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Delavs~e2a sveta 
lndus:b:~je usnja 

1lrhni~a 

Vrhnika, .24 • . m.aja 1952 Leto III • . 

Sprejeli_ smo pravilnik o plačah delavcev, namešč. in uslužbencev 
Na podlagi Ur.ed!be o .delitvoi skla

da za plače in o zaslužkih delavcev 
in nani·eščencev v gospodarskih pod
jetjih (Uradni list FLRJ št. 11 z 
dine 7. marca 1952..) ter sp·lošnih na
vodil za izdelavo tarifnih "Pravilni
kov in za izvajanje Ur·edbe o delitvi 
sklada za plače in o zasluž:kih d.e
lavcev in u;s.lužbe<nce.v g'ospo:darsklh 
podje-tid (Uradlni List FLRJ št. 19 z 
dne 10. aprila 1952.) izdaja Delavski 
svet IndJus.trije usnja Vrhnika v 
sporazumu z republiškim. s~ndikat~~· 
usnjarske piJ.·ede1ovalne mdustnJe 
LRJS Ljubljana, na pl'edlog Uprav
nega od!bora naslednji 

staVJke zanje doLoča Upravni od'bo.r 
podjetja, 'ki ji1h mora potl'diti Delav
ski srve·t na ·SV'ojem prvem nasled
njem zasedanju. V kolikor gre za 
začasna delovna mesta, določa zanje 
tarifne postavke direktor ;podjetja, 
oz. od nj.ega pooblaš1čeni v•odilni 
usluŽibenec. · 

člen 4. 
Spre-jemanje na. de1o, l"aZJporeja

nje .na delovna mesta ter dolo,čanje 
stalnih plač l'3'e izvrši na osnovi pi
smenega akta - d·elovne knj:iž-i:ce, ki 
g:a podpiše direktor podjetja, oz. od 
njega pooblaš·čeni v-odilni · uslužbe
nec. 

čuvaji in snru~ilke. Ostala de-lovna 
mesta so delaVSika. 

čle-n 7.. 
VodHna in usluž,bellsika delovna 
mesta ter nameščenci se 'Plačujejo 
mesečn(}. Zasl~ek v PT·Oiizvodnji se 
preračunava tako; da se norme pre
računavaj,o v akordne posta·vke ter 
se v tem srrnislu i'z,d;ela akordni ce
nik. Samo tam, kjer se- delovni uči
nek ne da meriti, :se obra0un izvrši 
na pod•la,gi urneg·a ~aslužka. Med~ te 
delovna mesta spadajo: 

Mesta stramskih in pomož·nih obra
tov transportnih šoferjev, vozačev 

dv:ig'al, delarvoov v skladišču goto
ve.ga usnja in ' keu1~kafij ter delno 
v skladiš•ču surovih ko~ in delovne
ga mesta na čistilnih napravah. Re
žijske ure predde-lavcey v proi,zvod
nji, čiščemje po oddelkih se· obi·aču
nava po urnem za.s-lu~ku. Obračun 
na prednjih ·d!elovnih mestih se bo 
izvršil ;po· ako-vcLnili, ;po,stavka·h, ·ka-
dar j~ to mogoče~ · 

člen 8. 
- Tarifne postavke s'o ·določene v ur
nem znesku. Upravni odpor določa 
akord.e - norm,e za v:sa delovna me
sta, katerih de,Lovua storitev se lah-
1m meri. Ako:cdi o:z. norme so dolo
čeni . talw, da ho podjetje lahko do
se•glo predlpisana izkocriš0anja zmog
ljivos·ti in kvalitete v rednem delov

. nem času tHi.· v okvirj:u določenega 
fonda plač. 

Č'len 9. 
Delavce·, uanteŠ>čence in uslužben

ce· je rruZ!pored1ti na delovna mesta 
na podlagi priznane •strookovue i·z
olb!razhe. Odstopanja od tega odobri 
za vsak posamezni P·rimer direktor 
JJodjetja, oz. od njega pooblaščeni 
vodilni us.lu0bene·e alli. nameščenec. 

čl.en 10. 
Delavci >in uslužlbenci, ki stopaj'o 

prvič ua delo, imajo p,riz:nano kvali
fikacijo · •P.O splošnih vredpisih o 
splošnem strokovnem. usposabljanju 
in o nazivili. · 

(Nadaljevanje na drugi s.tr.) 

PRAVILNIK 
o plačah delavcev, n~ešče:nc~v in 
uslu~hencev Industr.]Je usnJa 

Vrhnika. 

II. Določanje tarifnih postavk 
člen 5. Kili IS~ filbimo Zil DOl~ d~liiiSii~ liDjlži(~ 

I. Temeljne določbe 
člen l. 

s tem vravi.lnikom se usta·naylja
jo delovna mesta, potrelbna za 1zvr.,. 
Šitev po druŽlb'enem J?lanu ~·ol<;>če~e 
minimalne pr·oizv•o·d'nJe. podJetJa m 
pravilna razdelitev s predajo l1Stvar
jenega pla1čnega fonda. 

člen 2. 
Vodilne usluŽibence in nameščen

ce podjetja nastavlja in jim d?lo~a 
zaslužek Upravni odbor podJetJa. 
Delavce te•r ostale uslu&ooee· in na-. 
meščence .sp·re.jeu:na na delo in j~~ . 
določa za•služek v skladu s -pr.edp1s1 
tega pravilni>ka direktor podjetja 
ali •pa ·od njega pooblaščeui vodilni 
usluzbenec. 

· člen 3. 
Nova de-kwna m81S:ia v proizvod

nji, stranski in pomožni dejavnosti 
ter ad.minLstracdi uvaja direktor na 
pre-dlog oblratovodij, ·OZ. vodilnih 
uslužbencev v podjetju. Tarifne po-

Naš podlistek: 

12 Usnjarski 
) ' 

V ege.taJbilna strojila, kako·r smo 
vtideli, pridobimo iz raznih rastlin
skih delov. Ker so vsa vodotopna, 
si pripravimo st•rojHne raztOIPine ta
ko da z i•zluženjem strojilnih mate
ri~lov ali "li raz.ta.pljanj·em ekstrak
tov dobimo s•trojlilne juhe rruzličnih 
jak9sti ali ..... ostot, (merimo jih o~i
čaj:no z; areometril, ki so o~pr.emlJe
ni z Baumejevo ·skalo). Obstaj,ata 
predvsem ~va; načina in to.: v~gotac 
bilno stroJenJe s .proostroJeUJem v 
jamwh, kii poteka · PO;Časneje . in ;pva 
hitrejši post(}pek s p.1klom, sm_te-tw
nim predistrojenjea:u •iro. vegetalbllnim 
dostrojenjem v močnejših juhah. 
Kot osnovno pravilo pri 'V'egetalhil
nem strojenju velja: čimžaue kože 
naj gredo v najstarejše. t. j. uaj!bolj 
izčr.pane strojilne rruztopine, .in po
tem dnevno v vedno močnejše j:uhe, 
vse do zasiče-nja ko~ z vegetrubdnr
mi strojili. Tako postopamo pri 
procesu s p.redstrojilnimi jamannli, 
v katerih začenjamo strojenje, kon
čamo ga pa v sodih z močnimi ju
hami. 
če pa str(}jimo po hitrem vegeta

'bilnem ;postopku, potem čimržane ko
že prvo piklamo. Pikel je običar.ino 
1-2 odistotna vodna raztopina sol
ne, žveplene, red·kej.e kake organske 
ki'sliue z dodatkOIID 5-10 odstotkov . 
kuhinjske soli. S ' kisLino slabo al
kalno ali •skoraj ·nevtralno kooo olti
sf!mo tin plrip;ravimo ~z.a tS>Ul'ojilni 
procoo. ki se od vita. . v ~slem me" 
diju Sol pa preprecuJe k1sl~o na'lme
kanje, k:i bi sicer slabo yphv::lo na 
lrustDos·ti izdelanega usnJa. P1klane 
se izvrši v~led dobre p~odornosti 
sintetičnih <strojih v nekaJ ura!h., S 
tako predstrojeni.mi kožami .grem<? 
lahko potem takoj .brez opaznosti 
>>mrtvega strojenja« v močne stro-

Delovna mi8Sta d;e~avcev, na.me
ščencH'' in uslu~bencev ter tarifne 
nostavke zanje .so razvidne iz prilo
:tene priloge. 

čle-n 6. 
Vodilna delo·vna mesta v· podjet-

ju •So·: 
Direktor podjetja, 
poono,čnik direktorja in šef komer

cialno-.računovod. sekt., 
-,o>bratovodja krom odd'e-lka, 
obratovodja v·eg'let31bilnega od-

delka, . 
šef laiooratorija, 
šHf tehniooo ;proizvodnega oddelka 
šef računovodstva, 
odde~koV'odja stransltih dejavno, 

st,i. 
Uslužbenska delovna mesta: S•O vsa 

delovna mesta v administraciji. De
tovna mesta_ nrurneš·čencev so: o bra
to vodja vegetabila, kroma, stranske 
dJetiavnosti, , :sklad:iš!ČnilkO. ,gotovega 
usnja in pomožnega materiala, sor
ter kr'Oma in vegetabila ter pomož
no osobje, t. j. vratar, kurir, nočni 

Ing. M. Hladnik 

• pogovori 
jlilne juhe, s katerimi doseŽ81ID.O za
sciJčenj-er t. j. prestrojenje v razme
roma kratkem ·čwsu. 

Vegeta.hilne strojilne juhe, ki jih 
· do·birno z iz;lu.ženjem taninskih ma
terialov ali z rwztapljanjem veg.cta
biln'i>h ek<s.trakto•V; · vsebuj.ejo poleg 
smnih taninov tudi snovi, ki jih 
ozna;čujemo s· ·skupnim terrninoll)
kot nestrojila. Najvažnejša sestavi-

' na nestrojil so :s•lad'korji, ki v toku 
strojenja pok<ipevajo v organske 
kisline-, predvsem v ocetno in mleč
uo. (Vrenje ali pokipevanje- imenu
jemo kemično pretvarjanje sladkor
jeV' v alkohol in organske kisline, 
ob delovanju glj>iv ali bakterij.) Ko
ličina nestrojil, posebno sladkorje·v 
je, pri različnih •Strojilnih materia
lih različna in odločno vpliva ua 
strojilne lastnosti doti0nega mate
riala. Tako n. pr:. >Cl!ajejo strojilni 
materiali, ki vsebujejo malo slad
korjC>v (n. pr. quebracho) sladke 
strojilne juhe z višjimi pH, nasprot
no pa oni z večjo količino sladkor
jev (n. pr. •smrekove sk<>rje) kisle 
strojilne juhe z nižjimi pH. Poleg 
razlik v kolimnah nestrojil odnosno 
kislosti, ki jo kažejo stroj.ilne razto
pine različnih vegC>tabilnih strojil
nih materialov so značilne za posa
mezne V'rste strD<jil tudi druge nji
hove lastnosti kot n. pr. hitrost pro
diranja strojil skozi kožo, barva in 
oprijem dolbljenega usnja i. sl. To 
so tudi tehni·čni momenti, ki odloča
jo pr,j izbiri vegetabilnih strojil za 
Tazlične tehnološke procese. 

Osvetlimo si še pojem in na;stanek 
)).mrtvega stro-jenja«. če smo čimža
ne kože vložili v sveže in premočne 
strojilne raztopine, potem se na licu 
prehitro veže velika količina tani
na, ki lice kož potegne skupaj -

Kot j.e že znano, se bodo izdajale 
nove enotne delavske in uslužben
ske· knjižice, v katerih bodo zajeti 
naslednji podatlti: 

šolska in stl'okovna izolbrazba, po
klic, učna doba, podatki o upokojit
vi: starostni, invalidski, koliko od
stotkov itd., :podatki ,iz o~sebne izkaz
nice, v os~bne iZlk~nice_ pa bo vpi
sana šte·vilka :i!zdane delavske knji
žice. Delavske knjižice bodo še na- , 
pre.j ko-t doslej hranjene v podjetju. 

Vse zaposlitve do dne 31. decem• 
bra 1946 se bodo seštele in vp!sale 
samo s skupno štev!ilko, od dne l. 
januwrja 194?. dalje pa bo za vsako 
zaposlitev treha: nav~esti, kje je de
lal, kot kaj je delal, pla•čo, naziv, 
funkcijo itd. . 

V podjetjih, v katerih j,e zapo·sle
nih rm~ko 50 delavcev in usluž.ben
cev, se mora . formirati · za 2!biranje 
teh dokumentov in pravilno tolma
čenje delavcem in uslu.žbencem ko
m[sija, ki sestoji iz treh ·članov in 
s'fce·r po možnosti iz pravnega refe-

nagrbanči, obenem pa takr, močno 
posede zunanje površine ·kfJ.ž, da na
daljnje količine taninov :ae mo,rejo 
prodreti . v kožo. Take kože ostanejo 
v sredini uepr:estrojene - llSurove« 
in se celo v dolgotrajnih , procesih 
popolnoma p·restroje. Zato začenja
mo strojilne procese navadno v sta
rih, izčrpan>ih juhah, ki dOibl'o in hi
tro prodirajo skozi kožo, vsebujejo 
pa mile količine taninov. Tako se 
kože počasi zas~čujej•o •s tan:ini po 
celem pr,erezu _in lioo ostaja pri tem 
gladko. 

Kromovo strojenje 
Strojilna :snov P•ri teJ vrsti mine

ralnega stroj·enja so •baz.i.čne soli 
(predvsem sulfati) kovine kroma. 
R.aztopino bazičnih sulfatov p·riprav
ljrurno lahko z rarztapljanjem raznih 
kromovih ekstraktov v vodi (Chro
mosal, Chromitan i. dr.) ali pa po 
kemični reakciji med kl'omovim ga
lunom (KCrS04 - kalij - kromov 
sulfat) in 'sodo odnosno b~kroma
tom, ~vepleno kisEno in . nekim 
reducentom (melasa; sladkor, moka, 
ž'vepleni dioksi,d, tbisulfit itd.) 

Kromov str<>jilni proces začenja
mo ob-ičajno s piklanimi, t. j. okisa
nimi kožami jn •sicer praviloma v 
manj ba·zičnih strojilnih juhah. Niz
ko bazične juhe (•baziciteto merimo 
v dvanajstinkaih ali v odstotkih) 
imajo namreč lastnost dotbr~a pro
diranja kromovega strojila, medtem 
ko pri povišani baziciteti ·d'Ose.žemo 
fiksiranje kromovih spojin in do7 
strojenje krcomovega usnja. 
če bi začenjali kromov proces 

strojenja z neokisanimi kožami in z 
močno bazičnimi juhami, potem bi 
nastalo slično kot · smo omenili že 
nri vegetai.lilnem procesu 'tudi pri 
kromu mrtvo strojenje. Krom llmrt
·vo •strojene« kože imajo prav tako 
zategnjeno lice in jih tudi zelo tež
ko prestrojimo. 

Kromov strojilni proces izvedemo 
lahko na več na;činov. Odmerjeno 

Ten.ta, zastopnika sindikalne orga
nizacije teT usluž,benca, ki' je zapo
slen pTi te.m delu. V podjetjih z 
manj od 50 zaposlenih pa mora to 
delo opraviti usluž:benec. ki vodi 
eville·nco de.lavsltih knjimc. 

Poimenski seznrurn članoy ·komisij 
je potrebno v roku 1 te-dna poslati 
ua okro.žno upravo za s·ocialno za
varovanj~t v Ljubljani. 

K:o.m~sti.Je m01rajo :zJb!i:rati potreb
ne podatke in dokumente ter dajati 
pravilen nasvet delavcem iro. uslU!Ž
•bencem, kam naj ·se obrnej,o za· nji
hovo dobavo. Vpisovanje v nove 
delavske knji:žice ne bo izvrševala 
kom1i:s,ija v podjetjih, pač pa komisi
je, ki \bodo določene ua OLO-jih ter 
bodo zato hodile po podjetjih. 

Rok za z.biTanje teh dolkumentov 
sicer ni postavljen, ve.nda.l.· :rnm·amo 
stremeti na tem, da se d!okumente 
čim[l)>reje zbere, ·da /bodo nato komi~ 

' sije, ki 'bodo hodile po podjetjih čim 
bodo ;izdane de.lavske knjižice, kate-

(Nadal,jevanje· na drugi str.) 

količino krom1ovega stroj.ila, ki ga 
izraž.amo v odstotkih kromovega 

' oksida (Cr203) v odnosu ua golico 
dodlajrurno či:r;nžani in piklani golici 
_v obhlci ;pri.>pravlj.ene strojilne juhe, 
določene lbazicitete. Lahko dodaja
mo ves kromov oksid, katerega ko
ličina se· giblje običajno v mejah 1,5 
- 3,5 odstotkov, v obliki juhe z eno 
·samo ba~icitet(} (n. pr. 4/12, kar je . 
~mako 33 od:sto·tn'i bazičnosti}. Ob
·Stode pa · tudU načini, d.a dodam po
lov:iJč:flO količino juhe bazieitete n. 
pr. 3/12, ostalo polo·vioo· pa u. pr. 
5/12. Strojilno juho douajamo kar v 
pi:kel in pravimo, da strojimo v pik
lu ali pa pikel odlijemo in PTi,pra
vimo norvo raztopino s pomočjo vo
de in soli (včasih pustimo tudi del 
pikla), v katero potem dodajemo 
strojilno j11!lw. Nlaj omenim šc to, 
da nekatere recepture· za;htevajo _ze
'lo razll'edOOne IS:trojilne rruztopine 
ter delrurno s 100 iiu več ·odstotki vo
de, >>suho strojenje·« pa izvedemo z 
m'inimalnimi, količi>11ami vode, t. j. v 
zelo koncentriranih strojilnih l'a'z
topinah. 

K11·omove strojilue raztopine so 
zelo kisle in je njih pH o'biča.jno 
pod 4. Da prep.rečimo pojavljanje 
kislega nrubrekanja, dodajamo stro
jilnim raztopinam vedno dovoljno 
kol1čino soli. 

Za strojeno smatramo kromovo 
korb.o takrat, ka;dar zdirži 1- 3 minut
no knhanj.e v vreli vodi in se pni 
tem površina ilmže nič ue u_skoči, , 
n.iti koža ne otrdi, temveč ostane 
voljna. To kuhalno probo izvršimo 
tako, da od'režemo v uajdebelejšem 
delu ko~e komad kake•ga pol kv. dm, 
na papiirju O!Črtamo njegovo obliko 
in ga kuhamo v vreli vodi 2-3 mi
nute. Zatem .po.g:ledamo če· sta osta
li ohli1ka in mehkoha ueizpremenje
ui. V slučaju, da se jC> komad ob ku
hanju uJn•čil, potem povišamo bazi
citeto strojilue juhe z dodatkom 
razto'Pljene so,die tako daleč, da po
stanejo koiže odporne proti kuhanju. 

' ' 



O novih delavskih knjižicah 
re so ~e v tisku, lahko vpiso-vanje 
izvrševale in da se po možmosti pred- . 
loži čim več originalnih potrdil ter 
čim manj rprič. 

Kaj se vp'ošteva v delovno 
.razmerje~ 

V delovno raZilllede se šteje čas, 
ki ga je delavec alci. uslužbenec pre
bil v internaciji, •zaporu, konfinaci
ji, ujetništvu, ·Čas. pTehit v -partiza
nih, v španski vojni, prvi S·v.etovni 
vojni (vendar je moral biti zapo· 
slen v zadnjem prin;l'eru najmanj 3 
mesece p[·ecl V'poklicom v v-oj·siko, v 
nasprotnem slučajru se mu ta ·Ča>s ne 
pr:Pzna), Vlpošteva se tudi s'odelova
nj·e v k.oroš:ki borbi. V delavno ra,z
merje se· prizna tudi ·Čas, ko dela
vec al,i uslužbenec ni bil v 'delovnem 
razmerju rpa je bil ves čas, k-o ni 
;bil zwp•oslen, pokojninsko zavara
van ter je p•lačeval zavarovalnino. 
V tem s'lučaju mora v Ljubljani pri 
Pokoj.ninsrkem zavodu dvigniti toza
devno potTd:il·o, ter ga dostaviti ko
misiji v podjetju. SI~.čna Pokojnin
skemu ·zavo·d1.l je b.fia B:rato•vska 
sklaclnica, pri kateri je še danes mo
ž.no clolbiti poti·ebne podatke. V de: 
lovno rwzme!l·je se vpošteva tudi 
preselitev" če so jo v času vojne 
izvedli okup.ato·rji. Nadalje. se vra
čunava v delovno i·a,zmerje, če je 
od leta: 1941. do leta 1945. delal kot 
aktivist, vendar bo to moral doka
zati s pričami in ni dovolj, ·Če je bil 
sam .. o član ter je plačev•al članari
no. Nadalje se v:po.števa, če je bil 
politično pa:eganjan, ·Če· je ·delal v 

Sprejeli smo pravilnik o plačah 

člen 11. 

V smislu Uradnega l~sta FLRJ št. 
57-50 so delavci raz.vrš;čeni po nazi
vih: višji ,s.pecial~st, mojster ter več
kratni m-ojster SIP·adajo· med visoko 
kvalificirane delav•ce. 

Izučen.i, samostojni in .specialisti 
spadajo med kvalif,icirane delavce. 
P:olrp11·.iučeni in priučeni med pol

kvalificirane ter pomožni in navad
ni delavci med kvalificirane de
lavce. 

člen 12; 
Usluihence ·delimo po •strokovni 

izob.razbi: 
višji strokovni uslužibenci so tisti, 

katerih izoobra?Jba ustreza fakultet
ni iz.obrazhi, 
· ,sll·edlllji 'strokovni uslužbenci so ti
-sti ·z i'z.o:brazrbo, enako popolni sred
nji š·oli, v • • • 

nižji strokov:ni usluzbenc1 so t~sh, 

ilegali za OF (z dokazi 6.n pričami), 
če je bil .za čwsa vojne iz svoje za
vednosti 'brez službe, t. j. da ni ho
tel sprejeti ponudeno službo v vr
stah okupatorja. Vpoštevajo se tu
di v·sa voljena mesta, kljub temu, 
da so izvo-ljeni prejemali le nag·ra-
de (ne plače) . . 

P1·ed letom 1918 . . se vpošteva de
lo v tujih državah bodisi v čSR, 
Madžarski,, GaHciji itd. 

Delavcu ali u:sluibencu, ki je bil 
v službi pri :kmetskih delih, rbodisi 
kot hlapec, . voz.nik, konjar, .gcve
·dar itd. na;jmanj 2 letr se ho ta do
ba štela, vendar pa g-o.spodarj i ne 
si:nej.o naknadno ·vpisovati v delav
ske knjižice njihovo zap:osli·tev, 
tem več morajo zato delavci navesti 
dve priči ((p·ribližno njihove ·staro
sti), kate1re morajo to potr,cl:itj.. V 
slučaju, da so priče od nj.ega od
daljene ter da je njemu samemu 
nemogo'Če zaradi ·zap01slitve ali pre
kinitve dela v rp·odjetju, ali kjer je 
prizadeti zaposlen, ·m·iti do nj~h za
radi podpisov, navede v .izjavi po
leg s.voje zapo~litve, priimek in ime 
priče,' stanovanje, staroot. K(}misija 
Ibo •J,.ato p~riče Jsama :zaslišala tell' 
preverila resničnost podatk(}V. 

Delavci ali uslužbenci, ki so bili 
zaposleni, pa delo·vnega razmerja 
nimajo vpisanega v d:elavs>ke knji
žice, a.li ,za to nimajo potrebnih po
trdil, mo•rajo podati iz,jave z naved
bo prič ((približu-o njihove starosti), 
mlajše pri•če rse zato· ne sme .imeno
vati. Ravuo tako mora ·biiti razvid
no, da so priče,- katere bodo potrdi
le izjave delavcev, bile v tirstem ča-

katerih izotbrazrba ustre·za nepopol
ni .srednji .šoli, 

pomOJŽJli delaV'ci imaj,o oonovno i·z
ob>razbo ali brez te izorhrazibe. 

člen 13. 
Delavcem, nwmeš·čencem ;in usluž

tben,cem, ki Oin·av'lja jo dela, ·za kate
ra se zahteva viš.ja strokovna sp'O
sorbno•st, nego· jo sami posedujejo, se 
s tem še ne p·rizna višja kvalifika
cija. Pri.pravni'kom se zniža pla·ča 
elo polo'žene.ga strokov•ne,ga iz pi ta v 
prvem letu za :t{)l odstotkov, v dru
·gem letu pa za 5 •odstotkov od pred
videne plruče zw določe•nO ,skupino. V 
koLikor ;pripravnik ·JJO 2 letih ne po
lom strokovni izp!it, prejema za 5 
odstotkov znižano · plačo _vse dotlej, 
·dokler ne -opravi .iJZJpita. PJ·ipravniki 
s·o vs!i oni uslu·žbenci, nameščenci lin 
.delav.ci ki oporavljaj1o dela visoko 
kva..fifi~iranih delavcev, a sami te 
kvalifikacije nrimajo. 

(Dalje prihodnjič.) 

su, za katea.·ega pncaJo, zruposl~ne 
vsaj v tis.tem kraju kot dotični dela
vec sam, •Če že ne v istem podjetju, 
al.i pri istem gospodarju. 

V•sak delavec a.li uslu~benec, ki j e 
po 9. maju 1945. stopil v del-ovno raz
merje v FLR.T, čeravno je po tem 

.. datumu delal S•amo nekaj dni ali 
celo ' samo 1 dam, je upravičen do 
prejema pokojnine (v odstotkih, ki 
se nrunašajo na nje•gova službe·na le
ta pred tem datumom, t. j. pred 9. · 
V. 1945). T isti pa, lti je bodisi imel 
do 9. maja 19·45. čeravno 30 let služ
be; •pa od ·dne 9. maja 1945. ni več za
poslen, odnosno se rp.o tem datumu 
sploh nU. več zaposhl. nima pravice 
do prejema pokojnine. 

V slučaju, da je bil delavec ali 
usluŽ/benec vpoklican v v.ojsko (za 
časa I. svetovne vojne) iz šole ali 
od doma, t. j., da ni bil v delovnem 
razmerju, pa je nato vsaj do dne 
l. septembra 192•3. stopil v samo
upravno !banovinsko shržho, se mu 
ho priznal tud,i ča:s, katerega je pre
bil v vojs!ki. 

Kaj se v delovno razmerje 
ne vpošteva '? 

Ka.drovsl{Ji ro·k se ne Vjpošteva. 
Ravno tako se ne V'pošteva učna do
:ba vajencev, razen za priz.nanje 
kvalifi.kac.jje. Istotako ·se ne V1Jošte
va hreZIIJO,selnost. 

še vedno ni rešeno vprašanje p.ri
z,nanja delovneg·a TauJJ.nerja samo
stojnih obrtnikov, lekarnarjev, 
zd:ravnikov i td. vendar pa se zaen
krat vse to šteje. 
če je bil delavec v slu?Jbenem 

razmerju pri svojem očetu, nato pa 
je prevzel olbrt kot samostojni obrt
nik, se to ne šteje. 

Ra.v.no ta•ko se ne vpošteva slučaj, 
da je bti.l nekdo zaposlen .pri svojem 

.. bratu, pa ni bil socialno zavarovan. 
Vpošteva se samo če dokaže, da je 
biJ ves čas. službe ·soc. zavarovan. 

Nemška knjižica, t. j. knjižica ali 
l)otl,dilo tizdano ocl s-trani nemškega 
okupatorja se ne prizna, temveč bo
do mO.rali delavci zato :is·kati druga 
potrdila, z navedbo kaj so delali, 
na kakšnem poloržaju, vzrok zapo
slitve pr.i okupatorju itd. 

Ako je delavec ali uslu~berrec po 
letu 1918. odšel prostov.oljno na delo 
v Nemčijo, Mac1žar·sko itd. se to ne 
vp:ošteva, ra-zen želez.ničarjev, od
nosno žele.zn~š!kih usluŽ!bencev, kate
ri so hHi premeščeni ter s·o se mo
rali odzv'ati p·remestitv~. Za'Poslitev 
po letu ~~~8 . se bo YP?Št~vala sar~o 
v FranClJI, s katero· Je une1a nasa 
dr,žava sklenjeno konvel?-cijo. . 

Verjetno pa se ·bo}ud1 ta zapos.l.L
tev po letu 1918. vrpostevala kasneJe, 

vendar bo moral vsak dokazati, ela 
je bil po 10. V. 1945. vsaj 5 let v de-
lovnem razmerju v FLRJ. · 

Komisije hodo mora le zbirati vse 
potrebne 'POdatke o zaposlitvi tudi 

' za tuje državljane, vendar jim de· 
lovni staž ne bo p.riZinala komisij a 
.iz OLO-ja temveč dotični organ, ka
teri jim je. zato izdal potrebno do
voljenj·e ·za delo in bivanje v FI.RJ. 

v .se .podatke o za:poslitvi, ako je 
bil delavec ali usluvbenec socialno 
zavarovan, se dobe na matičnem 
uradu s•ocialneg-a zavarovanja v 
Ljulbljani in Sii,cer od 1. septemhra 
1937. d!alje. Ako je bil delavec ali 
us.luž.bene·c pred S"irojim 14. letom v 
služ'bi, čeravno je bril socialno zava
rovan, se 1nu to ne vpošteva, ker se 
do 14. leta r&čurna še kot šoloobve
zen O'trok. 

Za vse nejasne podatke naj se de
lav-ci ali uslužrbenci orbrnejo na spo
daj navedeno komisijo: 

to v:. ~ eble J-osip, predsednik ko
llliis,ij e, 

tov. Prek Fran, član komisij·e·, 
tov. Ba:bič Justina- član komisije. 

llesti 
V .soboto 17. t. in. je bil razrešen 

dolžnosti vodje skladiš·ča S•u.rovih 
koi tov. Kenk Jrunez ter premeščen 
na s•truženje kromovih kož. ToYa·
riš Keark je na 1Svoj-o r oko iz.rabil to
variša Logarja Jože ta, delavca v 
skladi:š·ču surovih kož za privatna 
dela. Tov,aniš Logar je ;prejel od 
nodjetja .plačane rež,ij,ske ure, ker je 
naNčil tov E:enk preddelavcu, da 
bo :i ~zgulbljen·e ure nad'(}knadil. 

Naše .podjetje se je udele,žilo spo
mladanskeg~a vzor·Čne'ga sejma. v 
Zagrebu., Na sejmu rwzstavljamo 
vse vrste·· v.egeta'hil•neg-a in kromove
.Q;a usnja ter iz.cle-~ke iz našeg·a usnja 
kot na pr. galanterijo, konfekcijo, 
obutev, usrnj'ene j.op·ioče rokav~cc, te
lovadne 'blazine· itd. Za:niman.ie rz,a 
naše i'zdelke- •na sejmu je .precejšnje. 
Kupci se zanimajo .predvs,em za r o
kav,ičariSko ter ·oibla-čilno usnje. P o
sebno pozornost vzbujajo ·komplet
ue garniture· iz nruš·ega usnja, to so 
sandali, p•a!S in torb~ca. 

Predstavniki · našeg-a p'Jdjetja na 
se.jmu ·zaključujejo kup.o-.prodajne 
pog,otlbe. Vsekakor homo morali v 
bodoče st;remeti ~a tem, da b{)m'O 
naše izdelke čim bolj pop•ularizirali. 

Naše iz.clelke bomo raz.stavljali 
tud[ na trža,šlke~n veJesejmu. ki bo 
meseca junija t. l. RazstavUali bo· 
mo g-alanterijrsko usnje · v raznih 
barvah. 

. . .... ~ ............................................................................................... ,. ................................................................ . · , 
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01!1edilli smo st pošto . 

Na p'oŠtnem uradu se nas je zbra
lo nekaj pionirjev iz osnovne šole i~ 
·nižje gimnazije. Na pošti je preceJ 
·uslužbencev, ki so vsi zelo zaposle· 
11i. Vsak nam je prijazno razložil 
svoje delo in pomen raznih apara
to:v. Mene je iiajbolj zanimal brzo
.jav. Tudi jaz sem poizkušal brzoj~
viti, vendar se mi ni dobro posrem

·lo, ker nisem znal z njim , p.ravilno 
upravljati. Tudi tele·fon nas je zelo 
. pri:vlačil. Dob1·o smo si ga ogledal! 
in poslušali razlago. ,Seveda smf! VSI 
vplrek hoteli telefonirati. Nazadnje 
.so nam pokazali še velik zemljevid, 
kjer so zaznamovane vse pošte v 
Sloveniji. Spoznali smo, kako veliko , 
delo opra:vlja poštni urad, '- ki od-

, premlja naša sporočila v :vsako še 
tako skrito vasico. 

Kranjc Mirko '3b r. 

Oslo-va senca in ·le-v 

Nekoč se je osel podal na pot pre
. ko puščave. Bližal se je večer in 
sonce je zahajalo. Pa zagleda svojo 

· senco, ki je postajala vedno daljša 
in daljša. >>Kako sem velik!« vzklik
·ne. »Nihče ni večji od mene·. Jaz sem 
kralj vseh živali, jaz, ne pa lev. In 
leva se jaz pra-v; nič ne bojim! Naj 
le pride, če si upa!« Tako je bil osel 
zatopljen v svojo senco, da ni videl 
leva, ki se mu je bližal. Ko pa. ga je 
zagledal, je bilo že prepozno. Kma
lu ni bilo :več ne domišljavega osla, 
ne njegove sence. 

Iz te hasni izvlečemo lep nasvet! 
Jelovšek 3. A. 

Pionirski izlet na Ključ . ' 

V nedeljo 4. t. · m. je bil Ilionirski 
izlet na Ključ. 

Zjutraj ob 7. smo se z.brali pred 
šolo, kamor so prj,peljali tudi -vozo
ve Otrok je 'bilo mnogo, saj so na
poinili šest vozov. Vsak v~z je dobil 
tudi svojo zastavo. Z nam1 so se pe
ljali tudi štirje tovariši, ki so §e 
med NOV borili na Ključu. Z nami 
so š.Ii zato, da nam razkažejo, kje so 
bili veliki boji 18. decembr;t 1942. le
ta. Ti so bili Leskovec Jakob - Am
brož, Kenk Ivan - Ivo, Grabeljšek 
Karel - Gaber in tovarišica Le!sko
vec 1 v anka - Špela. 

Kmalu smo odrinili na pot. šli 
·smo skozi Staro Vrhniko in Horjul 
v Brezje. Tam smo pustili vozove in 
se napotili peš na Ključ. Kmalu smo 
prispeli do vznožja. Od tam smo šli 
po. gozdni poti, ki je bila podobna 
velikemu jarku. Tako smo prišli v 
logor, kjer so imeli partizani svoje 
bunkerje in strelske jarke. Tam smo 
posedli po tleh in malicaH. Ko smo 
se najedli, nas je tovariš !\'lauri fo
tografiral. Pričel je rositi dež. Ven
dar smo· še šli do velikega strelskega 
jarka, kjer so, kakor so nam pripo
vedovali bivši borci, padli štirje par
tizmii: mitraljezec Ivan, pomočnik 
mitraljez.ca Zalka in še bol'ca Fran
ce in Anže. P ·otem smo šli na vrh. 
Tu so bili veliki boji med 6000 Ita
lijani in belogardisti ter 38 parti-

, zani (<lrugi so bili v pa tro lah ali pa 
so bili ranjeni). Čeprav so se })arti
zani h1·abro borili, so se vendar mo
l'ali ob 8. uri z-večer zaradi velike 
premoči sovražnika umikati p.reko· 
Babne gore, na kateri je 1 vod (17 

-ljudi) zadrževal vseh 6000 ~talijanov 
in belogardisto·v. Nato se ·Je cel od
i·ed umaknil v kraje, ki jih je med 
vojno , zasedla nemš~a armada, kjer 
so tudi imeli hude bprbe do nasled· 
njega dne. · 

.Potem· smo se vrnili nazaj v lqgor, 
ker je začel dež. že p«Jšteno padati. 
Pobrali smo svoj.e stvari in odšli v 
Brezje. Tam •so nas že čakali voz
niki s konji. še nekaj časa smo po
čakali, da. so se vsi zbrali, potem 
smo veselo za.peli in se odpeljali čez 
Lesno Brdo in skozi Hrenov grič 

. (}.omov. Pred šolo smo se razšli . 
Leskovec Rada, uč. IV. a raa.r. o. š. 

O lepem vedenju 
Da se moreš v dru~bi, kjer koli si 

bodi: na cesti, v šoli, p'ri 1nedstavah 
itd. vesti tako·, kot se .spmlobi v da
našuji socialistični ~ družbi, mm:aš 

. poznati pravila o pozdravlja.nju, 
predstavljanju, nagovoru, o vedenju 
in pogovarjanju v družbi. 

1. Pozdrav: na cesti pozdraviš ta
ko, da snameš klobuk z glave in se 
obenem nalahko prikloniš in pogle
daš v oči. če je oseba, ki jo poq;dra
viš, na desni, snameš klobuk z levo, 
če je na levi, pozdraviš z desno ro
ko. če imaš v tisti roki, s katero mo
raš vozdraviti kak predmet, n. pr. 
dežnik, ga moraš nlrijeti z drugo ro
ko. če pa nosiš kaj težjega n. pr. 
kovček, pozdravi kar s tisto roko; 
ki je prosta. 

·Klobuk ·je treba popolnoma sne
ti in ga držiš z upJ)gnjeno roko to
toliko časa, da 3e znanec mimo. 

ženska . pozdravi vedno z lahnim 
priklonom glave. Pozdravi pl'isrč-. 
no in spoštljivo. Sede pozdravljati 

ne napravi čednega vtisa, zato vsta
ni! če s kom govoriš, pa te sreča 
kdo ki ga moraš poq;draviti, preki .. 
ni pogovor, se obnii nekoliko na
sproti . mimoidočemu in ga }>ozdravi. 
Pozdraviti moraš vsakega, ki tebe 
pozdravi, naj ti bo znan ali ne. Na 
deželi se pozdravljajo sploh vsil 
znanci med šeboj, ker je navada na
šega ljudstva tako lep·a, da je ne ka
že opustiti. Pozdravljati so dolžan 
vse svoje sedanje in bivše predstoj. 
nike: učitelje, mojstre, osebe na od .• 
govornih mestih. 

Prvi pozdravi mlajši starejšega, 
moš.ki žensko osebo, sicer pa pleme
nit človek nikoli ne pomišlja, da pr .. 
vi pozdravi ljudi, ki jih pozna. 
če je srečavanje zelo pogosto, za

poredoma, pri večkratnem srečanju 
zadostuje en sam pozdrav. 

0 deiOVčlDjU ščlb.lifOžhft 
človek si ne bi mislil, koliko tru

da se skriva za to preprosto besedo 
»šah<<, Pri nas ima šahovski krožek 
sestanke vsak torek, na kateri·h se 
vsi člani pridno vadimo. 

V mesecu api·ilu in maju smo se 
uridno pripravljali za tekmovanje z 
gojenci Cankarjevega doma iz L jub
];iane. Težko pričakovano tekmo smo 
dočakali, a nam je proti našemu pt·i4 

čakovanju prinesla poraz. 
Z našimi gosti smo se pomerili .na 

desetih deskah, od katerih smo iz
g·ubili osem ig.er. čeprav je bil po· 
raz težak, nas spodbuja dejstvo, da 
smo že napredovali. Poraz, ki smo 
ga doživeli, je ponoven dokaz, da je 
za šah treba mnogo vaje. Zato bomo 
Qridno vadil:b" , da fbomo m·ihodnje 
leto mi zmagali. 
Iz lis.ta »Zvončki<< napisal - š. F. 


