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8. marec-
mednarodni 
dan žena 

PODATKI NAM DOVOLJ PREPRičLJIVO 
GOVORE KOLIKSEN JE POMEN žENSK 
PRI SOUSTVARJANJU IN SOODLOčANJU 
PRI RAZDELITVI IN PORABI 
USTVARJENEGA DOHODKA 

8. marec je bil na predlog znane sooiali
stke Klare ZetJkin rproglašen za mednaTodni 
pramik delovnih in borbenih !Žena na II. kon
ferenci •sooialistrl.čnilh žena leta 1910 v Kopen
hagenu. Letošnji pra~.mik ima še poseben pri-
2lVdk, saj ga praznujemo v letu 1975, ·ki ga 
je OZN proglasi•la za mednarodno leto žensk. 
In kaj naj rečemo ob tem prazniku? Najprej 
se spomnimo generacije Hstih žena, ki so še 
ne dolgo tega utemeljeva;le žens:ko vprašanje 
kot sestavni del rproletaTiaJta, tils1lih žena, ki 
so -sodelovale :pni orga:niz1ran:ju razrednega 
boja zoper izkoniščevalski razred, tistih 100 
t~soč žena (od 'katerih je 25.000 žntvovalo živ
ljenje, 87 pa jih je pro~lašenih za narodne 
heroine Jz NOB, za katere je tov. Tito de
jal, da so narodom Jugoslavije v ponos in 
čast), ,jn končno vseh tistih, 1ki danes na šte
vilnih delovnih mestih na v•seh področjih 
d'fužbeno elwnoms!kega žilvlj<enja soustvar
jaJjo narodni dohodek in lepše življenje. Pred
vsem pa se ob praz:niku :solida,Dnosti vseh 
žwsJk spomnimo ,tistih, .kii 'se ·še danes bo
rijo za utemeljevanje svojih pravic, .za od
pravo i~koriščanj<a človeka po človeku in 
SIJlOla po spolu. 
In me? ždvimo v času in družbi, ko enaiko
:pmvnost ni več vprašanj-e, rv času in drwbi, 
ko so se žens1ke uveJjaMile na vseh področ
jih, v času dn dru~bi, ko j.e udele~ba žensk 
;pri usrbvarjanju naro:dnegq. dohodka posta'la 
nujnost, saj se 's .tem veča množica alktivne
ga prebivalsitva in •s tem narodni dohodek 
talko v celoti :kot tucl:i na prebivalca, od ka
terega pa, vemo, je odvi,sen naš družbeni in 
gospodar,ski razvoj, naš standard, življenje, 
v'redno človeka. 
P.oglejrno .za .razlago nekad -številk. Odstotek 
zapos-lenih žensk v skupnem akitivnem pre
b~valstvu SFRJ leta 1973 znaša 33,5, v indu
stdji in rudarstvu 32,8, v proi:z;vodnjd in pre
delavi us•nja pa 'kar 58,2. Zaposlene ženske 
v SR Slovenij[ v letu 1973 pa predstavljajo 
rv skupnem Mevi·lu aktivnega prebivals-tva 
42,4 Ofo, v industrij.i in ,rudarstvu 42,1 °/o, v 
prodz;vodnji in predelavi usnja pa kai· 60,6 Ofo. 

Nova samoupravna organiziranost zahteva 
vrsto novih in pravočasnih pripravljenih fi
nančnih in drugih kazalcev poslovanja 

V OZD Im,dustri.ja usnja Vrhnika, TOZD 
'll!snjama Vrhnika in DS SSS je bilo od 
skupaj zaposlenih 1254 na cl:an 31. l. 1975, 633 
žensk O:zii.roma 50,5 Ofo. 
Navedeni podatki nam dovolj prepričljiivo go
vore, kolikšen je pomen žensk pr·i soustvar
janju in soodločanju o razdelitvi in porabi 
us,tvavjenega dohodka. 
Z vk~jučevanjem žensk v dmžbeno dn eko
nomsko življenje pa vse bolj bledi liik žen
ske-matere in gpspodinje v ~astnem domu. 
Svet, v katerem živdmo, je Hfuu ženske-matere 
in gospodinje doda'l še llik proiz·vajalke in sa
moupravljlailike, ,vse to pa nemalokrat pomeni 

:njeno dvojno ahl celo trojno obremenitev, za
radi česar pa ni obremenjena samo ona, 
ampak rtrpti tudi rpnwdlna vzgoja otrok in 
soglasje v družinskem življenju. 
Ob vsem tem, ko ugotavljamo pomen žensk 
pni u·st•vm1janju dohodka, in ob težn!ii nas 
samih, da bi se oimbolj uveljavila pri delu, 
vodenju in uprav·ljanju, pa •le ne moremo 
mimo dejs•tva, da je ta is•ta žens'ka na prvem 
mestu predvsem MATI. Mati, ki je po he
fuakšnem naravnem pos1am,stvu prva -poldi
cana, da ISkt,bi za novi rod. Da je ta ista 
ženska kljub vsemu mati, kateri v. naročju 
drhti novo ~iVIljenje, drobceno nebogljeno 
bi-tje, bi.tje predmet njenih skrbi in •radosti! 
Bi,tde, za ka-tero se bo nenehno dn V•seporvsod 
trudi1la, da hi ga v-zjgoj~la v poštenega in do
brega državl~ana, k:i bo v ponos njej sami in 
družbi. 

Ob 8. marcu, DNEVU ŽENA, 
čestitamo vsem delavkam naše delovne skupnosti! 

Samouprmmi organi, družbeno politične organizacije, 
Uredniški odbor in ves moški del delovne skupnosti OZD-IUV. 



In kaj si žeLimo ženske ob 8. marcu - med
narodnem dnevu žensk? Da bi naša dvojna 
ali celo trojna obremenitev ne postala pra
Y.Uo, ela bi se še uspešneje uveljavile na 
vseh področjih družbeno ekonomskega živ
ljenja, da bi vsaj čimbolj omejili, če že ne 
odpraviH nočno elelo žensk, ela bi se, bolj 
kot do sedaj, zaveclaH, ela ni varstvo .in 
vzgoja samo naša skrb, temveč skrb nas 
vseh, celotne družbe. Da bi vzgoja in varst,·o 
nove generacije, ki bo jutri namesto nas 
ustvarjala dohodek in pogoje življenja, clo
bHa nove ka•kovosti in obseg, ela se ne bo 
več treba preneka.teri materi ob delu na de
lovnem mestu v strahu spraševati, kaj neki 
se le godi z njenim malčkom, Id ga je ob 
odhodu na delo samega zaprla v stanova;nje. 
('e bo tako, potem bomo v veliki meri re
š;li problem dvojne ali celo trojne obreme
nitve žena, rešene teh problemov pa bomo 
še v večj•i meri, z večjo zavzetostjo in uspeš
nostjo S'Oclelov2Je pri nadaljnjem družbeno 
ekonomskem razvoju v ožji in širši družbeni 
skupnosti. M. K. 

Poizkusimo najti 
poti, po katerih 
bomo uresničevali 
že proglašene . . 
prav1ce 1n 
enakopravnost 

Ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žensk. 
Prihaja z iskrenimi voščili, šopki cvetlic, s 
pomladjo. 
To je dan, ko se Šlirom po svetu spominjajo 
revolucionark in bork za ženske pravice. 
Tudi na.ša žena je v času NOB dokazala svo
jemu moškemu ,tovarišu, ela je enakovreden 
borec za svobodo. 
Na delovnem mestu vedno znova potrjuje, 
da je kos danim nalogam, čeprav jo po
gost'o bremenijo skrb za otroke, neureje
ne družinske razmere, slabi delovni pogoji. 
Letošnje leto j e organizacija zc!ruženi.h na
rodov proglas-ila za mednarodno leto zensk. 
Za•to je prav, da se še posebej zavzamemo 
za to, da bo ta dan vsebinsko odražal svoje 
poslanstvo. 
Ne bomo pisali deklaracij, ampak bomo v 
tem letu skušali poiskati poti, po katerih 

Galanterijska proizvodnja je v glavnem po
dročje ročnega dela, zato je prihodnost in 
spretnost ženskih rok nepogrešljiva 
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Tudi " sl:lodišču reda ni mogoče pogrešati 
- TOZD Usnje-plast 

bomo uresničevali že proglašenc pravice in 
<'" " kopravnost. 
Obvezi1cM vseh nas , kot celotne družbe, je 
poskrbeti za to, da bo žena polno zaživela 
kot proizvajalka in družbeno politična delav
ka, da bo srečneje už!Yala materinstvo in 
r2st svojih otrok. 
Prizadevati si mormno, da bomo naši ele
lovni :leni omogočili pravice in zagoto-vit,·e 
od (1>-užbene prehrane. urejenega varstYa i.'l 
v7.goj e otro-k do podružbljenja gospodinjskih 
opravil. 
Ker to problematiko, 7al . še vse prepoča s i 
rešujemo, je prav, ela jo v tem letu vklju, 
čimo v svoje dolo-čne obYeznosti ,jn clelo\rne 
programe. · 
S tem bomo naši ženi, materi, sodelavki pri
speva-li svoj delež za naš skupen, za vse boli· 
ši, spodbudnejši, brezskrbnejši in lepši i11tri. 

P. D. 

Akcijski 
program IUV 

Vsak delavec naj v okviru svojih delovnih 
dolžnosti poskrbi za najbolj varčno uporabo 
sredstev 

IUV - TOZD usnjarna šmartno sestavljajo 
štiri tehnološko in ekonomsko zaključene 
proizvodne enote, in sicer: 
- usnjarna, 
- krzna-rna, 
- konfekcija krzna in 
- konfekcija usnja. 
V sistemu družbene presnove je jasno vidna 
soodV'isnost v okviru OZD predvsem med pro
izvodnimi enotami, kot so: 
- krznarna in konfekcija krzna na eni in 
TOZI? Maloprodajne trgovske mreže na drugi 
strani, 
- konfekcija usnja v šmartnem in TOZD 
Usnjarne Vrhnika ter TOZD Maloprodajne 
trgovske mreže, · 
- medtem, ko so učinki proizvodne enote 
usnjarne pretežno usmerjeni izven OZD IUV, 
obstaja sicer pomožni dejavnik, ki pa je bolj 
očiten v poslovnem kot v tehnolškem smislu. 
Te sodvisnosti je vsekakor potrebno omeniti, 
saj bo od razvoja le-teh v prihodnje v dokaj
šnji meri odvisno združevanje dela in sred
stev in s tem razvoj proizvajalnih sil in sa
moupravnih odnosov. Usnjarska panoga, kot 
tudi naša TOZD, se je v letu 1974 znašla v 

težavnem položaju zaradi izredno šibkega 
položaja na domačem kot tudi zunanjem tr· 
žišču, saj se je vpliv krize v zahodnih deže
lah (s katerimi tudi največ trgujemo) pre
našal tudi v naše razmere. 
Tudi za leto 1975 lahko zapišemo, da bodo 
pogoji poslovanja še bolj zaostreni, na kar 
bodo poleg že omenjene krize vplivali tudi 
ukrepi naše ekonomske politike, ki nam ta 
hip še niso poznani, vendar lahko predvide
Yamo, da bo zaradi neugodne zunanjetrgo
vinske menjave (velik debalans) privedlo 
elo zaostl'1tev na tem področju, kar naj bi 
r;mejilo predvsem uvoz in spodb•~clilo •izvoz. 
Dejstvo, da za potrebe TOZD USNJARNE 
šmartno dosti več uvažamo, kot izvažamo, 
lahko povzroči v prihodnjem poslovanju pre· 
cejšnje težave. 
Zato je nujno, ela se na tako zaostreno po
slovanje pripravimo in mobiliz·iramo vse n:'. 
še sile, kjer morajo najti svoje mesto ~K. 
sindikat, mladina, kot tudi vsi ostali deJav
niki, da bomo zastavljene ci·lje z našim druž
benim načrtom tudi dosegli. 
V kol,ikor opredelimo, da je naš poglavitn i 
osnovni ci.lj z zavestnim delom vseh dejav
nikov, k i delujejo v družbeni preosnovi, do
seči določene pozitivne učinke, je prav. d::t 
se z njimi dodobra seznanimo in se istočasno 
dogovorimo za določene ukrepe, za naše de
lovanje, ki bo porok za uresničitev zastm·
ljenih na.Jog. 
I. Osnovne naloge za leto 1975: 
I/1 Proizvodna enota usnjarna: 
- v tej proizvodni enoti naj bi predelali 
okrog s·.ooo ton surovih in wetb!ue govejih 
kož v pr.ibližno 1,000.000 m 2 zgornjega usnja 
in cepljencev v vrednosti din 161,773.400.- in 
z ostankom dohodka din 13,947.500.-
- dnevna proizvodnja ,, prvih štirih J:, eseo'h 
hi morala znašati 3.500 m~, v nadaljnJ <: m cb
clobju pa 4.000 m". 
112 Proizvodna enota krznarna: 
- v celoletnem obdobju naj bi prede1a·li 
385.000 kosov ovčjih in jagnječih k•ož v okrog 
240.000 m" raznega krzna v vrednosti din 
43 ,607.500.- in z- ostankom dohodka din 
2,694 000.-
- dnevna .proizvodnja naj bi znašala 905 m~. 
1/3 Proizvodna enota konfekcija krzna: 
- prek leta naj bi predelaLi okrog 2.500 m! 
raznega metražnega krzna vključno divjači
na v okrog 8.000 kosov težke konfekcije ter 
nad 10.000-kosov raznih manjših konfekcij
skih izdelkov, kot so ovratniki, bovice, po
krivala itd. v skupni vrednosti din 26,019.800 
in z ostankom dohodka din 3,351.500. 
I/4 Proizvodna enota konfekcija usnja: 
- ta proizvodna enota naj bi v tekočem letu 
preclelala 117.000 m 2 usnja, predvsem velur ia 
v 39.000 jopičev in plaŠčev v vrednosti d!n 
25,350.000.- in z os•tankom dohodka d111 
1,559.200.-. 
- V drugem polletju bi morala mesečna 
proiz,·odnja doseči 3000 kosov, v drugem pol· 
letju pa po 3500 kosov mesečno. 

Pri čiščenju krz11a je tov. Skaličlci pravi 
mojster 



- Za uresničitev zastadjenih nalog pod I!l-4 
so odgovorni vodje proizvodnih enot s sode
lovanjem komercialne in vzdrževalne službe. 
Pred\nidene rezultate bo seveda moc uresni
čiti le z zavzeto-stjo vseh razpoložljivih de
javnikov in ob pogojih, da bo dosežena na
črto-vana višina proizvodnje in izbira blaga 
in ela se ne bodo tržne razmere bis·tveno spre
menile. 

II. Zunanjetrgovinska menjava: 
V uvodu je bilo poudarjeno, ela za yotre?e 
TOZD Usnjarne šmartno precej vec mraza
mo kot izvažamo. Razmerje uvoz-izvoz 3 : 1 
je toliko manj ugodno, ker sta obe sestavini 
usmerjeni na konvertibilno področje. Osnov
ni cilj naj bi bil torej povečati izvoz za ce
lotno TOZD za najmanj 25 "ln. s tem, ela bi 
v letu 1975 dosegl1i vsaj 1,500.000 S (odgovorni 
- komerc'alna služba s sodelovanjem pro
izvodnje). Uvoz pa bi morali zadržati na rav
ni iz leta 1974. To nalogo naj bi dosegli pred
\'Sem z večjo usmerit\"ijo na domače vire 
suro-vin in reprodukcijskega materiala. 

III. Varčevanje: 
V resoluciji o clružhflnoel.;:nnomski pol•itiki in 
razvoju v SRS za leto 1975 ter resoluciji o 
ekonomskem in socialnem razvoju SFRJ je 

.pcdan!h več nalog, ki opredeljujejo stabili
z~cijsko ravnanje v gospodarstvu. Res je, da 
predstavlja stabilizacijo več dejavnikov, prav 
gotovo pa je pojem varčevanja oziroma varč
nosti v najš,iršem pomenu besede tisti de
javnik, ki lahko bistveno pripomore k splo
Šni stabilizaciji. 
Varčevanje lahko torej razumemo kot bolj 
proizvodno gospodarjenje, ki naj se odraža 
predvsem v: 
- boljšem izkoriščanju proizvodnih zmog
ljivosti, 
...:.... nenehnem proučevanju in ugotavljanju 
o možnostih z,niževanja stroškov, 
- izbiranju cenejših surovin in reprodukcij
skega materiala, 
- bolj kot doslej pospeševati delo, 
- ostreje ukrepati za boljšo kakovost izdel-
kov, 
- razpoložlj-ivi delovni čas mora biti 100 "i" 
izkoriščen, izkoreniniti je treba zamujanje in 
predčasno odhajanje z dela, 
- varčevati je potrebno z energijo, ki je 
vsak elan dražja, 
- varčevati je potrebno z reprodukcijskim 
materialom in vsemi režijskimi materiali, ne
dopustno je, da dragi reprodukcijski materi
ali ostajajo v manjših količinah v sodih ali 
se zaradi malomarnosti celo razlivajo, 
- varčevati je potrebno s sredstvi. mišljena 
je čezmerna vezava sredstev, kjerkoli se ta 
pojavlja, 
- tež>iti je za nov,imi tehnološkimi postopki, 
kjer naj se razpoložlljiva surovina kar naj
bolj smotrno porabi, 
- vso skrb je potrebno posvetiti zbiranju 
vseh vrst odpadkov in jih ob pra.vilnem vred
notenju odprodati, 
- sestanki samoupravnih organov in druž
beno političnih organizacij so lahko le v po
poldanskem času, izjema s·o le konference, 
seminarji in seje delegatov izven TOZD. 
- vsak delavec naj v okviru svojih delovnih 
do·lžnosti poskrbi za kar najbolj varčno U)O
rabo sredstev. 
še bi lahko naštevali področja, kjer se dajo 
privacrčevati določena sredstva, saj varče,;a
nje pomeni z drugimi besedami predvsem 
tudi razumno rabo in s tem smotrno uno
rabo razpoložljivih družb~nih sredstev. Var
čevanje nai postane naš trajen odnos cb 
elela in sredstev. 
V tem smislu je potrebno takoj začeti z ana
lizo. s ka.terimi sredstvi domače proizvod
nj" bi bilo moč nadomestiti izdelke iz uvoza. 
(Naloga vodij proizvodnih enot, priprave de
la, razvoja in komerciale). 

IV. Organizacija dela in poslovanja: 
V TOZD bo potreno čimprej pokl-eniti vse 
potrebno, da bo v bodočih TOZD izpelja~1a 
taka organizacija dela in poslovanja, ki bo 
zagotavljala vedno boljše proizvodne in po
slovne rezultate in ki bo po obsegu in obliki 
tako elastična, da se bo lahko prilagajala no
vim zahtevam tržišča. 

rriprava načtmv ill usklajevanje dela med 
konfekcijami je izredna nujnost 

IV/1 Takoj je potrebno začeti z izdelavo opi
sa delovnih mest, sistemizacijo in temu ust
rezno stopnjo in vsebino odgovornosti za 
vsakega delavca, posebno pa še za vodilne in 
druge delavce na odgovornih delovn:h mc
stih. 
Začeti je potrebno vsaj z desetclnevnim poro
i'anil"'m o iznolnjevanju delovnih nalog. S 
tem naj bi se sproti ugotavljala osebna od
govornost delavcev. Dosledno je potrebno 
unoštevatd sorejeti pravilnik o od~ov,.,,.~..,"ti . 
(Naloga vseh vodstvenih sestavov · v TOZD.) 
TV'2.V proizvodnji in skupnih službah je po
lrebn~ za,posliti man ika joče stro·knvn<'! rlP
l;wct' TJgot;w]jaJ110. da je zaracli nomil·nika
nia delovnih moči delo ·poman.jkliivo opra.v
lieno. ali pa sploh ni opnndi<"no. Osnov<' ··a 
dooolnitve s strokovno de]o,lno silo je si>Ste
rn.i?acija (obravnavano v prejšnjem odstav
ku.). 
TV'~ Večkr<'t smo že ugotavlircdi. da Jl;-> nn
clročiu noslov~mia z materialniJni sredstvi 
nC~stnpajo rilzNke .. med deja.nskim in knjižnim 
d-onjem, ki iih je težko zagovarja-ti. 
Odgovorni delavci in slu7.he so dolž,li vzno
staviti .in vodit>i točno evidenco o premikih 
1."~ '·~r'alnih sredstev. 
V pr<>,l<si je notrebnn ll"eljaviti ohv·~zni c:boi
ni nadzor (odgovorni in ·sodelujoči pri pri
mopredaji materiala in izdelkov). 
TV14. Doskclnr> ie potrebno uporabljati s 
strani DS J'OZD le dovoliene količine zalog 
ra razredu 3. k;-~r naj bi his·tveno pripomoi-
1" k snrost·itvi 1~,.-,t~·cbnih s~·~"'d"tev. 
- nvo7ne Sl'!'Ov·'·," in renrodukcijski nate
r;ali naj bi do-segali največ dvomesečno po
trebe, .. . . 
- domače surovine •in materiali 1- 1,5 meseč
ne potrebe. 
Isto velia tudi za razrE'cl 5, kjer naj bi zaloge 
ne p·resef!:ale 3/4 enomesečne proizvodnje, ter 
ra7red 6, kjer naj bi zaloge ne presegale 
1 l..'i mesečne proizvodnje. Izjema so lahko 
le sezonski izdelki konfekcije krzna ali en
kratni n<'kupi v letu na dražbah. sezonski
nakupi ali materiali, ki se v celem letu ra
bijo v zelo ma.jhnih količinah. 
Jl'.q vse naveclf'l'10 je uotrebno postaviti koli
činske in vrednos·tne normative. Morebitna 
odstopanja lahko odobri na osnovi tlteme
liendh cleistev pristojni organ upravljanja. 
Ves rcnrrdukcijski material je potrebno čim
prej analizirati ter materiale, ki jih n2.~a teh
nologija izkliučuje. ponuditi za odprodajo. 
V prihodnje je potrebno zagotoviti, da · zan>
di spremembe tehnologije materiali ne bl 
ostajali na zalogi. (Odgovorni vodje proiz
vodnje, priprave dela in skupnih služb.) 
TV/5. S stalnim nadziranjem na vseh področ
jih je potrebno izboljšati kakovost dela in 
sredstev. 
Ves reprodukcijski material in surovine kot 
tudi izdelki naj bodo pred prodajo porabni
ku ustrezno pregledani, s čemer naj bi se 
izognili kasnejšim reklamacijam lastne pro
izvodnje in kupcev naših izdelkov. (Vloga 

kontrolorjev, komercialne službe in odgo
vornih delavcev v proizvodnji.) 
IV/6. Bolj kot doslej je potrebno usmeriti 
pozornost usklajevanju proizvodnih progra
mov, to je predvsem tam, kjer je uspeh neke 
proizvodnje -soodvisen od prejšnje. (Primer 
krznarne in kofekcije krzna.) (Naloga vodij 
obeh proizvodnih enot in komercialne služ
be.) 
IV/7. Delovna storilnost je le ena od osnoY, 
ki lahko bistveno vpliva na višino poslovne
ga rezultata. 
Zato je potrebno čimprej izdelat'i študijo o 
resnični uporabi strojnih zmogljivosti ter 
normirati vsa tista delovna mesta, k·i še niso 
normirana (Odgovorni vodje proizvodnje in 
služb). 
IV/8. Nujno je potrebno vsepovsod zaostriti 
disciplino. Predčasno odhajanje z delovnega 
mesta je možno le z dovolilnico. Vsako za
mujanje ali predčasno odhajanje z dela je 
potrebno urediti. Delovni čas mora hiti to
rej smotrno .izkorišče~1 in je lahko prekinjen 
le z odmorom med malico. Opravičljivi niso 
nikakršni drugi odmori. (Odgovorni vodje 
proizvodnje in služb.) 
IV/9. Tudi donosnost poslovanja je dejavnik, 
ki ga bo potrebno v naši praksi dosledno 
upoštevati; 
- nakup surovine je možen le v okviru na
črta in vnaprej izdelanih kalkulacij, ki mo
rajo b i t-i sprejete s strani proizvodnje in 
skupnih služb. 
- Prav tako je potrebno opredeliti velikost 
naročila, ki je glede na tip proizvodnje, gle
dano z vidika stalnih stroškov, še sprejem
ljivo ·za naš proizvodni program. 
...:.... V tem smislu je potrebno čimprej izdelati 
progresivno lestvico cen izdelkov, ki naj bi 
jih delali v manjšem obsegu (vzorci, zbirke, 
manjša naročila). 
Take cene bi moral kupec praviloma sprejeti 
pred našo potrdHv·ijo naročila. (Odgovorni 
skupne službe, proizvodnje, priprava dela.) 
TV/10. Investicijska vlaganja morajo biti za
dosti strokovno proučena; zagotovljena mo
ra jo biti potrebna sredstva, šele takra>t jih je 
moč predložiti v sprejem samoupravnim or
gannm. Kakršnokoli nasprotno ravnanje ni 
v skladu s samoupravnimi akti in poJi.tiko 
gospodarske stabilizacije. (Odgovorni in vo
dilni delavci). 
TV/ ll. Začeti je potrebno s sprotno analizo 
vseh stroškov poslovanja v TOZD in v oda1o
~.ih do drugdh TOZD, kjer naj se breme re
žije pravičneje razdeli v okviru skupaj spre
jetih meril. (Odgovorni vodilni delavci s so
delovanjem ustreznih skupnih služb.) 
IV/12. V smislu zadnjega stališča seje -sveta 
delegatov je potrebno spodbuditi delarvce, da 
bodo predlagali tehnične izboljšave v pmiz
voclnj.j i·n poslovanju ter boljše organizacij
ske prijeme. Ustrezno nagrajevanje dejaY
nosti iznajditeljstva je pogoj za gospodarsk·i 
i·n tehnološki napredek TOZD. Iz vrst odgo
vornih delavcev je potrebno imenovati ko
misijo, ki bo predloge sproti ocenjevala. (Od
govorni vodilni delavci s sodelovanjem skup-
nih služb.) . 
IV/13. Razvijanje tehnologije in stopnje teh
noloških dosežkov ostaja stalna na,loga v na
šem poslovanju. Le uporaba novih dosežkov 
v tehnologiji in pra>vočasnem oblikovanju 
uporabnih modnih izdelkov bosta močan de
javnik, ki bo pozitivno vplival na naše po
slovne rezultate. (Odgovorni vodje proizvod
nih enot, tehnologi, oblikovalci.) 
IV/14. Tudi pomožna dejavnost lahko v mar
sičem pripomore ·h · neprekinjenemu delu 
proizvodnje. Zato je potrebno delo na tem 
področju sprotno usklajevati s potrebami 
pro izvodnje in z načrtnim opravlianjem. re
monfov zadržati zastoje na najnižji možni 
ravni. (Odgovorni vodje pomožnih delavnic.) 
IV/15. Ocenjujoč dosedanje oblike in vsebi
no uveljavljanja ustavnih sprememb ugo
tavljamo, ela se je naša TOZD samoupravno 
organizirala v obliki danih možnosti, saj 
smo le~td ocenili kot družbeni potek, Id mo
ra za uspešno poslovanje vključiti še vrsto 
drugih osnov, ki nam ob ustanavljanju TOZD 
v dosedanji obliki še niso bili podane. Kljub 
začetnim težavam družbeno politične organi
zacije ugotavljajo, ela so tokrat že podani 
pogoji organiziranja na ožjih področjih delo\'-
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nega poteka, zato je polirebno na pod~agi 
nove anaiize začeti z dos1ednej•Šiim uveljav
l:janjem ustavnih načel. 

V. Zaključek: 
Jasno je, da ta progran1 ne obsega vsega, kar 
bi bilo potrebno zapisati, zato bodo dopol
nitve oziroma naši predlo~i sestavni del tega 
•programa, katerega i :z;polnjevanje bomo med 
letom •tudi večkrat preverjali. 

P. B. 

V elika dela in proizvodov je potrebno, da 
se izdelajo želeni vzorci krzna, oziroma ela je 
pripravljen ustrezajoč tehnološki postopek 

Program 
proizvodnje 
v krznarni 

Zbivko dosedaj 'komerciaJlno uspešnih artik
lov :krznarne dopolnjujemo letos še z kr,zne
lllim velUPjem iz domačih jagnječih kož, na
d<rlje s taiko imenovan~m dolgodlačni.m >>tos
cana« kr.znom in še povečano iZJbitro ·imitacij 
ckrzna dolgodlačne divjačine. 
Izdelke 1krznaJrne i.z ovčjega in ja.gnječega 
krzna lahko delimo po 'll!pora:b.i krzna v konč
nem iZJdelku: krnno, ki ga ~upec nosi: a) z 
dlako nav!ZVen dn 1b) z usnjem nav2)ven. 
Z dla'~o zunaj naj!prej omenimo nepožlaht
njeno krzno, to je ibarvano aJli pobeljeno 'krn
no za razne podloge, kot so čevljars'ka in 
1krznavska, v raznih višinah volne. To 'krmo 
za podloge barvama po naročilu kupca. 
Le kot artikel bi tu omeni'l še ·krzno za ple
skarske valjčke. 
V 1ej skupini iSO važnejoša požlahtnjena 
'krma: z nizko st.dženo vo1no, kot je »em
bros«, srednje st.ri:ženo: nutriet aJi panofix in 
nestrižena krzna: imi•taoija barv, živa~i in 
enobarvna toscana in lincoln •krzno·. 
Embros je -kodrasto niZJko .s·triženo ,krzno, ki 
ga nudimo v šestih barvnih .tonih in to v beli, 
sivO:, bei:ge, dveh rjavih ·in črni barvi, vendar 
so vse te ba.rve v bolj umazanih oziroma ne
čistih odtenkih. To embros •kmno sicer letos 
ni v modi (mogoče zaradi 'klasičnih umirje
nih izdelkov?). Lincoln je tudi kodmsto, ven
dar nestdženo O'Včje krzno, Ici. ga nudimo v 
barvah embrosa ali semive1urja. Kože za to 
lrnzno uvažamo in jih na •]jrmanjem 11iržišču 
.seda:j primanj(kujie, zaradi 1tega tudi md pro
izvajamo manjše količine. 

Nutr.iet je krzno -iz določenih merino kož, ki 
je vedno bolj al.i manj v modi 'in ga največ 
iščejo v rjavih odtenkih. 
Imitacijo krzna dolgodla'kih ž·ivrali i2'jdeluje
mo v bal"Va ·rdeče lisice, dihurja lin ;kune. Mo
goče bo tu letos zanimivo še }\;rzno im'itadje 
ra:lm.na. Dolgodlačna 1oscana je ,seda•j zelo 
is<kano in moderno krzno v vseh barvnih •to
nih, ki n1Jso •Slični sintetiki. 
KrZJno z usnjem navzven je v glavnem velur 
•krzno 'iz jagnječih kož, ald pa .semivemur dz 
merino aE meriniZJiranih kož. Te avti,kle v 
gla7vnem 'i~de1ujemo v ton-ton barvi, to je 
krzno, pri :katerem je barva volne slična 
barvi usnja. Te arti'kle imamo rtudi v šestih 
barvah, vendar 'SO nekate11i 'toni p11i teh ži
v-a.hnej'Še pastelne baPVe, kot ISO siva, rume
na, opečna, 11deča, rjava, zelena •in črna barva. 
Pri teh ·aPtiklih letos .spreminjamo le odten
ke barv. 
Tržišču še ponujamo tudi pla•stik krzno -
usnje s-lično oblačilnemu plasHk usnju, ven
dar ·tu naš obli·kovalni oddelek iš·če še za 
:kupce primeren kroj. 
Kot dopolnHni p rogram krz.narne, za potrebe 
naše konfekdje in tudi zunanjih kupcev, še 
vedno s-trojimo in barvamo vse ·vPste pri nas 
iskanega 1kr2'jn.a iz ·kož divjači:ne. 
Program proizvodnje v krznarni je zelo ši
rok, mogoče celo preveč, venda-r to zahteva 
današnj-e neuSotaljeno tržišče. Z ozko specia
Headjo 'imajo nekatere tovarne pri nas in 
tudi V 'Zahodnem S1VeUU precej1šnje eJmnom
S•ke težave, 'kaj1·i krzno je pot•reben, ne pa 
nujen artrkel v naših neus-ta'ljenih vremen
skih pogojih, zato moramo pvi'lagaja.ti .proiz
vodnjo trenutnim zahtevam in modi. 
Mogoče bomo v prihodnje kaj dz naštetega 
programa iz:pusNU -ali pa na novo uvedli, 
vendar bo to 'sedaj veliko lažje, ker smo 
s-trojno v krznarni že precej izpopolnjeni, pa 
tudi neposredni delavoi in ostali obv,ladajo 
razna deia, ker bukovos•t iz:delka lahiko zelo 
niha, če delavci nimajo dovolj prakse za 
r-azna dela, posebej pa še pris-vojenega in 
pridelanega občutka za krz:no. 

F. M. 

Samokritčno moramo 
prez:er}ati svojo 
akcijsko 
usposobljenost Ln 
dosežene rezultate! 

POROčiLO 10 OOS TOZD USNJARNA 
VRHNIKA 

Bogastvo že dosežene vsebine samoupravlja
nja v združenem delu in pomembni dljd, ki 
smo •si jih zada~i s sprejetjem nove ustave 
in kong.resnimi ·resolucijami sindi'ka,tov o na
d(llljnjem ra-zvoju samoupravljanja, nedvom
no kažejo, da dmajo sindikati pri tem kot 
naj-širša dl'WJbeno pol-itična or.ganizaaija de
lavskega ·rae;reda posebno mesto in vlogo, kot 
je to Qpredeljeno z usta.vo. Prizadevanja v 
sind~katu pa bodo toliko bolj učinkovita, ko
liikor bodo v akci-jski enotnosti vsi družbeni 
dejavndJlci v iV1Saki •temeljni združeni celici v 
TOZD in OZD. Pri -tem mora b1ti osnovno 
vpra1šanje, lkot je bilo ·to ponovno posebej 
poudarjeno na osmem kongresu ZSS in sed
mem ·kongresu ZSJ, kako daleč sega samo
upravLjanje v TOZD, da so delavci .resnično 
:samoupra<VJjalci 'ter da se ne more dogajati 
proti njihovim dnteresom nič, ·kar je pomem
bno za njihove delovne razmere in rezultate. 
Sedanja anaLiiZa gospodar.sk,ih ramner v naši 
temeljni organirzacij.i združenega dela, ki je 
bila obravnavana na d<ružbeno političnih in 
samoupravnih organih, terja od vsega sindi
ka,1nega člans·tva, predvsem pa od njihovih 
v-odstev ·in rto na vseh -ravneh, . da kritično 
in s-amokr-it<ično obravnavamo •svojo akcij-

s:ko usposobljenost in dosežene rezultate. Ta 
ana.Jiza namreč kaže, da smo -sicer spreje
maU dobre sklepe, da pa j.ih prepočasi in 
premalo učinikovito uresrničujemo. v zad
njem času je konkretno akcij:sko delovanje 
našega sintdiilkata P·Pi uresničevanju ustavnih 
določil v TOZD neko11ko popust]lo. Deloma 
so vzroki za ·to druge akcide, ki prav taiko 
pomenijo uresničevanje .usta~e kot npr. ob
'sežne volilne akcitie, vol.itve delegacij za OS, 
SlS, široka ra:z;prava o kongresnih dokumen- ' 
tih, sprejemanje statutov na vseh mvneh, 
podpi,sovanje samouprav•nih ·sporazumov, ob· 
ravnavanje ·p:raVIilnikov o nagrajevanju,. o de
lavslkem nadzoru, o i'2lobraževanju, o od~o
vornost·i itd., deloma pa ~re •tudi za to, da 
sindi1kalna or.ganizadja ni ~edno čutHa polne 
odgovornosti ·za konkreuno ukrepanje; :za•to 
mora sindikat na vseh ravneh svoje organizi
ranost·i sprejeti •take aJkcij,ske načrte, k.i bodo 
zagotaV'lja<li sproten pogled, kje !konkretno v 
samouprav-nem •jedru ne pr-ihaja do zado
voljiv.ih premdkov, kje ;so rv:zimki rza nezado
voljive re:ziuHate in k aJkšne so reširtve. Na tej 
osnovi moramo uresni,čevati nekompromisno 
politicčno oZJiroma družbeno akcijo, da bi sla
bosN odpravili; če je .treba, moralffio ;to stori
•ti tudi s kadrovskimi 'spremembalffii in dru
gin1i uikrepi tudi v las•tnih vrstah, da ibi taiko 
dosegLi zastavliene dlje. Na ua način bomo 
povečali aikcij.sko U!sposabljenost nove 'sin
dikaLne organiziranos,ti za delovanje v kon
kretnih ra.zmeraih ter dosegli bolj-še rezulta,te 
ne samo na področju •razvaj.anj-a samouprav
ljanja, .temv·eč :tudi v m :z;vi,janju proizvodno
-sti, ekonomičnos•ti in rezuha,tih poslovanja, 
l<li so nedvomno vse bolj odvisni od razvito
sti samouprarvljanja. 
V •samoupr-arvnih jed~·ih ·smo ugotov,il-i, da 
-smo v Jetu 1974 gospodaPi-Li še v tež:jih pogo
jih kot v letu 1973. Zaradi podražitve p·roiz
vodnih materialov :so se •stroš'ki močno pove
čali, -cene pa so osta~le na ravni cen ob koncu 
leta 1972. čeprav je TOZD usnjarna v glav
nem dosegla proizvodne načrte, pa so fiinan
čni rezu1ta,ti našega de'la 1slabšoi kot v ;letu 
1973. Vendar, če upoštevamo gospodarski po
ložaj doma in v svetu, je še .posebno težwen 
položaj usnja-rske panoge; :ugotavil:jamo, da 
bo večina proi,zvajalcev usnja rzaključila leto 
na meji donosnos•ti. V naših i•:z;vozniih pl'i:za
devanjih pa beležimo velik uspeh, saj smo 
na konver.tibi1lno 'tr~ršče pmda!li za 14 miN
jonov dolarjev naših izdelkov, •kljub ugoto
vitvi, da smo biH na začetJ~u leta 1974 v dvo
mih, kaoko se bo odvija'l na<š .izvoz. T•roimo 
lahko, da ·so naši uspehi odraz dolgoletnih 
prizadevanj celotnega kolektiva za dosego 
boljšoih rezu1tatov, ki •se med dru:g1mi izra
žajo -tudi v razmer.ju delitve dohodka na 
osebne dohodke in sklade (70 : 30). Na drugi 
-strani 1se <srečujemo na 'Svetorvnem trgu z vse 
resnejšo konkurenco, 'ki s svojo kakovostjo 
in ni::zJkimi cenami ogroža raven naših cen in 
možm.ost prodalje izde~kov. Vise omenjeno na
rekuje, da ne moremo pričakovati ni:kaJkvšnih 
pov-išanj prodajnih cen na<šilh. izdelkov ozi
roma znižanj cen nekaterih ;surov.in ter os,ta
lega -reprodukci}skega ma-teriala. Zato bormo 
moraH ·poi.ska-ti vse možne notranje rezerve 
ter na ta način obdržati donosnost in si .za
gotoviti uspešnost gospodarjenja v letiU 1975. 
Glede na vedno •težji in negotov položaj na 
domačem in :tujem <trgu ter s 1em •pod vedno 
bolj neugodnimi pogoji za uspešno gospodar
jenje 'smo se tudi z našim članst-vom dogo
vorili, da bo mora•lo 1\1\Sako samoup.mvno je· 
dro temelij~to pregledati dosedanji načdn go
spodaPjenja, predvsem pa •si zastaviti nalo
go, kako doseči višjo :proizvodnost, izboljša· 
nje kakovosti, ·ka:ko ~aostdti osebno odgo
vornost, da se bo vsak morali zavedaM si\To
jiih nalog in jih tudi dzpolnjevati. še posebna 
naloga rpa vsekaikor ča!ka organizatorje pro
izvodnje .glede i2'jpolnjevanja opemtivnih na
črtov, dobavlllih mkov, ;smotrnejšega organi
ziranja proizvodnje -itd. Alkcij-Siki program 
naše osnovne organizacije •siilld1kata zavzema 
konkretne naloge na posameznih ;področjih. 
Uresničiti bomo moraJli naslednje na-loge in 
zavzeti nas•lednje UJkrepe: 
- zagotovi·t.i !kol-ičinsko proizvodnjo in i-zbi· 
ro izdelkov, poprečni dnevni namok 43 ton 
odmaščene teže nam da letno okrog 3 mili· 
jone m 2 ·izdelkov oziroma mesečna obveznost 



je · okro& 254.000 m 2• Mesečna obveznost je 
z~lo vehka glede na razpoložljivo delovno 
sl'lo .posebno v dodelavi, kjer je načrtovan 
bolniš~i sta·lež vedno močno prekoračen. Pri 
delovtnrh postopkih, ki predsta<v1ljajo ozko 
grlo ravno zaradi pomanj1kanja delovne sHe, 
moramo za vsak mesec posebej določiti po 
možnos·1:Ji najmanjše dopustno ·števi,lo oseb 
da bomo lahko tudi v sezoni dopustov izde: 
lali nač11tovano količino izdelkov. 
--:- ~ar .najlbolj prn:e~e;tti proizv:odnjo posebno 
tr·s·tlh JZJdel'kov, 'kir ph ·prodaJamo v izvozu 
- zagotoviti sprejemlji•vo kakovost našUh iz
~.el·kov. ~olllk:urenc~ je v;sak dan huj-ša. Z na
s~m usnJem smo sr ': :s·vetu pridobrli ugled, 
kr ga moramo ohramtr. Na •Svetovnem t•rgu 
,pa se bomo obdrža·Li le .pod ·pogojem če 
kupci ne bodo imeli p['ipomlb nad tkak~ost
jo našega usnja in dobavljanjem naših iz
delkov v dogovorjenih rokiih. 
- pripraviti anaLizo pogojev za oblikovanje 
novih TOZD v TOZD usnjarna Vrhnika, ·tam 
k!~er so dani ekonomski pogojti za obli'kova
Il!Je TOZD. OZD IUV je sestav;ljena iz sedmih 
TOZD in delovne skupnos•ti sllmpnih strokov
nih siu:žib, v katerih delovni 'ljudje neposred
no aJi posredno po i(l!voljenih delegatih v sa
moupravne organe in rruzne komisije resnič
no odločajo o VISeh zadevah v dkvku delovne 
o11ganirzacije. T•renutno pa .iščemo možnosti za 
ustanovitev še večjega števr.i'la TOZD, kjer bo 
vako odločanje 'resnični odraz želje in inte
resov delavcev v OZD. 
- Začete programe irobraževanja ]n organi
ziranje seminarjev za V'Se olane •Samouprav
nih organov in vodstev druŽJbeno političnih 
organizacij v TOZD je potrebno nadaljevati. 
- Sestan•ke •sindikrullllih skiupin orgalllizirati 
t aiko, da bo v:saka izmena ~mela svoj sesta
nek, kar omogoča bolj<še dogovarjanje. Osno
vna organizacija s.indiikata je dolžna, da še 
naprej krepi v·logo •teh sindi:kainih shtpin. 
- Po~iviti delo v ruktiiVU mladih delavcev. 
- Z dodatnimi novlimi oblikami jnformira-
nja (glasilo Usnjar) (informativni bilten) mo
ramo poSikrbeti, da bodo vsi člani TOZD pra
vočasno seznanjeni z vso našo problemati1ko, 
da se bodo vključevaloi v reševanje proble
mov in sodelovaJi rpl1i vseh odločitvah. Ured
ni•ška poLitika glrusila Usnjar mora dati mož
nost slehernem članu kolektiva, da bo imel 
v njem možnost i:zJrazi,ti •svoja mnenja in 
predloge, ki .izhrujajo irz: temeljne vsebinske 
zasnove g1as~la. ,Prav tako pa smo v glasilu 
poudarHi, da skrb za pravočasno in redno 
obveščanje slehernega člana ;kolektiva ni le 
stvar uredniškega odbora, temveč naloga 
vseh .samoupr·avnih in druŽJbeno politdčnih 
organ.i.zadj v ozn, kaJterih uspešnost je po
gojena z dobrim in pravočasnim informiTa
njem članstva. Soglasje k temel<jni vsebinski 
zasnovi glaJSi:la so sprejele tudi vse samo
upraJVille ~n družbeno poldtične organizacije v 
OZD. · 
- P•ri nadaljnjem rallvijanju in uveljavlja
nj .udelegatskega :sistema mora osnovna or
ganizacija sindikata zagotoviti, da bodo de
legati v posameznih .samoupravllli · srotllpnostih 
in poHtičndh o1:1gani:h zastopali mnenje član
stva iz katerega izhajajo, ·ter da bodo dose
žene sporazume prenašali nazaj v · članstvo. 
- samoupravno delavsko kont·rolo moramo 
uveljaviti na v1seh ravneh 'kjer delavci 2idru
žujejo svoje delo in svoj dohodek za gospo
dar.s;lci rapvoj ali za .zadovoljitev sikuprnh po
treb. Zato !bomo mora'li samoupravno de
laV1sko kontrolo ustrezno organiiira<ti tudi 
na ravni ·ozn: Spremljoali . bomo delo samo
upravne delav.ske 1kontrole zato, da bi · vpli
vali na njeno delo in jo usme11jali. 
- sindikat se mora bolj .zavzemati pri ·raz
vijanju poJi.t'ike splqšnega ,ljtldskega odpora. 
Delovan~e bomo usmevjali zlasti: 
- izobraževanje za ljudsko obrambo iri druž
beno samozaščito 
- v:k1jučevanje delegatov sindi,kailne organi
zacije v odbore za iju!dsiko obrambo · 
- še bolj bomo ViključHi v obrambno pripra
vo mladino iri ženske, saj bodo ti imeli v pri
meru vojne pomembno mesto v proizvodnji 
in v ra2ličnih oblikah odpora 
- obveščanje članov 1sindi•kata o cilju ljud
ske obrambe in družbene samozaščite ter 
varstvo m,t·šega · samoup.ravnega ~Sistema so 
trajne naloge osnqvne organizacije .sind.ilkaJta 

Razprava na občnem zboru sindikalne orga
nizacije je bila proti pričakovanju zelo pe
stra in plodovita 

- sindikat .pre!Vzema politično odgovornost 
za _irz:bor kadrov, ki bodo v primeru vojne de
tlaJl'I na vseh ravneh sindikalne oraanira-
nosti. "' 
- osnovna organizacija sindikata bo sprem
ljala delovanje in raz·voj skupnih služ;b .kot 
samoupravno deilovno •soroupnos•t . Smo proti 
njdhovemu drobljenju, ne bomo pa dovolili, 
da se .spremenijo v odtujene centre; zato bo
mo zahtevaJi, da prihaja do .polnega i.z·raza 
ll!jihova ustvarjalnost. 
8. Na področju urejanja stanovanj.ske pro
blematike je treba predvsem zagotowti ure
dHev stanovaJil'js,kih težav Hstih skupin zapo
slelllih, ki si z lastnimi močmi tega proble
ma ne morejo uredi1ti. 
- organiziranemu oddihu in rekreaciji delav
cev bomo v organih sindilkata namenHd večjo 
skrb kot dos'lej. ,p,fi tem bomo 2iagotovili mo
žnosti za množično rekreacijo; sindikalne 
športne igre bomo ra2ivijaH kot >Sta•lno obli
ko, organiziraili tekmovanje v organizao~ji 
združenega dela ter na raVIni občine in re
publike. 

VKLJUčEVANJE SINDIKATA V POTEK 
ZDRUžEVANJA USNJARSKO 
PREDELOVALNE INDUSTRIJE 
Pri republišllci ·Sindikalni !konferenci delavcev 
teksttilne in usnjarske indust11ije Slovenije, 

k!i po reorganizaciji sindi•katov vsebinsko na
daljuje delo l?rej·š?j.eg~ •syeta, se je 12. ruprila 
1974 ustanovai Jill<Icra-trvru odbor za združe
yanje u~nja.rske ~n;<;iustrije •kot orga.niza,tor 
m usfulaJJev·alec aJkCJJ za združevanje. 

Inkiati:VI].i odibo~r deluje ka:t politični organ, 
sestavlJaJO pa ga predsedrrrkr DS, sekretarj-i 
OOZK, rpredsedllliki OOS in predsedniki MA 
vseh 6 OZn S področja usnjarske indJustDije 
(IUV, KONUS, UTOK, TU Slovenj Gradec 
TO~O in Koteks-Toibu:s). ' 

Na prvli seji je <Ybravnaval rpoi:itična izhodiš
ča· in slklepe 8. seje sveta za terostilno, usnjar
sko in obutveno industrijo do združevanja 
usnjarske ilndustrije ·ter rz njimi sog.Iaša<l. Ime
noval je 6 strokovmh odborov: 

- odbor za usklajevanje proizvodnih pro
gramov, 

- odbor za tehnologijo: 

ta dva odbora ·s.ta ·se že na l. seji združila 
v en odbor 

Kdaj bomo uspeli ukiniti nočno delo žena? 
Kako izboljšati delovno disciplino, varče
vanje, informiranje ... ? Nov obrat družbene 
prehrane je treba organizirati tako da bo 
odprt tudi ob dela prostih dneh, ' kar je 
zlasti pomembno za samske delavce 
O tem in drugih stvareh je tekla živahna 
razprava 

s 



---:- odbor za nabavo, prodajo in razvoj pro-
dajne mreže, · 
- odbor za tinančna vprašanja, 
- odbor za Kadre in 
- 'odbor za povezovanje z obutveno indu-
strijo. . 
Za predsednika ini!Ciativnega odbora je bil 
imoljen inž. štefan Vrida i·z KONUSA, Slo
venske Konjrice. Na prvi •seji je iniciativni 
odbor zlasti •Sprejel ,sklepe o svojem nadalj
njem delu, kakor 'tudri glede ustanovitve in 
delovanja strokoVillih odborov . . 
Na drugi seji dne 10. ljul,rja 1974 je iniciativ
ni odbor obravnaval poročila strokovmh od
borov, rae1pravljal o nadail.jnjem· delu ter 
sklenil: · ·· · · 
- da je potrebno poroči:la dopolniti še z do
dMnimi podatki · Jn iz . obširnega gradiva iz
delati povzetke poročil po enotni metodolo
gijri, ki morajo ZJlasti jasnej•e opredeliti cilje 
in funkcije :z;druževanja; .·· · · 
- povzetkli. poročil naJj bi bili· osnova za j~w
no raJZJpravo O :združevanju in za izdelavo sa
moup.ravnega ··sporazuma o združevanju v 
SOZD· · ·· · 
-'- ·s t~m namenom je iniciativni odbor ime
noval pravno komisijo z na·logo, da pr.ipravi 
teze samoupravne organiziranosti bodoče 
SOZD dn os:in.itek :samoupravnega 'sporam
ma o združevanju v SOZD. Poleg teh sklepov 
in sprejetega programa rprrihodnjega delova
nja se je iniciatiV111i odbor opredelil tudi do 
organizacrij1ske ob:lriike .in subjektov· :z;druže
vanja. Organizacijlska oblilka, v katero naj bi 
se zdru~ile OZD s področja usnjarstva, ga
larnterije lim trgovine, je sestavljena organi
zacija združenega dela. Sestavljeno organi
zacido :združenega dela (SOZD) kot pravni 
•Subjekti ustanavljajo organizacije Zidružene
ga dela (OZD), kot samoupravnri subjektd pa 
o tem odločajo seveda delavci v temeljnih 
organi.zacijah ZJdruženega: dela (TOZD). 
Strokovni odbori so se oblikovail'i na osno
vi -sprejetega delovnega programa in z iz,vo
Htvijo svojih .predsednikov, na plenami seji 
dne 23. maja 1974. Odbmi so sestavljeni na 
enakostilli. osnovi, s tem da ima vsaka OZD v 
vs·akem odboru po enega •svojega predsta<vni
ka. Razen plenarne seje so se predsednik·i 
strokovnih odborov sestali še .trikrat, posa
mez,ni strokovni odbori pa tudi večkrat. De
lo v·seh 'strokovnih odborov ni potekalo po 
dogovorjenem programu: 
-do 31. avgusta 74. še vedno nista biH pred
loženi dve poročiH (odbora za prodajo, na
bavo in ·ramoj trgovs·ke mreže in odbora za 
povezovanje z obutveno industrijo), kar je 
negativno vplivalo rtudi na uresničitev celot
nega programa združevanja usnjarske indu
strije . . Končno ISO ooli pripravljeni povzetki 
poročil vseh petih strokovnih odborov, k.i naj 
oo j1ih obravnaval iniciatdvni odbor na svoji 
3. seji l. oMobra 1974 
- uresničen je bil tudi .~ep sveta, da se 
obvesti o akciji združevanja v usnjws1ki in
dustrij:i tudi iniciativni odbor za združeva
nje obutvene industrije. Za zagotovitev bolj
še koordinacije ' je bil imenovan skupni or
gan, v katerega je usnjarska industrija ime
novala tri, obutvena pa prav tako tri svoje 
delegate. Kljub temu skupnemu organu in 
:kljub stališču sveta o nujni primerjavd za
misli združevanja <v usnjarsk.i. ii.n obutveni in
dustriji ozi·roma o potrebi po celovitem po
vezovanju panoge 125; in ·kljub skupnemu 
r:azgovoru med iniciativni-ni . odborom za 
združevanje obutvene industrije in predstav
nili $indikata rter •konkretnim pri:Pombam 
h načrtu združevanja- in •k samoupravnemu 
sporazumu o združ~vanju obutvene indust!ri
je, je · le-ta 11. julija 1974 podpisala samo
upr~i sporazum o združevanj~ v poslovno 
interesno skupnosrt »ZdruževanJe obutvene 
industrije«. To pomeni, da je obutvena indu
strija med seboj posrlov:no že povezana in 
ustanovljena. 

UGOTOVITVE IN PREDLOGI 
PRAVNE KOMISIJE 
Pravna komisija, iki jo ]e imenoval tiniciativ
rni odbor z nalogo, da pripravi teze za samo
upravno organiziranost bodoče SOZD in 
osnutek ·samoupravnega sporazuma o zdru
ževanju v SOZD, je ;pri svojem delu _ ugoto-
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vila naslednje probleme, ·kli onemogočajo nje
no nadaljnje delo: · . 
- pomanj.k!lji;vost predloženih pov2:etkov po
roči·! oziroma da manjlka ekonomski elaborat 
o združevanju usnja•rske industrije z uteme
ljenimi Cilji, funkcijami in ekonomskimi 
učink!i združevanja; 
- nerazčiščena ·V!praiŠanja, 1kot so: ime, •sedež, 
ekonomski odnosi v SOZD, 1kdo je ·subjekt 
zdmževanj a (TOZD ali OZD) in smotrnost 
ustanovitve •skupnosti TOZD in SOZD, pove
zovanje · celotne panoge 125, odgovornost v 
v 'SOZD prot·i: tretj~m osebam, organi SOZD 
(samoupravni, izvršilni, poslovodni) irpd. 
Pravna komisija meni, da ·je .potrebno .rešiti 
vsa n~vedena vprašanja, šele nato lahko prič
ne z Jndelavo samoupravnega .spora~~:uma o 
združevanju v SOZD, z·ato predlaga: 
- -sklic seje dnicia:tdvnega odbora, ·ki_ bo obra
vnaval nruvedena vprašanja, 
- da !iniciativni odbor imenuje •komQ,sijo za 
izdelavo ekonomskega elaborata, 
- da se seje inidaJtivnega odbora udeleže 
tudi drkeiktorji delovnih organizacij. 
Na zadnji sejri iniciativnega odbora, katere 
so se udeležilii direktorji usnjarsko predelo
valne industrije, je odbor prišel do za,ključ
'ka, da. oblika .povezovanja panoge 125 v 
SOZD Il!i najlbolj primerna zarradi tega, .ker 
se skorad nobena usn~jarska OZD ne ukvarja 
s čis•to usnjarsko proirzvodnjo. 
Pov·ezale naj bi se TOZU, ki imajo ist·i a:li 
podobni delovni postopek, dn sicer v obliki 
skupnosti TOZD. 
Kot npr. skupnost TOZD predelovalcev svi~ 
njine, konfekcije, trgovine i.td. Povedano je 
bilo, naj ne bi •to povezovanJe osta•lo v re
publiki, ampak naj bi se to razširilo na ju
goslovansko raven. 

Predsednik IO OOS: 
Milan Božanič 

V prihodnje 
mora biti 
sindikat bolj 
aktiven! 

POROčiLO O AKTIVNOSTI SINDIKATA 
V TOZD USNJARNA VRHNIKA 

Obdobje, ki je za namd, je potekail.o v pre
cej.šnji zavzetosti družbeno •politdčnih orga
nizacrj, .med njimri tudi sindikata na področ
ju ustavnih sprememb in da se v skladu s 
temi spremembami uveljaVtljajo socialistični 
samourpravni ekonomski odnosi v okviru de
lovne organizacije, kakor tudi na rpod:ročju 
širše dr:užbene skupnosti. Naša ·skupna druž-

bena aktivnost je bila usmerjena na uresni
čevanje in ustvarjanje novih odnosov v naši 
družbd. Sindikate zadolžuje za taiko aktiv
nost in daje mesrto v našem političnem s~ste
mu posebno 10. poglavje ·temeljnih načel 
ustave SoaiaHsUične republike SR Slovenije, 
skle~ 10 . . kongresa ZKJ in 7 ... kongresa ZKS, 
sk!lep1 8. kong.resa zveze sindikatov Sloveni
j<?. in 7. ·kongresa Zveze sdndikatov J ugosla-
~~ . 

V občini in v naši organizaciji je bila uspe
šno izvedena javna ra'Z}Jra'Va o osnutku zvez
ne in republi§ke ustave. Obe ustavi sta bili 
sprejeti februarja 1974. V ·sindi.katih smo .raz
v.iH politično . aktivnost ·že pred sprejemom 
ustave, po sprejemu odloka o razglasitvi 
ustavnih dopolnil decembra 1971, •takrat in 
kasneje smo razvHi aJktivnost, da bi kar naj
bolj dosledno uveljavi'li tako imenovana de
lavska dopolilli.la, s :katerimi se zagotaVtlja 
uresničitev najibo:lj revolucionarnih . •spre
memb našega socialističnega samoupravne
ga sistema- po katerih prew:emajo delavci 
.in vsi delovni •ljudje v svoje roke odločanje 
o rezultatlih S·vojega dela. Z ustavo je · dolo
čeno, da je to neodtujlji'Va pravica, zato ne 
more nihče v 1menu delavca o tem odločati. 
Tu ;pa še nismo izvojevali hi1Jke do kraja, 
zato ostaja to kot nada·tjnja naJpomembnej
ša :naloga v naši nadaljnjri a:k!tivnosti. Sodelo
vali smo organizirano pr.i uresničevanju de
legatskega •sistema od evidentiranja do kan
didiranja in pri •samih volitvah delegatov. 
28. marca 1974 so hi:le uspešno zaključene 
voHtve delegatov v zbor združenega dela ob
činske skupšaine z volilno udeležbo 95,2 Ofo. 
19. novembra 1974 pa smo zaiključili v organi
zadjah · združenega dela volitve delegatov v 
samoupravne interesne s'roupnosti:
-vzgoje in izobraževanja 
- otroškega varstva 
-kulture 
- telesne ·kul;ture 
- socialnega skrbstva 
- za~rposlovanja 
~ 7idrav·stva rin .invalidsko pokojilli.nskega za
varovanja 
Volli.Jna udeležba je bila 90,50 Ofo. Vse samo
upravne interesne sikupnos1Ji so se delegatsko 
organizirale in so se že kons·tituirale, kakor 
tudi občinSika ·skupščina in njeni zbori, kii je 
imela že .več delegatsko organiz;iranih sej. 
V si:ndikatih smo se posebej zavzemali za hi
trejše reševanje življenjske ravni delovnih 
ljudli. Zato smo aktivno sodelovali v vseh 
stopnjah sprejemanja in uveljavljanja ustrez
nih samoupravnih aktov - ·sindikalne liste. 
Z enako zavzetostjo smo se vključevali v no
vi sistem na področju •stanovanjskega go
spodarstva ·ter pri ustanavljanju ·samouprav
ne stanovanjske skupnosti. Ugotovimo lah
ko, da 1so •Se že pokazail.i prvd .pozitivni re
zultaUi na ltem področju. Zavzemald se bomo, 
da se rt:udi v pr<ihodnje rešijo vsa tista vpra
šanja, k1i zadevajo hdtrejoše reševanje življenj
ske ravni delavcev, zlasti tistih z nizkimi 
osebnimi dohodkli, da se še, bolj kot doslej, 

Precej zaslug za potek del po načrtu pri 
gradnji nove opekarne ima lepo vreme 



uveljavlja sohi:darnost in medsebojna v.za
jemnost, kakor ·tudi odpravljajo preveHke 
socialne razlike. 
Moram ugotovi·ti, da v nekaterih primerih 
tako sind<i!kat, kakor tudi sama delovna or
ganizacija nista bila dovolj zavzeta pri utr
ditvd. sistema neposrednega samoupravljanja. 
V prihodnje bi moraii napeti v.se sile, da se 
doseže dejansko nagrajevanje po delu, za
radi tega bi mora!li v okviru orgarnzacije 
:z;druženega dela urediti sistematizacijo delov
nih mest. To pa predvsem liz razloga, da pri 
sprejemanju novih pravilnikov o nagrajeva
nju ne bi porabili tol!i!ko časa in bi bilo manj 
nepmvi~nosti, tker je zaradi tega obdčajno 
prizadet neposredni proiilJVajalec, to •Se pravi 
rt:isti z ni7!kimi osebnimi dohodild. 
V preteklem obdobju je naša organizacija 
združenega dela uporaJbljala pri nagrajevanju 
samoupravne sporarzume. Zato je tudi a!ku
mulacijts!ka stopnja v naši organizaciji pre
cejšnja. Menim, da je rto pravilno, •toda v pri
hodnje bi morali na večanje akumulacije 
vplivati še drugi ukrepi. Z bolj-šo organiza
cijo dela se da veliko privarčevati in me
nim, da se vsak na svojem področju, pred
vsem .pa vodi<lni kadri v delovni organizaciji 
borijo za bolJšo organizacijo in da bo pou
darek varčevanja predvsem na tem, ne pa 
pri osebnih dohodklih. 
V sedanjem razgibanem družbenem razvoju 
smo dald premalo poudaJ:ika izobraževa'Il!ju 
delavca-proizvajalca in samouprawljalca. 
Ravno taiko ·smo zanemarjali tudi strokovno 
plat izobraževanja. V prihodnje moramo za 
doseganje boljšdh rezultatov dela tudi irzo
braževanju rposrvetiti več pozornosti. 
Strokovne 'službe bi morale poskrbeti za 
boljše pogoje dela predvsem na ·tistih delov
nih mestih s težkimi pogoji. 
Mnenja sem, da moramo v nadaljnjem delu 
sindiikata pokazati več aktivnosti, da bo •sin
dikat potbudni:k res dejanskega neposredne
ga ,samoupravljanja in da bo njegova skrb za 
delo vsakega posamemiika in njegovo počut
je večja, kot je bila dosedaj. 

PredsedniJk IO OOS: 
Anton Savšek 

Organiziranje 
sindikata v TOZD 

v 

Usn j arna Smartno 

V preteklem letu smo bHi pnca !fazgibani 
družbeno politični dejavnosti vseh subjektiv
nih 'sH - od TOZD pa do ,ravni federacije. 
Tudi sindikat kot najmočnejša družbeno po
litična o11ganizacija delavskega razreda je v 
pripravah na VII. kongres ZSS in VIII. :kon
g•res ZSJ opraviJ ogromno dela. Zahteva po 
novi organiziranosti sinditkata je bila ute
meljena· predvsem zaradi tega, da sindikat 
znotraj TOZD Il!i odigral. tiste vloge, ki bi jo 
moral in je. deloval preveč stihijsko. Dejstvo 
namreč de, da so bili s'indikati v okviru re
publike in občin zelo delavni, da pa je v de
lovnih organirzacijah sindikat dopuščal, da so 
probltimi, pri katerih reševanju bi moral od
j,grati Odločilno vlogo, dejansko šloi mimo nje
ga, ali pa jih je samo d!Dformativno obrarv
navat Naj na,štejem nekaj glavnih proible-
mov: · .. . . , 
-:- samoupravna organizir:ano~t po načelih 
nove ustave 
- obravnava delitve dohodka in osebnega 
dohodka · · · 
- socialni položaj delavca . 
- zdravstveno vaPstvo in varstvo pri delu 
- družbeno politično izobraževanje samo-
upravnih teles, •kakor tudi strokovno izobra
ževanje predvsem neposrednega proizvajalca. 
Kot delegat VIII. ]{ongresa ZKJ . sem imel 
p:riložnost, d a vidim iJt spoznam, da se je de-

TOZD - !GRAD gradbeništvo pospešeno iz
vaja notranja ureditvena dela 

lo sindiikata na področju federacije odvijalo 
prilbliižno enailm, kot na področju republike 
Slovenije. čeprarv je bilo več mnenj, kako 
izbO'lj'šati položaj dehwca v zdvuženem delu, 
je po mnenju večine .razpravljalcev za izbolj
šani. položa~ delavca glavni ;pogoj povečana 
delovna ·stori~nost, na to povečanje pa vpli
va bolj'ša o11ganizacija dela, rvečja disciplina, 
da se poveča osebna odgovornost od nepo
srednega proizvajalka do vodilnega kadra, 
da se odgovornost uveljav·lja ne samo na po
dročju neposredne proozrvodnje, ampak tudi 
na , področju družbenih •služb na rvseh rav
neh. Sindikart: 1se mora zavzemaJti tudi za 
večjo obveščenost proi:z;vajalca, ta pa mora 
biti taka, da bo ·razumljiva rvsakemu. 
Da bi delo sindikata prilbližali čim večjemu 
·števd.lu delovnih ljudi ·smo v pripravah na 
občne zbore v TOZD USNJARNA šmartno 
sklen~H, da bi imeli v TOZD 3 sindi·kalne or
ganizacije, in to: 
-oddelek usnjarne 
- oddelek krznarije, ikonft?kcije krzna in po-
možna dejavnost 
- oddelek konfekcije usnja in upravno-teh
nične službe 
Izvedeni so bd.hl. torej ;tr.ije občni zbori, na 
katerih so 1bila obravnavana poročila o pre
teklem delu sindi:kata, finančni načrt za leto 
1975, izvedene volitve delegatov v izvršne od
bore sindi!kalnih organizacij ter izbrani dele
gati za .konferenco sind.rkatov v okvku TOZD. 
Na občni zborih je bHo 1tudi sklenjeno, da 
program dela pripravi konferenca sindikatov 
v TOZD. 
18. februarja letos se je sestala .konferenca 
sindikatov, se tkonst1tuirala in sprejela na
slednJi program dela: 
l. Uresničevanje dosledne .samouprane or
ganiziranosti v TOZD glede na ustavo 
Konferenca •sindikatov je mnenja, da ·Se po
speši ekonomSika ocena stanja, tkakršno je 
sedaj, in se na podlagi · tega ugotovi potreba 
nove samoupravne. organiziranos,ti v TOZD 
tJSNJARNA šmartno. Ker pri tem delajo sa
moupravni organi .in .ostale družbeno poli
tične organizacije v organi!zaoi:ji združenega 
dela, menim, da se mora 1sind~kart: a!ktivno 
vključiti v to delo. 
2. Pregled 'konkretiih živl1enjs1<iih razmer de
lavcev in ukrepi za njihovo-· i2lboljšanje. 
Ustrezria služba v podjetju mora ·v sode!<>" 
vanju ·s si,ndi,katom ugotoviti dejanske raz
mere, v katerih -živijo naši člani- vprašanje 
otroškega varstva, stariavanjski problemi -
mijnižji osebni dohod~k -:-:--· regresi~anje d?': 
pustov. Rok za ugotov1tev tega stanJa Je me-
sec marec. · "' · · 
3. Delovne rarzmere delavcev 

· Ustrezna sh1žba moni pOdati tudi · ana'l.i:io ·iz
vajanja ukrepov s pOdročja zdravstvenega 
varstva delavcev in varstva pri· delu ter po
dati pr~led delovnih mest, na katerih ni za
gotovljenega ustr~znega varstva in predlog 

·ukrepov za izboljšanje razmer _:.c.... ro:k-mesec 
maj.· · · · · · · · · · · 

4. Dopolnjevanje samoupravnega sporazuma 
in notranjih 'splošnih aktov o delitvi dohodka 
in osebnih dohodkov 
Sindikat mora sodelovati pri pvipravi osnut
ka novega samoupra-vnega sporazuma, zlasti 
glede na nujnost delitve dohodka ;po ,rezul
ta,tih dela in glede na dolo6la sinditkalne 
liste; · 
vodenje rarzprave med članstvom in priprava 
stališč za spremembe in dopolnitve. 
5. skupaj 's strokovnimi službami.je treba 
sprejeti uk!Tepe za povečanje delovne storU
nosti, varčevanje in boUše i·zkoriščanje no
tranjih rezerv. 
6. Sindikat mora ·tesneje sodelovati z organi 
delavske tkontrotle in ji pri njenem delu po
magati. 
7. Sodelovati mora tudi pri izdelavi načrta 
srednjeročne in dO:~goročne stanovanjtske 
gradnje. 
8. UsposaJbljanje delavcev za delovanje v sin
dikalni .organizaciji 
Zagotovitev, da se s čim več članov IO ude
leži semmarja za poverjenike sindikalnih 
stkupin, organiziranje drugih sprotnih oblik 
izobraževanja sindikalnih delavcev in sodelo
vanje na njih. 

FINANčNI NAčRT KONFERENCE 
SINDIKATA TOZD USNJARNA šmartno 
za leto 1975 

I. Dohodki 
l. saldo ,jz 'leta 1974 
2. članarina 
3. ostali dohodki 

Dohodki stkupaj 
II. Izdatki 
l. ·sindikalne ·seje 
2. naročnina na sind. Hsk 
3. izobraževanje članov 

s•ind. organ. za delo 
v sindika!fih 

din 
din 
din 
din 

din 
din 

din 

40.405,00 
44.000,00 
6.000,00 

90.405,00 

1.000,00 
1.200,00 

3.000,00 
4. občasna pomoč članom 

v izrednih primerih din 10.000,00 
5. pravna pomoč članom sin. din 2.000,00 
6. nujni 'izdatki za športno 

rekreativno dejav. sin. 
7. <izdatki za tkuiturno 

dejavnost 1sind. org. 
8. org. proslav 
9. finančna sred. za skupne 

akc-ije z drugimli org. 
10. OD - nagrade 
11. mat. izdavki 
12. drugi i,zdatik:i v .zvezi 

·mesn. sindi1kalnih nalog 
13. prispevanje za tinanci

ranje občins!ke konf. sin-
d1kata tek. in usnj. de-

din ·13.500,00 

dim. 
.din 

din 
din 
din 

3.500,00 
2.000,00 

7.000,00 
5.000,00 
2.000,09 

din 20.000,00 

lavcev . din 2.000,00 
Slmpaj izdatki din 72.200,00 
Poleg tega je bilo na občnih rzborih sklenje
no ,da se, glede na .potrebe, da dotacija sin
dika·tu, ali pa sama delovna organizacija .na
bavi potrebno število kamp pni.kalic za letni 
oddih delavcev. 

.s. A. 

V mokri delavnici TOZD-TUS 
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Delo 
sindikalnih . . . 
organtzactJ, 
• v 

1zrazeno 
v številkah 

POROčiLO O POSLOVANJU BLAGAJNE 
SINDIKALNE ORGANIZACIJE IUV 
TOZD USNJARNA VRHNIKA V LETU 1974 

Dohodki: 

Saldo iz leta 1973 
Sindikalna_ članarina 
(35 '0/o od odteg. zneska) 
os,tali dohodki 
Obresti pri HS 
Skupaj dohodki 

Izdatki: 
S·tro~ki športnega udej•s<t·vovanja 
~š~ -
- udeležba na usnariadli 
- kegljanje 
--'- na~kup žoge 
Straš[d plačilnega :prometa -
Honorar za opravljanje tajniških 
in blagajni-ških poslov 
Honorar za vodjo pev,skega zbora 
Sindikalni izlet (Planica, Radenci, 
~litv. j.) 
Stroški zdravljenja članov 
kolektiva 50 Ufo 
Stroški volitev 
Na!kazi,lo :prispevka 
ob i·zpla6lu honorarja 
Stroški prireditev 
Oglas na Usnjariadi 
Ostali drobni izdatki 
(.DE, potni str., radio) 
Skupaj [zdatkJ 
Saldo 31. 12. 1974 

N din 
126.897.99 

74.362.00 
5.505.55 

21.150.90 
227.916.44 

538.00 
6.359.80 
2.198.80 

297,00 
719.50 

3.530.25 
2.000.00 

39.963.00 

6,394.65 
1.·807.40 

2.315.20 
1.840,00 
1.500.00 

2.763.60 
72.227.20 

155.689.24 
M.N. 

OSNOVNA ORGANIZACIJA SINDIKATA 
INDUSTRIJE USNJA VRHNIKA 
TOZD »USNJARNA« šmartno 
Blagajniško poročilo za leto 1974 
Prejemki 
- l. SaLdo i·z leta 1973 
2. članarina 
3. Obrest i 
4. Avtobusni prevoz v Planico 
5. Pr ejeta nagrada na pustnem 

karnevalu 
_ 6. Ca,sa ·Skonto in rabat 

od Chemo in Emo 

Izdatki: 

60.608,95 
97.596,85 

300,15 
400,00 

500,00 

6.917,15 
166.323,10 

l. Rokometni klub »Usnjar« šmartno 
(za izgradnjo novega objekta) 20.000,00 

2. Odškodnina za poškodbo 
na delu (začasno izplačilo) 

3. Odvod članarine na OSS Liti-
- ja (65 %) -
4. Pomoči socialno šibkim 
5. Obdari<tev otrok umrlih članov 

kolekti-va: -
6. Poštnine 
7. Naročnina za 9 izvodov 

DE za 1974 
8. Razlika v OD (v s<taležu 

zaradi nezgode pri delavskih 
športnih igrah) 

-9. Oder mladih Litija 
10. Gasi·lsko društvo Kostrevnica 

· (pokrovuteUstvo proslave) 
11. Nagrada blagajnHru 
12. Bančni · stroški J 

10.000,00 

63.437,90 
3.000,00 

3.500,00 
147,30 

900,00 

564,00 
500,00 

2.000,00 
900,00 

. 56,55 

13. Uprizoti:tev Dedlka Mraza 
14. Nakup v,gtopnic ob proglasit•vi 

športnikov leta 
15. Sadj.e zelenjava Ljubljana 

- za uni-čeno sadje 
16. Mladinski aikti-v šma,rtno 
17. Organi-ziranje in dosežena 

nagrada na pusrtnem karnevalu 
18. čiščenje -telovadnice 
19. Stroš1l<ii ogleda smučarskih 

skokov v ~lanici 
- park. trikotni•ki 
- ' a'lntobusni prevoz 

20. Delavske •ŠporHJ.e i.gre 
21. Usnjar-iada v Kamni,Jm 
22. Pogrebni s-t-roški 
23. Nabava špol'\tne opreme 

(miza za namdrzoni tenis in žoga) 
24. Dela'.'ski univerzi Trbovlje · 

- delno plaoi1o stroškov 
za ši:vi'ljski tečaj 
(59 tečajnic a 100,00) 

25. Spominski park Kragujevac 
- plačilo zna,čJk in knj-ig 

Saldo 31-: 12. 1974 

200,00 

400,00 

90,00 
1.000,00 

953,90 
500,00 

100,00 
4.873,00 
2.663,20 

350,00 
900,00 

1.782,10 

5.900,00 

1.200,00 
125.917,95 
40.405,15 

M.K. 

Povzetek iz 
zapisnika sestanka 
Sveta delegatov 
OZD IUV- 5. 3. 75 

Svet de'legatov ozn IUV je na tej . seji pro
učil ana-Lizo samoupravne organiziranosti na
še delovne orgaJJ.1:i,zacije, ki so jo pripravili 
preds•tavni,ki druŽ:beno pohtičnih organiza
cij in samoupravnih organov delovne orga
nirzadje. 
Ana1irza ugotaiVIlja, da smo se začeli že leta 
1972. pdprav·ljati na uresničevanje ll.l!stavnih 
dopolnil lin začeli z ustanavljanjem -temelj
nih organizacij združenega dela. 
Najipl'ej je ·tedanj~ delavski svet podjetja 
obl-i!koval samouprwna jedra, ·ki jih tvorijo 
skupine delavcev v zaokroženih delovnih po
stopkih. Ta samoupravna jedra predstav
ljajo danes še pomembnej·šo obliko nepo
srednega odločanja delavcev - :.?)bor delov
nih ljudi, kjer delawci razJprav·lj-ajo dn odlo
čajo o prav v:seh pomembnih vprašanjih. Vsi 
voljeni samoupravni organi teme-Idnih orga
nizacij, organizacije združenega dela, dele
gacije v zborih družbeno po-IitičDJih skupno
sti in samoupravnih interesnih 'skupnosti pa 
so •ses-ta'V'ljeni iz d(!lega<tov, ki jih v te samo
upravne organe poŠiiljajo samol.llpravna jedra. 
Prav taiko je delavski s•vet še pred sprejetjem 
nove us-tave imenoval komisiije, katerih na
loge •SO bi,le podobne nalogam, 1ki so zaupane 
samoupravni delavski •kontroli. Ustanovili 
smo pet komisij, in sicer: ·komisijo za na
daljnji razvoj samoupTav·ljanja, 'komisijo za 
ekonomsko-tiinančna vprašanja, komisijo za 
zunanje-tl'\govinsko poslovanje, komisijo za 
kadrovsko·pensona-Ine ,zadeve in komisijo za 
ra:z:voj podjetja. Delo -in pris-tojnosti teh ko
mi,sij . so :prevzeli- odbori delavske kontrole, 
khso -bili us·tanovljeni .po ·konstitudranju .te
me-ljnih organizacij in po podpisu samoupra: 
vnega sporarzmma . . 
V letu 1972 je -tedanji delavski svet podjetja 
imenova•l kom1sijo za izvedbo ustav-nih do
polnH, ,kJi ' j~ oktobra 1973. posredovala delOIV
ni~ ljudem v .l:azpravo ana.lizo pogojev. za 
l,lS•tanov.itev -temeljnih organizacij- v ltJV. V 
tej _analizi je komisija ugotovila, da smo v 
IUV že do ta!krat rza vsak zaokrožen del :de-

lovne organizacije posebej .zasledovali in ana
litsko obdelova'li fii-nani;ne in ekonomsike ka
zalce gospodarjenja. Zato ni bi!lo te~ko ugo
toviti, kater.i deLi delovne -organizacije izpol
njujejo pogoje za IU'S·tanoviltev TOZD. Prav 
tako tudi ni bilo teŽ:ko na podlagi dotedanjih 
knjigovods!l<iih evidenc razdeliti premoženje 
med novo nas.tale dele oziroma -temeljne or
ganizacije. 
IUV je bila takrat or;gani-zacijosko ntzdeljena 
na naslednje enote: 
-'- usrrjama Vrhnika 
- ščetinama ·Vrhnika 
- konfekcija usnja V·rhnika 
- •usnjarna šmartno 
-- krznarna šmartno 
- konfekcija 1krzna šmartno 
-konfekcija usnja šmartno 
- :krznan>ka delavnica Ljubljana 
- usnjena ga'lanterija Ljubljana 
- grosis,tično prodajno skladišče Ljubljana 
- ma-Ioproda~na mreža Ljubljana 
Tudi pripojene delovne organizacije: 
- Igrad V·rhnika - gradbeniš-tvo in ope
karna 
- TDgovsko podjetje šostanj Ljubljana -
sedaj Usnje•plas-t 
-in Tovarna usnja ~~oš,tanj - usnjarna in 
usnjena konfekcija 
so knjigovodsko ločeno vodi-le svoje ekonom
s-ko zaolkrožene delovne celote. 
Na •ses,tankih samoup·ravnih jeder, ki so se 
odVI~jaloi v oktobru in novembru 1973, •so se 
delovni ljudje v tedanji sestavi Indust•rije 
t.tsnja Vrhni!ka odločili za ustanovitev nas'loed
njih temeljnih organizacij združenega dela: 
- usnjama V·rhniJka 
- us-njarna šmartno 
- trgovska mreža (Usnje-plast) Ljubljana 
- ma:loprodajna mreža LjuJbljana 
- I-grad - gradbenišotvo Vrhni·ka 
- !grad- opekarne Vrhni-ka 
Novo ustanovlljene •temeljneorgani•zacije zdru
ženega dela so 27. 12. 1973 podpisale spora
zum o združitv-i v OZD IUV. 
Po 'sprejemu sporazuma o •pr1ključi-t'Vi To
va~-ne usnja šoštanj iz šoštanja, ki se je 
organizirala v eno temeljno organizacijo, je 
bH sprejet nov 1sporazum o zdmžitvi temelj
nih organizacij, ·ki je vključeval poteg prejš
njih •še TOZD Tovarna usnja šoštanj, in pod
pi-san 23. avgusta 1974. 
Torej je komisi1a :za -izvedbo ustavnih dopol
nil ugotovHa, da izpolnjuje pogoje za usta
novitev TOZU več enot, kot je bilo potem 
organi'lliranih TOZD. Delovni ljudje so -se 
odločili za manjše števi-lo 'temeljniih organi
zadj predvsem zaradi tega, ker so v več
j-ih, močnej-ših TOZD videli večjo •Socialno 
va~nost. Taiko so se delavci usnjarne, kon
fekcije uslll!ja in ščetinarne na Vrhni:l<ii ter 
usnjene galanterije v Ljubljani odlooi-1i, da 
-tvorijo eno temeljno organizacijo 1s približno 
1100 zaposlenimi. Podobno je bilo v šmaDt
nem, kjer so po mnenju ·komisije dzpolnje-

Naši uspešni oblikovalci izdelkov iz usnja 
in krzna (konfekcijski izdelki iz usnja in 
krzna ter galanterijski izdelki) 



vale pogoje za ustanovitev TOZD usnjarna, 
konfekcija usnja, kre:narna in konfekcija krz
na. Delavoi so se odloaili za us tanoviltev ene 
temeljne organizacije z nazivom usnjarna 
šmartno s pr~bližno 580 zaposlenimi. Del01vni 
ljudje v Tovarni usnja šoštanj hi lah!ko or
ganizira'li dv:e temeljni organizaciji, in sicer 
usnjarno in konfekcijo usnja. Ustanovili so 
le eno z naZlivom Tovarna usnja šoštanj, ki 
zapos•luje 600 delavcev. 
Glavni zadržek za ustanovitev več}ega števi,la 
temeljnih orga,nizaoij je bilo torej ZJmotno 
prepričanje delovnih ·ljudi, da je njihova so
cialna varnost trdnejša v večJi, močnejši 
TOZD. Ta Ljadržek j.e •sedaj odstranjen, ker so 
'se ·vse TOZD v OZD IUV izrekle za načelo 
sdHdarnosti, ki je zapisano v ·Samoupravnem 
sporazumu o Ljdruževanju TOZD v OZD IUV. 
Glavni problem socia'lne varnosti je v :zago
tovitVIi likvddnih sreds•tev ·za pokrivanje oseb
nih in >S'kupnih potreb delavcev. Samouprav
ni spor~um o združitvi TOZD 1pa v 63. členu 
pravi da so se TOZD doaovorile za neome
jeno ' solidarno odgovorn~st proti tretjim 
osebam in prevzele obveznost medsebojnega 
kritja i1zgub. S ·tem je zagotovljena socialna 
varnost delavcev celotrrle OZD v okvku raz
položljl1vih sredstev delovne organizacije, _n~ 
glede na to, kako se samoupravno organrzr
rajo. 
Svet de~egatov je sprejel te ugotovitve o .sa
moupravni organiziranosti v OZD IUV in jih 
dopolnil z na,slednjimi: 
OZD IUV je bHa v nekaterih republiških 
partij·skih dokumenuih omenjena med tils•ti
mi delovnimi organizacijami, v ka:terih potek 
uresničevanja nove ustave ni najbolje in do
volj hitro poteka,!; da smo ustanav•ljaii glede 
na število delavcev premočne TOZD ..:__ ome
njeni .sta usnjarna Vrhnika in usnjarma 
šmaDtno; in da na ravni delovne organiza~ 
cije nimamo or.gani:ljirane delav.ske kontrole. 
Kot že povedano, sta billi .temeljni organlirza
ciji usnjarna Vrhnilka in usnjarna šmartno, 
taki kot sta danes, organizirani na :heljo de
lovnih ljudi d·z razloga, ·ker so čutiLi v moč: 
nejši TOZD večjo socialno varnost. Dmgr 
rawlog, iki je vplival na tako odločitev de
lavcev, so pa naša .samoupravna jedra, ki jdh 
na prumer .temeljna or-ganizacija usnjarna 
šmartno zajema sedem, usnjarna Vrhnika 
enajost ;jeder, Tovarna usnja šoštanj sedem 
jeder in tako naprej v dnrgih TOZD; v rteh 
'jedrih delavci obravnavajo, predlagajo, 'spra
Šujejo ,in odločajo 'ter uveljavljajo svoje sa
moupravne pravice, 1ki izhajajo _iz nove ust_a
ve. To pomeni, da smo '\nsebmo ustavmh 
sprememb dobro razumeli Jn jo v naši v;sa
kodnevni pralk•si oziroma delu ·tudi uresni
čujemo. 
Ob tem je svet delegatov ugotovil, da imajo 
tudi druge slovenske usnjarne tin •tudi d~lov
ne organizacije drugih panog ustanovlJene 
temeljne organizacije z okrog tisoč delavci, 
pa niso .tako kritično ocenjevane .)rot TOZD 
usnjarna Vrhnika in TOZD usnjarna šmar.t
no. In š•e •to velja pripomniti, da je v .teh 
dveh kritično obrav;navanih TOZD uve1Jav
ljanje samoupravnih pravic delavcev dejan
sko že doseglo drugačne odnose. 
Svet delega1ov je na podlagi vseh teh ugoto
vitev sprejel naslednje .s'klepe: 
l. Imenoval je komisijo za ugotavljanje po
gojev za , organiziranje temeljnih organizacij 
v okviru sedanjih TOZD ter razmejitev .pre
moženja, pmVIic in obvezmosti v •sestavu: 
Peter Durjava iz TOZD Usnje"plast Ljubljana, 
Pavla Gruden ~.z delovne skupnosti skupnih 
.strokovn~h slu:hb, 
Dra.go Korošec iz TOZD MalO!prodajna mreža 
Ljubljana, . · · 
Marilja Krepelj iz TOZD Usnj,arna šmartno 
"'--' konfekcija •Usnja .. 
Vlado Kveder ~z TOZD Usnjarna Vrhniika 
g'allanterija · . · · 
Milivoj Lončar iz TOZD !grad-gradbeništvo 
Vrhn~ka · · 
Jože inž. Mali iz TOZD Usnjarna šmartno -
usnjarna · 
JanezMišvelj irz TOZD Usnjarna.Vrhnika ~ 
'konfekcija usnja · 
Lado Mole iz TOZD ' Igrad-Opekarne ·. Vrhnika 
Mi,ra Namestnik J.z TOZD Usnjarna šmaJ.1tno 
"'""'"':korifekaija . kriria : · · · · 

Izdelki galanterije na sejm.u mode 1975 

Janez Ob.I'eza !z delovne skupnosti skupnih 
strokovmh sluz;b · · 
Mi'lan Pa,latinuš iz deiavne skupnosti skupnih 
strokovnih 'sluŽlb . · 
Janez Pečar iz . TOZD Usnjarna Vrhnika -
š·čet~narna 
Bi-anko ·Pintar iz TOZD Usnjarna ·šmartno 
- skupne službe 
Fani!ka Rifelj - TOZD Tovarna usnja šo
štanj 
Al:erosander SamQibor iz TOZD Tovarna usnja 
šoštanj . 
Branko inž. Stengar iz TOZD Usnjama Vrh
ni'ka 
Jož·e Tomažič i,z TOZD Usnjarna šmartno -
.krznarna 
Marija Ver·tot d•z TOZD Tovarna usnja šo
štanj - »Opum« 
~omisija ima naslednje naloge: 
- najprej mora (do konca februarja 75) ugo
toviti, lm,teri deli sedanjih TOZD v OZD IUV 
izpolnjujejo pogojoe za organiZJiranje v TOZD, 
- komi,s·ija si bo sama določila naslednje 
naloge, 
- lkJOmisija naj v svojem poročilu predvidi 
bodoče odnose med posameznimi TOZD, 
predv;sem tistimi, ki se ukvarjajo z enako 
dejavnostjo, 
- !komisija naj pripravi predlog Tazmejjjtve 
premoženja, pra'V'ic in obveznosti med TOZD 
s ~Stanjem na dan 31. 12. 74., 
- svet delegatov ilromisijii priporoča, da 
vnporedno z ugotavljanjem pogojev za usta
naVIljanje novih TOZD tudi prouči, kako bodo 
novi stroš,ki .zamdi povečanja števila TOZD, 
v rooli'kor ISe bodo sploh pojavljali, v,plivaii 
na aikumulativnost novih temeljnih organi
zacij, 
- komi•sija bo delovala tudi še potem, ko 
bo opravi1la svoje delo v zvezi s povečeva
njem števila TOZD. Stalno bo morala sprem
ljati in predlagati dopolnitve naše samoo
pravne organizacije, 

2. Ko bo komi·si~a ugotovci!la, .kateri deli se
danjih TOZD ie:polnjujejo pogoje za organi
zir-anje v TOZD, morajo vse zavestne sHe v 
OZD in TOZU Vlplivati na . odločitev delo~ih 
ljudi .glede povečevanja števila temeljnih or-
ganizacij. · · · 
3. Svet delegatov je sprejel staHšče, da je 
potrebno is·toča,sno z ugotavljanjem pogojev 
za .povečevanje Mev.ila TOZD proučiti . mož
nos,ti povezovanja TOZD z istovrstno · deja·v- . 
nostjo. Tako ibii •se ·lahko n. pr. odločili, da se 
v skupnost TOZD povežejo temeljne organi
zacije, :ki se ukval'jajo s predelavo kož (če
prav na 'treh dvoriščih: Vrhni·ka, šmartno, 
šoštanj). ·Možnost povezovanja v !Sik'Upnost 
TOZU imajo na:j.prej temeljne organizacije, 
ki se ukvarjajo .s nr.goVIi:no na debelo in_ .pro
daja:njel'n na drQibno. Za vključitev v te 
skupnosti ·tozdov bi 1se kasneje Iah~o odlo
čiH •tudi delovnrl. ljudje i.z drugih TOZD (izven 
naše ·OZD) v Sloveniji in Jugoslav.iji, ki se 
ukvarjajo .s rtako dejavnostjo. · · 
Taiko povezovanje bi na vsak n·aoin pri.spe
va,lo k smotrnej,šemu gospodarjenju; delitvi 
dela, ,s,pecializaciji; boljš,im delovi1im rezul
tatom, zanesljivejši prihodnos·ti in na osnovi 
vsega tega 1udi k večji ,socialni varnosti de-
favcev v teh TOZD. · · , · " · · 
V naslednji tooki dnevnega reda': je ·svet 
delegatOIV ugotovil, · ·· 
- da borno v letošnjem letu praznovali ·2Slet 
samoupravljanja v usnjarni na Vrhni!ki, us
njarni v šmartnem in Tovarni · usnja · šoš
tanj. P.rvi delavski 'svet je bil v sedanji 
usnjarni na Vrhniki izvoljen 11. maja 1950., 
v usnjarni šmartno 16. septembra 1950. in 
v šo§tanju tudi 16. septembra 1950. Druge 
delovne organirzaaije oziroma TOZD 'V seda
njem 'sestavu OZD IUV so bile ustanov.Ijene 
kasneje, · · 
- da bi lahko praznovanje 30-letnke os·vo
boditve naše domovine povezali s prazno
vanjem našega jubi·leja !Samoupravljanja, 
- in da v začetku maja praznujemo tudi 
dan os•voboditve Vrhnike. 
- To pomlad mineva že 53. leto :od prve 
stavke na Vrhnrki - v bivši Pollakovi us
n:jarnrl.. Stavka joe bila leta 1922. edina v tilstih 
časih na tem področju in j.e tradala 14 dni. 
Teh dogodlkov bi se moraili 'spomni1ti z odkrit
jem spomi.nske pldšče. 
- Vsem tem obletnicam in praznovanju bi 
lahroo dali v naši OZD še posebno obeležje. 
Ob tej priložnosti bi lahko podeliH diplome 
vzormm delavcem"samoupravljalcem iz vseh 
TOZD in to slovesnost zaradi vsega · prej na
štetega organie:irali na Vrhnil<'i. Predloge že 
:;jbiofajo komi,sije za odlilkovanja v posamez
nih TOZD. 
- V ta praznovanja bi lahko vključili · tudi 
še ra,Ljstavo ohranjenih del priznanih vrhniš
kih siikarjev Jožefa Pet~ovška in Matejva 
Sternena z Verda - v novem obratu druz-
bene prehrane. . . . . 
-Prihodnje leto pa bomo ·v SJovemJl· m Ju
goslaviji praznovaLi še en kulturni jubilej -
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100 let roJstva veli!kega pisart:elja Ivana Can
karja. Osrednja. pros·lava. naj bi bila .na Vrh
ni1ki. 
Ker · Vrhn'i!ka !l!i.ma primernega prostora za 
večje kulturne in .Šip01I11:ne !PrirediJtve in ker 
se nar Vrhniki že nekaj let pojavlja želja, da 
bi :z zdi.1UŽendmi sredstvi morali postaviti 
1tak objekit, je bližnje praznovanje 100-letnice 
rojstva lvana Cankarja ·primerna priložnost, 
da se . delov!l!i. iljrudje v temeljnih organizaci
jah na Vrhniki lin naši delegati v 'samouprav
nih interesnih skupnostih (posebno še v te
meljni kulturni, temeljni telesnokultumi in 
temeljni izobraževalni skupnosti) odločijo za 
začetek gradnje takega objekta ~iroma zač
nejo združevati sredstva v ta namen. 
- Ob tej priložnos>ti je svet delegatov osvo
jil še predlog, da ibi. za posebne zasluge na 
področju 1samoupravJjanja, razvoja temelj
nih organizacij v OZD IUV itd., podeljevalri 
našim delavcem in mogoče tud!i drugdm »zla
te« in »srebme« značke IUV. Ta predlog je 
potrebno še vsestransko obdelati in pripra
viti predlog pravil za podeljevanje ZJlate in 
srebrne značke IUV. 
Ker bo z wdelawo programa in Ol'gan!i:l)ira
njem teh proslaw precej dela in skrbi, je svet 
delegatov SiklenH, naj to delo prevzame po
seben odbor, v katerega naj imenujejo svoje 
predstaw!l!i.ke samourpravni organi in vodstva 
dru2Jbeno političnih ol'ganizacij vseh temelj
nih organizacij v OZD IUV. 

Pravilnik o 
odgovornosti 

(Nadalljevanje iz 68. števi:lke) 

I. K. 

Zoper vsako odločbo organa prve stopnje je 
dopustna zahteva za preizkus na organ dru
ge stopnje, razen če je organ prve stopnje 
najvi·šji organ v .delovni skupnosti. To zah
tevo za preizklus lahko vloži tako delavec, 
zoper katerega je bil iz·rečen ukrep, ali pa 
tudi vodja delovne enote, v kateri delavec 
dela. Zahtevo za preizkus je treba vložiti v 
15 dneh od dneva ·sprejema odločbe. O zah
tevi za preizkus odloča organ druge stop
nje, to je odbor ~a medsebOjno razmerje 
(OMR). :Le-ta odloča o zahtevi na seji, na 
katero je •t·reba povaJbiti delavca, zoper ka
terega ·je bil · izrečen ukrep. Odbor za med-
sebojna razmerja na seji •odloči: · 
l. da tse . zahteva zavrne kot neutemeljena 
in se potrdi odločba organa prve stopnje, 
2. da se zal1tevJ ugodi ~ s.e odločba organa 
prve ·· stoprije ·r:azveljavi in, zadeva vrne or
ganu ;prve stopnje v ponovno odločanje, 
3: · da se zahtevi deloma ali'. v celoti .ugodi 
in se odločba organa pPVe stopnje v celoti 
ali deloma·· spremeni, ' 
4: da se zahteVa zav&e kot zadostna ali pre-. 
poZlna. · · ·· 
Na podlagi, sk1epa ·oMR · se !izda odločba, 
v kateri pa· mora' biti naveden pravni pouk' 
o pravici do tožbe, ·Ici jo mora delavec vlo
žiti v 30 dneh od dneva vročitve dokončne 
odločbe. · 
Vendar pa je moži:10 .postopek, ki je bil 
končan, z do).mnčiio odločbo o izrečenem 
u,krepu obnoviti. Razlogd za obnovo postopka 
so naslednji: · 
l. če odločba temelj[ na :i:J.eresnični izpovedi 
priče ali izvedenca, • · . . 
2. če se odločba opira· na ponarejena listino 
ali . na · listino, v kateri · je potrjena neresnična 
vsebina, · 
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3. če delavec zve za nova dejstva ali pa pri
dobi možnost uporabiti nove dokaze, ka
terih brez svoje krivde ni mogel predlagati 
v prvem postopku, in če ibi !bila lahko na 
podlagi tak~h dokarzov ~zdana odločba, ki ibi 
delavca oprostila odgovornosti, 
4. če je bil zaradi iste kršJtve delovne ob
veznosti zorper delavca že izrečen ukrep. 
Obnovo postopka lahko predlaga delavec, zo
per •katerega je bil izrečen ukrep, in tisti, 
ki so IUJpravičeni uvesti postopek zaradi ugo
tav'lj~nja kršitve delovne obveznosti. 
Poleg ukrepov, ki smo jofu navedli ~e v 
prej·šnjem sestavlku, pa ;poznamo še dzje
men in začasen ukrep, karterga namen je, da 
se delavec začasno odstrani z delovnega 
mesta zato, da ne bi na dotedanjem de
lovnem mestu IŠe nadalje mH delovne db
veznosti ali drugače povzročal ·škodo delovni 
oz;ganizaciji. Ta ukrep je torej začasna od
stranitev z delovnega mesta na drugo delov
no mesto ali pa iz delovne organizacije. 
Odstrani•tev delavca z delovnega mesta ozi
roma iz delovne organizacije sme trajati: 
l. dokler ·trajajo izredne razmere, zaradi ka
terih je bilo odločeno o odstranitvi, 
2. dokler se v postopku Zla ugotavljanje 
kršitve delovnih obveznosti ne ugotovi de
lavčeva odgovornost za dejanje, zaradi ka
terega je bil odstranjen rz delovnega mesta 
oziroma i·z delovne ol'ganizacije, 
3. najdalj do končne odločitve o 'kršitvi ob
veznosti in delavčevi kTivdi oriroma do pre
teka zastaranega roka. O tem ·ukrepu odloča 
odbor za medsebojna razmerja. 
Delavec se lahko odstrani rz delovnega me
sta v naslednjih primerih: 
l. če je proti njemu uveden kazenski po
stopek za dejanje, ki ga je storil na svojem 
delovnem mestu v zvezi z delom, 
2. če hi s svojo navzočnostjo na delovnem 
mestu motil delo ali uničeval dokumenta
cijo, tproti njemu pa je uveden postopek 
zaradi huj·še krši>tve delovne obveznosti. 
D~lav.~c se lahiko odstrani ,iz delovne ol1ga
mzacrJe: 
l. če je proti njemu uveden kazenski po
stopek zardi .poneverbe, podkupovanja, kra
je ahl drugih kazenskih dejanj, ila katere je 
predvidena kazen nad 3 mesece zapora, 
2.če je zaloten pri hujši kr,šitvi delovne ob
veznosti oziroma kaznivem dejanju, navede
nem v prej-šnji točki. 
Delav<ca je treba začasno odstraniti dz de
lovnega mesta, na katerem dela tin ga za
časno razporedim na drugo delovno mesto 
a~~ rz~časno oct:straniti i~ delovne organiza~ 
CIJe, ce odstramtev zaradr varovanja dokazov 
ali. v ·~n~eresu kazenskega postopka zahteva 
pnstoJm organ. 
Med odstranitvijo z delovnega mesta ori
roma iz delovne organizacije ima delavec 
vse ~ravice in obveznosti člana delovne skup
nosti. 
Poleg disciplinske odgovornosti pa je de
lavec odgovoren tudi za 'vsako matel1ialno 
škodo, i!Qi jo povzroči pri delu ali v zvezi 
~ d~lom delOVI~i ~rganizaciji s kaznivim de
JanJem, s kršrtviJO delovne obveznosti aU 
z ·drugim namernim dejanjem storjenim z 
veliko nepazljivostjo. Pov.zročerto škodo mo
ra delavec povrniti delovn1 organizaciji. 
če se ugotvi, da je delavec. povzročil de- . 
lovni .organizaciji materialno · škodo s kršit
vijo delovne :obveznOSti in ' je zoper lij ega, 
uveden postopek za ugotavljanje kršitve de
lovne obveznosti, .se delavče,v.a . odš:kodninska : 
odgovornost ugotavlja ·v· tein -i><?stopku. · 
če je delavec povzročil materialno škodo v 
zvez.i s . kršitvijo de.lo'\Tne pbveznosti, ugo
tavlJa nJegovo odškodninsko odgovornost tka
misija za ugotavljanje kršitev delovnih ob
vez??Sti. V postopku je treba najprej ugo
toviti delavčevo odgovornost Za materialno 
škodo in, če je ugotovljena, višino škode. 
V navedenem sestaV'IDU so podane le bistvene 
značil?osti postopka. Vendar pa upam, da 
nam Je vsaj malo osvetlil delo komisije za 
ugotavljanje kršitev · delovr.iih obveznosti. 

A.Z. 

Posebnosti 
problematike 
odpadnih vod 

v 

v Soštanju 

že pred. vojno je imela Tovarna usnja šoš
tanJ za !I'ste čase zelo dobro čistilno napravo. 
žal so Jo po vojni zanemariLi in tako je do 
nedavnega le malenkostno čisti:la tovarniške 
odplaike. Okrog leta 1960 je bil nato izdelan 
zanimiv projekt, ki naj hi poleg učin!kovite
ga odstranjevanja blata v že obstoječd čistil
ni napravi, omogoči•! tudi •kemično čdščenje 
odplak. Vendar je projeklt ostaJ tSaJil10 na pa
pkju, ker je v ·tistem obdobju tova'I'lla zašla 
v kri.zo. Taiko je ~lo do leta 1971 brez poseb
nih za~petlj-ajev. Občasno so sicer inšpektorji 
nezadovolJno ogledovali zanemarjena čistil
no napravo in opominjald, da bodo postali 
zakoni stroŽlji, hujšega pa nii bHo. 
Nato pa se j<:. z~taknilo pri tehničnem rpre
gledu nove 1J.Wlnrce. Zaradr neustrezne čistil
~«? n~rav~.oz_irom~ njen~ premajhne zmog
iJliVOstr ·lUZih~JJ:ca m dob1l~ vodr:togospodar
•skega . so,gl1l;SJa. Kot pogoJ . za tzdajo tega 
soglasy:~ 1e mšpeiktor postavil g·lavni projekt 
n~we crs·t;Ine naprave. Ker brez tega soglasja 
n~ ~ogoce dob~!'!- obratovalnega dovoljenja, 
ni 1?'1lo dl1Ugega azhoda kot čimprej naročiti 
'proJekte. Tako je Hidroinženiring Ljubljana 
ob koncu leta 1972 izdela'l idejni projekt. Ta 
je imel sicer precej šibkih točk, toda inšpek
cija je pfi>ti,skala in zato je tbil 1kmalu nato 
naročen 1tudri glavnri projekt. V 1tistem času 
pa je TovaTna usnja šoštanj na•veza1la ožje 
s:tike z Industrijo usnja Vrlm\i~a in dobila 
!informacije o narpalkah njihove nove či-stilne 
naprave, izdelane rpo projektu iste tovarne. 
Pojavila se je huda zadrega. Treba je bilo 
odpovedati iroelavo projekta, a ka>ko potem 
p11iti do soglasja? Da bi se priti-sk inšpekcije 
v,saj JI?-~lo omili'!, ·smo sklenrli V'Saj temeljJ,to 
obnovutr •staro napravo. Kmalu sta bila izko
pana dva nova .globoka 'lagunska vsedalnika, 
da 'so se odplake lahko preusmerile prek nji
ju. Najeta c1sterna pa je dva meseca odva
ža'la v preteklih 'letih nakopičeno blato iz 
starih vsedalndkov. Ista cisterna je tudi po, 
storpoma oč~stila v<se Imhoffove vsedalni!ke. 
Sredi te veHke alktivnosm okrog čiščenja od
padnih vod je nart:o inšpekcija spet :PotrkatJ.a 
na ltovarni>Šika vrata. S ponosom •smo poka
zali nove vsedalnike in dsterno, 'ki je odva
žala blato. v naše vel>iko razočaranje pa so 
nas pl1ijeli '!ltrožje kot kdajiL>li prej in .nam 
r~sno zagro:cilii ·s sodiščem. Trdili so, da ob
novlJena stara. čistilna naprava nima zadost
ne zmogljivosm' za o!bs.toječi obseg proi:l)Vod: 
nje. Hkrati , •so' nas opoZorili, .da imamo že 
zastaTel obra~ni poslovnik za čdstilne napr~
ve .in da' moJ;"amo čimprej izdelati novega. 
Kljub .groŽlp.jam nistno . hoteli ponovno .na
ročiti proje}Qta; ker' smo čakali, da mijprej 
uspešno steče naprava na Vrhniki. Zato smo 
skleni!lti ustreči inšpekcij.i vsaj s posLOvnikom. 
Zakon .točno predpisuje, kaj . V'Se mora ,tak 
posl?VDi:k V'Sebovati in zato je bilo pri pri~ 
pravi le-tega potrebno iq]Vesti veliko število 
raznih meritev. Te pa S() nam pokazale, da 
trditev inšpekcije o . nezadostni ZJmogljivosti 
StaTe Čistilne naprave za mehansko čiščenje 
ni točna. č~ 'SO tekle odplake prek očiščenih 
v~edalnik<;>v. je bil 'učip.ek mehanskega čgče
nJa skoraJ stoodstoten. Ker •smo rupiJ~ ·svojo 
cisterno za odčrpavanje rblart:a, smo čistilno 



napmvo uspelsi redno Widrževati tako, da 
smo odplaik:e res dobro čisti1li. Ne •samo ine
han·sko, tudi ostale parametre •kot so BPKs, 
KMn04, VISebnost Na2S in kroma smo spravili 
na zelo nizke vrednosti. 
Porodilo •Se nam je upanje, da bi mogoče 
lahko dobd•lsi soglasje na osnovi rezrntatov 
teh meritev. Dali smo vloge ·in nato se je 
začel •lov - za najrazličnejšimi dokumenti, ki 
morajo bitli priiloženi vlogi. Trajalo je sko
raj eno leto, da je bi•la vsa dokumentacija 
zbrana in nato so nam •soglasje dali. Mnogi 
te~kii pogoji, ki jih inšpekcija predpisuje, ni
so mog.Ji •skaliti našega veselja, da •se je ta 
problem končno razrešil. 
Seveda sedaj ne 1smemo prekrižati rok in 
ponovno prepustitsi čiščenje odplak ·s·lučaju. 
Soglasje se lablko rarzveljavi, čim inšpekcija 
ugotovi, da se čiščenje zanemarja. Zato je 
toHko !bolj zaskr1bljujoče dejstvo, da je ravno 
zdaj zaradi mraza otežkočeno č11panje, ker 
blato prehltro zarrnrZl!le. Razen tega pa red
no delo skoraj ni mogoče, ker zanj ni dobiti 
delavcev. Odbija jih smrad, delo na pro
stem tin najbolj •VO, da morajo pogosto med 
č11panjem blata ]z lagun globoko bres·tsi po 
smvdljilVi brozgi. Večina ima to delo za manj
V·redno, vendar se hudo moti. .Pomen -tega 
dela je ogromen, saj Paka, ki je dolga leta 
neznosno zaudarjala zaradi usnjarskih od
plak, sedaj nima več nobenega vonja, tako 
da so se ljudje, ki stanujejo ob njej, že za
čeli spraševati, aH Tovarna usnja ne dela 
več. či:ščenje torej korism nam v-sem, k;i že
limo v prostem času dihat•i svež zrak. Zanj 
pa so neogibno potrebni delavci, ki poma
gajo odstranjevati <bla:to in s •tem omogočajo, 
da čistsilna nC~Jprava pravilno deluje. 

Ocenjevati 
svoje delo 
naj bo naša 
stalna praksa 

OCENA 

M. V. 

Ni samo delo t~s<to, \kar nas venomer poga
nja naprej in na bolje. Včasih se moramo 
ozreti tudi nazaj in Vlideti, ·kako smo katero 
delo tudi opravili. ·Pogosto šele tedaj ugoto
vimo, da bi to, kar je narejenega, lahko 
opravHi že prej ali pa morda -tudi bolje. Ko 
se oziramo, ocenjujemo •svoje delo. In tako 
je tudi prav. če je ocena nezadovoljiva, se 
potrudimo, da jo popravimo. 
Med drugim •smo izdelali oceno o nadalj
njem rpoglabljanju samoupravljanja in ugo
tovili, da na tem področju še nismo uredili 
vsega. Pred nami je torej naloga, ki smo jo 
sklenili v prihodllljem obdobju uresničjti ta~ 
ko, da bo štela naša -delovna organizacija 
dve TOZD. To naj bi bile TOZD predelava 
surovih kož v usnje in TOZD._ predelava ozi
roma končna izdelava usnja v ~onfekcijo. Po
sebna tričlalliSka komdSii.ja na tem področju 
že dela v sodelovanju s predstavni•ki os•talih 
TOZD OZD IUV. 
Na nedavnem sestanku OO ZK TOZD TUS 
smo tudi abravnarvali svoj akciJski program 
in ga uskladili z akcijskim programom ZK 
OZD IUV. Moram reči, da je kot tak dovolj 
dorečen in vse obsegajoč, da zadreg okrog 
uresničevanja nalog, ki jih narekuje, ni bilo. 
Ostane nam samo to, da na(ialjujemo že za
četo -in začnemo novo zastavljene naloge iz
polnjeva.t1. Ozira.ti se in ocenjevati svoje delo 
pa naj bo naša stalna praksa. 

A. G. 

69. 
leningrajska . 
Javna 
razprodaja 

Ja'Vna raeJpr.odaja krzna v Leningradu -v 
SSSR je tvajrula letos od 20. do 25. januarja. 
Bilo je 219 ·registrirandh kupcev od Visepov
sod. Po ·številu prijarvljenih se -lahko skJepa; 
da se V~si stalrui kUipci letos ni•so udeležHi te 
razpmdruje. Manj1kalo je nekaj •srednje veli
kih hi·š iz Nemčije in Skandinavije. Nesta
hHnost trži·š-č~ se je tudi tu odrazila. 
Zelo odlični kupci, •kot v starih dOibrih čaSii.h 
i~pred ·štirih l.et, •SO bi<li spet Japonci, ·ki so 
»asi<< za nakup srebrnih lisic, katerim so z 
medsebojno \konkurenco navHi ceno vsaj za 
50 $ za kots. Sol-irlni so bili Angleži, Zahodni 
Nemci, za J.ta!lijane bi pa trdi:l, da •so se vedli 
zelo »spolk:ornri·ško<< in so, razen izjeme, s po
s·rednim na,lmipom tovarne FEIN, kupovali 
proti svojrim dosedanjim načelom, zelo pre
~dno. 

Rusi so proda1li od pri~javljene divjač1ne •sko
raj vse kože, večja izjema so bile •kože -so
boljev -in mogoče kože muvmel-jnov, perzia
ner •kože •so pa, za.rad-i velikega nakupa Po
ljakov, dobro vnovč1ld. Zelo ·slaibo so proda
jali Korejci in Mongoloi. Tudi Poljaki s ·svo
jimi imitaciJskimi nutriami ni•so bild zanimi
vi za zahodnjake. Za uspešno prodajo so se 
zelo trudili Rus:i sami, ki so taktično popuš
čalri ceno, ne pa, lk:o.t včasih, ko so trmas-to 
vztraja11i na Vlisdkih cenah. Imam občutek, 
da so stvarno načr.rova.li rnestabi1lno t-ržišče 
in so raj-šli za d01lar manj prodali, ko:t pa ko
že vsklad1š6li. 
Iz Jugostlavije •Smo se udeležil-i razprodaje 
kot kupci KRZNO, Zagreb, IUV in CTX iz 
Beograda. Priso:ten je bil tudi Koteks, Split, 
vendar Ietos bolj OIP3<ZOValec, kot pa kupec. 
Verjetno je njihoiV predstavni1k opravljal kak
šne druge posle •S predstavništvom SOJUZ
POSNINA. 
Vsi ostali j:Ugoslovans:ki pora.bniki ruske kli
rinške 1kvote so se verjetno odločili za po
znej-ši naJkUip v mesecu jcliju? 
Iz prodajnega seznaJma ·kož: 900.000 kož ner
cev, 70.000 kož razruih Hsic, 50.000 kož sobolja, 
40.000 kož murmeljev, 360.000 kož veveric, 
40.000 •kož fiok (Whirt:ecoatov), 7.000 veveričjih 

Iz vegetabilnega oddelka TOZD-TUS 

plošč .;....:. za plašče · in podloge; nato 365.000 
sia"ovih perzianer kož in 345.000 že ustrr-ojenlih 
perzianer kož, potem pa še serija kož razne 
mongolske in korejske divjačine in nutcie iz 
Polj,ske. · ·. ·. . - .. 
Cene so bile za 10 Ofo in tudi več nižje kot 
pred enim • Jetom, torej je b11 zaznamovan 
občuten padec cen, če. upoštevamo zvtišanje 
cen med. ·letom. Edina izjem_a ·so . bile kože 
ST~brnih :lisic, ki so se, že do •sedaj .drage, še 
podra~ile. _ . . 
Z rna!kupom smo bili zadovoljni vsi kupci za
radi ugodnih ni,žjih cen, Z3idovo:ljni so bili 
tudi Rusi; ker so ,vso količino krznenih :kož 
vnovčili, za. os·tale pa ne -vem, -ker •SO njihove 
količine ponujenih kož .občutno manj_še od 
ruskih. . F .. M. 

Ali .. smo ... poleg 
zakonskih . pr-edpisov 
storili vse, · ·· .· .· 
kar bi lahko, da· bi 
bilo poškodb pri 
delu čim manj? 

Povzetek iz analize poškodb pri delu v TOZD 
usnjarna Vrhnika in TOZD usnjarna _Smart7 
no. 

Skupno je biilo poškodovanih 130 dela'Vcev 
(od tega 44 v Smartnem). 16 poškodb se je 
pripetilo na potti na delo ali z dela (7 v šmar
tnem). Skupno je bi[o izgubljenih 2599 delov
nih dni (516 v Smavtnem). 692 izgubljenih 
delovnih dni je povzročenih zaradi poškodb 
na poti. 
Odstotek poškodovanih znaša 6 5 (v letu 1973 
pa je bil 7,7 Ofo). ' 
šteVlilo 1zgubljeruih delovnih dni na eno po
škodbo, ki so bHe pov-zročene neposredno 
pri delu, pa je v porastu - 16,6 drui (v letu 
1973 le 11,1 dan). Pri -tem je omeniti, da je 
bilo v šma.rtnem le 11,4 na poškodbo (v letu 
1973 pa 17,5 dni). Iz tega je moč sklepam, da 
-smo, :primerjajoč z letom 1973, imeli težje 
poškodbe in ro na račun usnjarne Vrhnika, 
'ki je 1mela 4 težje nezgode (1 na pom), ki so 
še v stopnji :zJdra'VIljenja in bodo po vsej ver
jetnosti pust11le na poškodovanem trajne 
Olkvare (števi-lo izgubljenih delovnih dni za
radi teh ne~god pa bo povečalo ·s-kupno Me
vilo izgubljenih delovnih dni tudi v letu 1975). 
PogostnoSJt - računajoč na 1000 zaposlenih 
- je bila 71 (v letu 73 - 78) kar je malen
kost pod republiškim p.oprečjem panoge 125 
v SRS in SFRJ: . . 
Največ je bilo poškodovanih delavcev v sta
ros-ti od 20 do 25 let (enako tudi v letu 1973). 
Po dobi za.posli-tve v IUV 'pa so na prvem 
mestu delarvci od 2 do S let ( ena.ko v letu 
1973). . -
Po VIRIH (zunanji vzroki) nezgod so na 
prvem mestu ROčNA ORODJA in to pred
vsem noži za obrezovanje, slede TLA - za
radi spolzkosti, TRANSPORTNA SREDSTVA 
in to predVlsem raZl!li ročni · vozički, nato pa 
še STROJI IN NAPRAVE in njih GIBUIVI 
DELL 
Po VZROKIH (dejanslci vzrokii) je na prvem 
mestu NEZNANJE - NEPRAVILEN NAčiN 
DELA, slede NEUREJENI DELOVNI PRO
STORI, Irot rezultat specifično proizvodno 
-tehnološkega pos-topka, in ile nazadnje tudi 
zaradi nezadostnega čiščenja in splošnega 
reda, nato slede nezgode zaradi NEPRA VIL
NE VOžNJE transportnih sredstev in RAZ
NE .· TEHNičNE . , . POMANJKUIVOSTI na 
stroj-ih; na.pravah in orodjih glede na kon-
strukcijo in vzdrževanje. , . . -
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Analiza VZROKOV glede na OSEBNE, TEH
NičNE dn SKUPAJ obeh nam daje naslednje 
karzailce: 
l. OSEBNI VZROKI - 58,4 Ofo poškodb 
2. TEHNičNI VZROKI- 25,4 Ofo poškodb 
2. SKUPAJ OBA VZROKA- 16,2 Ofo p<Yšikodb 
Primerjaj:oč zadnje na'Vedene podauke iz :leta 
1973; vidimo, da so se zmanj-šalJi OSEBNI 
VZROKI in povečaili TEHNičNI, kar nam 
pri grobi ocenitvi lahko pomeni, da se že 
vidno odrcWa večja zavzetost na področju 
vzgoje in irrobraževanja. Taikšna ugotoVIitev 
pa je lahko preveč enost·rans•ka, glede na rto, 
da predvsem pri obeh vzrO:klih prevladujejo 
osebni vzroki. 
Temelji•teje je podana analiza v poročillu teh
nično zdrav;stvenega var·stva, katero bodo ob
ravnavali vsi odgovorni vodje dela, organi 
samoupra<v•ljanja in 1sindikalne organizacije. 
Prav gotovo, da na področju varstva pri de
lu IV muših TOZD še ni 'nse doseženo. V letu 
1975 mus čaika odgovorna naloga, in ·sicer 
uredlitev notranjih akitov s področja 'Varstva 
pri. delu in nj'ih prHagodli·tev zahrtevam nove
ga zaikona o va·r>Srtvu pri delu, :postopno ure
janje delov;nih pogojev v slkiladu s progra
mom ukrepov za varstvo pri delu, nadalje
varti in poglobiti vzgojo in izobraževanje ter 
preverjanje znanja iz varstva pri delu. 
V odvisnosti od nas vseh lin našega pri.za
devanja na področju vaPstva pri delu naj bo 
leto 1975 uspešnej,še in še bolj stabilizacijsko, 
glede na številke poškodb dn njih pos•ledic 
ter drugih zdravstvenih okivar v zvezi z de
lom. P. P. 

Družbeno politično 
izobraževanje 

TOZD Usnjarna v 
Vrhnika 

.. 
ln 

uvajalni seminarji 

Konec meseca januarja in v začet'ku febru
arja je bil organiziran seminar za člane sa
moupravnih organov, člane vodstev d>rtWbe
no pol'iltičniih organi,zacij in delegart:e DPS 
dn SlS. Seminarja se je udeležilo 71 članov 
omenjenih or.ganQIV. Udeleženci so bdli raz
deljeni v tri skupine, seminar pa je ti'aja·l za 
v;saiko skupino 12 ur. Nosilci ·,semmarja so 
biH pretežno predarvatelj·i iz naše delQIVne or
gani>Zacije. Samo za dve temi (Vloga in po
men dru7Jbeno poldtičnih o:Pgani•zacij v TOZD 
in OZD in Skupščin51k.i in delegatJsiki sistem) 
smo zaprosii1i · za: pomoč zunanje · sodelavce. 
Sam :program :seminarja je :viden dz akcij
skega ;programa irobraževanja·. 
Po .predav·anjih se je taz:vila živahna razpra
va, .pa tudi vprašanj ni manj1kaJlo. Dosfilkrat 
se , je raZprava poda'ljšala daleč :prek pred vi~ 
denega časa. · · ~· · · 
Osnovni namen seminarja je :bil poglobiti in 
si!stema:tičrio urecli.ti znanje o našem .samo
uprav;nem ·'sistemu in pomagati članom sa
motllpra:vhih . o~ganov in delegatom DPS in 
SlS, da bd čim aiktivneje in za!Vestneje odlo
čali v .teh organih. 
Za novo sprejete deJ..a<vce prirejamo U'Vajal
ne seminarje. Na ·teh ·seminarji se delavci 
seznanijo z osnovami delavskega samouprav
ljanja, pravicami in dolžnostmi delavcev v 
združenem delu, posto;pkom za ugota'Vljanje 
I<Jrš·iltev df!Iovriih dolžnosti, o delitvi~cYhodka: 
in · OD, ~dnwstvenem · varstvu, ' vaFs.tw pri 
delu, rlilikonodaji s :,pOdročja -vars.fva ~pri: delu, 
tehničnem in poža:rnem varstvu; . Odbor : ria 
medsebojna rarz:merja je na svoji :sej.i·JO;' . .feb" 

12 

Tekočemu vzdrževanju viličarjev je treba 
posvetiti vso skrb, kar je pogoj za hitrost, 
kakovost in varno izvedbo dela 

ru.~·r!:J. letos sprejel sklep, da se delavcem 
preneha odtegovati 5°/o od njihovega OD šele 
po končanem uvajalnem seminarju in uspe
šno opravljenem :preizkusu znanja irz var.stva 
pri delu. F. R. 

Analiza 
poškodb 
pri delu v 

v TOZD-TUS 

S.tevi'lo poškodb v našem TOZD ;se je proti 
letu 1973 7lmanj·šarlo za dve poškodbi. Rarz
meroma majhen štev:i1loni padec pa vsekakor 
ni dejanski lkarzalec, saj smo zapos~ovali v 
letu 1973 precej manj ljudi, kot preteklo . 
leto. · 
še vedno je vzrok poškodb :iskati v menjavi. · 
delavcev in pomanjkanju notranjega ·kadra, 
saj so novo ·sprejetii večinoma še mladi, brez 
delovnih izkušenj in navad. 
V letu 1974 je bilo prijavljenih skupno 40 
poškodb, in sicer dve na poti na delo, ena. 
na poti z dela in 37 poškodb v obratu. 
Na:jveč poškodb se je ;pripetilo v pomladnih 
mesecih, ·ko :ljudje začenjajo z urejanjem do
mačij in prihajajo utrujeni na delo, kar ima 
za poSledico rudi manjšo parzljrivost. Porast 
števila poškodb pa je bilo opaziti tudd ob 
koncu meseca, kar je pripi!sam nepra'Vi z1mi 
in možnostim :runanjih del. 
Pogo:stnost poškodb v letu 1974 je padla iz 
40,20 v letu 1973 na 35,65, resnost poškodb 
pa s 561 v letu 1973na 421. 

Glede na dokaj p•rizadevno delo na področju 
va-rstva pri delu, so vidni precej dobri rezul
tati, kar je videti iz prej omenjenih padat~ 
kov. 
števi~o poškodb je padlo s 7,85 Ofo v letu 1973 
na 6,68 Ofo v :Jetu 1974. 
K!lj:Ub že navedenim vzrblkom poškodb pre:d
stavlja enega naJpomembnejših zatrpanost 
delovnih pPos<torov 'lii.IJžarne in vodne delav
nlice, čemur 'V velild meri. botruje nesmotrna 
postavitev strojev dn strojnih napra'V. 
čeprav !SO bila na vsa :nevarnejša delovna 
mesta 'V podjetju rarzde'ljena varnostna na
vodi:la, prihaja do poškodb tudi zaradi ne
upoštevanja predpi!sov. 
Bolniški stalež je za leto 1974 znašal okoli 
4,2 Q/o, kar je proti drugim podjetjem glede 
na čas trajanja dokaj ugodno. 
Z večjo podporo vodstvenih delavcev v pro
izvodnih oddelkih pa bi :se 1lahko stanje var
stva pri delu v našd TOZD še iZJboljšalo! 

M. Z. 

število poškodb in izgubljenih delovnih dni: 

TOZD 
TUš 

Januar 2 
Febmar 1 
Marec 1 
April 1 
Maj 5 
Junij 1 
Avgust 3 
Jul1ij 1 
September 
Oktober 2 
No!Vemiber 3 
December 4 
Skupa1 24 

2 

1 
1 
1 
4 

2 
2 
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Podatki o 
bolniških 
izostankih 

1 
2 

3 

v letu 197 4 

2 25 
1 8 
3 34 
1 12 
5 81 
2 14 
5 43 
4 107 
4 24 
2 22 
5 75 
6 29 

40 474 

Poprečen odstotek izostanikov v letu 1974 je 
bH v obratih na Vrhniki 4,6; 'V obratu 
šmar.tno pa 4,9. . 
V pri.merjavi z letom 1973 je bil bolniški sta
lež v vrhniških obratih skoraj na isti ravni 
v · šmar.tnem pa se je zniža,! (v letu 1973 
Vrhni'ka 4,6 Ofo, šmavtno 5,8 Ofo). 
če se pa priimerjamo ·navzven, pa je odstotek 
bolni1škili izost8Jlllkov približno i:sti, kot je 
običajno na .pOdročju ~kupnosti :tdravstvene
ga zawa-rovanja delavcev Ljubljana. 
Iz priložene r~predelillice lahko razberemo, 
ko'li:ko delovnih dni je birlo izgubljenih · zara; 
di posameznih wst bolezni ('Vse TOZD): 

Stev. izg, del. dni St. prim. 

l. Bolezni dihail 
2. Poškodbe ~en dela 
3 . . Poškodbe pri delu 
4. BOilezni kosrti in ~bal 
5. Bolezni prebavi[ 
6. Nega in Sl.premstvo 
· družinskega člana 

4055 
3405 
2607 
2518 
2279 

2244 

584 
224 
130 
210 
272 

481 



Likanje na hidravlični stiskalnici v dodelavi 
usnjarne TUš 

7. NevšečnoS<ti pri noseč-
nos·ti lin splavi 2073 133 

8. Bo:Jezni kože 
:in podkožja 1386 146 

9. Bolezni živčnega 1S1i.stema 
in čutil 1244 83 

10. Bolezni ledvlic ~n se6irl 1064 121 
11. Gripa 912 127 
12. Bolezni spolovi,l, rodH 807 102 
13. Bolleznli srca in ožilja 685 38 
14. Prsihi·čne-psihonevrotične 

mo1mje ter motnje 
osebnos1ti 601 26 

15. Drugo in neugotov•ljeno 550 149 
16. Na1lez1ljiv~ bolezni 276 13 
17. Novotvo11be 216 6 
18. klergične-ilindokine bo[ezni, 

motnje metaboli:oma 99 2 
19. Bofezni l~rvi 28 2 
20. Porodnice 11109 105 
Slmpaj 38158 2954 
- porodnice -11109 

27049 
Naj•več delovnih dnli je bilo i'ZigUbljenih zara
di bolezni dihail, poškodb izven dela .in po
šikoclib pri delu. 
Poprečno število zaposlenih v OZD v letu 
1976 je bilo 1836. l1z tega lah!ko i:oračunamo, 
da je bllo na enega zaposlenega 14,7 irzgub
ljenih delovnih dni (brez porodnic), kar je 
Slkoraj isto kot prejšnje Jeto (14,9). 
V posameznih obmuih pa je hi'lo na enega 
zaposlenega naslednje število iz•gubljenih de
'lovnih dni (brez porodnic): 
l. Galante:Pi:ja - 18,6 (skupno 1512), pred
vsem zaradi: 
-nege in spremstvo drll!ži.nskega člana 
- bolezni dihal 
- balezni živčnega sistema in čuml 

Močnejši od strahu in neznane bolečine je 
občutek, da s svojim _dejanjem pomagaš so
človeku v bolezni ali nesreči 

2. š·četinm1na - 16 (s'kupno 1040), predv•sem 
zaradi: 
- psihičnih - psihonevrotični:h motenj ter 
motenj osebnosui 
- bolezni kosui in gibal 
- poškodb izven dela 
3. Usnjarna Vrhni1ka - 15,9 (·skupno 13231), 
predv.sem zaradi: 
- bolezni dihal 
- .pošlkodb izven dela 
- •poškodb pri de1u 
4. šmartno - 14,4 ~s'kupno 8727), predvsem 
zaradi: 
- bolezni dihaJl 
- poškodb ]:z;ven dela 
- bolezni prebavi!l 
5. Pomožna dejavnost V1ohnVka - 12,4 ~skup
no 1269) predV'sem zaradi: 
- poškodb pri delu 
- bolezni kostti in gi'bal 
- pošlkodb ~zven dela 
6. Konfekcija Vrhnika - 9,1 ~skupno 551) 
predvsem zaradi: 
- nege in spTenl!stva druŽlinskega člana 
- bolezni prebavil 
- bolezni dihal 
7. Skupne 1s,lužbe - 7,3 (skupno 719), pred
vsem zaradi: 
- nevšečnost•i p:ri nosečnoSIUi 
- bolezni di'lml 
- ·bolezni prebavi1l 
Nad poprečje podjetja {14,7) izstopajo _ga
lantenija, ščetinama in usnjarn!'! :Vrhmika: 
šmartno je na ravnli vsega .podJetJa, manJ 
bo'lni,ških •izostankov pa je v pomožni dejav
nosti Vrhnika, v konfekoiji Vrhnika, naj
manj pa v skupnih službah. S. Z. 

Majda GACNIK 

Naš portret 

Ker se prrbLi!žuje 8. marec, dan žena, smo se 
odločili, da vam predstavimo našo dolgolet
no, vestno sodelaViko, tov. Majdo GAčNIK. 
Naša sogovornica je billa rojena v Trbov
ljah. Med vojno pa je bila poslana na pri
silno delo v Dresden. Po končani vojni se je 
preselila v ša!leško doLino. 
Z delom v Tovami usnja šoštanj je pcičela 
1946. leta. Najprej je bila zaposlena v analit
skem •laboratoriju (2 let·i), nato pa je 15 let 

pripra'"ljala barve po recepturah. Iz zdrav
stvenih rar.1:logov je bHa premeščena na de
lovno mesto poentm,ke. 
Kjljub ·temu, da je .billa v avgustu 1974 upo
,kojena, se je zaradi nizke pokojnine, kot tu
di zaradi želje po nadaljnjem delu v kolek
•tivu, honorarno ,zaposlila na svojem :prej:š
njem delovnem mestu. 
V 28. Jetdh, 1ka:r je zaposlena v TUš, je vodi
lo podjetje že sedem direktorjev, doživela 
pa je tudi pristi,lno upravo. 
Spominja se, da :je bil 1kolektiv v ,povojndh 
letih ,izredno enovi,t. Delavci so se brez ugo
varj anj udeleže vaH udarmških aJkoij. Tudi 
rov. GAčNIKOVA je sodelovala :pri \Oseh ak
cijah, bodi:Sii. pri izboljševaJnih delih v dolini, 
kot pri podir.anju drevja, stanovanjsi].illh 
gradnjah itd. 
V času svojega >s:loobovanja se je aktivno 
udej:stvovaia tudi v OOS TUš. 
Bila je članica ženskega pev·skega Zibora Ka
juh iz šoštanja, v zabavnem orkestru TUš 
pa je igra'la violino. 
Povedala nam je tudi, da sta billa delovna 
discipLina in občutek odg.ovornosui v pretek
IH letih ned\'omno bo~j 1i<zražena, kot pa je 
to primer sedaj. Delno mi<s<hl, da je vzrok v 
vedno večjem §teviLu mladih Ijudi, ki se r.?:a
pos:lujejo 'rin s seboj ne prinesejo delovnih 
navad, kot so j1ih :imeLi delavci njene gene
racije. 
Na splošno pa je :z delom v ko.Jekuivu zado
voljna. Pritožuje se le nad nizko pokojnino, 
<Saj je samohranli·1ka 'in mora .skrbeti tudi za 
sina. 
Tov. GAčNIKOV! želimo ob 8. marcu še v 
nadalje veliko delovnih uspehov v naši sre
dini. M. Z. 

Pri~~li - odšli 

V mesecu janua:rju 1975 se je v Industriji 
usnja Vrhni'ka zaposililo 67 delavcev, 41 de
lavcev pa je nehalo delati. 

a) TOZD USNJARNA VRHNIKA: 
piišli: Tatjana Bajmmovic, Marija Dobro
voljc, Vinko Ereiz, Alojzija Groznik, Ivana 
Gurtnilk, Jože Habe, Mitar Mi!lojevic, Andrej 
Nova!k, Neda Pečnik; Vdda Pejic, Ka.tjuša 
Saksdda, Ma11ija Topolovec, IvaJJika T.rnavče
vic, Pantelija Vukojevic, Mati1da žlogar. 
s služenja vojašlkega roka se je vrni1l Roman 
MailavaJšič; 
odšli: Muhamed čovic, Stojan Ja:z;bec, Franc 
Mikšič, Ivanka Mra!k, Mehmed Odoba·šic, Be
sima Omame, Jernej Petkovšek, Antontija 
P·leško, Marija Setnikar, Jusuf Sulj~c, Jana 
Šikedj, Muhamed Tahirovic, Dragica Turel, 
Zdra\'ko Varga, Miroslav žust; 
b) v sikupnih 'strokovnih s·lužbah sta se za
pasmi Brigita Mesec in Stanislava Todoro
vic, v ewdenoi rteh s.Iužb pa ISO vodene še Ma
.rija P>iPkovič, Tatjana Sardoč in inž. Metka 
Vrhunc, :kii 'SO bile do konca meseca decem
bra zajete v številu zaposienih v šmartnem; 

c) TOZD USNJARNA šMARTNO: 
prišli: Zdra'VIko Benkovic, Veselinka Jovana
vic, Kata Jmlic, Joso Marjanovic, Mara Mar
janorv<ic, ZJlatiko Pucarevic, Ida Smrekar, Joža 
špehar, Husein Djumkovic, 
s služenja vojaškega roka se je vrnil Dušan 
Breznikar; 
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oclšl.i: Alojzija Cerovšek, Vinko Poglajen 
Yojaški rok je šel služit Anton Doblekar, 
Matija Pirkovič, Tatjana Sardoč in inž. Met
ka Vrhunc pa so od januarja naprej vodene 
v skupnih strokovnih službah na Vrhniki; 

d) TOZD IGRAD VRHNIKA: 
- gradbeništvo: 
prišli: Stanko Malo-vrh, šerif Mujoic, 
odšli: Milan Dotlic, Drago Maksima-vic, Alija 
Porčic 
- opekama: (brez sprememb); 

e) TOZD USNJE-PLAST LJUBLJANA: 

pripi: J- P k ·' H · · · S k ·' odsh: ovan et ov1c, nstlVOJe tan ov1c; 

f) TOZD MALOPRODAJNA MREžA LJUB
LJANA: (ni sprememb) 

g) TOZD TOVARNA USNJA šOšTANJ: 
prišli: Franc Albreht, Ana Anžej, Arnautovic 
Mustafa, Milan Banjac, Julijan Budinski , 
Dragan CakiC, Milan Cvijetic, Milan D~mja
novic, Rajko Ga}ic, Ahmet Helclovac, LJubo
mir Jovičkovic, Dragica Jus, Rajko Knežic, 
Josip Kužic, Jovan Ku~i~, Miloš LečiC,_ S!ev~~1 
Manc\iC, Mile Markov!C, Desanka M1losev1c, 
Lazo Popržan, Djordje Ristic, Rasim _Ron~~
niC Branislav Sovljanski, Radule StoJkOV•lC, 
Na~ib SuljiC, Rafet Tiganj, Julijan Varga, 
Zorc'ln Vlahovic, Božidar Vukadinovic, Mar
ko Zcljelar, Mm'i ja Zimet, 
odšli: Jurij Beov.iC, Milan Bodirož.ic, Ras.im 
Camdjic, Pavla CaJS, Mil~, Cuk_vas, Al~m~~ Hel
clovac, Vo_j>islav Ivanov1c, M1rko R1St1c, _Ra
sim RomaniC, Jože štangler, Dragan Ugnca, 
Marija Zajc. J. B. 

Iz 11tojega 
življenja 

Pis111o naše nekda11je soclelavke 

Rodila sem se 10. l. 1910 v Boromici. V 
družini nas je bilo trinajst torok, mati in 
oče. Oče je bil alkoholik. Zato je bilo moje 
žiYljenje težko. 
Preži,·eta sem dve vojni; ko se je prva kon
čala, sem bila stara 10 let. Bila sem lačna 
in bosa. V šolo sem hodila štiri leta, z enaj
stim letom sem si že morala sama služiti 
kruh. 
Moja prva služba je bila opekama Lenar
čič. Tri leta sem hodila v podjetje Polak, 
1930. leta pa sem šla služit za deklo h Piš
lerju in tam sem bila elo 1944. leta. 
Delala sem tudi za partizane. Enajstega de
cembra so nas pobrali domobranci in nas 
peljali v Postojno kopat strelne jarke in to 
same ženske. Bilo je tako mrzlo, ela ne bom 
nikdar pozabila kraške burje. 
Leta 1945 mi je zbolela mati in še istega 
leta umrla. Potem sem se preselila k sestri 
na Dol pri Borovnici. Takoj sem se prijavila 
in delala za ranjence in za revne prosila 
živež. Kar smo dobile, smo takoj oddaJe, 
iz moke pa smo spekle kruh za ranjence. 
Dvakt"at sem obiskala tudi ranjence (inva
lide) v bolnici. 
Leta 1946, 24. maja, pa sem prvič vstopila 
v tovarno. Z menoj je takrat tudi bila Karo
lina Zalar. Sprejel naju .ic takratni obrata
vodja Ivan Krašovec. Peljal naju je na · de
lovno mesto in nama pokazal, kako se ob
rezuje (štuca) špolt, to je bilo v lužilnici. 
Takr::~t seveda še ni bilo norme. Dela sva 
se kar dobro privaditi. Večkrat sva morali 
čistiti okna in pospravljati. Naslednjega dne 
sva nosili velike lesene okvire za napenjanje 
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(šponanje) kož. To pa je bilo težko. Nosili 
sva jih od mizarske clelaYnice in po stop
nicah v drugo nadstropje. Ob koncu osem
urnega delovnega dne sva imeli tako dolge 
roke, da sva jih komaj še nosili. Takrat je 
bilo za ženske v tovarni težko elelo, ker ni 
bilo električnih dvigal. Kože za napenjanje 
smo morale same ženske nositi na policah in 
po stopnicah, tako da smo bile vrh vsega 
še mokre, ker je teklo od kož. šponala sem 
štiri leta. Kože smo napenjale z navadnimi 
žeblji , pozneje pa smo dobili zamaške, To 
delo je bilo naporno. Neštetokrat na elan 
smo morale preobrniti težak okvir ali pa 
vzdigniti in ga obestiti, ela so se potem na 
tem sušile kože. Toplih malic ni bilo. Kar 
smo prinesle s seboj, smo pač pojedle, 
predvsem .je bil kruh in pa bela navadna 
kava. ·lO let sem obrezovala kože v verreta-
bilu, 1960. leta pa sem šla v pokoj. -
Ob koncu pozdavljam vse nekdanje sode
Javke ter mojstre, posebno pa Otmarja, Ru
elita, tov. šventnaria in inž. Miheliča. 
Sedanjemu kolektivu pa želim čim več de
lovnega uspeha! 
Tončka Purkat, nekdanja delavka. 

Naši 
upokojenci 

V mesecu marcu bodo praznovali: 

- Upokojenci TOZD usnjama Vrhnika: 
Jože Dermota, 70 let, Karolina Elsner, 60 let, 
Jožefa Fa,tur, 65 let, Hermina Horvat, 44 let, 
Marija Gavranovic, 38 let, Pepca Kisovec, 
63 let, Jože Kuhar, 63 let, Ciril Kunstelj, 64 
let, Marija Malacko, 69 let, Gizela Maraž, 75 
Jet, Josipoina Pirnat, 67 let, Vinko Poljanšek, 
69 let. Jože Smrtnik, 67 let, Jože Tršar, 71 let, 
Ivan ValentiC, 62 let, Alojz Vrščaj, 70 let, Jo
že žagar, 65 let. 

- Upokojenci TOZD usnjarna šmartno: 
Anton Dugorepec, 90 let, Antonija Javorni·k, 
rO let, Jelka Peskar, 63 let, Josipa Petrič, 66 
let, Jelka Ponebšek, 42 let, Franc Rajner, 58 
let, Jože Sotler, 59 let. · 

- Upokojenci TOZD Igrad Vrhnika: 
Jože Jeraj, 64 let, Jože Jesenovec, 79 let, Ja
nez Muha, 77 let. 
Vsem slavljencem naše prisrčne čestitke, po
sebna čestitka pa velja najstarejšemu upo
kojencu iz TOZD usnjarne šmartno Antonu 
Dugorepcu, ki bo slavil 90-letnico! 

J. B. 

v • 
sp o 111 z, 11 

prz,zttltneJnu 
usnjarslretnu 
st roko1_;nj aliu 
Tonetu Maliju, 

Njegovi nekdanji dijaki na Tehniški srednji 
usnjarski šoli v Domžalah ga nismo ohranili 
v spominu samo kot dobrega in le njemu 
svojstvenega zavzetega strokovnjaka, pač pa 
tudi kot dobrega človeka in prijatelja. 
Učil nas je »prvih korakov« tehnologije us
nja. Njegovo posredovanje snovi je izhajalo 
iz resnične želje, da vzgoji dobre stroko\'· 
njake za samostojno delo v praksi in ne le. 
ela si s »piflanjem« zagotovimo oceno in do
sežemo formalno izobrazbo. 
V svoji strokovni popolnosti in neugnanosti 
pa ni pozabil, da smo dijaki mladi ljudje 
s vsojo mladostno igravostjo in zahtevno
stjo. Znal nam je prisluhniti, s pravo besedo 
in ob pravem času svariti in svetovati, za
vedajoč se, da ni vse samo strokovno zna
nje, pač pa je potrebno gojiti in negovati 
dobre človeške odnose. 
Polnih 23 let si izgoreval na TSUGš kot pre
davatelj in učitelj. Kot tak si prav gotovo 
zaslužil, da bi ti ob odprtem grobu kdo 
izmed še živečega »Usnjarskega sveta«, pred
vsem iz vrst tvojih nekdanjih dolgoletnih 
sodelavcev, izrekel nekaj skromnih zahvalnih 
besed. 
Tiho smo te spremili (12. februarja 1975) na 
tvoji poslednji poti na višjegorsko pokopa
lišče. 

Ohranjamo te v trajnem spominu! 
Nekdanji dijaki TSUGš iz IUV 

Upokojeni člani kolektiva ob novoletnem 
srečanju 



Delo 1n 
življenjska pot 
Toneta Malija 

\ted povojno generacijo zasluži kot prvi 
s ~ovenski strokovnjak v usnjarstvu posebno 
pozornost Tržičan Tone Mali. 
Tone Mruli ,izhaja iz usnjarske druž•ine. Rojen 
ie bil v Tržiču dne 10. julija 1897. Tu je 
obiskoval osnovno šolo in je bil po kon
cani šoli že kot 11-letni deček zaposlen 
v usnjarni C. B. Mally. Oče je želel, da po
stane usnjar. Za svoje delo v tovarni ni pre
jel nikakršnega !plačila. To je očeta ujezilo. 
Pokl·onil je sinu 1 tolar in .rekel: »Če je tako, 
pa napravita z mamo, kar mislita, da bo 
zate prav.« Mladi Mali se je odločil, da štu
dira gimnazijo v Kranju. Ko je odhajal iz 
rovarne in gledal zaprašena pajčev.inasta ok
na, je vzdihnil: »Nikdar več v usnjarski 
smrad.« 
še med gimnazijskimi študijami je bil kot 
18-letnik 10. julija 1915 vpoklican k voja
kom. V steptembru leta 1917 je bil težko 
ranjen. Bolniški dopust je izkoristil, da je 
končal gimnazijo tik pred razsulom monar
hije. Zrelostni izpit je položil z odličnim 
uspehom leta 1918. Ob prevratu se je pri
javil kot prostovoljec ter se udeležil bojev 
na Koroškem. 
>Ja veliko senzacijo in začudenje Tržičanov 
je 9. maja opasal mladi abiturient usnjarski 
predpasnrk in vstopil kot vajenec v usnjar
sko tovarno C. B. Mally. Leto dni se je na 
\·se pretege mučil, ker je hotel dobro ob
vladati vsa ročna dela. Večkrat je slišal o 
imenitnem novem načinu kromovega stro
jenja, ki so ga že pred vojno poskušali brez 
pravega uspeha vpeljati razni zamejski moj
stri. Maliju stvar ni šla več iz glave. Na 
vse načine se je trudil, da bi o tem zvedel 
kaj več. Kar je vedel, je začel takoj prak
t.ično preizkušali. 
\1ali je ponoči strojil doma majhne odrezke 
ovčjih kož. Končno se mu je posrečilo iz
delati mehko usnje. Nato je zaprosil v to
varni za davljenje, da bi smel ustrojiti dve 
ovčini. Rekli so mu, naj jih vzame kar deset. 
Strojenje je izpadlo tako nepričakovano 
dobro, da so ga prosili, naj bi vzel za pre
izkušnjo še 100 kož. Ko je bilo strojenje 

gotovo, je bil imenovan za delovocljo -in kma
'-' .uaw za obratovodjo tovarne. V tovarni 
su pod njegovim vodstvom mkoj pričeli s 
proizvodnJo Kromovega usnja na ueoelo. Po
vojne razmere za prodajo so bile ugodne 
in blago se je prodajalo brez pritožb. 
Izdelovali so poleg znanin vegetabilno .stro
jenih ovčin in kozin ter manjs111 količin go
vejega spodnjega in gornjega usnja mnogo 
ševreta, sevro 111 boksa. Ko je 19.d pokojni 
Peter Kozina postal lastnik tovarne usnja in 
tovarne čevljev, se mu je ponudil nemški 
strokovnjak, direktor Robert Steyer, da uve
de svoj .priznani postopek za izdelovanje 
boksa in ševro usnja za nagrado 130.000 di
narjev in z dnevnicami po 200 din ter prosto 
vužnjo iz Franklmrta :in nazaj. Tako je bil 
samouk Mali deležen prvega sistematičnega 
praktičnega ·pouka v izdelovanju kromovega 
usnja. 
1Jri11ranjeni denar je uporabljal za izpopol
nitev strokovnega znanja na potovanjih po 
zamejstvu. Razen številnih tovarn je obiskal 
tLlCli strokovno šolo v Feibergu Sa. in v 
Lyonu. Pisma številnih tujih tovarn pričajo 
o Malijevem velikem in uspešnem delu v us
njarski stroki. Mali je spisal vrsto stro
kovnih člankov v listih Koža, Der Gerber, Le 
Cuir TecHnique itd. Sestavil je prvo slo
vensko usnjars.Jm strokovno knjigo Priročnik 
za usnjarje 1947, ki je bila odobrena kot učna 
Knjiga na Tehnikumu. 
V easu okupacije 1941- 1945 je bil zaposlen 
kot obratovodja v tovarni usnja RLmo v 
Tri iču. Ker je okupator odkril, da sodeluje 
ce.a !VJ.alijeva družina pri osvobodilnem gi
banju, je bila Jebruarja 1945 družina are
tirana in zaprta v Begunjah. 
Po osvoboditvi je ostal v tovarni Runo do 
konca leta 1949. Dejansko je bil zadnje me
sece zaposlen na Glavni direkciji industrije 
LRS in nato z odlo!mm iste direkcije na
stavljen s l. zanuarjem 1949 kot predavatelj 
v Usnjarskem tehnikumu v Domžalah, .kjer 
je poJ·eg strokovnih predavanj vodil tudi 
elela v šolskih delavnicah. 
N:-t njegove članke v Le Cuir Technique so 
se oglasili mnogi usnjarji iz zamejstva, s 
katerimi je imel živahno dopisovanje. Po
vabljen je bil v mnoge tovarne (Francija, 
Tmčija, Grčija, Bolgarija, Madžarska) , kjer 
je lahko ma11soikaj izboljšal, obenem pa se je 
pri tem stalno izpopolnjeval. V zadnjem 
času je objavil strokovne članke v Novi 
proizvodnji in v Koži i obuči. 
V začetku maja 1956 je predaval na delov
nem zasedanju usnjarskih tehnikov o >>Teo
riji in pra:ksi .pri kromovem strojenju« na 
Dunaju. Odziv predavanja je bil izredno ži
vahen. Na podlagi tega uspeha je avgusta 
smel delati po svoji zamisli v vodilni tovarni 
C. F. Roser, Stuttgart-Feuerbach, kjer je že 
32 let zaposlen kot šef kemik znani pisatelj 
strokovnih knjig dr. dipl. inž. Hellmut 
Gnamm. 
V sedanji tehniški usnjarski šoli v Domža
lah (prej Usnjarski tehnikum) je deloval že 
osem let. Predaval je tehnologijo usnja, vo
dil tehnološ·ki 'laboratorij in sodeloval na 
inštitutu za usnjarstvo. Malijeva dela in so
lidno znanje in bogastvo praktičnih izkušenj 
je znano in upoštevano tudi v strokovnih 
krogih inozemstva. Njegovo sodelovanje pri 
vzgoji mladih kadrov je zato izrednega po
mena. Njegovo ime pa bo ostalo v zvezi z 
uvedbo kromovega strojenja zapisano o ana
lih slovenskega usnjarstva. 

... 
Zahvala 

Ob smrti mojega očeta se vsem sodelavcem, 
nekdanjim očetovim dijakom in · ostalim 
članom OZD IUV najtopleje zahvaljujem za 
izrečeno sožalje, darovano cvetje in sprem
stvo na njegovi zadnji poti. 

inž. Tone Mali 

In . memortam 

V kratkem času smo zopet izgubili tri naše 
upoKojene člane : 
- v mesecu jamtarju je zaradi poškodb, ki 
jih je dobil v prometni nesreči, preminul 
Alojz BERNE, rojen 24. 5. 1912 v Orehku pri 
Postojni , nazadnJe stanujoč v Matenji vasi 
pri Prestranku. 
V delovni organizaciji je delal kot n-atar od 
5. 2. 1952 do 31. 7. 1963; 
- 9. februarja je po daljši bolezni umrla 
Francka KUHAR, rojena 26. 5. 1911 v Slep
šeku pri Novem mestu. V usnjarni je bila 
zaposlena od l. 4. 1948 do 30. 6. 1966 na 
delovnem mestu obrezovanje kož; 
- 7. februarja je po daljši bolezni umrl 
Franc MARKELJC, rojen 7. 11. 1900 v Ra
dulah pri Novem mestu, stanujoč na Vrh
niki, Stara cesta 45. 
V usnjarni je delal od 17. 7. 1947 od upo
kojitve 31. 12. 1960 kot preddelavec strojne 
obdelave in nazadnje '\Tsto let kot mojster 
dodelave. 
Družinam in svojcem pokojnikov naše iskre-
no soblje! J. B. 

Za.hv(Llrt, 

Ob nepričakovani smrti mojega moža se 
\·sem sodelavkam in sodelavcem zahvalju
jem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in 
spremstvo na njegovi zadnji poti. 
Enako se zahvaljujem tudi vrhniški godbi 
za zaigrane žalostinke in vsem, ki so so
čustvovali z menoj. 

Marija Markeljc 

Odločno 
smo proti 
neutemeljeni 
kritiki na 
naših 
sestankih! 

Se3tanki niso zaradi sestankov, temveč so 
zat~, ela se delovni kolektiv na njih dogo
varJa o svojih delovnih pogojih, tehnolo
škem postopku, o čim večjem proizvajanju, 
o dobrem gospodarjenju, o delovni disciplini, 
katero zelo slabo poznamo, o življenjskem 
standardu delavca, o stabilizaciji in varče
\'anju nasploh s tem, da se nam osebni 
dohodek vedno izboljšuje, seveda to le ti
stemu, ki se na svojem delovnem mestu 
dovolj potrudi pri opravljanju svoje naloge. 
Po drugi strani pa tudi zato, da smo vedno 
pravočasno obveščeni o vseh dogajanjih in 
delovnih postopkih v naši TOZD in o fi·nanč
nem stanju nasploh v naši gospod::~rski or
ganizaciji. 
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Udeleženci sestanka Društva usnjarjev, čev
ljarjev in galanteristov SRS so z velikim 
zanimanjem sledili predavanju predsednika 
tov. Goričana 

Prav zato t·rdimo, da so taki in podobni se
stanki nujno :potrebni, .predvsem še, če so ti 
dobro pripravljeni in seveda, če smo na 
njih dovolj pozorni, disciplinirani, prisebni 
in .še posebno, ·Če smo dovolj dostojni. 
Na žalost dosedaj ·ni bilo vedno tako. Vedno 
se je našel kakšen-(a)- ki je ·S svojimi zelo 
prostaš<kimi besdami kot npr. K . . . P ... in 
podobnim ter z raznimi neprimernimi izrazi, 
kot npr. cigani in podobno ter s .tem kva
ril pravo vzdušje in povzročil nepotrebno 
prerekanje, Ici nima nobene zveze s sestan
kom. 
P~·av zato smo, kot večina prisotnih na tem 
setan:ku odločno proti takim, ki se bodo 
v prihodnje še .tako vedli in kvarili s takim 
načinom nekonstruktivne kritike naše se
stanke. 
Lep tovariš<ki pozdrav vseh prizadetih! 
Op. uredništva: 
članek smo · ·Si irz.posodili na oglasni deski 
v TOZD usnjarna Vrhrni[(a, kljub temu, da 
so podpisnilki anonimni. Upamo, da je kdo 
od tistih, zaradi katerih de bil ta sestanek, 
prebral vesbino 1ega članka, in da se v pri
hodnje podobni primeri me bodo več do
gajali. 

Obvestilo 

že dalj časa se močno pojavlja potreba 
da zberemo in uredlimo čimveč zgodOIVinstkih 
podatkov o nastanku in 'kasnejšem razvoju 
usnjavstva na Vrhniki. Seveda pa je enako 
potrebno rzJbrati gradivo tudi za usnjarno 
šmar.tno. 
Poleg pisanih zgodovinskih vkov, ki jih bo
mo po.izkušali ,zbrati iz ar-hivskih .vkov na 
ravni republike, želimo zbrati .tudi čim več 
ustnih izročil od še ·Živečih usnjarjev in 
drugih, lki karkoli vedo v zvezi z usnjar
stvom. 
Naprošamo vse, ki nam Jahko na kakršen 
koli način pomagajo pri tem nelahkem in 
obsežnem de1u, 'da nam ;pi'šete ali se osebno 
zglasite pri odgovornem urednilm Usnjarja. 
če so znani 1kakr.šni koli zapisani viri v 
zasebni rzbirki, .če n~m lahko svetujete imen
sko poznavalca snovi, če lahko •sami kaj 
napišete, se javite čimprej! 
Na•ši sodelavci vam bodo, če bo pot·rebno, 
pomagali zapisati ali posneti vaše neprecen
}j,ive informacije na magnetofonski trak in 
nato pismeno urediti. 
Obenem naprošamo vsa/kogar, ki ve, ali ima 
orodja ali druga snidstva ·za delo ter druge 
predmete s ,področja .usnjarstva •iz preteklo
sti, da nam sporoči ali :do•stavi. 
Za vaše sodelovanje - •lepa hvala! 

Duhovit in skrbno pripravljen program Bev
čanov je tudi letos privabil, ob lepem sonč
nem vremenu, na pustno nedeljo veliko mno
žico Vrhničanov. Tako številna udeležba ni 
značilna tudi na drugovrstnih prireditvah na 
Vrhniki 
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Sestanek društva 
usnjarjev, čevljarjev 
in galanteristov 
SRS na Vrhniki 

Dne 19, februarja 1975 je ti.melo nruštvo us
njarjev, čevljarjev in galanteristov SRS •pod 
pokroviteljstvom našega podjetja sestanek 
oziroma predavanje v našem novem obratu 
dnwbene prehrane. 
Udeležili so se ga predstavniki podjetja Ko
teks-Tobus, Konus, Toko, Peko, Che:mcolor, 
Progres, Usnjarske šole ·in našega podjetja, 
med gosti pa sta bila tudi tov. Franc Kumar 
in tov Je~ko Rant. 
Najprej so udeleženci počastili spomin pred 
kratkim preminulega :tov. Antona MaHja z 
enominutnim molkom, nato je naš direktor 
tov. Debevec pozdravil navzoče in omenil 
probleme, <ki tarejo našo !Panogo in pri re
ševanju katerih rbi morali vključiti tudi naše 
dmštvo. Sledilo je predavanje tov. Goričana 
o perspektivah .usnjarske industrije. Preda
vanje bomo objavili v celoti, h:~rati z raz
govor om v naslednji številki glasila. 
Po 1pogostitvi so si udeleženci ogledali mršo 
usrrjarno. 

I. G. 

'V 

Sahovska 
"trim" liga 

V organizaciji šK Vl'hnika je bilo v času 
od 27. januarja do 10. februarja 1975 izve
deno šahovsko .tekmovanje v okviru »trim 
lige<< za občino Vrhnilka. 
Sodelovalo je 24 ekip, ki so bile ra.rz.deljene 
v šti·ri skupine po šest ekip. Prvi dve ekipi 
iz vsake skupdne sta se uvrstili v finale. 
Rezultati: 

točk 
I. mesto - Usnjarna Vrhnika 20 
II. mesto - Oš J. Mrak 19,5 
IIL-I·V. mesto - V•P 53:12 (komanda) 18,5 
UI.--~IV. mesto- v,p A 18,5 
V. mesto - Borovnica ~MA) 18 
VI. mesto - V1P D 8 
VII. mesto - V1P C 6 
Za elkipo Usnjarne so igrali: Vlado Mlinar, 
inž. Mitja Urbanc, Jože rPrvinšek in Ljubo 
Popovič. 
ZmagovaJna ekilpa bo nastopila na notranj
skem s•indi1kalnem prvenstvu. 
Organizaoija prvenstva je bila odlična. 
Za občinski praznik, 6. maja, bo zmagovalna 
ekipa dobila tudi pokal, ki ga podeljuje 
občinski sindikalni svet. J. P. 


