .Sikupne 1s·trokovne sLuž
be: Jože Stanonik - član; Fani Makuc -
namestnica 
V svet za kadre 'Pa: 
iz TOZD usnjama \T.rhni!ka: inž. Marko Sa•k
sida 
iz TOZD usnjama šmartno: Anton Savšek 
i,z TOZD Tovarne usnja šoštanj: F:ranc Ber
ginc 
iz TOZD Maloprodaja, Ljubljana: Nada Ja
ra:maz 
,tz TOZD Usnje,plast, Ljubljana: E11i1ka Jer
man 
iz TOZD !grad-gradbeništvo, Vrlmi,ka: Dragi
ca Rožac 
iz TOZD Igrad-opekarna, v;rhnika: Franc 
Vrhovec 
iz delovne sfuupnosti skupne ·strokovne služ
be: Jus.ti Babic 
3. 
Nova prodajalna TOZD Maloprodaja -
Ljub1jana. 
Od konca letošnjega septembra imamo v 
Por,toro~u novo prodajalno naših končnih 
izdelkov (konfekcide, galantenije in modnih 
dodatkov). Prodaja'lno imamo v najemu, 
in sicer v prostorih hotela Slovenija v Por
toroŽ!u. 
Delavski svet TOZD Maloproclajna mreža 
Ljubljana je Slklenil, 
- da :iz letos izJb~·anih sredstev za stanovanj
•slko gradnjo namensko veže pri banki za 10 
mesecev sedem milijonov S din, preostale 
tDi stare mil.ijone pa je dodelil kot kredit 
za posamezno stanovanjsko grach1jo, 
- da .se zaradi tega, ker je iV naših proda
ja-lnah povpraševanje po .konfekoiji iz semi
velurja :zmatno večje od naših proiZiVodnih 
možnosti, ta konfekcija prodaja do nadalj
njega samo za gotovinska plačila (na kred1t 
pa ne), 
- ela vzame v najem poslovni lokal v Ponto
ro~u (prodajalno v hote1u Slovenije) in spre
jel v delovno •ra"Zmerje prodajalce iz te pro
dajalne. 



Delavski svet TOZD usnjarna V·rhnika 
- je pregledoval poslovne rezultate in pro
blema.tiko gospodarjenja TOZD. Ugotovil je, 
da so poslovni rezultati slaibši 'kot v prejš
njem letu, kar je .pa predVtsem posledica 
povišanih proizvodnih ,stroškov, prodajne ce
ne pa imamo nespremenjene oz·iroma pone
kod celo 11ižje. Glede na še vedno dokaj 
normalno povpraševam.je po velurju, se je 
delarvslki svet odločil za 'S'klep, s 1kate11im 
pripo·roča vsem zaposienim, da do konca le
tošnjega leta delamo na čim več prostih 
sobot .ter ·tako poveča.ino in pocenimo pro
izvodnjo. Istočasno 1pa je treba zagotoviti 
normalno kaikovost 'izdelanega usnja, ker so 
kupci, še posebej .inozemski, postaU zelo 
strog,i ·in zahtevni. 
- Obravnaval in pot11dil je program 'stano
vanjske gradnje TOZD do leta 1977. Program 
dzhaja i·z naših potr~b, ki smo jih ugotovili 
leta 1972 z anketo in iz katere izhaja, da je 
največ zanimanja za eno .in dvosobna sta
novanja. Na gradnjo prvega bluka se priprav
ljamo že sedaj, imel bo 24 •stanovanj, srtal 
pa bo v bližini ·tovarne oz;iroma bloka, ki ga 
gradijo na V11hniiki i'Z ·Sredstev solidarnost
nega stanovanjskega sklada. Tudi v letu 
1976 in 1977 bomo morali .graditi podoben 
blo:k, mesto gradnje zaenkrat še ni znano. 
- Sprejel je sl<1lep, s katerim se je TOZD 
usnjarna Vrhnika s l. 9. 1974. vkljubla v 
dopolnjeni samoupravni sporazum o delitvi 
dohodka in osebnih dohodkov v usnjarski 
industriji SRS. Dopolnitve 'sporazuma •se na
našajo predv,sem na: 
- dnevnice (po1na dnevnica znaša 12.000 
S din - ;prej 8000 S d>in) 
- in povračilo •Stroškorv ,prevoza na delo 
(•v•salk 1sam p11ispeva k tem stro9kom le 2000 
S din - kjer pa ni možnosti prevoza z jav
nimi prevoznimi sreds·tvi, se stroš·k,i prevoza 
na delo obračunajo v višini 40 S din za km). 
- Imenoval je komi·sijo TOZD za oblikova
nja v sestavu: 
predsednik izvršnega odbora sindikata 
sekretar osnovne organizacije ZK 
Anton Grah 
Leopold Rapuša 
Marija Veluš·č~k 
- V srvet Ljudske knj,ižnice V11hnika je ime
noval Janeza Mala<vašiča. 
- V d.niciativni odbor za ustanovitev skup
nost'i otroškega var·stva na Vrhniki je ime
noval inž. Petra Kobala in Marto Grgec. 
- Otroš:kemu vrtcu Vrhnika je odobr·il 
1 ,SOO.OOO starih di·narjev prispevka k st•ro
škom, ki j,ih bodo imeli z .ustanov.itvijo do
datnega oddeil<a (za 24 otrok). 
- Za stanovalce ~' blokih IUV (Vrhnika -
Trža·ška ces·ta 17 •in 18) je odo'b1~il 3,000.000 
S din pl1i•spev.ka k asfa'lotiranju Lošce (za 24 
družin :po 12S.OOO S din). 
- Odoibr·il je izplačila, •ki so jih prejeli člani 
Prostovoljnega industrijskega gasHskega dm
štva IUV - TOZD usnjarna Vrhni.ka kot 
nagrade za 1S an 20-letno delo v gasHski 
enoti. Za 1S"letno ga,silsko delo je odob11H 
SO.OOO S din, za 20-letno pa 100.000 S din. 
- Tovarni obutev PEKO Tržič je odobri·l 
reklamacijo laik usnja - v višini 3,SOO.OOO 
SD. 
- Tovarna obutve V·isoko pa je reklamhala 
naše Jak usnje, ki ga je vgradila v SOO parov 
ženskih čevljev, ·tako da so nam te čevlje 
zaradi napak v usnju daH na razpolago. De
lav,s,k:i svet je sklenil, da te čevlje odstopimo 
Rdečemu 'lwiŽJu Slovenije. 
Na seji delavskega IS•V.eta in odbora za med- _ 
sebojna razmerja TOZD u·snja1111a Vrhni:ka 
je bi,la obravnavana ugotovitev, da je za 
usnjeno konfekoijo na .trgu izredno zanima
nje. Precej konfekcije tudi .izvozimo, kupci 
nam zagotavljajo, da hi jo naročili oziroma 
kupili še rveč. Delavski svet je ,sl<'lenil, da 
mo·rajo s1kupne strokovne 'S1užbe in vodilni 
delavci TOZD p11ilp,:,-aviti vse potrebno, da se 
zmanj-ša število cleh:'lvcev v g<l'lanterij,ski pro
·izvodnji na okrog 20 zaposlenih in v pro
stm-,ih .galanterije vpelje proizvodnja usnjene 
konfekcij e. 
Odbor za medsebojna razmerja TOZD us
njarna Vrhni•ka pa je sklepal •še o nasled
njem: 

Med odmormn seje SVETA DELEGATOV 

- Sprejel je program ukrepov za doseganje 
boljših poslovnih rezultatov: 
l. doseči moramo boljšo poprečno iZJbiro ve
h.Kjev 
2. pri .proizvodnjli velurjev mora še naprej 
ostati v veljavi ranmerje, da obsegajo velurji 
70 °/o celotne proi•zvodnje svin}s'kega usnja 
3. v proizvodnji moramo dosečd boljši i·zko
ristek surovine 
4. čim 'Več proi,zvodnega usnja in ostalih iz
delkov moramo i'ZVOZJhi 
S. še v narp·rej naj ostane v veljavi dosedanje 
clelitveno razmerje dohodka, in sicer 70 Ofo 
za osebne dohodke in 30 Ofo za .sklade. 
6. nagrajevanje vodstvenih in vodiln~h kadrov 
mora bi!ti v odvisnostJ od dosežnih poslovnih 
rezultatov 
7. elo konca leta moramo delati na čim več 
prostih sobot - delo ob prostih sobotah 
bo obračunana lkot dosedaj (s 70 Ufo dodat
kom) 
- Razdelil je 10,000.000 S ·din ,za financiranje 
dejavnosti krajevnih 'skupnosti na področju 
občine Vrhnika, in sicer: 
Krajevna skupnos-t Verd 1,000.000 S din -
za kritje ·St•roš'kov asfaltiranja 
Stara Vrhni·ka l,SOO.OOO S din - za delo 
društev in interesnih slmpnos ti 
Podl,ipa 1,SOO.OOO S din za delo društev in 
•interesnih skupnosti 
Ligojna 1,SOO.OOO S din za delo društev in 
interesnih skupnosti 
Sinja gorica 1,000.000 S din za delo društev 
in interesnih slmpnosti 
Drenov grič - Lesno brdo 1,SOOO.OOO S din 
za delo društev -in interesnih skupnosti 
Blatna Brezovica 1,000.000 S din za elelo 
društev in interesnih skupnosti 
Vrhni,ka SOO.OOO S din za gasilsko društvo 
Zaplana SOO.OOO S din za gasilsko društvo. 
-Izdelava glavnega projekta za stanovanjski 
blok na Vrhniki je dal v delo Igraclu -
za ceno 14,600.000 S din. 
- Določil je nove tarife za obračun stroškov 
prevozov s tovarni·Šikimi avtomobili. I•stočas
no je tud:i sklenil, da velja za člane ·kolek
tiva - graditelje za prevoze s tovarnišl\Jimi 
tovornjaki znižana •cena, .in sicer 2SO S din 
za ·k·m . 
- Odobril je tri štipendije, 1in .sicer: 
Darku Ceserman iz Stare Vrhnike za šolanje 
na TSš - kemij,ski oddelek; Francu žerjal 
iz Rovt za šolanje na TSš - kemijski od
delek; Marjanci Malavašič iz Smrečja za 
šolanje na 2-letni administrativni šoli. 
- Tov. Francu Merlaku iz elektro-delavnice 
pa je odobPil obiskovanje 1oletne politične 
šoie v Ljubljani. 
Delavski svet TOZD USNJARNA šmartno 
je pregledal gospodarjenje posameznih pro
izvodnih enot in ugotovil, da so finančni re
z,ultati :!<'ljub povečani proizvodnji in prodaji 
slabši kot v lanskem 'letu. Povsod so •Se 
namreč po•veča1i proizvodni stroški, pro
dajne cene za goveje usnje pa •SO na primer 
za 10 "lo nižje, kot so bile lani. Glede same 
količinske proizvodnje usnjarne je ugotovil, 
ela zna·ša v sedanj-ih pogojih lahko največ 

7S.OOO m 2 usnja (,s cepljenci) in da mora biti 
zaradi zagotov.itve nemotenega dela .tudi po 
ses·tavu pokrita z naročili. Glede proizvodnje 
krznarne meni delavski svet, da mora priti 
na višjo količinsko in še posebej 'ka'kovostno 
raven, da bo zagotovljeno nemoteno delo 
knfekcije krzna. Zaradi še vedno ·trajajočega 
ugodnega gosipodars:kega položaja pri usnjeni 
konfekciji mora po sklepu delavskega •sveta 
ta enota čimprej svoje delo organizirati tako, 
ela bo proi:zvodnja kar najbolj ;povečana. 
Delav.ski svet je sprejel še nas-lednje sklepe 
in stald.'š·ča za .i·zbo1j'šanje poslovanja: 
- strokovne službe TOZD morajo pravočas
no pr,i,pravljati operativne načrte za vse pro
izvodne enote, operativne načrte bo obrav
naval in sprejemal odbor za medsebojna 
razme11ja, 
- pov~Socl je treba zaostPiti delovno disci
plino, zni.žati i.zostaillke 0predvsem tiste na 
račun bolni•š'ke), omeji,ti izhode med delov
nim časom, 
- ponovno uvesti delo na proste sobote 
(de'lo na proSote sobote bo še naprej obra
čunavano s 70 Ofo dodatkom), 
- kjer se ·le da delo normirati, sedanje 
norme zaoSit~-.iti za •pop·rečno 7 0/o, 
- tudi za vodilni in vodstveni kader poiskati 
odvi,gnost njihovih OD od ustvarjeniih po
slovnih rezultatov, 
- izdelati poslovnik dela in koordinacije 
med strokovnimi službami TOZD, 
- izdelati poslovnik dela za pos'lovanje ozi
roma delo sklarn'ŠČ, 
- zaenkrat je prepovedal prodajo embalaže, 
- za zagotovitev boljše hkvidnosti TOZD 
je delavsk·i svet s•klenil, da zaloge kož iz 
uvoza ne smejo biti višje od 2-mesečnih po
treb proizvodnje, zaloge domačih kož pa 1 
elo 1 in pol mesečnih potreb. Enaik ,sklep ve
lja za zaloge reprodukcijskih mater.ialov, 
- predlog sporazuma o o.snovah in meDilih 
notranje delitve sreds-tev za osebne dohodke 
naj bo popravljen v ti.stem delu, kjer so 
določeni dodatki za delo preko rednega de
lovnega časa, in sicer ta'ko, ela ostanejo še 
naprej v veljavi dosedanje višine dodatkov 
za na:durno, sobotno in nede1j,sko elelo, 
- ohraniti delitveno razmerje dohodka -
70 ~/o naj bi poraJbiJii za osebne dohodke, 30 Ofo 
pa vložiU v sklade, 
- sprejeto je bilo stališče, naj bodo enalko
vredna delovna mesta v vseh TOZD enako 
ovrednotena, 
- odgovorne strokovne službe morajo pri
praviti Jwle·kcije že v predsezoni. 
Pod točko razno pa je delavski svet s·klenil: 
- gradnjo mostu na dvorišču in gradnjo 
blo1ca je zaupal GIP Beton, Za:gorje. Po po
nudbi Betona bo blok stal okrog SSO. mili
jonov S din, most pa bodo zgradd.li za 22 
milijonov S din, 
- odobril je ranprodajo 229 kom. usnjene 
ko.nfekoije, 
- za priman.N.djaj 71 kom. nercev je obre
menil skladiščntka plemenitega knna tov. 
Franca Gradiška, 
- i·z sredstev, s katerimi je TOZD usnjarna 
šmartno udeležena na dohodku Ljubljans,ke 
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banke, je namenil 1,000.000 S din za gradnjo 
Onkološkega inštituta, 
- podprl je predlog, da se še za naslednj1ih 
5 let podaljša plačevanje samoprispev·ka za 
gradnjo šolskih objektov, telovadnic in po
pravilo sta11ih šol v občini LiHja, 
- odobrH je iZJplačilo nagrad članom kolek
tiva, ki že 15 let de1ujejo v Gasilskem dru
štvu obrata. Za 15-letno ,gasilS'ko delo je do
ločil nagrado 50.000 S din, ,za 20-'letno delo 
pa 100.000 S din. 
Odbor za medsebojna razmerja TOZD us
njm·na šmartno pa je poleg običajnih vsako
mesečnih obravnavanj poslovnih rezultatov, 
razporeditev delavcev, med drugim sklepal 
o naslednjem: 
- desetim članom kolektiva, ki izpolnjujejo 
pogoje za pridobitev stanovanjske pravice 
v stanovanjih, ki bodo zgrajena s sredstvi 
solidarnostnega sklada v občini Litija, je iz
dal potrebna soglasja TOZD. Za stanovanja 
j,z sklada so zapros.iH: Marjan Verbajs, Ja
nez Potisek, Alojz Berčon, Magcla Omahen, 
Vera Vidergar, Ana Beloševic, Dragica Maj
cen, Marta Doblekar, Silvo Bartolj, Franc Je
r in. 
- tovarišema Alojzu Resniku in Avgustu Pe
stotniku (iz vzdrževalnih služb) je odobril 
povračilo stroškov šolanja v drugem letniku 
delovodske šole v Litiji (vsakemu po 400.000 
S din). 
- dopolnil je sklep delavskega sveta o zago
tovljenem najnižjem OD v TOZD: ta znaša 
180.000 S din za polni delovni čas, ob 100 '0/o 
doseganju norme in če so doseženi normalni 
poslovni rezultati. 
Odbor za medsebojna razmerja skupnih 
strokovnih služb je podelil 6 štipendij, in si
cer: 
Danieli Jereb z Vrhnike (Smrečje) za šolanje 
na upravno-administrativni šoli, 
Zclenki Sivec iz Rovt (Petkovec) za šolanje 
na ekonomski srednji šoli, 
Zdenki čukljek z Vrhnike za šolanje na eko
nomski srednji šoli, 
Slavku Vihteliču z Vrhnike za študij na eko
nomski fakulteti, 
Barbari Hladnik iz Rovt za študij na višji 
šoli za socialne delavce, 
Mihaeli Plestenjak z Vrhnike (Sinja 
za študij na ekonomski fakulteti. 

Obisk 
sekretarja 
IK CK ZKS 

gorica) 

I. K. 

Na povabilo občinskega komiteja ZK je v 
ponedeljek 30. septembra obiskal Vrhniko 
sekretar IK CK ZKS tov. Franc šetinc. 
Dogovorjeno je bilo, da se bo oglasil tudi 
v naši TOZD, v kateri imamo po številu naj
večjo OOZK v občini. 

Namen obiska je bil predvsem preveriti 
organiziranost partijske organizacije in nje
nega vpliva na družbeno politično in samo
upravno življenje naše TOZD. 
Po · krajšem razgovoru s člani sekretariata 
OOZK, vodilnimi delavci in predstavniki sa
moupravnih organov si je tov. šetinc ogledal 
tudi našo TOZD Usrjarne na Vrlmiki in se 
seznanil z dosežki na področju proizvodnje 
svinjskega velurja in ostalih artiklov, ki jih 
izdelujemo. 
Po ogledu obratov na Vrhniki smo imeli 
krajši sestanek OO ZK TOZD Usnjarna z de
lavci skupnosti skupnih strokovnih služb, na 
katerem smo podali poročilo o dosedanjem 
delu naše partijske organizacije in o proiz
vodnih problemih, ki se pojavljajo v seda
njem obdobju naraščanja inflacije. 
Ugotovili smo, da smo na področju proiz
vodne problematike dosegli pomembne uspe
he, vendar kljub temu nismo uspešno izpe-
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Sekretar IK - CK ZKS tov. šETINC je dal 
več konkretnih predlogov za nadaljnje delo 
lw:nwzistov 

ljali varčevalne akcije, katere cilj je bil pri
hraniti določeno vsoto denarja za gradnjo 
stanovanj za naše delavce. 
Tov. sekretarja smo podrobno seznanili tu
cli, kako smo rešili spor v zvezi s TUš in 
obsodili vse pojave, ki so si jih posamezniki 
privoščili v dnevnem tisku v zvezi s to za
devo. 
Nadalje smo ugotovili, ela naše OOZK niso 
dovolj dobro in pravočasno obveščene o do
godkih doma in v tujini ter ela se premalo 
sestajamo in razpravljamo o problemih, ki 
se pojavljajo pri uresničevanju nove ustave 
in sklepih 10. kongresa ZKJ. 
Po končanem poročilu je tov. sekretar po
stavil nekaj cloločnih vprašanj članom ZK 
naše osnovne organizacije, na osnovi katerih 
se je razvila živahna razprava. 
Beseda je stekla o združevanju, o delovanju 
samoupravne delavske kontrole, delitvi oseb
nega dohodka in v zvezi s tem uravnilovke 
ter še o ostalih problemih, ki se pojavljajo 
v naši TOZD. 
Po končani razpravi smo sprejeli naslednje 
sklepe: 
l. Problem okrog priključitve TOZD TUš je 

dokončno rešen. Preprečiti moramo kakr
šnakoli natolcevanja v zvezi s tem. 

2. Obveščanje mora biti temeljito in pravo
časno. Partija mora biti akcijsko bolj spo
sobna za sprejem informacij. 

3. OOZK mora zahtevati od strokovnih služb 
vse podatke za analizo določenih proble
n10V. 

4. OOZK mora pripraviti program družbeno 
političnega izobraževanja članstva. 

5. OOZK mora dati vso podporo delavski 
kontroli pri njenem delu. 

Takih obiskov, kot je bil ta, si tudi v bodoče 
želimo, saj nam je sekretar dal precej na
syetov za nadaljnje elelo naše OOZK. 

P. J. 

J(onkretne nalo~·e 
al-cc ij s kega 
pro~·rama osnovne 
organLzaCl]e 
Zveza komunistov 
Usnjarne Vrhnika 

Vse ostrejši pogoji gospodarjenja, ki so na
stopili ·posebno v letošnjem letu in se odra
žajo v naraščanju stroškov proizvodnje in 
zaradi tega manjšajo akumulativnost, nas 
vse zaclolžujejo, ela storimo vse za čim večjo 
produktivnost dela, ela zagotovimo najboljši 
izkoristek proizvodnih zmogljivosti in ener
gije, da razumno uporabimo vse surovine in 
s tem dosežemo boljšo izbiro in kakovost, 
kar bo vsekakor dalo boljše ekonomske učin
ke. Izpolnjevanje teh zadev je osnova za 
učinkovito načrtovanje in delitev ustvarje
nega dohodka, ki je pogoj za izboljšanje dru
žbenega standarda vseh delovnih ljudi v 
TOZD. Za dosego vseh teh ciljev smo člani 
sekretariata ZK imeli posebne razgovore z 
delavci komunisti-neposrednimi proizvajalci, 
da bi na svojem delovnem mestu napeli vse 
sile za povečanje proizvodnje in bili vzgled 
vsem ostalim delavcem. To je v zadnjem ča
su obrodilo pozitivne rezultate. Skratka, 
vpliv članov ZK naše osnovne organizacije je 
čutiti v vseh samoupravnih organih, družbe
no političnih organizacijah, društvih in na 
delovnih mestih od neposredne proizvodnje 
pa elo vodilnih sestavov. 
Vso to problematiko so, poleg OOZK, obrav
navali tudi organi samoupravljanja v TOZD 
Usnjarna Vrhnika in na osnovi prikazane 
problemaHke sprejeli ukrepe, ki naj zagoto
vijo dosego boljših poslovnih rezultatov ob 
sodelovanju vseh članov kolekti.va. Ti ukrepi, 
ki so tudi sestavni elel akcijskega programa 
OOZK, so naslednji: 
l. Pripraviti analize pogojev za ustanovitev 
novih temeljnih organizacij združenega dela 
v TOZD Usnjarna Vrhnika ter izvedba refe
renduma v tistih zaokroženih delovnih eno
tah, kjer so clani ekonomski pogoji za usta
novitev TOZD. 
2. Organiziranje seminarja za vse člane sa
moupravnih organov in družbeno političnih 
organizacij s temo o samoupravnih odnosih. 
3. Sestanke samoupravnih jeder je treba or
ganizirati tako, ela bo vsaka izmena imela 
svoj sestanek in sicer v času malice, kar bo 
omogočalo bolj kakovostno dogovarjanje, 
ker bo manj ljudi na sestankih. 
Komunisti smo dolžni, da še naprej krepimo 
vlogo samoupravnih jeder. 
4. Organiziranje aktiva mladih komunistov 
v naši TOZD skupaj s TOZD Igracl. 
5. Nadaljevanje zbiranja in preverjanja no
vih kandidatov za sprejem v ZK ter organizi
ranje seminarjev za idejno politično izobra
ževanje članstva ZK. 
6. Nadaljevanje boja za nadaljnjo uveljavi
tev delegatskega sistema ter zagotovitev, da 
bodo delegati v posameznih samoupravnih 
in teritorialnih političnih organih zastopali 
mnenje sredine, iz katere izhajajo in da bo
do dosežene sporazume prenašali nazaj na 
sredino. 
7. Zagotoviti moramo boljšo kakovost obve
ščanja ljudi o sklepih samoupravnih orga
nov in o ostali problematiki naše temeljne 
organizacije združenega dela. 

Razprava predsednika delavske kontrole tov. 
RAPUtA na sestanku OOZK 
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GOSPODARJENJE 
l. Povečati produktivnost pri delu v naši 
TOZD za 6 ij/o. 
2. Doseči stalno mesečno proizvodnjo 250.000 
kvadratnih metrov, kar predstavlja največjo 
možnost naših proizvodnih zmogljivosti. 
3. Izboljšati kakovost pro_izvodnje z. do~ega
njem boljše poprečne izbire blaga, 111 sicer: 
a) oblačilni velur deb. 0,7 mm 2,70 
b) oblačilni velur deb. 0,9 mm 2,80 
c) obutveni velur deb. 1,2 in 1,5 mm 2,60. 
4. Vzporedno z izboljšanjem kakovosti mo
ramo zagotoviti finančno najpovoljnejšo iz
biro blaga, pri čemer mora biti sestav pro
izvodnje naslednji: 
a) velur, napa, boks 70 '0/o 
b) podloga in ostale vrste usnja 3~ "/o. 
S. Vključiti slehernega člana kolektiva v var
čevalno akcijo. ki naj se odraža v: 
- razumni uuorabi osnovnih surovin in ke-
mikalij, " 
- razumni izrabi energije, 
- odgovornejšem ravnanju_ z osnovnimi 
sredstvi in drobnim inventanem. 
6. Doseči moramo kakovostni premik v od
nosu vseh delovnih ljudi do družbenega pre
moženja. 
7. Da bi zacrotovili perspektivni razvoj naše 
TOZD mor~mo doseči oziroma obdržati raz
merje' med skladi in ose\Jnimi dol?-~dki naj
manj 30 : 70, kakor tudi zagotoviti, da bo 
uresničeno načelo delitve po delu, ter upo
števati pripombe glede uravnilovke v okviru 
kvalifikacijskih sestavov, pri čemer. mora 
biti zadoščeno načelu, da posamezmka na
grajujemo po vloženem delu. 
8. Ustanoviti moramo kadrovsko komisijo 
pri sekretar~atu _OOZK, ki. n~j bi imela po
memben vphv pn razporeditvi kadrov na po
samezna delovna mesta in sploh na obliko
vanje kadrovske politike v TOZD. Obenem 
moramo tudi zagotoviti, da se bo v stro
kovne kadre vlagala več sredstev tako za šti
pendiranje kot za clodat1~0 izobr~~evanje. 
9. Na področju stanovanJske poht_Ilce bo po
trebno storiti velik korak napreJ ter tako 
izdelati načrt stanovanjskih potreb za delav
ce ter ta načrt predložiti občinskemu soli
darnostnemu skladu, v katerega je naša 
TOZD vložila največ sredstev. 
10. Zacrotoviti moramo in vztrajati na tem, 
da ustrezne strokovne službe čimprej pri
pravijo srednjeročni načrt razvoja TOZD. 
11. Krepiti in uveljavljati moramo vlogo de
lavske kontrole, ki mora zagotavljati resnič
ne samoupravne odnose. 
12. člani ZK se moramo zavzeti za izvajanje 
politike načrta splošnega ljudskega odpora. 
13. Sekretariat OOZK je dolžan, da redno 
spremlja uresničevanje vseh nalog tega ak
cijskega programa in o vsem obvešča osnov
no organizacijo ZK. 
Tudi na področju stanovanjske pol~tike mo: 
ramo storiti odločen korak napreJ. DosleJ 
smo stanovanjske probleme reševali na dva 
načina. Za vse tiste, ki sami niso v stanju, 
da bi si priskrbeli stanovanje, so organi up
ravljanja reševali njihove stanovanjske pro
bleme tako, da smo kupili stanovanje. TOZD 
Usnjarna Vrhnika razpolaga z 80 stanovanji, 
Ki jih zasedajo naši člani. Ker imamo potre. 
be po velikem številu delavcev, ki jih v bliž
nji okolici ne moremo dobiti, smo primorani 
iskati nove delavce v sosednjih republi'lcah. 
Večini teh smo preskrbeli samska stanova
nja. Vsem tistim, ki imajo možnost, da tudi 
sami prispevajo k reševanju stanovanjskega 
problema, pa TOZD pomaga s krediti. V le
tošnjem letu smo razdelili 1.000.000 N din za 
kreditiranje posamezne gradnje in kupili 13 
stanovanj. 
TOZD Usnjarna Vrhnika ima izdelan pro
gram stanovanjske gradnje elo leta 1977, po 
katerem predvidevamo, da bomo v tem času 
vključno z letom 1974 zgradili še 120 stano
vanj. Sredstva za reševanje stanovanjslkih 
problemov po sklepu DS delimo 80 °/o za 
gradnjo najemnih stanovanj in 20 °/o za kre
ditiranje posameznih graditeljev. V ta na
men smo tudi povečali stopnjo odvajanja 
sredstev v reševanje stanovanjske problema
tike iz 6 na 10 Ofo. 
Dolgo smo že čutili potrebo po izpopolnitvi 
pravilnika o delitvi OD. Letos smo pripravili 

nov predlog pravilnika o delitvi OD, ~ci je v 
javni razpravi ozir<?m~ tik p~-ecl spreJetJem. 
Priprava tega pravilmka se Je nekoliko za
vlekla. Nov predlog pravilnik<: o clelit,~i ose!J
nih dohodkov upošteva sinclilcal~o _hsto 111 
je v skladu s sporazumom o clehtv1 OD za 
panogo 125. Upošteva pa tudi poveča_nje živ
ljenjskih stroškov. Da bomo zagotovili s~-e~
stva za izplačevanj e OD po novem pravilm
ku, ne smemo porušiti razmerja v delitvi 
dohodka na sklade in osebne dohodke, tem
več moramo z boljšo izbiro blaga doseči 
bolj-še rezultate poslovanja, ki ~odo merilo 
za izločanje več sredstev za delitev OD ob 
nezmanjšani akumulativnosti TOZD. 
Da bomo uspešno premostili vse težave, ki 
nas čakajo, se bomo morali komunisti in vsi 
delovni ljudje naše organizacije združen.~ga 
elela v večji meri zavzemati za dosego bolJSil~ 
delovnih rezultatov, izkoristiti bomo morah 
vse rezerve,. zaostriti odgovornost vsepovsod 
in povečati delovno disciplino: . . 
Prav tako pa si bomo morah komumst1 od
ločno prizadevati, ela se čimprej izvede ak
cijski program, ki_ s~1o si ga zastavi~i. ~1a 
skupnem sestanku JUliJa meseca t. l., kaJti I:Z
polnitev vseh postavk tega programa nam Je 
porok za boljši jutrišnji dan in jasna per
spektiva za prihodnje. 
Predvsem pa bomo morali čimprej začeti z 
ustanovitvijo večjega števila TOZD, ela bomo 
bolj kot doslej približali odločanje tistim, ki 
ust,rarjajo dohodek v združenem delu. 

ščETINARNA - dolžinsko sortiranje 

Nek aj perečih 
problemov 
in nakazane 
rešitve za 
odpravo 

Ob zaključku tretjega četrtletja lahko iz pri
kaza uspeha elela ugotavljamo, da so naši 
rezultati skupnega elela najboljši. 
Naš poslovni uspeh je rezultat prizaclevnega 
in smotrnega dela vseh zaposlenih. Enako 
pa je to tudi rezultat pravilnih sklepov orga
nov upravljanja, ko se je odločalo o pomem
bnih smernicah našega skupnega elela. 
Upravičeno se že sedaj vprašamo, kakšno 
naj bo naše prihodnje delo, ela bo v prihod
njem poslovnem obdobju naš poslovni uspeh 

še boljši. če hočemo doseči ta namen, mora
m•· samokritično oceniti pomanjkljivosti, ki 
so v dosedanjem delu spremljale naše po
slovanje. 
Prav zaradi tega bo ena izmed naših osnov
nih nalog, ela se moramo v najkrajšem času 
še bolj aktivno vključiti v sodelovanje z na
šo matično OZD IUV. 
Naša skupna dolžnost je uresničti vse spre
jete naloge, ki smo jih načrtovali že v pred
logu za integracijo, ko so potekali razgovori 
med IUV in šOšTANJEM Ljubljana. Nespor
no je dejstvo, da bi imela uresničitev teh na
potkov pozitivne rezultate za vse TOZD v 
naši OZD. 
Uresničitev tega programa ovirajo objektiv
ni problemi, ki onemogočajo hitro ukrepa
nje. 
Naša organizacija dela predstavlja popol
noma •samostojno dejavnost. V našem TOZD 
je zelo š.iro'k predmet poslovanja najra.zlič
nejš·ih vrst rblaga po specializiranih dejavno
stih. Naše že tako razgibano in razčlenjeno 
poslovanje pa opravljamo v desetih special·i
ziranih sklacli•ščih, od !katerih poslujejo po 
eno v Beogradu, Nišu .in eno v ·Splitu. 
Poleg naše ti'govinske dejavnosti samostojno 
posluje in elela v okviru DO IUV še TOZD 
maloprodajna mreža, k,i dela pod specifično 
drugimi pogoji, lcot je naša oblika dela. 
V naše OD pa glede prodaje nastopajo v sim
raj vseh TOZD še prodajne službe •in os
novni •komercialno .prodajni oddelek na Vrh
niki ter prodajno skladišče usnja v Ljub
ljani na Tržaški cesti. 
Iz navedenega sledi, ela naša prodajna služ
ba danes še ni enotna. 
če hočemo v okviru na OD uresničiti pro
grams,ka načela, bomo morali •pri prJhoclnjem 
delu doseči enotno .prodajno službo, ki jo 
bodo usmerjale S/kupne službe na osnovi 
prejošnjih soglasnosti vseh TOZD. 
Večjih pozitivnih premikov glede tega elo 
sedaj ·Še nismo uspeli doseči. To je ena iz
med slabosti, 1k<i jo moramo odpraviti pri 
našem skUipnem delu v prihodnje. 
Vedno in povsod se moramo zavedati, ela 
·Smo vsi skupaj eno samo podjetje. Pozabiti 
moramo na staro •pocljetniš·ko miselnost. 
V se TOZD v naši delovni skupnosti mora 
voditi ena misel - kako uresni čiti ta'k način 
dela, da bo naš skupen uspeh najbolj Š•i. 
V našem perspektivnem progrmnu moramo 
na osnovi s·kupnega programiranja v OD 
predv·ideti ta:k razvoj, da bo naša slQupna 
prodajna mreža nastopala enotno kot po
daljšana roka industrije z namenom, da 
bomo prodajali predvsem vse blago naše 
lastne proizvodnje. 
Izvedbo tega programa bo vsekakor možno 
uresničiti samo rpocl pogoji, ki jih predvi
deva naš sporazum o medsebojnem združe
vanju. 
Naš osnovni namen je, da bomo s široko 
skladi·ščno •in maloprodajno mrežo dopol
njevali naše proi:ovoclne obrate in v čim 
večji možni meri omogočali neposredno pro
dajo lastnih Jzdelkov na domačem tržišču. 
V dopolnilnem .predmetu poslovanja pa bo
mo ·še v naprej opravljali in razvija'li ce
loten •predmet poslovanja tudi ostaLih .pro
iz\nodov, s katerimi tudi danes dosegama 
zavidljive rezultate rprodaje. 
Eden izmed naših ostalih največjih proble
mov je 'kreditna finančna sposobnost. Temu 
vprašanju smo namenili največjo pozornost. 
čezmerno .kreditiranje nas spravlja v težak 
tinančni položaj . Na:ša izterjevalna služba 
bo morala biti ·Še bolj aktivna in njena os
novna naloga bo, da se bo pravočasno ukre
palo do >k,Uipcev, ki so slabi plačniki. 
Glede fizične sposobn-osti prodaje je nujno, 
da v .prihodnjem letu pričnemo in dokon
čamo gradnjo osrednjega prodajnega skladi
šča v Ljubljani. 
Brez tega osnovnega skladišča v Ljubljani 
nam je povečano delo v zamišljenem ob
segu nemogoče. Ostala naša skladišča i.zven 
Ljubljane ustrezajo svojemu namenu in ·SO 
naša last. Poleg obstoječe ·prodajne mreže 
pa bomo v Nišu odprli večjo moderno ure
jeno trgov,ino na drobno, v Splitu pa gro
sistično skladišče . Obe prodajni enoti sta 
novi gradnji in naša last. V teh dveh eno-
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tah bomo začt!li z rednim poslovanjem 
predvidoma že ·v mesecu novembnL 
To je del osnovnih in bistvenih nalog na
šega .persperotivnega dela v okviru gospo
darske problematike v našem TOZD v okviru 
naše delovne organizacije. 
Vzporedno s tem pa mora biti naša osnovna 
dolžnost, da bomo naše skupno elelo pove
zo vali s samoupravnim sistemom, na nov.ih 
načelih, ki jih zahtevajo naš·i novi družbeni 
odnosi. 

O delu 
mladinsliega 
al-rtiva TOZD 
Usn_jarne 
Vrhnika 

J.V. 

IX. kongres Zl\IIS je za nami. Delo mlaclinske-
2:<1 aktiva v naši delovni organizaciji pa je 
Želo neaktivno. V samem začetku, ko je bil 
aktiv ustanovljen in ko smo si pridobili 
klub oziroma prostor v mali dvorani v Can
karjevem domu, je nekaj časa deloval, sča
soma p a je ta a ktivnost, lahko rečen1o , po
p olnoma prenehala, čeprav je v delovni <:n-
ganizaciji in mladinskem aktivu večj e štev1lo 
m ladih. 
Ob koncu avgus ta je predsednik mladinske
g a ak tiva sklical sest anek in se ga je udele
Žilo kom aj 11 od p r ibližno 400 opravičenih, 
ki naj hi se sestanka udeležili. TaJko se na 
tem s'es tanku nism o mogli nič zmeniti. In je 
p redsednik ponovno sklical sestanek in to 
sredi sep tembra. Tudi takra t se je odzvalo 
koma j 20 mladincev. 
Tu pa so se začela vprašan ja: zakaj tako 
slab odziv mladine, ali našo mladino ne za
nima, kai se dogaja v naši dr užbi? Saj sr~10 
v letošnjem letu sprejeli novo ustavo, b1la 
st a tudi 'kongresa ZKJ in ZKS, sedaj še IX. 
konoTes zveze socialistične mladine Jugosla
vije "'in Slovenije. Tudi v delovnih organizaci
jah so bili pomembni dogodki. 

Z neuspele (zaradi preskromne udeležbe) let
ne konference mladih v TOZD usnjarna 
TIRHNIKA. Od 548 vabljenih je bilo prisot
nih le 21 mladincev 
Nehote se ob tem poraja vprašanje, ali so 
organizatorji oziroma vodstvo ZM, organiza
cija ZK in sindikata ter ostali storili dovolj 
za razgibanje dela naše 1nladine 
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Zakaj tako slabo zanimanje mladine za tako 
pomembne dogodke v naši družbi? Kaj dela 
naša mladina v prostem času? Zakaj se ne 
bi mladi sestali skupaj in se pogovarjali o 
problemih? 
S skupnimi močmi bi pač laže reševali in se 
bojevali za uresničevanje nalog, ki so napi
sane v kongresnih dokumentih in ustavi. 
Mislim, da bo mladinski aktiv toliko moč
nejši, kolikor bodo mladi zainteresirani. Vse
kakor to niso posebni interesi mladih, pač 
pa so to skupni družbeni interesi, tako, kot 
je vsak družbeni problem hkrati mladinski. 
Mislim, da ne gre vedno za pomanjkanje ča
sa, kadar se skliče sestanek ali dobi vabilo 
za sestanek. 
Mogoče so krive delovne metode. Mislim, da 
bi se na mladinskem sestanku pogovarjali in 
analizirali o dosežkih naše delovne organiza
cije, o tem, kako investiramo, kakšna naj bo 
politika nagrajevanja, kako se povezujejo 
TOZD z drugimi TOZD in še o vrsti drugih 
vprašanj. Vsekakor bi moralo vodstvo aktiva 
poklicati na pomoč vodilne delavce in ti nam 
bi naj pomagali pri takih pogovorih. 
Prepričan sem, ela bi bil odziv mladih večji, 
in upam, ela bo vodstvo mladinskega aktiva 
v tej smeri tudi delovalo. 

H. l\11. 

Le s skupninti 
napori lahko 
pričakujemo večjo 
varnost naših 
rrtaterialnih dobrin 
ob istočasni varnosti 
vseh zaposlenih 

Srečanje članov prostovoljnega IGD iz TOZD 
usnjarna Vrhnika in TOZD Usnjarna š mart
no dne 22. septembra 1974, ob podelitvi pri
Zllanj za večletno aktivno delo v društvu 

Spoštovani vovm1iši! 

Dovolite, da pv1čnem našo skromno sloves
nost, na kateri bomo podelili priznanja na
šim članom za 10, 15 ,jn 20-letno aktivno 
soclel•ovanje v Prostovoljnem IGD v TOZD 
usnjama Vrhnika in TOZD Usnjarna šmart
no. 
V naši sredi toplo pozdravljam •predstavnike 
občinskih gas.Hskih zvez Vrhnike •in Li1Jije, 
glavnega direktorja, direktorja TOZD us
njarna Vrhni,ka, predsednika IO sindikalne 
organi.zacije TOZD usnjarna Vrhnika in se
kretarja OOZK TOZD usnjarna šmartno. 
še ·prav prisrčno pozdravljam naše upoko
jene člane !kolektiva Kreuzerja, Rožmanca, 
Kepa, ki so v povojnih dneh oraH ledino 
naše prostovoljne onganizacije skupno še z 
drugimi, ki so danes še aktivni člani, nekaj 
pa jih žal ni več med nami. 
Začetek organiziranja in dela naš.ih obeh 
društev sovpada z začetnimi dnevi obnove 
takrat porušene domovine. Pobuda za usta
novitev PIGD je vzklila v takratnih organih 
za notranje zadeve. Naši predn]ki so se pri 
svojem delu srečevali s precej večjjmi te
žavami, kot jih .imamo mi dahes. O tem 
nam seveda lahko več povedo le oni sami, 
ki so še med nami. Za ilustracijo tega na
vajam, da so motorno bdzgalno »ILO« v 
vrhniški obrat pDipeljali iz Mokronoga leta 
1946 v neuporabnem stanju in da so jo 
kasneje, po pdpovedovanju tov. Kreuzerja, 
sami preuredili, da je postala uporabna. 
To brizgalno je gasilsko clmštvo vrhniške 

usnjarne uporabljalo vse elo leta 1968. Nič 
bolje ni bilo tovarišem v šmar·tnem. Briz
galno »SAMSON« so »Šraufali« več kot polnih 
20 let. Zadnje leto pred priključitvijo k IUV 
pa je bila povsem neuporabna. 
še tako veltke težave pa niso bile za naše 
prednike nepremagljive ovire. Bili so prežeti 
z entuziazmom in zavestjo, ela je delo v ga
silskem društvu družbeno pomem:bno in hu
mano. Bilo jih je tudi nekaj, ki so ostali 
na pol ·poti in so zapustili naše vrste bodisi 
iz ta'kšnih a:li drugačnih razlogov. Velika ve
čina ·pa je v.ztrajala do konca svojega aktiv
nega dela v podjetju. 
In kal<"šno je danes stanje v PIGD obeh 
TOZD? 
Materialna opremljenost je vsekakor zado
voljiva in se glede na potrebe in novosti 
sprotno i2lpolnjuje. 
članov v PIGD društvu TOZD usnjarna 
Vrhnika je 32, v TOZD usnjarna šmartno 
pa 25. 
V okviru gasilske enote CZ pa je organi
ziranih na Vrhniki 19 .članov, od tega 9 
žensk 7 članov gas.Hske enote CZ je isto
časno aktivnih v PIGD. V šmartnem ima 
gas-ilska enota CZ 10 članov in od tega 
štev.ila so vsi ·istočasno tudi aMivni v PIGD 
TOZD in PGD šmartno ·pri Litiji. 
Starostni sestav enote TOZD usnjarna Vrh
nika je nekoHko ugodnejši kot v TOZD us
njama šmm,tno. V letu 1972 ,in 1973 so bili 
v enoto sprejeti novi člani izpod 25 let 
starost•i. Enota šmartno pa se je prav pred 
kratkim pomladila in obogatila še za 6 čla
nov. 
Glede na to, da je čedalj e večje važnosti -
za učinkovito varstveno elelo na področju 
preprečevanja požarov in uspešno izvajanje 
akcije v primeru požara - strokovna uspo
sobljenost članov gasilskih enot, temu vpra
šanju posvečamo vel.i<ko pozornosti. Vsi čla
ni PIGD <in .člani gasilske enote CZ TOZD 
Vrhnika so v letu 1974 obiskova'li enotedenski 
seminar in opravili i2lpit za izjprašane gasil
ce. 14 članov je uspešno opravilo v Ljubljani 
tečaj za gasilske podčastnike, eden pa ,za 
častnika . V TOZD u snjarna šmartno .so vsi 
člani izprašani gasilci, 5 pa jih je opravilo 
tečaj z.a gasils'ke podčastn~ke. 
Ko anal•iziramo .kadrovs•ki sestav našega član
stva glede na prejšnjo •izobra2lho, .pa žal ugo
tavljam, da imata samo dva srednješolsko 
·izobra2lbo, kljub temu, da irnamo v obeh 
TOZD večje število delavcev s .srednjo, višjo 
in visoko šolsko ,izobrazbo. V tej smeri smo 
na Vrhniki ·že poskušali pred leti izboljšati 
stanje. Ker pa je 1mše članstvo na prosto
voljni osnovJ, nismo bili uspešni in je bil 
pristop omenjenih :kadrov le ·muha enodnev
nica. 
Mislim, ela odgovorni clejavni•ki v naši de
lovni skupnosti ne :bi smeli prezreti tega 
dejstva, <tako v samoupravnih organih kot 
tud·i v dru~beno ·političnih organizacijah. V 
kolikor bomo še v naprej •priče takšnemu 
stanju, potem se vsiljuje ugotovitev, ela je 
članstvo v PIGD pri nas le osebno zadovolj
stvo samo neposrednih proizvajalcev in ne 
organizacija posebnega dru~benega interesa. 
Vaje enot potekajo redno, najmanj pa en
krat mesečno in to izven delovnega časa, 
glede na to, da so vsi naši člani zaposleni 
na mzličnih delovnih mestih in v vseh treh 
delovnih izmenah. Poleg rednih pmktičnih 
vaj pa imata obe enoti redno po več dni 
zaporedoma priprave pred tekmovalnimi na
stopi, ki .se jtih že od leta 1970 dalje redno 
uspešno udeležujemo, bodisi v okviru pa
noge 125, kot tudi republiških za vsa IGD. 
Enota šmartno pa sodeluje poleg tega še na 
vsalwletnem občinskem tekmovanju gasil
.skih enot Litija. 
Ob ugotovitvi, da so naš·i fantje gasilci uspeš
ni in da je b il v preteklih letih na celotnem 
področju ·požarnovarnostnega prepričevanja 
v naši delovni sk!llpnosti napravljen pozitiven 
korak naprej, pa moramo istočasno priznati, 
da od 1967 dalje nimamo več v naših vrstah 
prostovoljnih članic iz ženskih vrst. Vemo 
pa, da so pred tem časom več let uspešno 
sodelovale. Poi-zkusi pomladitve •in ponovne 
oživitve ženskih enot so bili napravljeni v 
obeh TOZD, toda žal brezuspešno. 



V imenu občinske gasilske zveze Vrhnika je 
priznanja podelil predsednik tov. Mušič 

V šmartnem je zato dala pobuda sama mla
dii:s'ka organiza~ija, pa vendar je ostalo le 
pr~ nepom.em):mJ besedni pripravljenosti. 
Pr.Jzadevah Sl bmno, da bi iz naš,ih vrst 
d?hi!i. kakšneg~ ženskega zanesenjaka, ki naj 
b1 oz1vel sedaJ usahlo delo ženske gasilske 
enote. 
Poleg .izobraževanja članstva ·pa vsako leto 
sistematično 'poučujemo vse zaposlene o os
novah požarno-varnostnega preprečevanja in 
o uporabi ročnih sredstev za ,o·a·šenje za
četnih požarov. Naši člani redn~ skrbe za 
pregledovanje in vzdrževanje aas,ilskeaa 
orodja in pripomočkov ter vseh točnih ;'a
silnih aparatov, tki so nameščeni v prciz
vodnih in ostaHh oddeHdh. 
V vseh -letih našega delovanja v obeh TOZD 
so naši člani nesebično sodelovali pri ga
šenju številnih večjih in manj,ših požarov 
na objektih družbene Jn osebne lastnine 
ter pri drugih reševanjih v primerih elemen
tarnih nesreč, s'kupno z enotami CZ in ob
čani. ~Prav tako so uspešno pogasili in ome
jili večje in manjše požare na objektih naše 
delovne skupnosti. Spomnimo se le dveh naj
nevarne}ših, in sicer v osrednji hm-varni 1ia 
Vrhnilki leta 1967 .in leta 1970 v dodelavi 
usnjarne šmartno, kjer smo istočasno ,imeli 
do sedaj tudi največjo materialno ·škodo. 
Mislim, da j,zražam mnenje nas vseh, da .so 
člani naših PIGD v 28-letnem delovanju po
vsem upravičili potreibo in pomembnost pro
strovoljne gasilsice organizacije. 
Glede odnosuv med na§imi enotami in ob
činski·mi gasHskimi zvezami v a_:>reteklih le
tih ni bilo vedno vse v najlepšem redu. Pni 
tem je občinska gasilska zveza Litija izw:e
ta. Z vrhni·šrko pa nekaj 'let s.ploh nismo 
imeli stika, tker nas nihče ni vabil, pa če
prav je bila z naše strani vseskozi poštena 
pripravljenost sodelovanja. Namesto, da ibi 
sodelovali, saj je to nujno še zaradi pomena 
gasilske organizacije in izhajajoč ,iz tega, 
da smo clPug drugemu potrebni, smo do
življali gostilniš'ke neutemeljene kriTiike, da 
nismo registrirani, da zato ne smemo niti 
na tekmovanja in podobno. Zaradi ta'kšnih 
zlonamernih kritik je enota TOZD usnjarne 
Vrhnika občasno preživljala resne krize ob
stoja, ker so med nmni žal bili tudi posa
mezniki, ki so pod takšnimi ali drugačnimi 
okoUščinami sprejemali !klevetanje kot res
nico. 
To obdobje je sedaj za nami. želimo in 
upamo, da bo ·ponovno pričeta vZJpostavitev 
naš·ih dobrih medsebojnih odnosov na Vrh
niki ostala trajna vrednost v pr,ihodnosti. 
Interese posameznikov nikakor ne bomo 
uspostavili, če so v nasprotju z našimi skup
nimi interesi, oziroma z našo organizacijo. 
Nadalje najvažnejše naloge naše organiza
cije: 
Na prvem mestu je vsekakor skrb za ne
nehno teoreNčno in ·praktično ·izobraževanje 
vseh članov. To je tpomembno še zlasti, ker 
v naših TOZD ruporabljamo 'čedalje večje ko
ličine lahko vnetlj<ivih tekočin in dmgih po-

možnih sredstev, ki v določenih pogojih tudi 
niso brez nevarnosti za požar ali eksplozijo. 
Pri tej nalogi pa ibodo morali sodelovati vsi, 
ki so neposredno odgovorni za nabavo, nad
zor, pripravo receptur ;in neposredno upo
rabo požarno nevarnih materialov. Bili so 
že primeri, da za določene materiale doba
v,itelj sploh ni dal, oziroma da od njega celo 
nismo zahtevali ob nabavi ;pr.iložoitev napot
kov glede nevarnih lastnosti, kar pa je pred
pisano s pravilnikom o gradnji naprav za 
vnetljive tekočine, skladiščenju in preta.ka
nju vnetljivih tekočin (Ur. l. SFRJ - št. 
20171). 
še večjo slmb bomo posvečali vzgoji rin iz
obraževanju s področja požarno 'Varnostneaa 
preprečevanja vseh članov delovne skupnosti, 
seveda ob neposrednem sodelovanju vodstve
nih delavcev. 
Nadalje si bomo ,prizadevali, da hi v skladu 
z danimi materialnimi možnostmi v obeh 
TOZD .začeli z izvedbo znanih rin možnih 
tehnično varovalnih naprav za gašenje in 
signalizacija požarov (npr. dodelava - br,iz
galni aparati, skladišča itd.) . 
Kot s·talna naloga ostaja še naprej skrb za 
izpopolnjevanje in redno vzdrževanje gasilnih 
naprav in orodja ter ročnih aparatov za ga
šenje začetnih požarov. 
Prizadevali si bomo, da v naše vrste vstopi 
čim več novih članov, ki so pripravljeni ak-
tivno sodelovati. · 
Negovali bomo sodelovanje z občinskimi o·a
silskimi zvezami, in ostaHmi gasilskimi d~u
štvi. 
še v naprej se bomo udeleževali razpisanih 
tekmovanj, najsibo v občinskem ali repub
liškem merilu v prepričanju, da .udeležba na 
tekmovanjih krepi zavest našega članstva, 
utrjuje medsebojne tovariške odnose in, kar 
je naj,važnejše, krepi operaHvno usposob
ljenost enot. 
Na koncu naj mi bo dovoljeno spregovoriti 
še nekaj dobronamernih 'krit~čnih misli v 
zvezi s požarno varnostnim preprečevanjem 
v 1mših TOZD. 
Mnenja sem, da so ·še ~vedno nekater.i, sicer 
redki posamezni odgovorni tovariš,i, ki se 
ne zavedajo svoje odgovornosti za izvajanje 
osnovnih zahtev požarno varnostnega pre
prečevanja. Sicer vedo, da .imamo gasilsko 
enoto, lvi je menda za to odgovorna. Včasih 
smo imeli celo težave za izvajanje vaj v ok
viru priprav za tekmo·vanje in celo v primeru 
dejansko 'Pcitrebne a~kcije. Nekateri menijo, 
da smo gasilci zato, da se ga .po vaji ali 
po tekmovanju napijemo in istočasno znajo 
veliko kriNzirati, če nam akcija ne uspe naj
bolje (npr. požar v skladišču pomožnega 
mater.iaLa), ali, če se slabše uvrstimo na 
teNmovanju. Tem posameznim tovarišem mo
ram naliti čistega vina, in sicer: 
- mi smo PIGD (drugo so obvezniki po 
liniji CZ), 
- zaoposleni smo na različnih delovnih me
s tih in to v treh ,izmenah, 

V imenu občinske gasilske zveze LITJJA nas 
je pozdravil tov. ZUPAN 

vaje imamo ob dela prostih dneh (izjema 
so le priprave za tekmovanja), 

smo ljudje z dobrin'1i in slabimi last
nostmi 
- poui:iti jih moramo o njihovi neposredni 
odgovornosH, .Jci izhaja iz zakona o požarnem 
varstvu in gasilstvu ter drugih pozitivnih 
varnostnih predpisov, 
- povabimo jih, da vstopijo v naše vrste 
kot aktivni člani gasilske enote. 
Samoupravni organi v preteklosti praktično 
:1iso obravnavali stanja in organiziranosti po
zan1o varnostnega preprečevanja, z izjemo, 
ko se je določala v,i·šina urnega nadomestila 
za udele~bo na gasils.ki vaji in še to z moč
nimi nasprotovanji, da je le-ta previsoka. 
Mimogrede 1:ečeno, upam, da sedaj ta,kšnega 
na:;proto_va:11a ne bo več, čeprav, kljub naši 
p~·1p.omb1, se ve~no o:;taja v predlogu pra
Vllmka o razdelJevanJU dohodka in delitvi 
OD t,o na~omestilo v enalci višini, kot je bilo 
spreJeto ze leta 1966. 
Potemt;;tkem edino .za nas - ·ki ,pa, ponovno 
poudarJam, smo prostovoljoi in zato nimamo 
nikakršne pravice zahtevati nadomestila za 
izgubljeni čas - ostajajo v veljavi stabili
zacijslko-varčevalni ukrepi. 
Za lažje razumevanje, kal<•šne so odaovor
nost.i delovne organizacije in prek nJe or
ganov samoupravljanja in odgovornih de
lavcev na po~ročju zagotovitve požarnega 
varstva, navaJam 'bistvena zakons·ka dolo
čila: 
l. Splošni zakon o požarnem varstvu (Ur. l. 
SFRJ - št. 25/70) 

2. člen 
Požarno varstvo se organizira in izvaja po 
načrtih požarnega varstva, ki jih sprejemajo 
občine, delovne ,jn druge organizacije ter 
državni organi. · 
Z načrti požarnega varst·va se določa orga
nizacija požarnega varstva, določajo ukrepi 
za njeno uspešno delovanje in pospeševanje 
ter ,zagotavlja nadzorstvo nad izvajanjem 
.požarnih varnostnih ukrepov. 
Občina določa, katere delovne in druge or
ganizacije morajo imeti načrte požarnega 
varstva. Ti načrti morajo biH v skladu z 
občinskim načrtom požarnega varstva. 

4. člen 
Za sodelovanje pri izvajanju preprečevalnih 
požarnih varnostnih ukrepov, pri gašenju 
Pf?Žar~v. !n pri ~e~evanju 'l.judi in premože
nJa, kl Jlh ogrozaJO pozar m druge elemen
tarne nesreče, se organizirajo gasilske enote. 
Gas,ilske ~note ustanavljajo občine, krajevne 
s'lmpnost1, delovne in druge organizacije, 
državni organi in občani v .stkladu z zako
nom. 
2. Zakon o varstvu pred požarom in o gasil
stvu (Ur. l. SRS - št. 46/70) 

14. člen 
Kadar je nevarnost, da izbruhne po·žar, po
sebno velika, ali 'kadar bi požar o.arozil 
življenje velikega števila ljudi, je treb~ po
leg uresničevanja ,predpisanih ukrepov za 
varnost pred požarom organizirati gasilsko 
stražo. ~ 
Gasils'lca straža nadzoruje, aH so izvedeni 
predpisani ukrepi za preprečitev požara; 
~e pa izbruhne požar, mora ukreniti vse, kar 
Je potrebno za gašenje požara .in reševanje, 
in talmj obvestit<i o požaru najbližjo gas.il
slm enoto. 

16. člen 
Delovne in druge organizaciJe, državni or
gani in samostojni obrtniki, ki so določeni 
v občinskem načrtu varstva pred požarom, 
morajo sprejeti pravHnik o požarnem redu. 
Pravilnik o požarnem redu mora biti uskla
jen z občinskim načrtom varstva pred poža
rom. 

35. člen 
Gasilske enote so :prostovoljne ·in po'klicne; 
organizirajo se lahko po tePitorialnem na
čelu (ter.itor,ialne gasilske enote) ali indu
stPijskem načeLu (gasilSike enote delovnih ali 
drugih organizacij). 
Poklicno gasilsko enoto lahko ustanovijo 
občina, krajevna skupnost, delovna ali dru
ga organizacija ali državni organ. 
Dvoje ali več občin ali več delovnih or.cra
nizacij ali državnih organov ter delovna ~r-
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gani,zacija in občina lahko ustanovijo skupno 
poklicno gasilsko enoto. 

36. člen 
Prostovoljna gasilska enota je operativno 
tehnična enota v sestavi gasilskega društva, 
ali delovne oz,iroma druge organizacije; ·Se
sestavljajo jo člani gasilskega društva, ki 
so fizi610 in strokovno sposobni za gašenje 
požarov. 
V prostovoljni gasils1<!i enoti so lahko tudi 
poklicni gas•ilci. 

37. člen 
Z občins·kim načrtom varstva pred požarom 
je določeno , kateri naseljeni kraj v občini 
mora imeti gasilsko enoto. 
Delovne in d r uge organizacije, Id proizva
jajo ali im ajo v skladišču večje količine 
vnetlj iv·ih tekočin, eksplozivnih snovi, tekočih 
in komprimiranih plinov, snovi, iz katerih se 
razvijajo plini ali dmgih !ahkovnetljivih sno
vi, morajo imeti gasilno enoto ! 
Poudariam zlasti našo obveznost, ki izhaja 
iz 37. člena navedenega zakona, da m ora mo 
imeti gasilsko enot'O glede na požarno ne
varnostni razred naše delovne skupnosti. 
Kakšna naj bo ta enota, ali poklicna ali pro
stovoljna, to je stvar odlo6itve samoupravnih 
organov. Naše dosedanje mnenje je bilo in 
je še v naprej, da je spn:jemljivo (in seve
da, •ker varčujemo, tudi najceneje), da ima
mo ustrezno u sposobljene -in zadostno 
opremljene prostovoljne gasilske enote; se
veda ob istočasno doslednem izvajanju vseh 
predpisanih in dogovorjenih ukrepov požar
nega varstva vseh odgovornih oseb ,in sleher
nega člana kolektiva in ela imamo v vra
tm::sko čuvanjski službi v vsaki izmeni po 
enega zaposlenega, ki je fizično in -strokovno 
usposobljen za požarno varnostno preven
tivo in določno akci jo v primeru požara, 
kar pa, poudarjam, pr i sedanji zasedbi vra
tarjev - čuvajev, ni zagotovljeno. 
Glede na neustrezno urejena skladišča lahko 
vnetljivih tekočin (zlasti na Vrhniki) obsta
jajo velike nevarnosti za požar in eksplo
zijo; zato bodo morali organi samouprav
ljanja v 'Prihodnje temu perečemu vprašanju 
posvet,iti vso skrb in seveda nameniti tudi 
materialna sredstva za režitev tega. 
Zaldjučujem z ·željo, da bi današnje sreča
nje poziNvno v~livalo na pospešitev in za
gotovitev še boljšega požarnega varstva v 
naših TOZD. Obenem upam .in pričakujem, 
da bo vloga in pomen PIGD ·lažje razum
ljiva slehernemu članu kolektiva. In ne na
zadnje, naše članstvo pričakuje polno lnoral
no podporo in pomoč od samoupravnih or
ganov, družbenopolitičnih organizacij, vod
stvenega in vodilnega osebja .in občinskih 
gasilskih zvez Vrhnike 'in Litije. 
Le s skupnhni napori lahko pričakujemo 
večjo varnost naših matel'ialnih dobrin ob 
istočasni varnosti delovnega človeka. 

Na pomoč! 
P.P. 
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Zivljenje najmanjše 
temeljne .. 
organtzactje 
združenega 
dela v IUV 

V družini temeljnih organizacij združenega 
dela v Industriji usnja Vrlmi,ka je TOZD 
Maloprodajna mreža Ljubljana najmanjša 
po obsegu poslovnih sredstev, števi'lu zapo
slenih in ustvarjeni bruto reaHzaciji. Sestav
ljajo jo tri organi·zaoijske enote-oddelki: 
a) tJ•govina na drobno (trenutno so .to trgo
vine v Beogradu, Zagrebu, Mariboru, Litiji, 
Portorožu .in tri v Ljubljani), 
b) prodajno skladišče na V'i.ču, 
c) krznarska delavnica v Ljubljani. 
Skupno zaposluje SO delavcev, ,ld so v de
vetih mesecih letošnjega leta napravili za 
blizu 3,8 milijarde S din •prometa blaga in 
s·toDitev, to je za SO 0/o več kot lani v ena
kem obdobju. 
Z ustanovitvijo temeljne organizacije združe
nega dela. Maloprodajna mreža se je ~osta
v·ilo pred vse delavce več organizacijskih 
problemov, ld jih moramo reš1ti, ela formal
no obli:ko obstoja tudi praktično izpeljemo 
v življenje. 
Osnovni samoupravni in :pravni akti so spre
jeti; statut TOZD, samoupravni sporazum 
o medsebojnih razmerjih delavcev v združe
nem delu in san}oupravni sporazum o zdru
žitvi temeljnih organizacij v organizacijo 
združenega dela IUV določajo organizacijsko 
obliko delovanja TOZD in njene odnose elo 
osta'lih temeljnih organizacij in skupnih stro
kovnih služb. 
Tudi analize in programi, ki so vodili Indu
strijo usnja Vrhnika k takšnemu obHkova
nj u temeljnih organizacij združenega dela, 
kot je določena s 'podpisom samoupravnega 
sp·orazuma o združevanju TOZD, pogojujejo 
nadaljnji razvoj TOZD Maloprodajna mreža. 
Osnovni namen Maloprodajne mreže je pro
daja usnjene in krznene konfekcije ter ga
lanterije IUV na domačem tržišču. Ker je 
to najhitrejša in najcenejša pot od proiz,va
jalca elo porabnika, je zato tudi smiselno 
ela se v okv•iru TOZD Maloprodajna mreža 
združijo vsa maloprodajna mesta JUV in da 
se teži k nadaljnji razširitivi mreže. 
V Maloprodajni mreži smo obravnavali do
sedanje sodelovanje med temeljnimi organi
zacijami in ·priš1i do zalkljuoka, da bi zlasN 
s TOZD Usnje Plast morali najti nekatere 
rešitve za nadaljnji razvoj. 
Tako menimo, da bi morali v Maloprodajni 
mreži v'ldj.učevati vse trgov.ine za prodajo 
lmnfekcije in v Usnje Plastu združi1!i pro
dajo usnja in ostalega reprodukcijskega ma
teriala. 
Normalno delovanje TOZD Maloprodajna 
mreža pa zahteva tudi ustrezno notranjo 
organizacijo dela vseh funkcij normalnega 
tržnega poslovanja. Urediti moramo način 
reševanja kadrovskih, finančnih in komer
cialnih problemov. Zlasti je tu še odprto 
vprašanje, rkatere od teh nalog •bodo oprav
ljale skupne strokovne službe in kakšen cle
lokmg nalog se bo določil sami TOZD. 
Osnovno vodilo pri tem bo, ela se vzpostavi 
taka notranja organizacija, 1ki bo najekono
mičneje in dovolj spretno reševala vsa vpra
šanja, s katerimi se srečuje TOZD pri svoji 
osnovni nalogi - prodaji blaga in storitev. 
Samoupravno življenje v temeljni organiza-

TOZD Maloproclaja - prodajalna BEOGRAD 

ciji je zaživelo in naj omenim:o samo to, da 
so se vsa samoupravna jedra do sedaj že 
dvakrat sestala, da je imel delavslQi svet že 
S sej in ela odbor za medsebojna razmerja 
tekoče rešuje svojo problematiko. 
Ustanovljena je tudi osnovna organizacija 
sinc.'uikata, 'katere izvršni odbor je zelo ak
tiven. Tudi odbor delavskega nadzora se je 
že lotil prvih na'log in bo po svoje pomagal 
h krep1tvi samoupravnih, tovariških odnosov 
v temeljni organizaciji. 
Vsi samoupravni organi so akti:vni in že
lijo s svojim delom prispevati k uspešnemu 
poslovanju TOZD in 1k vzpostavljanju vse 
pristnejšH1 medsebojnih odnosov, zato pa 
zahtevajo od strokovnih s1užb v TOZD in v 
skupnih strokovnih službah vse več in vse 
bolj sprotne podatke, analize in predloge. 
Do sedaj tem zahtevam ni bilo vedno do
volj in pravočasno zadoščeno. To pa v pr.i
hodnje ne sme biti ovira nadaljnemu raz
voju samoupravljanja v TOZD Maloprodaj
na mreža in doseganju us•pešnih poslovnih 
rezultatov. D. K. 

Priznanja 
več-letno 

za 
aktivno 

delo v 
prostovoljnem 
IGO so prejeli 

Po pravilniku republiške gasilske zveze (pri
znanja je izročil tov. Karel l\llušič - pred
sednik občinske gasils·ke zveze VrhnHca) so 
prejeli diplome in značke člani PIGD iz 
TOZD usnjarna Vrhni,ka (člani PIGD iz TOZD 
usnjarna šmartno so ta priznanja že spre
jeli od občinske gasilske zveze Litija): 
Anton Lenar·čič, Stane Markeljc, Herman 
Ficko, Anton Jereb, Alojz Novak, Anton 
Japelj, Anton Gostiša, Matija Kociper, Benja
min Rudolf. 
PPiznanja in denarne nagrede po sklepih 
samoupravnrh organov (za 20 in več letno 
članstvo - 1000 din, za lS do 20-letno član
stvo SOO din) so sprejeli: 
Iz TOZD usnjarna Vrhnika: 
Anton Lenarčič, član PIGD, 2S let; Stane 
Markeljc, član PIGD, 24 let; Herman Ficko 
član PIGD, 22 let; Anton Jereb, član PIGD' 
22 let; Alojz Novak, član PIGD, 22 let; La: 



Najstarejši po aktivnem stažu y PIGD TOZD 
usnjama šmartno tov. LUDVIK KRAMBER
GER 

zar Vučenic, član PIGD, 22 let; Anton Japelj , 
član PIGD, 22 .Jet; Anton Gostiša, član PIGD, 
22 let; Matija Kociper, član PIGD, 17 let; 
Benjamin Rudolf, -član PIGD, 10 let. 
Iz TOZD usnjarna šmartno: 
Ludvik Kramberger, član PIGD, 25 let; Franc 
Jerič, član PIGD, 24 let; Jože Repovž, član 
PIGD, 23 le t; Alojz Kotar, član PIGD, 20 let; 
1\llartin Zupan, ·član PIGD, 16 .Jet; Anton 
Gorše, član PIGD, 16 let; Franc Stopar, 
član PIGD, 15 let; Anton železnikar, član 
PIGD, 15 let; Milan Skaliol«i, član PIGD, 
12 let; Vekoslav JanekoviC, član PIGD, 11 let ; 
Marjan Vrbajs, član PIGD, 11 le t; Jože čož, 
član· PIGD, 11 let; Janez Ambrož, član PIGD, 
11 let. 
P.ismena priznanja kot soustanovitelji PIGD 
so prejeli: 
Karel Kreuzer, upokojenec TOZD usnjarna 
Vrhnika; Anton Rožmanc, upokojenec iz 
TOZD usnjarna Vrhnika; Drago Kepa, upo
kojenec iz TOZD usnjarna šmartno. 
Vsem nagrajencem iskreno čest·itamo z željo, 
ela b i b.ilo -njihovo humano elelo v gasilski 
organizacij-i svetal vzgled vsem, ki še niso 
dojeli pomena in potrebe požarnega varst·va! 

OBVESTILO 

DS TOZD maloprodaja je določil za zaup
nika Prešernove družbe tov. Ani žigon. že
limo, ela ocl sodelavcev iz TOZD prejme čim 
več narooil za redno knjižni zbi1iko za leto 
1975. Uredniški odbor 

25 let aktivni član PIGD v TOZD usnjarna 
Vrlmilw tov. LENARčič prejema zasluženo 
priznanje 

Potek grad11je 
nove opekarne 

O novi opekami v Sinj-i gorici je bilo napi
sanih že precej člankov v našem časopisu 
Usnjar, vendar želimo vsaj v glavnem sezna
niti člane kolektiva s samim potekom grad
benih elel, ki ·so prav sedaj v polnem teku, 
•istočasno pa želimo seznaniti vse tudi s pro
blematiko, ki se pojavlja med samim izva
janjem gradbenih elel. 
Na crradbišču so pričela dela že pred pola
ganj~m temeljnega •kamna,_ in s:icer so .J:!la 
to elela v glavnem na ;pnprav~ gr.adb1sca. 
Ta priprav-ljalna dela so pričeli že 17. junija 
1974, in sicer z odkrivanjem terena ter za
sipavanjem in utrj evanjem celotnega zem
ljišča. V času pripravljalnih del smo se tudi 
dokončno odločili ela oclstopimo od prvotne 
zamisli o gradnji proizvodne •lope v bet~nski 
.izvedbi ker smo ugotovili, da bo za nas m za 
samo ~1amembnos.t opekarske proizvodnje 
ustrezala jeklena konstrukcija, saj ima bi
stvene prednosti pred betonsko. Te pred
nosti so prevdsem v lažji izvedbi (slaba no· 
silnost tal pogojuje tudi izvedbo temeljev) 
hitrejši gradnji in koncu koncev je to tudi 
najcenejša •inačica. 

Tako smo se odločili, ela bo gradbena elela 
elo kote 0,00 izvajal naš TOZD lgrad grad
beni·štvo, medteni ko smo za dobavitelja 
Jope izbrali 'Projektmetal iz Ljubljane, kate
rega kooperant je Metalna Mar~bor z obra
tom v Krmelju. 
Po pogodbeni obveznosti s Projektmetalom 
so terminsko pogojeni vsi roki gradbenih 
del, tako da je lgrad pričel takoj z beto
niranjem temeljev, katere je tudi končal že 
20. steptembra in s tem seveda pPipravil 
gradbišče za montažo jeklene konstrukcije 
proizvodne lope. Vz:poreclno s temi deli je 
lgrad zidal tlldi upravno zgradbo, dokon
čuje dela na kanalizaciji ter dokončno iz
deluje vse potrebne nasipe, taiko na zuna
njem prostoru kot tal v sami lopi. 
Vzporedno s temi deli smo tudi sklenili 
pogodbo z Elektro Ljubljana okolica za po
laganie 20 kV kabla, ki je prav tako v za
ključni stopnji, kar nam bo omogočilo ne-
omejeno porabo elektPične energije v času 

Graditelji opekarne se borijo tudi s slabim 
v remenom. 

same gradnje. Zato neomejeno uporabo 
električne energije so na gradbi·šču za
časno postavili montažno transformators
ko postajo, ·katero bo v končni stopnj.i 
zamenjal transformator, zgrajen v okvi
ru nove o.pekarne. Kot je že zgoraj ome
njeno bo d.zdelala jekleno konstrukcijo Me
talna, vendar lahko že sedaj povemo, da 
so z njihove strani pogodbeni roki že preko
račeni, tako da prihaja že na samem za
četku elo večjih zakasnitev, saj bi morala 
biti lopa dokončana po sistemu ključ v roke 
elo 20. novembra. Predvidevamo, da bo z nji
hove strani kasnitev za okrog en mesec; 
če pa upoštevamo še ostala dela, kot je 
zidanje fasadnih sten s •končno obdelavo teh 
sten, b o zakasnitev gotovo precej večja. To 
zakasnitev skušamo z !gradom sicer nadok
naditi s tem, da bi v celoti izvedli betoni
ranje vseh temeljev naprav v lopi, vendar 
imamo tudi tukaj težave, saj nas že cel me
sec pesti slabo deževno vreme. 
Vzporedno z gradbenimi eleli urejamo tudi 
vsa pripravljalna dela oziroma s·klepamo po
godbe z clobavitelj.i domače opreme. Tako 
smo elo danes sklenili s čelikom iz Kri
ževcev pogodbo za izdelavo •in montažo ce
lotne transportne linije od gHnokopa do de
ponije gline, dalje za vso kovins-ko konstruk
cijo tunelske peči in sušilnice. S šamotom 
iz Arandjelovca smo s·klenili pogodbo za do
bavo in zidavo vsega potrebnega materiala 
za tunelsko .peč . Sever Gorenje nam bo do
bavil elektromotorje za vse stroje v prede
lavi gline. čaka nas samo še sklenitev po
godbe z Daloitom Daruvar za skrinjaste do
dajalce in lamelne transportne trakove ter 
z Elektro Ljubljana okolica sklenitev po
godbe za montažo transformatorske postaje. 
Skupaj s SO Vrhnika smo pričeli tudi akcijo 
za asfaltiranje ceste v Sinji gorici, za ka
tero je SO Vrhnika skleni-la •pogodbo s Ko
munalnim podjetjem Vič ter so elela v pol
nem -teku, tako da bo asfalt ·že ob ·koncu tega 
meseca .položen. 
Z inozemskimi doba\"itelji opreme za novo 
opekarno so vse podrobnosti razčiščene tako 
glede tehnične dokumentacije, kot dokončno 
določenih dolbavnih rokov in pričakujemo 
njihove prve dobave že v mesecu januarju 
1975. Pr.i zadnjem obisku pri njih smo ugo
tovili, ela dela pri njih v redu potekajo, tako 
da ne bo prišlo pri dobavah do bistvenih 
zakasnitev. Nekaj problemov je bilo le z 
delom dokumentacije, po kateri delajo naši 
domači doibav.itelji, vendar smo tudi to uspeli 
rešiti. 
Morda bi bilo dobro, da na ~koncu z nekaj 
števil"kami prikažemo obseg oprav·ljenih del, 
katere je ;izvajal Igrad. Odkrivanje humusa 
je bilo izvedeno na površini 22.744 m 2

, le-tega 
smo morali odstraniti .iz gradbišča 6385 m 3

, 

na gradbišče smo navozili 18.541 m 3 nasip
nega materiala, široki odkop gradbene jame 
je izveden v velikosti 2506 m 3

, za izvedbo 
temeljev smo porabili okrog 205m3 betona, 
izdelanih je bilo okrog 772m2 opažev in v 



temelje vgrajene približno 18 ton armature. 
Iz vsega navedenega .smo vas v grobem se
znanili in vam povedali, J<akšen je položaj 
na gradbišču. O nadaljnjem poteku gradnje 
in problematike, s katero se bomo še sre
čevali, vas bomo še obveščali. 

A.K. 

Na strehi novega proizvodnega obrata se je 
med razbitimi steklenicami »znašla« celo 
S-litrska pločevinasta posoda za čaj. Morda 
iz protesta proti za posameznike neolwsne
mu čaju; verjetneje pa za prikaz lastne ne
vzgojenosti in skrajno nesramnega odnosa 
storilca elo naše skupne lastnine 

Poleg pravic v združenem delu imamo tudi 
obveznosti! 

Pravilnik o 
odgovornosti 
(Posebne značilnosti) 

V septembru so samoupravna jedra prejela 
v obravnavo pravilnvk o odgovornosti. Neka
tera samoupravna jedra so na 'svojih sesta
kih že obravnavala 1pravilntk in ga tudi spre
jela. Kljub temu vem, da mnogi pravHnilka le 
niso prebrali. Zato bo morda prav, da se 
vsaj prek našega časopisa seznanimo z njim 
v:si. 
S pravilnikom o odgovornosti določa delovna 
skupnost obveznosti svo}ih članov, odgovor
nost za !kršitev delovnih obveznosti, organe 
in postopek, v katerem se ugotavlja, ali je 
delavec kršil delovno obveznost, ukrepe, ki 
j.ih Iah'ko delovna skUipnost izreče zoper de
lavca, .in pa pogoje delavčeve materialne od
govornosti. delovni skupnosti za ·škodo, ki jo 
povzroči pri deLu ali v zvezi z delom. Pra
vdlnik velja za ·vse člane delovne sl<upnosti 
temeljne organizacije, ki v njej združujejo 
svoje delo. Izvzeti so le delovni ljudje, ·ki 
delajo za delovno organizacijo na podJagi 
pogodbe o delu, kooperacijske pogodbe itd. 
S tem, ko delavec zdmžuje ·svoje delo, pri
dobi mnoge prav.ice, prevzema pa tudi od-

lO 

govornost proti drugim delavcem, družbe
nim delovnim sredstvom, delovni 'in dDuž
beni skupnosti. Za V·Sako ·kršitev svojih de
lovnih obveznos·ti delavec osebno odgovarja. 
Posebne obveznosti so določene v a:ktu o 
s.istemi,zaoiji in 1SO na razHčnih delovnih me
stih razl,ične . Splošne obveznosti pa so skup
ne vsem delavcem, ki združujejo ·Svoje delo 
v temeljni organizaciji. Naštejmo v:saj naj 
pomembnejše med njimi: 

vestno izpoih1jevanje nalog delovnega me
sta in pri tem uporabljanje vsega znanja 
in sposobnosti, 
redno in .pravočasno prihajanje na delo, 
de}o nad polnim delovnim časom takrat, 
ko je to določeno z ,zakonom ali s sploš
nim aktom, 

- izpopolnjevanje svojd'h delovnih sposob· 
no-sti in s'posobnosti svojih sodelavcev, 

- aktivno sodelovanje v samoupravljanju, 
- upoštevanje varnostnih ukrepov, 
- dostojno vedenje do sodelavcev, 

vzdr-ževanje in spodbujanje .tovariških in 
socialističnih odnosov v delovni organiza
ciji, 

-varovanje družbenega premoženja pred 
protipravno odtujitvdjo, 

- vzdr,ževan~e delovnih sredstev, 
- varovanje ugleda delovne organizacije in 

čuvanje podatkov, 
- prebiti na delu še določen čas, kada·r de

lavcu preneha delo, 
- varovanje interesov ožje in širše družbene 

sl<upno·sti. 
Vendar delo·vne obveznosti niso do'ločene le 
s tem pravilnikom, temveč tudi z drugimi 
splošnimi akti, sklepi dn določbami in tudi 
s konikretnimi delovnimi nalogami, ~<i j~h de
lavec prejme od nadrejenih delavcev in k,i 
jih mora izvesti. Kadar pa je delovni nalog 
nezakonit oziroma predstavlja njegova hpol
nitev kaznivo dejanje, se delavec lahko iz
polnitvi takega naloga ~Upre, 1kaj•ti sicer je 
soodgovoren s1l;mpaj z nadrejenim, ki tak na
log izda. 

Za celoten postopek ugotavljanja k<!·Šiitev 
delovnih obveznosti veljajo naslednja načela: 
načelo iskanja materialne resnice, 
načelo odgovornosti za predpisane kršitrve, 
načelo hitrosti ·postopka, 
načelo jasnosti postoipika, 
načelo neposrednosti, 
načelo ustnosti, 
načelo neodvisnosti, 
načelo osebne odgovornosti. 
Delavec je odgovoren za kršitev delovnih 
obveznosti le, če je kriv. Knivda 'Pa obstaja le 
tedaj, kadar je delovna obveznost kršena 
namenoma ali iz malomarnosti. 
V postopku lahko delavca zastopa odvetnik 
aU katerikoli polnoletni državljan Jugosla
,nije glede 11a željo delavca, 'lahko 'Pa mu .tudi 
s.indi•kaina organizacija ponudi zastopanje, 
vendar mora delavec v to privoliti.. 
Mnogokrat 'Se zgodi, da .predstavlja kršitev 
delovne obveznosti -tudi !kaznivo dejanje, ki 
se preganja .po uradni dolžnosti. V ta,kem 
primeru mora organ, ki postopek vodi, o tem 
obvestiti pristojnega javnega ·tožilca. 
Postopek zaradi ugotavljanja ·kr·šitev delov
nih obveznos-ti. se uvede na pismeno zahtevo 
vodid oddelkov oziroma ·šefov samos•tojnih 
služb. Pripravljalni postopek, ki obsega zla
sti zaslišanje obdolženca in .iskanje doka7:ov, 
vodi vodja splošnega sek·torja aU pa oseba, 
ki jo vodja splošnega sel"torja pooblasti za 
vodenje tega dela 'postopka. Obravnavo pa 
oprav'i komisija ,za izrekanje ukrepov. Se
.stavljajo jo tvi'je člani, k,i jih izvoli delavski 
svet za dve leti. Ta 'komisija predstavlja or
gan prve stopnje. Zoper odločitev komisije 
se la11ko v}o·ži zahteva za varstvo .pravice na 
OMR. V tistih primerih, ko je OMR organ 
prve stopnje, pa se vlo.ži zahteva .za varstvo 
pmvdce na delavski svet TOZD . • 
Vse kršit·ve delovne obveznos·ti •SO po svoji 
teii kdvde razdeljene v tPi stopnje: 
lažje, 
hujše in 
posebno hude. 
Med najrazličneJš·imi lažjimi ·kršitvami de
lovnih obveznosti so naslednje: 
- zamujanje na delo, predčasno odhajanje 

z dela, 

neupravieeno zapuščanje delovnega me
sta med delovnim časom, 
neupravičen izos·tanek za en dan, 
neupoštevanje varnostnih ukrepov in od
klanjanje uporabe predpisanih zaščitnih 
sredstev, če taka opustitev ne •more imeti 
škodljivih posledic ali pa ~le Iežje, 
malomarnost pi1i delu ,katere posledica je 
neus,trezna kakovost dela, 

- nedostojno vedenje do drugih članov de
lovne sl"upnosti, 

- če sicer delavec opravi·čeno izostane z de
la, pa razloga izostanka ne opraviči pri
stojnemu or-ganu delovne skupnosti naj
kasneje v 24 urah. 

Med najpomembnej•še kršitve delovnih ob
veznosti sodijo: 
- če delavec neopravičeno izostane z dela 

več kot en delovni dan, 
- če delavec ne ,upošteva varnostnih ukre

pov ali precl:pisanih zaščitnih sredstev in 
s tem pmr,zroči neposredno nevarnost ali 
pride do nesreče, 

- če pride delavec na delo vinjen, če se op~
je na delovnem mestu ali če na delovno 
mesto prinaša pijačo, 
če se delavec opije zunaj deiovnega me
sta in v takem •Stanju škoduje interesom 
svoje delovne organizacije, 
če odgovorni delavec širi zlonamerne tr
ditve o razmerah v delovni organdzaciji, 

- ·kajenje na delovnih mestih, kjer je to 
strogo prepovedano, 

- če delavec neopravričeno uporabi avto de
lovne o:rganizadje za vožnjo nad 30 km 
(črna vožnj-a), 
če delavec uporablja delovna sredstva ali 
rhaterial delovne ·organizacije .za osebno 
·l<orist ali v korist tretjih oseb, 
če delavec .prikriva poškodbe na delov
nih sredstvih .in nastanejo zaradi tega 
ov•ire v delovnem postopku, 
če krši.tev delovne obveznosti •sočasno po
meni kaznivo dejanje. 

Posebno hude 'kršitve delovnih obveznosti 
pa so: 
- če nepooblaščeni delavec daje drugim po· 

datJke o poslovanju delovne organizacije, 
pa zato delovni opganizaciji nastane ma
terialna škoda, 
če delavec, 'ki je pooblaščen za izdajanje 
določenih '})Odaukov, teh noče dajati •pri
stojnim ,sLužbam delovne organi2)aoije ali 
pristojnim samoupravnim organom ali če 
daJje neresnične podatke oziroma neresnič
na voročila, 

- če delavec pridobiva neupravičeno pre
moženjsko 'l<or.ist v š'kodo delovne orga
nlizaoi,je a1i tretjih oseb v zvezi s svojim 
delom, 

- če delavec :sprejema dar~la v svojo ali tu
jo lmrist v zvezi z opravljanjem dela v 
delovni organizaciji, 

- če indaja •poslovno tajnost delovne orga
nizacije, 

- v.sako dejanje ali opustitev, ki lahko po
v.zroči neposredno nevarnost za ·živldenje 
ali zdravje ljudi na delovnem mestu, 

- če strokovni delavec predlaga samouprav
nim organom, da naj sprejmejo neza·konit 
sklep, .in pr,i tem ve, ali je bil na to opo· 
zorjen, da je predlagani .sklep nezakonit, 

- če stmkovni delavec z nestrokovnimi ali 
lažnimi poročili in mnenj.i :zavaja samo
upravne organe, 

- če delavec rzlora:blja svojo voljena funk
cijo v ,samoupravnem organu z namenom, 
da bi :sebi ali ·komu drugemu pridobil 
kakšno neutemeljeno kodst a1i da 'bi s 
tem 'komu tdrugemu povzroči·! škodo, 

- zavestna 'ki1Ši!tev zakona, splošnih ·a<ktov 
a'li drugih aktov samoupravnih m•ganov 
delovne skupnosti, 'ki povzmči kršitev pra
vic delavcev oziroma temeljnih interesov 
delovne skupnost<i, 

- zloraba ·položaja a:1i zlomrba pooblasNI z 
namenom, da bi sebi ali l<omu drugemu 
pridobil 'protipravno korist ali drugemu 
povzročil škodo, 

- povzročitev veli:ke materialne škode v 
š•kodo delovne organizacije, 

- poneverba ali kraja sredstev de'lovne or-
ganizacije. A. Z. 

(Nadaljevanje v naslednji šte,•ilkd) 



Naš portret-
Marija Jarc 

Mar·ija Jarc se je rodila 20. 8. 1947. leta na 
rv'Iirkah pri Vrhniki. Iz,baja iz delavske dru
žine. Osnovno šolo je obiskovala na Vrhni
ki, nato pa Gradbeno tehniško šolo v Ljub
ljani. Po u;;pešno končani srednji šoli se je 
prvič zaposlila pr.i Gradbenem podjetju Teh
nika, ki jo je tudi dve leti štipendiraJo. Rav
no takrat, leta 1966 je bila velika stiska z za
poslovanjem tehnikov, zato je sprva oprav
ljala elelo kurirja. Kmalu za tem so jo pre
mestili na delovno mesto, ki je ustrezalo 
njeni ,izobrazbi. Delala je 'kot obračuns,ki 
tehnilk na sektorju. Po skoraj štirih letih se 
je odločila graditi lastno hišo na Verdu. Mo
rala si je poiskati zaposlitev bliže domu. Apri
la leta 1970 je začela delati na delovnem 
mestu vodje gradbišča pri podjetju Igrad in 
to delo opravljala do leta 1973. Nato pa je 
pr.išla v tehnični sektor kot vodja priprave 
dela. Trenutno je spet na gradbišču. Dolž
nost predsednika DS TOZD Igrad - grad
beništvo je dobila na vo1itvah februarja le
tos ter ga uspešno in dosledno opravlja. Pred 
tem je bila že dve leti v poslovnem odboru. 
Sprememb je od takrat, ko je pr.iš-la k Igra
elu, zelo veliko, kot nam je povedala. »Imeli 
smo eno dvigalo, en mešalec, en kamion in 
nekaj manjš•ih strojev, s tem smo gradili 
predvsem manjše objekte, rposamez.ne stano
vanjske hiše ter adaptacije. Podjetje se je 
razvijalo, kupili smo nove stroje, moclerni
z·irali delovne postopke in lahko smo začeli 
graditi tudi večje objekte kot na primer sta
novanj&ke bloke na Klisu, objekt družbene 
prehrane za .Industrijo usnja Vrhnika, dom 
upokojencev ter stanovanjske hiše. S tem, 
ko smo se oblikovali v sel<:torje, smo prido
bili predvsem na izboljšanju organizacije 
elela, odgovornos-t se je bolj prenesla na 
vodje sektorjev. Lažje je ocenjevati delavce 
po njihovem delu, vzporedno s tem pa tudi 
nagrajevati. Ne nazadnje se pozna tudi pri 
disciplini.« 
Kot predsednik DS TOZD si prizadeva pred
vsem, da boi se podjetje ·še naprej razvijalo 
in modernizira-lo, da bi se še izboljšala in 
povečala delovna disciplina, s tem pa bi clo
segl•i večji ekonomski in finančni uspeh v 
podjetju. 

K.M. 

Okrasili smo grobove svojcev in vseh, ki so 
žrtvovali življenje za našo svobodo. Naše mi
sli naj ne bodo z njimi sanw ob DNEVU 
MRTVIH, ko zasujemo njihove gomile s 
cvetjem in se poklonimo njihovemu spominu 

!(ako smo poslovali 
v septembru 19 7 4 

Proizvodnja: 

TOZD usnjarna Vrhnika 
usnjarna izdelano 229.622 m 2 usnja 
ščetinarna izdelano 7.381 kg sort. ščetin 
konf. usnja porabljeno 4.501 m~ usnja 
galanterija porabljeno 1.99lm2 us-nja 
TOZD usnjarna šmartno 
usnjarna izdelano 7L867 m 2 usnja 
krzna·rna •izdelano 19.686 m 2 ·krzna 
konf. •krzna porabljeno 2.674 m 2 kr.zna 
konf. usnja porabljeno 8.503 m 2 usnja 
TOZD tovarna usnja šoštanj 
usnjarna izdelano 83.539 m 2 usnja 

-izdelano 46.448 kg usnja 
konf. usnja porabljeno 5.172 m 2 usnja 
TOZD Igrad - opekama 
opekama izdelano 675.594 opečnih enot 
Prodaja: 
TOZD usnjarna Vrhnika 
TOZD usnjan1a šmartno 
TOZD tov. -usnja šoštanj 
TOZD Ig·rad 
TOZD usnje plast 
TOZD maloprodaja 

Skupaj 
Izvoz: 

N din 36,019.478,45 
N din 22,110.300,45 
N din 7,845.234,00 
N di-n 15,544.836,00 
N din 8,355.464,60 
N din 3,551.537,60 
N din 93,426.851,10 

TOZD usnjarna Vrhni!ka dolarjev 
TOZD usnjarna šmartno dolarjev 
TOZD tov. usnja šoštanj dolarjev 

709.858 
168.261 
254.860 

Skupaj dolarjev 1.132.979 
število zaposlenih: 
TOZD us-njarna Vrhnika 
TOZD usnjar·na šmartno 
TOZD tovarna usnja šoštanj 
TOZD Igrad 
TOZD usnje plast 
TOZD maloprodaja 
skupne strokovne službe 

1148 'O'Seb 
578 oseb 
606 oseb 
295 oseb 
108 oseb 
27 oseb 

108 oseb 
Skupaj 2870 oseb 

P.G. 

Prišli - odšli 
V mesecu septembru se je v Industriji usnja 
Vrhni'ka zaposliolo 57 delavcev, 51 delavcev pa 
je prenehalo dela·N. 
a) TOZD usnjarna Vrhnika 
pr.išli: 
Vera Aškovic, Roman Arnuš, Vlado Bosoilj, 

JELKA PESKAR se je poslovila od sodelavk 
iz kuhinje. če pa bo potrebno, jim je kljub 
upokojitvi še vedno pripravljena priskočiti 
11a pomoč 

Milan Brus, Petar Bulj, Zarif Emric, Janez 
Gorenc, Marijan Ivanušec, Ana JaMa, Sta
menko Jeremic, Janez Jeršič, Milijana Jova
novic, Rifat LuliC, Marta Malavašič Nada 
Malovrh, Mojca Mihevc, Branko Niko'lic Mi
le Nikitovic, (;edo Pavlov.ic, Zdenka Ra.dulo
VlC, Dobrosav Ristov.ic, Milan R1stovic Nada 
Semič, Bojan Slabe, Stane Sternen, Angela 
Susman, Janez škof, Zvonka Vrabec 
s služenja vojaškega roka :so se v.rn.lli: 
Milorad J ovanoviC, Dragpljub Macanovic, Ed
vard Marolt, Jakob Trček, Igor žilavec, 
odšli: 
Frančiška Albreht, Milan čosiC, Miodracr FJ
lipov•ic, Antonija Hladnik, Sonja Hribar "'Ana 
Jakše, Marij an Jakše, štefan · Kočuni'k ' Ivan 
Kolic, Iv:an K?rošec, Djurdjoa Kozar, B~rnar
cl;;t . KralJ, Amca Kuzma, Marija Malavaš.ič, 
Cm·la Stankovic, Branko NikoliC, Franc Su
haclollllik, Zoran Tehovni.k, Marija Trček, Ri
soto Vukovic, Stana Vukovic 
vojaški rok sta šla 'služit: ' 
Ljubga MajkiC in Esad Ružnic. 
V shtpnih s•trokovnih ·s-lužbah •se je zaposlH 
Friderik Rutar, delati pa je prenehal Boris 
Pirnat. 
b) TOZD usnjarna šmartno 
prišli: 
Ana Brglez, Hermina Globočnik, Dolores Gr
čar, Fr.iderik Grčar, Sla'Vko Jantov, Gabri
jela Pisanec, Viktor Poglajen, Anton Sinigoj, 
bamir Sušec, 
s služenja vojaškega roka so se vrnili: 
Rado Poglajen, Vlado Renko .in Miro Vuzem, 
odšli: 
Franc Avbelj, Ana Brglez, Stane Kos, Valen
tin Pivec, Danica Pleskovi•č, Fra11c P.les•kovič, 
V-lado Renko, Ignac Simončič, Jože Simon
čič, Majda Tomazin, Stane Zidar, 
voja·ški rok sta šla služit: 
Jože Gori'šek in Jože Pevec, 
upokojena je bila Jel<l<a Pes;I<ar. 
c) TOZD !grad Vrhnika 
- gradbeništvo: 
priš!.i: 
Fehim Abdic, Muhamed Bečic, Alojzij Ber
g·inc, Dragomir Dakic, Vdncencij Jereb, Dra
goja Ma·l<Js:imovic, Ibrahim Mustedanagic, Ali
ja PorčiC, Fikret ZdraliC, Izet Djinic, 
odšli: · 
Dragomir DakiC, Mičo Grujic, Marinko Gru
bi~a, Osman Mešinovlc, Dragoljub Mijaotovic, 
Jozef Nagode, Nasuf Puškar, Franoka šturm, 
vojaški rok so šli služit: 
Mujaga Kolakovic, Huse Pjanic in Stojan 
Vrabičic; 

- opekarna: 
pri•šli: Sulejman TrJčic, 
odšli: Ibro Beganovic, Hazim IsmiC. 
V TOZD maloprodajna mreža •in usnje plast 
v Ljubljani ni sprememb. J . B. 

ll 



Inciativni odbor 
za samoupravno . 
sporazumevanJe 
o štipendiranju 
v občini Vrhnika 
razpisuje štipendije 

iz zdrurženih sredstev za šolsko leto 1974/75 
Na razpis se labiko prijavijo učenci srednjih 
šol in študenti v.iš~ih in visokih šol s stalnim 
bivališčem v oboini Vrhnika, ki v njihovih 
družinah dohodek na družinskega člana ne 
presega dvakratne višine življenj,s·kih stro
šlkov učencev oziroma študentov (1800 ozko
ma 2400 dinarjev). 
Prošnji za štipendijo na obrazcu DZS 1,65 
»Pmšnja za štipendijo« je treba prilofuti: 

- overjen prepis ali fotokopijo zadnjega 
šolskega spričevala oziroma 'POtrdilo o 
opravljenih izpitih, 

-potrdilo o premoženjskem stanju, 
- potrdilo o osebnem dohodku in nadome-

stilih staršev .ter o otroškem dodatku vse
buje obrazec prošnje .in ga jnpolni orga
ni.zacija združenega dela, •pri 'kateri so 
starš•i zaposleni. 

Podrobnejša navodila za inpo:lnitev prijave 
so navedena v obrazcu .prošnje. 
Prijave je treba oddati do 25. oktobra 1974 
na na·S'lov: Temeljna izobraževalna :skupnost 
Vrhnika, Tržaška 14, s pripisom »Za štipen
dijo«. 
Prednost pri štipendiranju imajo v skladu 
s Nadrov.skimi potrebami v občini učenci in 
študenti, iki •Se šolajo na vseh triletnih in 
štiriletnih ·Srednjih šolah (poklicnih šolah, 
pedagoŠike, vZJgojiteljske, ekonomS'ke tin ad
ministmtivne sme11i). ,Pri odločanju o dode
litvi štipendije bomo dosledno upoš-tevali 
prednost učencev in •študentov v slabšem ma
terialnem položaju, ki •imajo boljši učni 
uspeh, ter •otrok iz delavskih in kmečk;ih 
družin. 
Prijave, prispele do 25. o1<tobra 1974, bomo 
obravnava!li do 15. novembra 1974, o rezul
tatih bomo kandidate obvestili elo 25. no
vembra 1974. 
Pomanjkljivo i:zJpoirrjenih prošenj in brez 
zgoraj navedenih prilog ne bomo obravna
vali. 

In 

Iniciativni odbor 
za samoupravno sporazumevanje 
o štipencliranju v občini Vrhnika 

• 
memorlam 

7. oktobra 1974 je umrl v Zburah 'pri šmarje
š'l'iih Toplicah upokojenec Janez Mankeljc. 
Rojen je bil 24. julija 1900, v naši delovni 
skupnosti pa je ibH zaposlen od 26. februarja 
1946 do upokojitve 7. junija 1956. 
Po upokojit vi se je vrnil v domač ·kraj, v vas 
Okrog pri šentrupertu na Dolenjskem, po
zneje pa se je preselil v Zbure pri šmarje
ških Toplicah, kjer je živel vse do svoje 
smrti. 
Svojcem pokojnika izrekamo .iskreno sožalje. 
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Naši upokojenci (z leve proti desni): Jernej 
Novak, Jože Jerina, Jernej Jereb 

Naši 
upokojenci 

Slavljenoi: 
V mesecu novembru bodo praznovali: 
- vrhniški upokojenci 
Andrej Caserman 67 let, Franc Fatur 62 let, 
Janez Jerina-žan 68 let, Francka Jesenovec 
60 let, Marija Kapfer 76 let, Franoka Kle
menc 65 let; Franc Markelj-o 74 let, Leopold 
Nadlišek 76 let, inž. Branko ·Prinčič 64 'let, 
Jože Purkart 65 let, Jožefa Slak 55 let, Ma
rija Svete 44 let, Janez švigelj 65 let, Ivanka 
Tomšič 61 let, Marija Velkavrh 62 let, Stani
slava Zorc 57 let, 
- šmartski upokojenci 
Valter Kolarič 64 let, Andrej Koren 70 let, 
Leopold Mrzel 63 let, Zora Strman 73 let. 
Vsem slavljencem naše 1skrene česti1!ke! 

J.B. 

Takšni smo 

Da, tak,šni smo! Lahko bi bili tudi drugačni, 
pa nismo in verjetno še dolgo ne bomo! Za
kaj pa naj bi bili? Saj je vendar vsa:k IS sabo 
zadovoljen :in je v,sak o sebi prepričan, da ga 
ni popolnej>še,ga človeka od njega. In če bi 
bih res vsi tako ,popolni, pr>idni, nezmotljivi, 
vljudni in vsestransko uglajeni, kakor je 
vsak zase prepričan - o blagor tebi, domo
vina! Pod svoji,mi •p erutmi 'bi imela zbran 
naj, naj in super narod. 
Lep, star in domač pregovor ·pravi, naj vsak 
pomete najprej pred svojim pragom 'in v 
la·s tni hiši. Pa se zato ozrimo .kar po pro
storih v naši tovarni in tudi na >Streho lahJko 
pogledamo in še kam drugam. Povsod lahko 
naj demo polno dokazov o našem naj, naj! 

Poglejmo, kaj lahko v.idimo in tudi sli·šimo 
samo v enem dnevu; ,kar pa :prav gotovo ni 
vse, saj to opazimo kar m~mogrede. če bi 
stvar načrtno raziskovali - najmanj kap bi 
nas lahko zadela!!! 
Ko stop.rš zjutraj v slaoilnico, se ne začudi, 
če te bo sosed poprosil, da mu pomagaš 
»razmon:tkati« omarico, ker je •pozabil doma 
ključ. Drugi ,sosed je bolj uvideven in te ne 
nadleguje, ker v omarico enostavno vlomi, 
to je, odtrga v11ata, da se .potem drže, kakor 
pijanec na »ta doll9i<< ponedeljek. 
Na stopnišču se srečata Breda in Meta. "Q, 
gospa Meta,« zagostoli Breda, »kako lepo 
obleJko <imaš danes, deset let si mlajša v 
njej in zelo ti p11istoj.i! čestitam!« čez pet 
minut pa pripoveduje sodelavikam: >>Ta Meta, 
ta ·koza stara, sama ne ve, kaj bi navlekla 
na rit! Nova obleka ji pristoji, kakor sv-inji 
sedlo!« 
Ko dospejo v tovarno tudi zamudniki in se 
četrt ·čez šest s polno pa.ro •prične delati, Pe
peta zgrabi žeja. Ker mu zaradi sinočnega 
slavja ni vse v redu v glavi, popije kokto 
pri odprtem oknu. Da pa v1di, če je še iko
likar tol.ilko .pri moči, 1pos:kusi, kako daleč 
lahko vrže prazno :stelldenico tja po tovar
niški strehi. Glej jo smolo, kmalu bi z njo 
pogodil možakarja, ki po strehi ZJbira rab
ljene lončke za kavo, da j•ih ponovno vstavi 
v avtomat, ker ,so novi težko dobe. 
Kofetar>ka špelca si ZJaželi blagodišeče teko
čine. Avtomat za kavo prav lahko najde, saj 
rjavi studenček počasi leze •po ·Stopnišču in 
je ·treba it:i .samo proti toku, pa ,se znajdeš 
pri izviru blage opojnosti. če je boš dele
žen, je pa drugo v.pr·ašanje. Kajti se dobe 
dobri tovarišoi in šice, ki mečejo v avtomat, 
poleg dinarjev, vse sorte drobi,ž, pa rtudi 
žličke, da o treniranju boksa na avtomatu 
niti ne govorimo, samo da bi brez s.troškov 
prišli do ,preljubega 'kofeina. Ni zato s'lučaj, 
da znajo tovarniške kofetarke in kofetarji 
kleti že skoraj v vseh brats•kih in svetovnih 
jezil\!ih. 
Ko si sodelavoi in sodelavke >>po;kradejo« še 
nekaj voziokov, ki jih, odkar stoji <tovarna, 
kronično primanJkuje, izb1-uhne čas za ma
lico. Seveda, brez teka čez drn in 'strn ter na 
kratke proge ne gre. Tudi •komolci so včasih 
dobri na predjed. Zelo Iep vtis na vse 1liste, 
ki vdano čakajo v vrs1li pred okencem, na
pravi kakšen mlad frajer, ki v.isoko vzrav11an 
koraka mimo vrste, odrine nekaj pr]padnic 
nežnega spola, !k;i so tik pred upokojitvijo, 
samo da mu ni treba čakati. Kaj bi čakal 
v vrsti? Stara kost - tnda kost; naj torej 
tisti stoje ,v v.rsti, ki 'imajo že utrjene kosti! 
Med mal.ico se ne ngodi nič posebnega in 
ta1ko imajo nekateri z zelo razvitim čutom 
za higieno dn kulturo dovolj časa, da otre
sajo pepel s svojih čikov v pmzne steklenice 
in skodelice, razmrcva11ijo kruh in ga na
drobe po mi:zah ter naprav•ijo še to in ono 
podobno junaštvo. Lepa in hvalevredna na
vada je tudi ra•zmetavanje kruha po stop
nišču in drugih :prostorih. Tako •So kosci 
kruha, ki leže od v.ratarnice do jedilnice, ne
kak kažipot in ta:ko novincem ni treba spra
ševati, kje je jedilnica. 
Ker spada a!lkohol pod tCllbu, •So te ali one 
kalne oči lahko samo vnete od ,prehlada! 
Nek dan so :se .pojavile v tovarni lepo inpi
sane parole. že čez dva dni bi se Suzi kmalu 
ubila, ker se je pri dirl<Ji na malico zapletJ.a 
v eno od njih, kaj ti polovica jih je že ležala 
po tleh in stopali smo po lepih geslih! 
Včas·ih se zgodi, da mora človek ·tja, kan1or 
je v starih ča,sih hodil cesar :peš. Ampa'k so 
včasH1 ti intimni prostm-čld taki, da se mora 
človek navezati na vrv, lwkor kraški jamar, 
če žeH še kdaj videti svoje delovno mesto. 
Kar lahko ·tam vidiš, namreč ni za vsake 
oči, pa tudi za vsak želodec ne! 
Pet minut pred drugo uro nehamo z delom. 
Kako nekateri uspejo, da do petih minut 
delajo, deset minut ali četrt ure prej pa so 
že pr.ipravljeni za odhod, to je v >>civilni« 
·Obleki, pa je prav gotovo skrivnost. 
O tovarni•š:kih skrivnostih .pa 1se ne sme oko
li govoriti! 
To1uko za danes, pa še drugič 1ka:j in ,z drugih 
področij. ERAZEM 



Vemo, 
narobe 

kaj je 
v• v nast 
• samoupravnt 

praksi! 

V osnutkih sklepov ne ponav-ljamo, kaj in 
kdo še preprečuje in zavira, da .delavci v te
melj-nih dn drugih mganizacijah združenega 
dela tako počasi uveljavljajo svoje neodtuj
ljive pravice in dolžnosti. Ne ugotavljamo 
znova, kje so vzroki, da delavci v življenju 
samoupravne organizacije ne uporabljajo do
ločb, ki .so jih zapisali v •samoupravni spora
zum. Ne obsojamo že •politično obsojenih pri
merov, da se nekate1;i še vedno pogajaJo, ko
liko komu samoupravljanja, kaj in kdo je 

STROJNO IZGLAJEVANJE v TOZD usnjar
na šMARTNO 

Pogled na naš razstavni paviljon 

zrel za TOZD, ela še vedno nekateri licitirajo 
z voljo in odločanjem delavcev itd. 
Kaj je narobe v naši 1samoupravni pral<"si, 
vemo! Take analize uresničevanja ustave in 
izvajanja ukrepov za hitrejše presajanje 
u stavnih določil v samoupravno prakso smo 
na različnih ravneh že večkrat opravMi. V sin
cli:katih nazadnje v začetku julija letos. Re
zultat pa še ni tak, lkot si želimo! 
Zato se zavedamo, da bo •izredno žilav boj 
za hitrejše spreminjanje odnosov, boj za 
TOZD, krajevno in interesno skupnost in nji
hovo polno samoupravno vsebino in odnos. 
Zavedamo se, ela bomo .sindikati morali svoj 
del nalog opraviti še z večjo odgovornostjo 
in delovati kot razredna Ol'ganizacija ter na 
v;seh ravneh svoje organi:z:iranosti na odkrit, 
neposreden način ukrepati ta'lw, da •se ne bo 
mogel nihče več v našem času in prostoru na 
kateremkoli položaju in na kateremkoli de
lovnem mestu rogati nov.i ustavi, na'Šemu 
idejnopoli.tičnemu .programu in nalogam in 
se še naprej v miru vesti in delaN po sta
rem. 
Dogovoriti se moramo, kaj moramo in kaj 
hočemo storiti za delavce ... 
Zato se je potrebno tudi v lastni organiza
ciji nedvoumno clogovarjani, kaj moramo in 
kaj hočemo storiti v interesu delavcev. Prav 
je, da v imenu v•seh veliicih uspehov, ki smo 
jih nedvomno dosegli na celovitem področ
ju samoupravljanja, ugotovimo, da smo bili 
tudi v .sindikatih tsredi preobrazbe naše sa
moupravne družbe, .da smo v sdndiikatih iz
bodevali z delavci pomembne uspehe v ob
vladovanju oblasti na področju celotne druž
bene presnove. In da je to odraz dela dn re
volucionarnega ·žara tisočev naših sindikal
nih a:kt>ivistov Jn mnogih organov in celotne 
organizacije sindikatov. Vedeti pa je .treba, 
ela tudi ·s .svojo necloslednostjo, nenačelnim 
uresničevanjem nalog še vedno v prevelil<!i 
meri ·s forumskim delovanjem, sem in tja pa 
tudi z opor-tunizmom objektivno •služimo 
vsem tistim silam, ki so jim bližji birokrat
ski, tehnotkrat·ski in central>ilst1čno• odnosi. 
V nekaterih okoljih še vedno · vladajo take 
razmere, da se najodgovornejši delavci v po
litičnih organizacijah, tudi v tsindilkanih in v 
občinski samoupravi, prijateljsko trepljajo 
z najodgov.ornej•š•i:mi upravn1mi, samouprav
nimi in polit<ičnimi delavci v organizacijah 
združenega dela tudi ttedaj, ko v taJkih orga
nizacijah ne služijo neposrednemu delavčeve
mu interesu, ko se še veclno gredo mi - vi, 

v .katerih eni predpisujejo politiko, delijo ob
last, drugi pa naj bi· jo ole izvajali, upravljali 
•pa le toliko, .koli'kor zahteva SDK. 
V takih organizacijah in ra2)merah ne more 
biti n iti interesa niti možnosm za večjo pro
izvodnost, za boljše gospodarjenje, zato tudi 
ne ustvar.imo toliko, kolikor bi morali ustva
riti za razvoj svoje TOZD, za .potrebe delavca 
<in njegove d1:1už1ne in za potrebe ožje in štir-še 
družbene skupnosti. Zato tudi kasnimo s 
sprejemanjem dobrih samoupravnih ·Spora
zumov o delitvi dohodka in osebnih dohod
kov in ne moremo uveljaviti osnovnega na
čela nagrajevanja - vsakemu po vloženem 
delu. 
Naša delavska pobuda in akcija . mora biti 
zato močnejša in učinkovitejša kot pasivnost 
in celo odpori nekaterih sestavov m posa
meznikov. 
(Del uvodnih besed generalne sekretarke RS 
ZSS Ivanike Vrhovča<kove na plenarni seji 
RS ZSS 10. septembra - Zakaj javna raz
prava?) 

Zadnje kolo 
je bilo 
odločilno 

Tekmovanje v republiški košarkaški Ligi je 
končano. Ekipa Vrhnike je zasedla drugo 
mesto pred Beti iz Metlike, prvak pa je 
žKK Maribor, .J<Ji se je s tem uvrstil v II. 
zvezno ligo. 
Tekmovanje v republiški ligi je bilo pre
teklo sezono izredno izenačeno. Redko se je 
namreč dogajalo, da bi naslov prvaka os
vojMo moštvo, ki je izgubilo ·kar S srečanj.' 
Zato je imelo možnost za osvojitev naslova 
vsaj S ekip, od~očilen pa je bil razpored 
v zadnjih kolih. Vrhničani v teh tekmah res 
nismo imeli športne sreče. Z dveh tež•kih' 
gostovanj v Mariboru in Celju smo se vrnili 
tesno poraženi, prav Jahko pa bi bilo ob
ratno, saj so bile možnosti za zmago na 
obeh srečanjih precejšnje . . Predvsem tekma 
v Mariboru je bila po splošni oceni kvali-

Koš velja - realizator »Bambi« 
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tetno najboljša, kar Jih je bilo v tej sezoni 
odigranih in prav gotovo na dmgoligaški 
ravni. K temu je prispevalo izredno okolje 
(1500 gledalcev) in pa odlična sodnika. žal 
smo nastopili precej oslabljeni, saj v naših 
vrstah ni bilo de Glerie, ki si je zlomil rako. 
Klj1.l!b temu je bil rezultat vseskozi zelo 
tesen v korist ene ali druge eki:pe. Najvišja 
razlika je bila 4 točke v korist enih ali dru
gih. Na koncu pa so vendarle zmagali Mari
borčani z rezultatom 76:74. 
V naslednjem kolu smo na Vrhniki z lah
koto premagali Marles z visokim rezultatom. 
Sledilo je odločilno zadnje kolo, v katerem 
smo gostovali v Celju. Položaj je bil tak, da 
bi se v primeru zmage izenačili z Mariborom 
in potrebno bi bilo tretje srečanje. Tekmo 
v Celju smo zelo dobro začeli in v 5 minuti 
drugega polčasa vodili ·celo s 15 točkami 
razlike. Potem pa smo zaradi osebnih na
pak izgubiH visokega Mekindo in domači 
so zmanjševali renultat ter v sredini polčasa 
izenačili . Do konca smo -se menjavali v vod
stvu ci.n štir.i sekunde pred •koncem še vodili 
za 1 točko . V zadnjem napadu pa so se
kundo pred koncem Celjani dosegli koš in 
tekma je bila izgubljena. Tako je splaval 
po vodi naslov .prvaka in uvrstitev v Il. zvez
no ligo. 

1 u v ,.., 

~ 
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Do l. novembra bomo sedaj počivali, potem 
pa se zopet začno redni treningi. Naslednja 
sezona bo zelo odločilna, saj bomo izgubili 
nekaj odločilnih igralcev. Globačnik in de 
Gleria gresta na odsluženje vojaškega roka, 
Paternost pa je prestopil k Slovanu. Tako 
bo celo breme ostalo na mlajš·ih igralcih, 
ki bodo morali čez zimo pridno trenirati, 
da bodo lahko uspešno zamenjaH starejše. 
Kljub temu pa se moramo zavedati, da re
zultati prav gotovo ne bodo ta:ko uspešni, 
kot nekaj sezon nazaj, saj bo menjava ge
neracij zelo boleča. Treba bo veliko delati 
z mladinci ter pionirji, da bomo čez nekaj 
let zopet lahko ustvarili ekipo, ki bo v re
publiškem vrhu. 
še beseda o ženski ekipi. Ta je prav tako 
tekmovala v najvišjem republiškem tekmo
vanju, kjer je s samo eno zmago zasedla 
zadnje mesto. Dekleta so se sicer trudila, 
vendar je bila liga zanje le pretežka. Tudi 
pri tej ekipi bo treba več misliti na pomla
jevanje, saj trenutno nima prav nobenega 
zaledja. 
Preostane nam samo, da mrtvo :zJimsko ob
dobje čim bolje izkoristimo, da bi ·v novi 
pomladanski sezoni startali kar najbolj 
uspešno. 

K. S. 

Nagradna 
križan ka 

Pri nagradnem žrebanju imajo pravico so
delovati samo člani OZD Industrije usnja 
Vrhnika (vključno tudi vojaki, štipendisti 
in upokojenci). Vsakdo, ki bo poslal rešitev, 
mora poleg priimka in imena napisati tudi 
natančen naslov, . TOZD in delovno mesto, 
na katerega je razporejen. Upokojenci, vo
jaki in štipendisti pa poleg priimka in ime
na še status, ki ga imajo do OZD IUV 
(upokojenec, štipendist, vojak) in natančen 
naslov. 
Rešitve pošljdte najkasneje do 10. decembra 
1974 na naslov: 
Industrija usnja Vrhnika 
Tržaška 31 
Splošni sektor 
61360 Vrhnika 
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