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Interes 
delavskega 
raz-Feda je, 
da či1nprej, čim dosledneje 
in bistveno uresničuje novo 
ustavo in njena določila 

Sedmi kongres zveze sindikatov Jugoslavije 
je v času objave tega sestavka že zaključi·l 
delo. O poteku kongresa so nas obveščala 
sredstva javnega obveščanja. Na tem kongre
su so sodelovali tudi delegati iz naših TOZD, 
·katerih vtise s kongresa bomo objawli v na
slednji številki našega glasila. 
Navajamo le nekaj bistvenih vprašanj, ki so 
bila obravnavana na kongresu. 
Interes delavskega razreda je, da čimprej, 
čim dosledneje in bistveno uresničuje novo 
ustavo in njena določBa. Po bis·tvu ustave 
·se položaj delaVlskega razreda v nadaljnjem 
ra,zvoju s tem uresničevanjem ·spreminja in 
prehaja od v.ladavine v imenu razreda v vla
davino samega delavskega razreda. Sindikat 
kot organizacija delavskega razreda, najširša 
organizacija, je ena izmed oblik organizira
nja delavskega razreda. Zato mora tudi sam 
sindikat doživeti la•stno preobrazbo. Sindi
kat mora biti pravzaprav •samoorganizira
nost delavskega razreda. Menimo, da je 7. 
·kongres nedvomno največji poLitični dogodek 
ob koncu leta 1974. 
Prvo in morda najpomembnej-še vpra·šanje 
je uveljavi.tev dela 'kot osnove materialnega 
in družbenega položaja človeka. Gre za raz
vijanje takih družbenih odnosov in osnov za 
pridobivanje dohodka in osebnih dohodkov, 
v katerih bodo delo in rezultati dela osnovno 
merilo. Gre za nadaljnjo družbeno, moralno 
.in ekonomsko ustalitev dela. 
Drugi sestav je uresničevanje ustavnega na
čela o enakem dru~beno ekonomskem polo- · 
žaju delavcev v različnih območjih. Uresniče
vanje tega načela in naloge sindikatov bodo 
najbolj vplivale na delo naše organizacije, 
na oblike organiziranja in delovanja naših 
organ.izacij. Moramo se tako organizirati in 
usposobiti organizacijo sindikata v celoti, da 
bo lahko vodila pravočasno akcijo v ustvarja
nju meril za pridobivanje •in delitev do
hodlca, da bo vodila pravo aikcijo dogovar
janda, zlasti pa jo prenes-la z dosedanJih do
govorov o delitvi na dogovore o pridobiva
nju dohodka, na usklajev.anje razvoja in traj
nih odnosov med organizacijami v združe
nem delu. 
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Stanovanjski blok B-1 
- V njem so dobili stanovanja tudi nekateri 
člani našega kolektiva 

Tretji obseg .vprašanj je graditev neposred
nega samoupravljanja in v tem zlasti kon
stituiranje in graditev osnovnih organizacij 
združenega dela. 
četrti obseg vprašanj je •samoupravno po
vezovanje in integracija v združenem delu in 
to vseh oblik in področij dela, da bi združeno 
delo lahko zavladalo nad celotnim potekom 
družbene preobrazbe. V tej sm<!ri je obvla
dovanje podj·etništva eno bistvenih vprašanj 
kot ovira za samoupravno povezovanje in 
kot osnv,ra, v katerih se razvijajo predvsem 
tehnokrat•ski odnosi. 
Peti obseg vprašanj je uresničevanje delegat
skega sistema v praksi. Razprava je obrav
navala odprta vprašanja, da se ugotovijo 
pravi problemi, osnovno prizadevanje mora 
biti v tem, da •Se uresniči delegatski sistem 
v praksi. Kako pojmujemo svojo odgovor-

nost sindikata, 'ki je v ustavi precej natančno 
določena? štiri obsege problemov vidimo v 
delegatskem sistemu. To je delegatski si
stem v združenem delu, delegatski s1stem 
v družbenopoHtičnih skupnostih, predv•sem 
v zboru združenega dela, sis•tem v interesnih 
skupnostih, in četrtič, delegatski sistem in 
uresničevanje vloge sindikata kot delegacije 
v družbenopolitičnih :zborih. Doslej ·Se je ak
cija odvijala predvsem ob seznanjanju de
lavcev in delegatov ter delegacij z njihorvimi 
pravicami, mestom in vlogo. Težišče dela 
•sinidikata mora bi:tii v tem, da mora pred
vsem sebe usposabljati, da pravočasno ob
ravnava dr.užbenopolitična vprašanja, da se 
zavzema za prava družbena stailišča, da se 
zanje bori in na ta način usmerja delegacijo. 
S svoj.im delovanjem mora pomagati, da de
legatski sistem odigra takšno družbeno vlo
go, kot je začrtana. 
šesti obseg vprašanj je celotno usposablja
nje delavcev za udeležbo v samoupravljanju. 



Sedmi obseg vprašanj je udeležba sindikata 
v sistemu drtl!žbenega dogovarjanja in samo
upravnega sporazumevanja. 
Osmi obseg "VIprašanj so tiste ustavne obvez
nosti 6indirkata, ob katerih ustava posebej 
imenuje ·sindi1kat 1kot organizacijo delavcev 
in delavskega razreda. 

Pomen in 
naloge 
samoupravnih 
interesnih 
skupnosti (SlS) 

O pomenu in nalogah samoupravnih intere
snih s'kupnosti je bilo napisanih in izgovor
jenih veliko besed že ob ustavni razpravi .in 
kasneje ob pripravah na volitve SIS. Ob vo
litvah pa se je kljub temu ·še mar·sikdo spra
ševal, čemu ponovno volitve, •ko smo vendar 
volili že spomladi. Mislim, da prav zaradi 
tega ne bo odveč, če o tem napišemo ·še ne
kaj besed. 
Ustanav1danje SlS je nadaljevanje uresniče
vanja ustavnih določil, iz katerih i,zhaj.a, da 
je neodtujlj-iva pravica delovnih 1judi, da 
odločajo o sadovih svojega dela, oziroma da 
svoje delo prosto menjajo za delo delovnih 
ljudi, z·aposleni:h na področju družbenih de
javnosti. 
Kaj pa je menjava dela? Običajno svoje delo 
izrQ·Žamo v denarju. Ustava pa nam omogo
ča, da s tem denarjem prosto zadovoljujemo 
svoje ·potrebe, ki jih imamo glede na izo
brazbo, kuLturo, zdra•vje ~pel. Ua bi bila ta 
menjava čimbolj smotrna in ·popolna, mora 
biti primerno organizirana, saj vsak sam ISe 
iz več razlogov ne more dogovarjati na vseh 
teh področjih glede zadovoljevanja svojih po
treb. 
Menjava dela ·je bila tudi do sedaj organizi
rana, vendar ne v skladu z ustavnimi načeli. 
Do .sedaj je 'sredstva, ki so bila potrebna za 
posamezna področja druŽJbenih dejavnosti, 
:z,birala država z zakoni in jih potem brez 
večjega vpHv.a delovnih ljudi razdeljevala, 
govorili smo o odtujenih sredstvih. 
V samoupravnih interesnih skupnostih pa ,se 
srečujejo na eni strani tisti, rki ~Sreds,tva 
u~tvarjajo in dajejo, ter na drugi strani tisti, 
ki ~<;. s~e:dstva uporabljajo in se dogovarjajo 
o VIS111I m namenu uporabe sredstev. 
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Neposredno dogovarjanje pa iz objektivnih 
razlogov ni mogoče, zato delovni ljudje in 
ostali občani v svojih TOZD ali drugih de
lovnih skupnosti in KS volijo delegacije, iz 
katerih .so sestavljene skupščine posameznih 
skupnosti. DelegMi so dolžni prenašati do
govore delovnih ljudi. Vsa1ka interesna skup
nost mora icdelati program dela in ga dati 
delovnim ljudem v obravnavo. Ko je pro
gram sprejet, so dolžni organi posameznih 
skupnosti delati v skladu s tem ·programom. 
Samoupra'Vne interesne skupnosti se usta
navljajo za področje družbenih dejavnosti in 
z;;t področje gospodarstva. 
Na področju družbenih dejavnosti pa imamo 
skupnosti, ki so sestavni del skupščinskega 
sistema, in •tiste, ki to niso. 
T.iste, ki so ·sestavni del skupščinskega si
stema, popolnoma ena'kopravno razpravljajo 
in sklepajo z zbori posamezne skupščine (ob
činske, medobčinske, republiške itd.), kadar 
se obravnava področje, za katerega so usta
novljene; na primer, kadar sklepa občinska 
skupščina o določenem vprašanju s področja 
vzgoje .in izobraževanja, takrat sodeluje še 
kot četrti zbor (poleg ZZD skupnosti, zbora 
krajevnih skupnosti in clružbenopolitičnega 
zbora) skupščina izobraževalne skupnosti in 
enakopra.vno razpravlja .in odloča o dotičnem 
vprašanju. 
Doslej ·so bi.le v naši občini ustanovljene na
slednje ·S'kupno9ti: 
- izobra,ževalna skupnost, 
- kulturna skupnost, 
- skupnost otroškega varstva, 
- skupnost zdravstvenega var.stva, 
- skupnost 'socialnega skrbstva, 
- telesna kulturna skupnost, 
- kmetijsl<Jo zemljiška ,slmpnost, 
- skupnost za varstvo proti požarom. 
Pripravlja pa se ustanovitev skupnosti za 
varstvo okolja in turistične skupnosti. Ob 
tem še niso zajeta vsa 'področja, zato smo 
tudi pri volitvah delegacij to upoštevali in 
volili večje delegacije, iz katerih bodo lahko 
delegati dopolnjevali 'tudi druge skupnosti. 
Prvih pet navedenih 'skupnosti je ses•tavni del 
skupš·činskega si,stema, :kar se šteje, da .so 
družbeno pomembnej·še. 
Za <>ospoclarske interesne skupnosti pa se 
oblikujejo posebne delegacije. Delegate teh 
delegacij pa volijo dela'V·ski ·sveti TOZD. 
Občins.ke, aoli kakor jih imenujemo temeljne 
skupnosti, .se navpično povezujejo v območne 
(rpodročne, republiške, zvezne). 
Naloge občinsldh-temeljnih skupnosti so 
s'krb za 11B\POsredno dogovarjanje in zadovo
ljevanje •potreb delovnih ljudi in občanov, 
širših dru~benih skupnosti pa usklaj<~vanje 
širših družbenth interesov. V skladu •s 'tem 
pripravijo okvirne načrte, programe, dogo
vore in skrbe za njihovo u~:~sni,čevanje. 
Vsaka SIS pa .ima poleg os,talih organov še 
organ delavske l<!ontmle, ki skrbi, da je delo 
skupščine us.!<Jlajeno z družbenimi interesi. 
Z ustanavljanjem SlS smo napravili precej-

Ali bomo tudi letos »tako številno« p r isost
vovali dogovarjanju o programih in ]J1"ispev
nih stopnjah za SlS, kot smo v aprilu 1974? 

šen korak na poti samoupravljanja. Varljivo 
bi bilo misliti, da bodo rezultati vidni takoj. 
Ves sistem je pogojen z delom delegatov iz 
delegacij. Od njihovega dela :z,avisi boljše ali 
slabše delovanje sistema. Treba bo velilko 
požrtvovalnega dela, dogovarjanja in usklaje
vanja, da bodo rkoli'kor toli'ko usklajeni inte
resi posameznikov z družbenimi interesi. Mi
slim, da smo se na začetku resno in odgo
vorno lotili te naloge in i.ZJbrali 1taJke delegate, 
ki bodo upravičili naše zaupanje in delali v 
skladu z našimi interesi. Pri njihovem delu 
pa jim zaželimo čim več uspeha. 

Naši delegati 
v samoupravnih 
interesnih 
skupnostih 

P. J. 

Na volitvah delegacij za samoupravne inte
resne skupnosti po občinah ki so bile v za
četku. dec_c;mbra 19?4 v vse!{ naših temeljnih 
orgamzaClJah. zdruzenega dela, smo izvolili 
naslednje delegate, ki bodo zastopali naša 
mnenja, stali·šča in predloge v skupščinah 
samoupravnih interesnih skupnosti. 
V temeljni organizaciji združenega dela us. 
NJARNA VRHNIKA: 
l. Tomo Butko, vodja s-orter 
2. Anton Osredkar, oddelkovodja 
3. Andrej Lutman, oddelkovodja, namestnik 

vodje delegacije, 
4. Peter špeh, i1zmenovodja 
5. Andrej Krašovec, vodja konjuk., vodja 

clele~acij e 
6. inž. Bogdan Unbanc, v01dja kontro'le 
7. inž. Marko Saksida, pri·pravnik 
8. Marjan Hrestak, voznik viličarja 
9. Stanislav Gutnik, obratni ključavničar 

10. Julka Pavlin, sortiranje 
11. Franjo ·~ovarčič, vo!dija ·lepljenja 
12. Magda Kocic, analitik 
13. Franc Vogrinčič, skladiščnik 
14. Eranc Vogrinc, izmenovodja 
15. Jože Pahor, izmenovoclja 
V temeljni organizaciji združenega dela US
NJARNA šMARTNO: 
l. Vida Berčon, delavka 
2. Krista Celarc, ·krznarka 
3. Milan Doblekar, voznik motornih vozil 
4. Julije Faš.ing, sedlar in tapetnik 
5. Metoda Gradišek, šivilja 
6. Pepca J esenš·ek, uslužbenka 
7. Marija Kozlevčar, uslužbenka 
8. i:nž. Majicla Moj~kerc, !Pritpravn1ik, namest· 

nilk :vodje delegacije 
8. Magda Omahen, ·kemij . tehnik 

10. Marija Pav.Liha, med. sestra 
11. Vlasta Pajic, usnjar. tehnik 
12. Franc Peterlin, brusilec strojev 
13. Anton Poglajen, inštalater 
14. Anton Remec, delavec 
15. Anton Savšek, usnjar, vodja delegacije 
16. Martina Strman, šiv·ilja 
17. Majda šimenc, uslužbenka 
18. Jože Torner, delavec 
19. Ivan Trdin, usnjar. t•ehnik 
20. Jože Vidic, usnjar 
21. TatJana Vrhovec, krznarski krojač 
Iz temeljne organizacije združenega dela TO· 
VARNA USNJA šOšTANJ: 
l. Ivan Blaž~č iz samoupravnega jedra teh

nika 
2. Darko Burger iz samoupravnega jedra 

vodna delavnica 
3. Peter čas iz samoupravnega jedra teh· 

nika 
4. Ivan Dobnik iz samoupravnega jedra teh

nika (dodelava) 
5. Franc Gorčan iz samouprawnega jedra 

t·ehnika 



6. Anton Gregorc iz samoupravnega jedra 
vodna delavnica 

7. Jakob Gregorc iz sa:mouprawnega jedra 
OPUM 

8. Stanko Koren iz samoupravnega jedra lu
žilnica 

9. Jožica Miklavčič iz samoupravnega jedra 
dodelava 

10. Jože Rebernak .iz samoupravnega jedra 
skupne slu~be 

11. Jože Vertot iz samoupravnega jedra vod
na delavnica 

12. Rudi Zaveršnik iz samoupravnega jedra 
vege tab ii 

13. Marjan Zdolšek iz samoupravnega jedra 
splo·šne službe 

Iz temeljne organizacije zd·ruženega dela 
USNJE-PLAST, Ljubljana: 
l. Miro Homovec 
2. Franc Podbevšek 
3. Zdenko Gale 
4. Anica Uhan 
5. Janez Babnik 
6. Vera Casar 
7. Slarvko V1idmar 
8. Tatjana šušteršič 
9. Jože Kra.]j 

10. Adolf Tarmon 

Iz temeljne organizacije združenega dela MA
LOPRODAJNA MREžA, Ljubljana: 
l. špela Beseničar, administrator I 
2. Nada Jaramaz, nam. poslovodje 
3. Rajko Jurjevčič, prodajalec usnj. 
4. Rela Medic, krznarica 
5. Jovan Mi-šič, prodajalec usnj. 
6. štefka Osredkar, stroj. šivilja 
7. Franc Pirman, prod. referent 
8. Stana Rok, prodajalika 
9. Jožica Sirec, računovodja 

10. Metka šlmda, krznarica 
11. B.iserka žemva, prodajalka 

Iz temel.ine organizacije združenega dela IG
RAD-GRADBENišTVO, Vrhnika: 
l. Ignac Grom 
2. Liljana Gutnik 
3. Janez Gurelj 
4. Jože Jereb 
5. Ivan Komar 
6. Av.gust Kavčič 
7. Jakob Kor če 
8. Jože Miklavčič 
9. Ivan Mlinar 

10. Marta Nadlišek 
11. Janez Slabe 

Iz temeljne organizacije združenega dela IG
RAD-OPEKARNA, Vrhnika: 
l. Maks Albreht 
2. Franc Gregorka 
3. Janez Makovec 
4. Kristina Novak 
5. Janez Novak 
6. Angelca Novak 
7. Avgust Slabe 
8. Karol Suhadolnik 
9. Franc Vrhovec 

Cepljenje v lužilnici TOZD usnjarna Vrhnika 

Obisk tov. 
Albrehta. 
na Vrhtliki 

K~nec . Ipeseca novembra je naše podjetje 
obiskal dan predsedstva CK ZKJ tov. Roman 
Albreht. 
V sproščenem razgovoru s predstavniki druž
benopolitičnih organizacij v podjetju je be
se~a tekla p~edvsem o aktualnih gospodar
skih problemih doma in v svetu, o prihodnji 
ekonomski politiki ter o njenem vplivu na 
pogoje gospodarjenja. Predstavniki naše de
lovne organizacije •so ga •seznanili z uspešni
mi rezul•tati našega podjetja v zadnjih letih 
na ekonomskem .področju (proizvodnja, iz
voz), na področju integracij ter pri mzvoju 
samoupr::tvnih odnosov. Obenem pa so ga 
opozori'li tudi na sedanje ·težave, •ki nam ovi
rajo še uspešnej•še poslovanje. Pri ·tem so 
poudarili, da smo lalrko dosedanje rezultate 
dosegli predv.sem zaradi na!še pretežne .usme
ritve na zunanje tržVšče, da pa pri ·tem ne 
čutimo dovolj •ve]ilke podpore skupnosti. Pri 
tem, ·ko v zadn~em letu ne moremo govoriti 
o zvišanju cen v izvozu, je bila letos celo 
znižana dinans1kia spodbuda za naše i:zvozne 
izdelke. Močno so se povečali tudi razni stro
ški in obveznosti podjetja, predvsem pa go
rivo, zakonske obveznos·ti in OD, ki bodo v 
letošnjem letu večji kar za 2-3 milijarde. 
Dodatne velike stroške Ibo zahtevala tudi 
nova oprema, 'ki bo omogoči'La odpravo noč
nega dela žensk in obenem zagotovila večjo 
proizvodnost in .ka:kovostnejlše izdelike. S tem 
v zvezi je tov. Albreht poudaril, da bo izvo·z
no u•smerjeno gospodarstvo na vsak način 
treba spodbuja<ti, del te spodbude pa naj bi 
od federadje prevzele republike in tudi obči
ne, tako da bi bilo i,z•vo:mo gospodarstvo re
snično razbremenjeno vseh •tistih stroškov, 
ki jih mednarodno tržišče ne pri<znava. Glede 
vedno večjih obremenitev gospodarstva je 
bil na•š sogovorni'k mnenja, da se morajo 
tudi vse družbenopolitične in samoupravne 
.skupnosti organizira•ti tako, da bo njihovo 
delo čimbolj smotrno in bodo čim ceneje 
opravljale •svoje delo, ni•kakor pa porast nji
hovih sredstev ne sme napredovati hi.treje 
od samega gospodar.stva, temveč mora •vseka
kor biti manj·ša. V prihodnje bo treba dati 
bistven poudarek prav proi-zvodnim gospo
darskim organizacijam, saj le-te ustvarjajo 
presežno vrednost, brez 'katere ne morejo 
obstajati tudi ostale spremljajoče dejavnosti. 
Temu .primerno pa je treba prilaJgoditi tudi 
sistem de!Hve dohodka in nagrajev3Jllje v ok
viru delovnih organizacij, kjer je treba dati 
poseben poudarek proizvajalcem v neposred
ni proizvodnji, obenem pa tudi spod!bujati 
strokovne ik:adre in jih rplačati po njihovnih 
resničnih SIPOsobnostih. Prekini-ti je treba z 
nespodbudnim načinom nagrajevanja 
uravnilovko, tker ne -spodbuja k boljšemu in 
produktivnejšemu delu -ter zavira 'delo pred
vsem pri najsposobnej1ših Im!drih. Vsa ostala, 
predvsem socialna vprašanja, pa je treba 
ločiti od samega nagrajevanja in jih primer
no ter uspešno reševati na povsem drugi 
osnovi. 
Potem ko je .tov. Albreht podal neka.tera svo
ja staHšča v zvezi z reševanjem vedno bolj 
perečega problema nelikvidnosti, je bilo go
vora tudi o integracijah, ki so v našem raz
drobljenem gospodars·tvu nujne in potrebne, 

da se bodo podjetja z združenimi močmi 
usposobila za težak boj s konkurenco na 
domačem in še posebej na nujem trži·šču. Se
veda pa ne moremo .zato odobravati vsakih 
integracij , ki mnogokrat zaidejo tudi v s/kraj
nosti. Osnovno •vodilo vsake integracije mora 
biti ekonomsroa upravičenost združevanja, to 
pa pomeni, da .se delovne organizacije zdru
žujejo ·zato, da dosegajo združene bolj·še 
poslovne rezultate. Ena od teh oblik je zdru
ževanje podjetij i•ste •panoge z večjo delovno 
organizacijo z namenom, da se speciali.zirajo 
in dosežejo najustreznej-šo velikost proizvod
nje, ~kar jim omogoča doseganje najmanjših 
stroškov po enoti proizvoda. Delovne orga
nizacije, ki so .tako s•topnjo razvoja že do
segle, težijo predvsem k združevanju s trgov
skimi podjetji, ki · jih oskrbujejo s surovino 
ali pa si prek njih žele zagotoviti prodajo 
svojih i!.z:delkov. V tej smeri naj bi v prihod
nje is:k~.do integracijske družabnike tudi naše 
podjetje, saj je glede delitve dela ·že na zelo 
vi.so.ki ravni, povsem pa •je v usnjarski pa
nogi med naj-večjimi podjetji tako doma :kot 
v svetu. Dejansko vsa nalša integracijska pri
zadevanja v zadnjem času tudi že tež~jo k 
•takim ob.li·kam. 'Pri povezovanju proizvodnje 
in trgovine pa bo po besedah tov. Albrehta 
v prihodnje, obenem ,z reorgani-zacijo bank, 
potrebno zagotoviti, da .se bo resnično ves 
presežek vrednosti prelival nazaj v proizvod
ne delovne organizacije, takio da bodo .z njo 
resnično razpolagaH neposredni proizvajalci. 
Na koncu Je tov. Albreht •še poudaril, da mo
ramo vsi zavestno delovati v smeri nadalj
njega razvij•anja samoupravnih odnosov in 
nas občasne pomanjkljivosti ne bi smele od
vračati od zastavljenilh .nalog. Pristojni or
gani pa se morajo zavzemati in ski'beti za 
ustvarjanje .takih pogojev gospodarjenja, da 
bo gospoda·rstvo zadane naloge tudi lahko 
i•ZJpolni.I o. 

Nekatere bistvene 
• • 

novost~ ~z 

republiškega 
zakona o 
varstvu pri delu 

K. A. 

Skupščina SR Slovenije je na 6. seji zbora 
združenega dela, 16. oktobra letos, •sprejela 
nov z·aikon o varstvu pri delu. Kot vemo, sta 
poprej varstvo pri delu urejala temeljni za
kon o var•stvu pri delu ter republiški zakon 
o var·stvu pri delu. V vseh stopnjah, po uve
ljavitvi republiških ustavnih dopolnil •iz l. 
1971 in 1972, od priprave oziroma izdelave 
osnutka in predloga zaroona pa prizadevanje 
ni bilo usmerjeno le k ustavnemu usklaje
vanju in zajetju vseh pozi•tivnih prakitičnih 
iZJkušenj, temveč tudi k vsebi.nsko boljši ure
ditvi vars.tva pri delu. Veliko je bilo pri
pomb k predlaganim izhodi•ščem, predvsem 
da bi moral biti zakon natančnej•ši, zlasti za 
ureditev, naloge in odgovornosti sluŽJb za 
varstvo pri delu in da naj ne bi dopuščal 
tako »široke demokracije<< notranjemu ure
janju varstva pri delu v delovnih organiza
cijah. 
Seveda takšna ·Stališča niso mogla biti osvo
jena, ker nov zakon kot sistemski zakon ure
ja le splošna sistemska vprašanja, določno 
urejanje pa je glede na našo samoupravno 
ureditev prepuščeno samoupravne-mu ureja
nju v organirzJacijah združenega dela. 
Nov zakon o var,stvu pri delu zajema na
slednje: 
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-Določa temeljne pojme, vsebino in obseg 
varstva pri delu. 
- Ureja sistem za določanje in predpisova
nje skupnih in posebnih varstvenih ukrepov 
in določil. 
- Določa temeljne pravice, obveznosti in 
odgovornosti delavcev in njihovih OZD. 
- Nadzorstvo ob upoštevanju načel med
narodne pogodbe o inšpekciji dela. 
- Ureja vsebino in način vodenja evidenc 
ter sestavljanje poročil o stanju in proble
mih varstva pri delu. 
- V ,kazenskih določbah predpisuje denarne 
kazni za gospodavske prestopke in .prekrŠike. 
- V prehodnih in končnih določbah pa ure
ja veljavnost predpisov o varstvu pri delu 
,J.n samega zakona, ki je pričel veljati 30. dan 
po objavi v Ur. 1., delovne organizacije pa 
morajo v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega 
za.kona urediti varstvo pri delu v skladu s 
tem zakonom (torej to pomembno področje 
bomo moraH urediti z notranjimi akti naj
kasneje do 25. maja 1975). 
Izhajajoč iz 4. člena zakona ni več subjekt 
delovna organizacija, MARVEč DELOVNI 
čLOVEK SAM . .Delavci moramo medsebojne 
pr-avice, obveznosti in odgovornosti tudi gle: 
de organiziranja in delOIVanJa varstrva .pn 
delu urediti v SAMOUPRAVNEM SPORAZU
MU in drugih 'splošnih aktih, ·kot že določajo 
tudi nekateri členi v republi'š:ki ustavi. 
SEZNANJANJE Z VARSTVENIMI UKREPI 
IN NORMATIVI MORAJO DELAVCI VKUU
čiTI V ORGANIZACIJO IN VODENJE DE
LOVNEGA ·POTEKA. 
V opisih delovnih mest (te s~o pravkar pri
čeli opravljati v TOZD usnJarna Vl'hmka) 
MORAJO BITI določene vrste in stopnje ne
varnosti pri opravljanju del na delovnih me
stih ter naloge in odgovornosti, ki jih imajo 
delavci na delovnih mestih v zvezi z zagotav
ljanjem varnega delovnega okolja in varnih 
delovnih razmer. 
še naprej ostaja obveznost OZD, ?-a delav
ce prakHčno in teoretično usposa:blJ~ z.a _var
no opravljanje ·?-e1a in da v. usposobitvi IZV~: 
i a občasne preizkuse znanJa I·Z . v:arst~~- pll 
delu (rak za preizkus ne s~e biti dalJSI od 
dveh .Jet in to za delavce, kl neposredno op
ravljajo, vodijo in nadzorujejo del~, pri l~a
terih je večj•a nevarnost poskodb 111 zdrav
stvenih okvar). 
Dokler delavec nima potrebnega znanja in 
ustrezno opravljenega preizkusa, ne sme sa: 
mostojno opravljati, voditi ali nadzorovati 
del. 
Katera so delovna mesta z večjo nevarnosEjo 
za .poškodbe ali zdravstvene okvare "~ nasih 
TOZD, bomo predpisali v •J?-aših n~lVlh not
ranjih aktih .za varstvo pn delu. 111 to ~a 
osnovi opisa delovnih mest (sedaJ pa se se 
upombljajo določila pravHni!ka iz l. 1967). 
Za oprav.Jjanje takšnih del pa seve~a mpra 
imeti delavec ustrezne zdravstvei~e. 111 psiho: 
fizične sposobnosti, ki s~v ug_otavlJaJO v ~noti 
medicine dela v pooblascem zdravstve~I ~.e
lovni organ1zaciji in t? pre~ ra~po_reditVIJO 
na delo, kot tudi kasneJe ob IzvaJanJU obvez
nih periodičnih pregledov. 
Ker prištevamo naše OZD k tisti~, v kater~h 
so večje nevamosti za po~:kod):>e 111 obolenJ3i 
v zvezi z delom, moramo Imeti p_osebn? sl~z: 
bo za varstvo pri delu, v katen smeJO _bitl 
zaposlene samo osebe, k~ so na predpisa~ 
način strokovno usposoblJene za varstvo pn 
delu. Glede na to, da imamo več ~OZD, med 
njimi rtudi take, kjer trenutno mmamo de
lavcev, ki opravljajo izključno naloge ~ .po
dročja var·stva pri delu, •se bomo moral~ od
Iočiti in v nove samoupravne akte vnesti na
loge delavca, 1ki bo pooblaščen in odgovo~~n 
za opravljanje 'strokovnih nalog s p_od~OC)a 
varstva pri delu, oziroma za zagot'!-vlJanJe }:Z· 
polnjevanja varstvenih ukrepov m dolocil, 
seveda v okviru skupnih izhodišč in nalog 
službe vavstva pri delu v ozn-ruv. 
Nadalje so predpisana z·elo pomembna do
ločila, ki se jih v praksi premalo zavedamo: 
- Delavec mora opravljati svoje delo oziro
ma voditi in organizirati delo s tolikšno paz-
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Kadar je nujno potrebno posegati v ne
varna območja strojev, se moramo poslužiti 
ustreznih pomagal 

ljivostjo, da s tem varuje svoje življelllje in 
zdravje ter zdravje in življenje drugih (to se 
nanaša na delavce, 'ki delajo v skupinah, vod
stvena in vodilna delovna mesta). 
- Delavec ima praV'ico in obveznost uporab
ljati varstvene naprave ter sredstva in opre
mo za osebno varstvo pri delu po njihovem 
namenu, pazljivo ravnati z njimi in skrbeti, 
da so v brezhibnem stanju. 
- če delavec, kljub poprejšnjemu opozorilu 
nadrejene osebe, ne izpolnjuje varstvenih 
ukrepov in 'S tem ogroža svojo varnost in 
varnost drugih delavcev, ga mora pooblašče
ni vodja del odstraniti z dela, dokler delavec 
ne uporabi predpisanih sredstev in opreme, 
oziroma dokler .se ne ravna po predpisih var
stvenih ukrepov. Obenem je treba zoper ta
kega delavca uvesti postopek zaradi hujše 
krsitve delovnih obveZ~nosti. 
- Delavec je dolžan neposrednemu vodji 
del takoj prijaviti vsako pomanjkljivost, ok
varo ali drug pojav, ki bi lahko pri delu 
ogrozil njegovo varnost ali varnost drugih 
delavcev. 
- Nadalje ima delavec pravico, da lahko pi
smeno ali ustno zahteva, da odgovorni dela
vec poskrbi za izvedbo varstvenih ukrepov, 
če pa se njegovi zahtevi ne ugodi, lahko vloži 
zahtevo pri organu OZD za zadeve varstva 
pri delu, hkrati pa se lahko obrne na pri
stojni organ inšpekcije dela z zahtevo, naj 
izda ustrezno odločbo. 
- Nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona 
in drugih predp1sov, ukrepov in normativov 
opravljajo inšpekcije dela (naša delovna or
ganizacija sodi pod nadzor republiške in
špekcije dela). 
- Po tem zakonu mora OZD voditi ev1den
co o rezultatih periodionih preizkusov !ke
mičnih, bioloških škodljivosti in mikrofilme, 
o periodičnih pre1zkusih delovnih pripmv in 
naprav, o pregledih in preizkusih sredstev in 
opreme .za osebno varstvo pri delu, o preiz
kusih znanja delavcev glede usposobljenosti 
za vamo delo, o delovnih mestih z večjo ne
varnostjo poškodb in zdra:vJS1Jvenih okvar in 
o delavcih, razporejenih na taka delovna 
mesta, oziroma dela, o Zidravstvenih pregle
dih delavcev, o poškodbah in obolenjih de
lavcev, ki so posledica nesreč pri deiu ali 
poklicnth bolezni ter o vzrokih nesreč pri 
delu (OZD mora takoj obvestiti organ inšpek
cije dela prve stopnje o v·saki smrtni nesre
či, kolektivni nesreči, hujši nesreči pri delu 
tudi pristojni organ javne varnosti). 
- V kazenskih določbah zakona o varstvu 
pri delu (v sedmih členih) so predpisane de
narne kazni, taiko za ·delovne organizacije, 
kot tudi za odgovorne osebe, ·ki niso majhne. 
Kazen za gospodarski prestopek (za odgovor
no osebo SOO do 15.000 dinarjev) je povsem 
na ·novo predpisana. Namen take kazni je, da 
se zaostri odgovornost za tako imenovane 
poprejšnje varstvene ukrepe, ki so bi.stvene-

ga pomena za celoten sistem varstva pri 
delu. 
- ·Inšpektor dela lahko takoj na licu mesta 
kaznuje z mandatno kaznijo: 
a) Odgovorno osebo OZD s 100 dinarji in to 
v primeru naslednjih kršitev: 
- če dopusti, da se dela, ki bi se morala 
opmvljati pod nadzorstvom, oprarvljajo brez 
nadzor·stva ali se ne opravljajo ta:ko, ·kot do
ločajo predpi,si o va11stvu pri delu, oziroma 
navodila proizvajalca za določeno delovno 
pripravo ali napravo. 
- če pri delu ne zago1Jovi uporabe predpisa
nih sredstev in opreme za osebno varstvo pri 
delu. 
- če ne poskrbi, da •SO delovne priprarve in 
naprave v brezhibnem ·stanju in da se upo
rabljajo namensko. 
- če dopusti, da deLavec dela pod !Vplivom 
alkohola. 
b) Delavec v OZD s 50 dinarji (v prejšnjem 
zakonu mandatna kazen neposredno za de
lavca ni bila predpisana), če 1kljub poprejš
njemu opozorilu ne uporablja namensko 
sredstev in opreme za osebno varstvo pri 
delu ali če namerno odstrani z delovne pri
prave varnostno napravo. 
Od nas vseh je odvisno, kako se bodo dolo
čila zakona o varstvu pri delu upoštevala pri 
vsakodnevnem delu na vseh delovnih mestih. 

P. P. 

Pravilnik o 
odgovornosti 
(posebne značilnosti) 

(nadaljevanje) 

V zadnjem sestavku, v katerem smo obrav
navali novi pravilnik o odgovornosti, je bil 
poudarek zlasti na obveznostih delavca, na
čelih postopka za ugotavljanje kršitev delov
nih obveznosti in kršitvah samih. Danes pa 
si poglejmo postopek . sam. 
Postopek za ugotavljanje kršitev uvede vod
ja oddelka na predlog katerega koli delavca 
v delovni organizaciji. Nato vodja splošnega 
sektorja v pripravljalnem postopku zbere 
vse dokaze, ki so potrebni za ugotovitev de· 
Iavčeve odgovornosti. Delavec se zasliši in že 
pri zaslišanju si lahko vzame pooblaščenca, 
ki mu pomaga pri zbiranju razbremenil-nih 
dokazov. 
Ko vodja sp1ošnega sektorja na podlagi pri
pravlj<alnega postopka ugotovi, da so podani 
pogoji za uvedbo obravnave, mora poslati 
predsedniku kom1sije za ugota:v.Ijanje kr-šitev 
delovnih obveznosti zahtevo, da •se opravi 
obravnava. 
Obravnavo vodi predsednitk komisije, ki mo· 
ra najprej ugotoviti, ali so prišli vsi povab· 
ljeni, in če niso, se prepriča, ali 'so bili 
ustrezno povabljeni in ali so opravičili svoj 
izostanek. 
Predsednik komisije skrbi ves čas med ob
ravnavo, da se navedejo vsa odločilna dej
stva, ki so potrebna, da bi ·Se ugotovilo de· 
j·ansko stanje, ki je pomembno za odločbo. 
Najprej pa mora podati potek pripravljal
nega postopka, delavca pa p01Vab.iti, da 'l?o.':e 
.svoj zagovor. Nato pa predsedmk komlSIJe 
zasliši priče. · 
Ko se ugotovi, da so bili podani vsi predla
aan:i dokazi in da ni potrebno podajati novih 
dokazov, predsednik konča dokazni postopek 



in komisija odloči o delavčevi odgovornosti 
in o izreku ukrepa. 
Komisija odloča ·s •sklepom, in sicer: 
1. ela se cleJa.vec oprosti ·odgo-vornosti za oči
tano kršitev delovne obveznosti, 
2. da zavrne predlog za uvedbo postopka za
radi ugotavljanja ·kršitev delovne obveznosti, 
3. da zadevo odstopi drugemu pristojnemu 
organu, 
4. ela je delavec odgovoren za očiltano kr·šitev 
delovne obveznosti in mu izreče ukrep. 
če komis·ija spozna, da je predlog za uvedbo 
post·opka zaradi ugotao.rljanja kršitev delov
nih obvezno·sti utemeljen, na podlagi oprav
ljenega dokaznega postopka ugotovi, da je 
delavec •kriv in odgovoren za očitano kršitev 
obveznosti. 
Kadar je ugotovljena kršitev delovne obvez
nos·ti maj.šega pomena za interese delo•vne 
sikupnosti in kadar .se ugotovi, da je delavec 
storil tako 1kršitev iz majhne malomarnosti, 
lah!ko komisija odloči, da je delavec !kriv 
očitane kršitve delovne obveznosti, ne izreče 
pa mu ukrepa. 
Ko se ugotovi, da je delavec .kriv, se mu 
i ·zrečejo naslednji u'krepi: 
l. opomin, 
2. javni opomin, 
3. začasna razporeditev delavca na drugo de
lovno mesto, največ za dobo enega leta, 
4. odstavi.tev delavca ,z vodHnega delovnega 
mesta, 
5. prenehanje lastnosti delavca v združenem 
delu zaradi rtakšne kršitve obveznosti, s ka
tero huje krši skupne interese drugih delav
cev ali temeljne organizacije. 
Ukrepi iz 3. do 5. točke prejšnjega odstaVIka 
se lah'ko izrečejo samo za hujšo 'kršitev de
lovne obveznosti. U!k:rep iz 5. točke se lahko 
izreče tudi pogojno tako, da se odloži izved
ba izrečenega ukrepa za čas, ki ne sme biti 
daljš.i od enega leta, s pogojem, da se .ta u
krep ne bo izvedel, če delavec v tem času ne 
bo .storil nove kr·šitve delovne obveznosti. 
Izrekanje drugih ukrepov ali kazni ni dovo
ljeno, lahko pa jih v posameznih pos•topkih 
komisija, oziroma pristojni organ, i.zreče po 
večkrat. Pri odmeri ukrepa je .treba upošte
vati vse okoliščine, ki obremenjujejo in raz
bremenjujejo del31Vca, pri tem pa de treba 
zla•sti upoštevati težo !kršitve delovne obvez
nosti in njene .posledice, 'stopnjo delavčeve 
odgovornosti, okoliščine, v katerih je bHa 
kršitev storjena, prejšnje delo in vedenje de
lavca, pomen njegove dejavnosti itd. 
Na podlagi sklepa komisije se izda odločba, 
ki jo je treha izdelati naj-kasneje v 15 dneh 
po sklepu komisije. 
Odločbo je treba vročiti: 
l. delavcu, zoper katerega je vročen ukrep, 
2. upravičenemu predlagatelju po·stopka, 
3. direktonju, 
4. poobiaščencu delavca, zoper 1katerega je 
bil izrečen ukrep, 
5. kadrovs1ki ·službi delovne organizacije, 
6. v per·sonalni sp.iiS delavca, zoper katerega 
je bil izrečen ukrep. 

(Se nadaljuje) 

V kr::.nw·ski delavnici TOZD - Usnje-plast 

Zakaj se predlaga 
•v 

zman1san]e 
~·alanter~jske 
proizvodnje 

v 

Ln poveeanje 
usnjene konfekcije 

Obrat usnjene galanterije se je razyil v pro
storih bivšega podjetja Rožn]k v Ljubljani. 
S proizvodnjo je :začel zadnje mesece leta 
1971. Proizvodni program je ·predvideval, da 
bodo vsi izdelki izključno iz usnja in vi·soke 
lmlwvos.ti. Tedaj je 'kolektiv štel 66 oseb. 
V letu 1971 .je bi'lo indelano iz 2339 m 2 usnja 
7700 drobnih artiklov in pasov 
2800 torbk in potovalnih artiklov 
Proizvodnja se je vsako leto •povečala. Lani 
.je •bilo -izdelano 
75.300 drobnih arHklov in pasov 
36.300 torbic in potovalnih artiklov 
P.orabHi •So 33.235 m 2 usnja. število zapo-sle
nih je bilo poprečno 89. 
žal celotne proi,zvodnje nismo mogli sproti 
prodati in zaloge 'So ·Se začele nabirati. Ker 
pa so tol'bice izrazito modnega pomena in 
hitro zastarijo, smo jih bili že nekajkrat pri
s.iljeni ra·zprodajati po nižjih cenah. Popolno
ma jasno je seveda, ela je v določenih pri
merih •prišlo do znižanja cen tudi zaradi sla
be 'kakovosti i·Zide1ka ali ;pa tudi usnja sa
Inega. 
Doslej je obrat galanterije vsako leto za
ključH poslovanje z negativno bilanco. 
Ob analizi stroškov poslovanja ugotavljamo, 
da ima galanterija na svoj obseg poslovanja 
preveč vezanih obratnih sredstev. Vseskozi 
so .zelo problematične velike zaloge usnja in 
predvsem okovja, za katerega vemo, da je 
izrazito odvisno od mode. Po oceni je precej 
okovja •takega, ki ga ne bo mogoče uporabiti 
v prihodnji proi•zvodnji. 

Odločitev za nakup ni samo cena izdelka, 
pač pa tudi preizkus velikosti in uporabnosti 
Trgovina - TOZD - Maloprodaja v Ljub
ljani 

Danes lahko ugotavljamo, ela je sedanji ob
seg proi·zvodnje prevelik in da trg tako veli
kih količin precej dragih artiJklov ne bo pri
\'Zel. Prodajamo izključno na domačem tržiš
ču, za acaterega pa lahko trdimo, ela se kup
na moč, vsaj za tovPstne artikle, iz dneva ,. 
elan slabša. 
Na osnovl rezultatov poslovanja v 11 mese
cih lahko pričakujemo, da bo ,]etos galante
rija zaključila pos.Jovanje z nekaj milijoni 
st. din dobička, ab istoč<~snem mnogo bolj
šem rezultatu usnjene konfekcije. Prav za
radi mnogo bolJših rezuhatov, 'ki jih dose
gamo že nekaj let pri usnjeni .J<Jonfekciji, sm? 
začeli misliti, da bi obrat galanterije zmanJ
šali in povečali obrat !konfekcije. Posebno pa 
je k tej odločitvi pdpomogla ugotovitev ko
i11erciaine službe, da obstajajo možnosti, ela 
bi lahko pmdali mesečno 10.000 kosov us
njene konfekcije, in to predvsem na i•no.zem
skem trgu. Predvidevamo, da bi se z izvozom 
konfekcije povečal i.zvoz za čez 1 milijon 
dolarjev. 
Po ra•zi:skavah doma in po predvidevanjih 
naših poslmrnih par~'~1erjev narašča. -int~re~ 
za usnjeno konfekciJO, ker 1se proizVaJalci 
v zahoclnih državah usmerjajo na uvoz kon
fekcije, ,ker pri njih naraščajo proizvodni 
stroški predvsem zaradi visokega deleža. vlo
ženega dela, ki :je najbolj v porastu. UsnJeno 
konfekcija imamo takorekoč ved:no p_roda~1o 
za 6 mesecev naprej, medtem ko Je pn usnJe
ni galanteriji pr-odaja 'Še zmeraj velik pro
blem. 
Predvidevamo, naj bi se nova •konfekcija raz
vila v prostorih sedanje galanl!erije, za .kar 
bi bilo potrebno vložiti določena finančna 
sredstva .za adaptacijo in nabavo ~strojev. Ob
rat galanterije pa bi preseHli v prostore, kjer 
je sedaj prodajno skladišče. Groba ocena 
kaže, da bi ta prostor zadoščal za približno 
polovico manjšo proizvodnjo, kot je letoš
nja. Proi,zvodnja galanterije naj bi ostala v 
mejah, da bi po'krivala predvsem potrebe 
las·tne trgovske mreže, ki jo 'Še vedno širimo. 
Seveda bodo morali biti i•zdelki · res kakoc 
vostni in modni, da bi jih lahko vnovčili. 
Ocena poslovanja za zmanj,šano galanterijo 
·sloni predvsem na tem, da bodo izdelki ka
kovostni, da bodo sproti prodani, da bo manj 
vezanih obratnih sredstev, da bo dosežena 
boljša proizvajalnost, da bo manj režijskih 
delavcev itd. 
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Pred\·i:deva se, ela se bodo lahko ·delavci, ki 
dela,jo sedaj v ·Obratu galanteriJe, brez po
sebnih težav preusmerili v proi.zvodnjo usnje
ne .konfekcije, ·ki je v veliki meri <Sorodna 
z usnjeno galanterijo. 

P. G. 

Predstavniki sinclikaluih organizacij vseh 
TOZD in SSS so se na l. seji konference 
OZD-IUV konstituirali ilz dogovorili za na
daljnje delo 

Odbor delavske 
kontrole v 
org·a n~zac~j ~ 
združenega dela 
IUV pred 
konstituiranjem 

Odbor delavske kontrole na ·ravni organi
zacije :ljdruženega dela -IUV .sestavljajo pred
sedniki odborov delaVIske kontrole iz vseh 
TOZD v IUV, in sicer: 
Leopold RC!!puš iz TOZD usnjarna Vrhnika 
Brane Gorjup tiz TO:OD usl.lljarna šma,rtno 
Stane Navodni!k iz TOZO tovarna usnja šo-

štanj 
Vlado Plevnjak iz TOZD malaprodajna mreža 
Franc Bolldin i,z TO:OD usnje,plas<t 
Franc Caserman iz TOZD lgr.ad-gradbeniš bvo 
Anton No\ak iz TOZD !grad-opekama 
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Kako smo poslovali 
v novembru 1974 

P1·oizvodnja 

TOZD Usnjarna V1·hnika 
usnja'l:na - izdelano 212.373 m~ usnja 
ščetinama - izdelano 7.072 kg sort. ščetin 
kant. usnja - porabljeno 3.967 m" usnja 
usnjena 
galanterija - porabljeno 2.336 m" usnja 

TOZD Usnja1·na šmartno 
usnjarna - izdelano 66.605 m 2 usnja 
krznarna - izdelano 16.400 m~ usnja 
Krznena konfekcija porabljeno 3.093 m" 
usnja 
usnJena konfekcija - porabljeno 7.116 m~ 
usnja 

TOZD Tovarna usnja šoštanj 
usnjarna - .izdelano 95.927 m~ usnja 
usnJarna - izdelano 63.634 kg usnja 
usnJena l~onfekcija - porabljeno 5.101 m" 

odšli: Jože A1nbrož, Janez Berdaj!S, Mar.tin 
Gololb, Karla Groboljšek, Ivanka Kajtna, 
Frančiška 1Poti,sek, Anton Sinigoj, 
vojaški rolk je šel služit Peter čož, 
Anton Ilovar pa je bil upokojen; 
c) TOZD lgrad Vrhnika: 
- gradbeništvo: 
Priš;li: nihče 
s služenja \·ajaškega mka se je vrnil Zulfer 
Ružnic, 
odšli: Ismail Aziri, Rade Mi1kac, Ana Pu:ni'k, 
Drago Vujinovic, 
voja,Šiki rok je šel služit Aloj,zij Berginc; 
cl) V TOZD lgrad Vrhnika {opekarna), Usnje 

plast in maloproclajna mreža v Ljublj~·ni, 
ni sprememb. J. B. 

usnja 1/ALF.NTINA RODič FRANC MIKUž 

TOZD IGRAD 
opekama- izdelano 629.900 opečnih enot: 
Fakturirana realizacija 
TOZO usnjarna Vrhnika 
TOZD usnjarna šmartno 
TOZD Tov. usnja šoštanj 
TOZD Igrad 
TOZD Usnje-plast 
TOZD maloprodaja 
Skupaj 

Izvoz - dolarjev 

N din 37.495.303 
N din 20.030.625 
N din 7 .20Jl.488 
N din 3.631.783 

N din 19.731.118 
N din 5.212.3Q8 

N din 93.352.625 

TOZD usnjarna Vrhnika S 726.517 
TOZD usnjarna šmartno :j; 89.732 
TOZD Tovarna usnja šoštanj S 106.278 
Skupaj S 922.527 
V oktobru smo ugotovili, ela so posLovni re
zultati izredno ugodni. Za november pa lah
ko trdimo, da so .zelo neugodni in pod me
sečnim poprečjem, tako v proizvodnji, ifak
turirani reabzaciji in tudi v i21vozu, kar nam 
pokažejo navedeni podatki. P. G. 

Prišli - odšli 

V mesecu novembru se je v Industriji usnja 
Vrhnilka zaposlila 18 delavcev, 32 delavcev 
pa je prenehalo delati 
a) TOZD usnjarna Vrhnika: 
prišli: Miljiklo Alleksandric, Branko Gl'dadol
nrk, Slavica Guzelj, Jozo Kovačevic, Cojko 
Krukavka, Nenad Majkic, Jože Marolt, Milija 
NikoliC, Osman Omahic, štefan Petrmnčič, 
s služenjem vojaškega mka sta se Vlt'nila 
Andrej Florjančič in Blago Spalevic, 
odšli: Marija Ansov, Nataša <Dobič, Marjan 
1 vanušič, Bdgiota Kavioič, Pwel Lukan, Ana 
Orel, Karol ·Pišek, Va!lentina Rodič, Radenko 
Stojnic, Marinka Urankar, Dragomir Vasi
ljevic, 
vojaški mk so šli slU!žit: Iztok Fabjan, Dušan 
Kovačič, Ludv1k Stanov.n~k. 
V 9kupnih s,tro'lwvnih .s'LuŽlbah se je zaposlila 
Marija Brečič, vojaški rok pa sta šla služit 
Dušan De Gleria in Stane Sternen; 
b) TOZD usnjama šmartno: 
prišli: Ruža LaziC, Anton ·Pavlin, Franc ,Pod
logar, Jožica Sirec, 

MILAN BOžANič - Predsednik sindikalne 
konference OZD-IUV 

Naši 
upokojenci 

l. novembra je bila upokojena de lavka Va
lentina Rodi:č, rojena 11. feb11Uarja 1919, z<J
poslena od 2. 6. 171, 

Upokojenci pred vhodom v TU.6 

In • memorLam 

28. nov.embra je po dolgi in hudi bolezni 
na Vrhniki umd upokojenec Jože šušterš:i.č, 
rojen 12. maja 1923. 
V naši delovni or-ganizaciji je 1bil zaposlen 
od 27. l. 195<3 do 31. l. 1962, ko je lbil zaradi 
bolezni poslan na pokHono rehabilitacijo, 
s l. 7. 1963 pa je <bil upokojen. 
Družini .in •Svoj•cem pokojnika izrekamo iSikre
no sožalje. 



zaradi Uipo'kojitv.e ,pa je ,prenehal delati tudi 
Franc M1kuž, 1rojen 27. januarja 1915. Za
poslen je lbi1l od 3. 12 . .1951 do 20. 10. 1961 
ko je prenehal delati po lastni želji, s 26. 6: 
1962 pa se je ponovno zaposlil. 
Obeana •tovarišema se zahva1ljujemo ·za dol
goletno sodelovanje ·ter j.ima želimo še mno
go . srečnih in :zdravih let v zasluž.enem po
koJu. 
Praznova.U bodo 
- vrhniški upokojenci: 

Alojz Bregar 
Neža Ficko 
Neža Jesenovec 
Anton Krašovec 
F>rancka Marolt 
Franc Mikuž 
Ivanka Nagode 
Anton ,P,lahtar 
Antonij a ·Pur kart 
Ma11ija štibelj 
Marija Umek 
Franc Verb1č 
Tonaka Zimšek 
- šmartinski upokojenci: 

let 
75 
54 
73 
63 
55 
60 
61 
86 
65 
69 
60 
65 
55 

Iet 
Gizela Bizjak 71 
Mar·ti.n Fortuna 69 
Anton Izgoršek 68 
Alojz Jesenšek 65 
Ivan Maček 69 
Bruno .Petr1č 68 
Franc <Povše 43 
MaPtin .Prelogar 63 
Vaso Radovk 88 
Atbina Vogrinec 64 
- urpolkojenci Igrada: 
Stanko Mau:r~i 66 
V<sem s'lavljencem naše iskrene čestitke! 

Varčevalna 

akcija 
v tovarni 

v 

J.B. 

usnja Soštanj 

~ek.ako vzporedno s sprejetjem novega pra
VJlmka o OD v Tovarni usnja šoš•tanj je bila 
s strani v-odstva dana pobuda za pospešeno 
varčevalna akcijo. Nujno je bilo •treba izrav
nati porast številnih stroškov zaradi splošne 
inflacije, ker se cene naših gotovih izdelkov 
niso nič povečale, oziroma smo jih bili pri
morani zaradi težkih tržnih razmer pri ve
getabilnih irz.delkih celo znižati. 
Prvi ukrep, ki ga je sprejela celotna OZD se 
~e n~našal na pove~anje. storilnosti. Spr~jet 
Je bil nov akordm cemk z v poprečju za 
7 % vi·šjimi normami. S tem naj bi se izrav
nala vi·šJa masa OD, izplačana po novem pra
vilniku. Za izravnavanje povečanja ostalih 
stroškov in za dosego sprejemljivih finanč
nih rezul1atov pa samo •ta ukrep ne bi .za
doščal. Zato se je začela škoka akcija ,zbi
ranja ·predlogov varčevanja. V•si vodje <Služb, 
oddelkov in izmen (razširjeni kolegij TUš) 
so bili pozvani, da pripravijo varčevalne 
predloge, vsak za svoje področje. Prav tako 
so bili na sestanku OO ZK TUš povabljeni 
k sodelovanju v tej akciji vsi člani ZK, ki 
so nato sklenili, da bo izpolnjevanje varče
valnega programa, sestavljenega na osnovi 
vseh zbranih predlogov, postalo ena njihovih 
temeljnih nalog. Dne 2. decembra 1974 je bil 
nato predlog programa varčevanja gotov in 
pripravljen, da ga delavski ·svet TUš preuči 
in potrdi na svoji prvi seji dne 9. 12. 1974. 

Iz vegetabilnega oddelka TOZD -TUš 

Od tega dne je ta program zakon za vse 
člane kolektiva TUš. 
Naloge ~n zadolžitve v •tem programu so 
stvarne .m. za. v·s~ko od nji:h s? poimensko 
naved.<-:,r:u tlstl, ·kr so odgovorm za njihovo 
uresn1c1tev. 
Na prvem mestu •je v programu obravnavan 
operativni načrt. Za v.sak posamezen obrat 
~o ·n~~tet~ vsi dejavniki, iki lahko vplivajo na 
JzbolJsanJe rezultatov. Za dosledno izvajanje 
le-teh pa >SO poimensko ,zadolženi vodje. 
Nato je obra vnavana problemati<ka komer
ciale. Obsega 7 toč·k, •ki naj bi bile osnova 
učinkoviteJši komercialni poli<tiki, ta<ko pro
dajni kot nabavni. 
Veliko lahko pričakujemo tudi od smotrnej
še organi·zacije v proizvodnji, ko bo priprav
ljen izračun potrebne delovne •sile za sedanji 
proizvodni program, in od uvedbe pisanja 
dnevn1kov v neproizvodnih slu~bah. Dnev
niki bodo os·nova za nadzor režilje in z nji
hovo pomočjo bomo laže odkrili možnosti 
kje in kak-o jo zmanjšati. Zaradi boljšeg~ 
nadwra organiziranosti proizvodnje se je s 
l. decembrom uvedlo ločeno pi:sanje normi
ranih ur in obratnih režijskih ur za vse de
lavce, ki delajo na normiranih del-ovnih me
stih. Posebej so omenjene tudi nadure, za
radi katerih j.e bil izdan tudi službeni nalog. 
število nadur naj bo čim nižje; morajo se 
vnaprej načrtovati in nadzovovati, .tako da 
bo učinek il:eh draŽljih ur res kar največji 
Zadnje poglavje programa pa obsega vrsto 
manJših varčevalnih ukrepov, ki pa predstav
ljajo ·kot celota kar precejšnjo rezervo. To 
.so varčevanje z vodo - tehnološko ali •pitno 
- varčevanje z elektriko in sploh z eneregi
jo, s pisarnišk~m materialom itd. 
Najboij zanimiv -in poučen je prikaz izračuna 
izgube časa zaradi nepravočasnega ·prihaja
nja na delovno mesto, prez;godnjega odhaja
nja na malico ali ob koncu delavniika v sla
čHnioo. Ob izračunu, da vsakdo od 600 za
poslenih v podjetju izgubi na ta način 25 
minut dnevno, pomeni to mesečno 5500 ur, 
od tega 4030 ur -iz neposl'edne proizvodnje. 
če bi te ure iz;koristili kot delovni čas , bi 
iahko izdelali približno 11.000 m 2 usnja več 
na mesec. če <Spremeni·mo število ur v šte
vilo delavcev, v1dimo, da izgubimo pri po
prečnem OD 3.670 din bruto ·kar 113.770 din. 
Pri celotnem dohodku pa izgubimo 385.000 
din mesečno. Razen tega pomeni to tudi iz
pad 31 del-avcev pri sedanjem pomanjkanju 
delovne si.Ie. 
Program se je že začel izvajati. Kaže, da je 
prav omenjeni i•zračun tudi marsikomu odprl 
oči, ker se je disciplina pri ddhajanju na 
malice in v slačilnice že nekoliko izboljšala. 
čez mesec ali dva pa bomo lahko pri mnanč
nih rezultatih tudi kritičn-o ocenili, koliko 
so naši ukrepi učinkoviti in vredni. 

M. V. 

Pogled na novi DOM POCITKA - v ospredju 
kotlovnica (za Vrhničane že skoraj udarna
čeno poimenovanje »VRHNišKI CAPKE
NEDY«) 

!gradovi 
objekti 
v letu 197 4 

Ob koncu vsakega leta naredimo kratek pre
gled našega dela. ~·a,ko )~ bilo :tudi prejšnji 
mesec, ko smo •pnpravrh nekaJ ·podatkov o 
tem t~ko,_ da ~r;r1o nekaj teh objektov tudi fo
~ogr~.frral!. Br~r so tudi pr.imeri, ko nismo 
rmeh ~n?znost1 za to, ali pa smo jo pozabili. 
P~ zacmmo kar pri prvem večjem objektu 
kr smo ga dogradili lani. · ' 
-:- Sta~ov~nj.~ki ·~lok. »B 1<< na. Klisu je ob
Jekt s se~·trm1 et:=tz~r: klet, pntličje in štiri 
n~dstropJa. V nJem Je ·Skupaj 32 stanovanj, 
k1 pa mso vsa enaka. Razlikujejo se namreč 
po številt~ sob, in s~ce::: enosobna, eno in pol 
~obna, pn dv·?sobmh rn. troso~nih pa ·sta lo
cena po dva. trpa: SkupaJ pet .tr•pov stanovanj. 
V za.s~t:ku Je brlo v bloku predvidenih več 
r~anJs~h iJ?roSt~n·ov, potem pa se je spreme
~rlo, ker_J~ VOJn:=t pošta 2057 iz Ljubljane, ki 
Je g.lavm mvestrtor, zahtevala čim več dvo 
in večsobnih stanovanj. Le-ta smo prodajali 
pri.pravljena za vselitev, brez opr·eme razen 
v kuhinji, kjer je oprema že v;grajena' razen 
hladilnika. ' 
Do se~aj so v•seljena že vsa st·anovanja, le 
v kletr Je prazno eno enosobno in eno eno 
in pol sobno stanovanje. 
- <?brat družbene prehrane IUV je bH do
graJen vzporedno z blokom »B 1<<. Uporab
ni·~om je n~ voljo veliika kuhinja s pomožni
ml proston, kot so shrambe in skladišča 
hladilnica, jedilnica bo Iahko spl'ejela 70 Iju~ 
di. V okviru objekta pa so še ·klubski prosto
ri za razvedri:lo, bife, knjižnica in tenise. Na 
prostem je zgrajeno tudi moderno balinišče 
ter ostala zunanja ureditev, kot so zelenice 
in pa.Pki, 1kar da lep pogled na objekt z v.seh 
zornih kotov. 
- Dom upokojencev je v končni stopnji 
gradnje. Gmdbena dela so končana razen 
zunanj.e ureditve. 
Dom ima zmogljivost 120 poste1j za oskrbo
vance in to v različnih tip1h sob, •ker se ločijo 
po štev,ilu postelj. Naj·več je dvo in tropo
steljnih sob, poleg tega pa •so v objektu eno 
in štiriposteljne sobe. Ti prostori so razpo
rejeni predvsem v nadstropjih, v pritličju pa 
le v južnem tmktu. 
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Gradnja bloka iz sredstev solidarnostnega 
sklada 

Poleg sob so upo'kojencem na voljo še čajne 
kuhinje, razgledna terasa ter v tpritličju veli
ka jedilnica ~s toči1nico. Gospodm_;ski prostori 
so razporejeni v pritl:ičju, v severnem traktu. 
To je tako imenovan nizki del, kjer so razne 
shrambe, skladišča, velilka ·kuhinja, hladitlni
ce, kotlovnica .za centralno .kurjavo, prostor 
za cisterno, garaža, pralnica z namakalnico 
ter ostali manjši ,prostori. 
Dom upo-kojencev ·ima kot prvi objeM na 
Vrhni:ki tudi dvigalo, preclv,sem namenjeno 
bolnikom. 
- O novi opekami v Sinji Gorioi je bilo že 
precej napism1ega in upamo, da bo v teku 
gradnje še. 
- Nasproti Industrije usnja VrhnHm so za
čeli graditi ~solidarnostni blok, ki je dobil 
ime po tem, ker bodo v njem 'stanovali ljud
je, ki so dobili stanovanja iz solidarnostnega 
sklada občine VrhnHm. 
Objekt je v gradnji in bo predvidoma dogra
jen .septembra 1975. leta. Blok je sestavljen 
iz treh, z možnim 'širjenjem ločenih delov. 
Dva dela bosta imela pritličje in 3 nadstrop
ja, en elela pa pritličje in štiri nadstropja. 
O poteku gradnje bomo še poročali v nasled
njih številkah. 
- Na Klisu, poleg bloka »B 1«, ~so začeli 
graditi tudi poslovno 'stanovanjski blok »A«. 
Do sedaj je .že zabetonirana temeljna plošča, 
kmalu pa se bodo pri,kazali tudi obrisi zidov 
bodočega objekta. 
- V letu 1974 tsmo odprli nov, lastni pesko
kop v Podčelu, ?.!gradili smo nekaj posamič
nih stanovanjskih hi1š. Opravili smo nekaj 
manj-ših popravil in adaptacij na objektih na 
Vrhniki in okolici, v Zaplani so bile dokonča
ne štir.i vikend hišice za Poklicno kovinarsko 
šolo itz Kopra, udeležili smo se pa tudi soli
darnostne ak~cije za odstranitev posledic po
tresa na KoZijanskem. 
Upamo, da bomo o delu Igrada v naslednjih 
letih še slišali. K. M. 
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Naš portret 
Franc Lazanski 

FRANC LAZANSKI je bil rojen 23. decem
bra 1938 v vasi Poniikv·e pri Brežicah. V za
četku leta 1941 ga je že 1kot otroka pritZadela 
vojna, saj so Nemci izselili vso druži-no v šle
Ziijo, kjer so ostali do :konca vojne, tako da 
Je prvi razred osnovne šole oprav-ii v Nem
čiji. Po vrni-tvi v domači kraj je obiskoval 
osemletko in se kasneje izučil za ·kovinostru
garja. Zaposlil se je v vojaški tovami v Bre
gani, po odsluženem 3-letnem vojaškem roku 
pa v Kovinarski na Vrhni~ki, v Augsburgu v 
Nemčiji za dobo 2 let in pol, od leta 1965 pa 
je v IUV, lvjer dela kot kovinostrugar v stran
ski dejavnosti. 
že nekaj let je aktiven član DS in drugih 
družbenopolitionih organizacij, v zadnjem 
času pa je član delegacije za SO Vrhnika, 
v tovarni pa predsednik samoupravnega jed
ra stranske dejavnosti. O ,svojem de1u in de
lu svojih tovarišev nam je odgovoril na ne
kaj \npraša:nj. 
l. Kot predsednik samoupravnega jedra nam 
morda lahko kaj poveste o delu tega organa? 
Sestanki samoupravnih jeder so ponavadi 
zelo živahni, prav zato, ker delavci zelo ak
-tivno :sodelujejo pri razgavoru. Predvsem jih 
zanima gospodarjenje podjetja, prodaja, ka
kmrost izdelkov, izvoz in odvajanje sredstev 
občini, republitki in zvezi. Prav ta odvedena 
sredstva so po menju vseh 'soraz·merno vi
soka. žal imamo časa za vse te razpra·ve so
razmerno malo (od 6. do 6.25 ure) pa se zato 
večkrat ne moremo do .kraja pogovoriti o 
vsej problematiki. 
Prav v zadnjem času, ko se je spDejemal sta
tut podjetja in druge novosti, so bili pogo
sto J.zneseni tuji in delavcem težko razumlji
vi novi izrazi, zato smo se tu dalj časa po 
nepotrebnem zadrževali. Mnenje 'Vseh delav
cev pa je, da je ta način obveščanja zelo po
zitiven in ga moramo tudi naprej obddati 
in na vsak način še izpopolniti. 
2. Kakšne sklepe ste v zadnj-em času sprejeli 
v samoupravnem jedru stranske dejavno
sti? 
Veli,lm smo razpravljali o preureditvi pro
storov, kjer je bi.la pred leti »nova proizvod
nja«. V tem prostoru se odlagajo vsi mogoči 
predmeti, nam pa prostorov močno manj'ka. 
Prav s to preureditvijo bi se naši delovni po
goji precej izboljšali, pa 'tudi organizacijsko 
bi si delo lažje porazdelili. 
Sklepali smo tudi o 'i:zpopolnjevanju in spe
cializadji naših kadrov, predvsem o obrtnih 
ključa·vničarj,ih in e1ektrilkarjih. Dobili smo 
precej novih strojev, kot so Coretani, stroji 
za struženje itd., ki zahtevajo precej več 
tehničnega in praktičnega znanja, če želimo, 
da bomo imeli urejeno s·ervisno dejavnost. 
V našem oddelku tmamo ljudi, ki so perspek
tivni, imajo urejeno druŽ'instko živl:jenje ,j:n so 
sposobni, da bi svoje znanje izpopolnjevali 
ali doma ali pri proizvajalcih v inozemstvu. 
Seveda z·a izpopolnjevanje v inozemstvu .se 
zahteva znanje jezika, toda imamo delavce, 
ki ~tudi tuj jezik zadostno obvladajo. Sicer 
pa je to že stara na:misel, o kateri vse pre
več govorimo in premalo naredimo. Sklepati 
bomo morali odločneje, saj določene po
manjkljivosti prav mi vsakodnevno obču
timo. 
3. Kaj na ~splošno mislite o delu in organi.zi
ranosti vzdrževalne sluŽ!be v podjetju? 
Kot sem že omenil, imamo predvsem pre
matlo dobro strokovno usposobljenih ljudi. 
Imamo sicer precej mladih delavcev, ki pa 
bi bili dejanslm lahko malo bolj marljivi. 
Nekaj delavcev ,se šele priučuje, drugi sicer 
so kvalificirani, vendar nas še vedno manjka 
za uspešno vzdržev~alno službo. 

FRANC LAZANSKI 

Tudi delavnice tSO v tesnih prostorih, imamo 
tudi zastarele stroje, ·kar pa ~seveda vse vpli
\'a na potek dela, hitra popravila in ,tudi var
nost pri delu. Tudi osebni dohodki vzdrže
valcev v obratih so deloma prenizki. Torej 
pogoji niso preveč razveseljivi, · kljub temu, 
da imamo vsak dan nove in izpopolnjene 
stroje, seveda pa tudi vsak dan več dela in 
popravil. 
Pripomnil pa bi, da je tudi osnovno vzdrže
vanje s strani samih dela'Vcev v usnjarni po
gosto zelo malomarno, kar opažamo pred
vsem pri mlajših delavcih. Kot osnovno vzdr
ževanje razumemo čiščenje stroja in osnovno 
mazanje :stroja, ta dela pa ·mora dela'Vec, 
ki dela pri tem stroju, opraviti vestno sam. 
Večkrat se tudi namerno razbijajo vozički, 
platoni in stekla na pastingu. Za vse to bi 
morali malomarni delavci tudi odgovarjati. 
Vsi bi morali biti tbolj vestni, varčevati z 
osnovnimi sredstvi in paziti drug na druge
ga, pa bi se mnogokrat izognili neprijetnim 
·težavam, ki nas tarejo. 
4. Ob koncu razgovora nam povejte še, ,l<ak
šne so vaše želJe na prihodnost, ~tako v to
varni kot v zasebnem življenju? 
Predvsem bi si želel, da se v naši tovarni 
i,zboljša disci·plina, pozornost do imovine in 
zainteresiranost pri delu, saj je vse to osno
va za izboljšanje 'kakovosti in dobro gospo
darjenje .podjetja. 
V osebnem živLjenju pa si žeLim predvsem 
zdravja, saj sep1 bil v zadnjih letih vehtko 
bolan. Gradim tudi hišo in upam, da se mi 
bo v prihodnosti dolgoktno varčevanje obre
stovalo. B. U. 

Izobraževanje 
v 

v TUS 
po 1 I. 1975 

Z notranjimi tzobtraževal:nimi aikcijami smo 
v TUš dejansko pričeli šele v letu 1974. Ra
zen dveh tečajev in prve pomoči za vodje 
obratov (oddelkov) in za vse tiste, ki delajo 
na bolj tzpos,tavljenih delovnih mestih, smo 
v tem letu pričeli tudi z večerno usnjarsko 
šolo za pridobivanje polkvalifitkacije in kva
lifikacije. 
Ta:koj na začetku Ieta 1975 pričenjamo s te
čajem za samoupravljalce. Teča;j bo obiska-

Vlaganje v žagovino v dodelavi TOZD - TUS 



valo okrog 70 slušateljev, članov delavskega 
sveta, raznih kom~sij in odborov. Obiskovali 
ga bodo tudi: vsi člani OO ZK TUš ter dele
gati raznih delegacij. Glede na številčnost 
vključenih članov kolektiva bo tečaj potekal 
v dveh skupinah. Trajal bo •po 16 ur za ' 'sako 
skupino, predavali pa bodo razni družbeno
politični delavci in pravn1ki s 'POdročja obči
ne Velenje, kakor tudi dva predavatelja iz 
kolektiva. Predvidene so naslednje teme: 
1. družbeno-ekonomska ureditev SFRJ (2 uri) 
2. družbeno politična ureditev SFRJ (2 uri) 
3 . . temelji deleganskega - skupšč1nskega .si-
iema splošno in splošno o DD-SS (3 ure) 

4. komuniciranje v delegatskem ·sistemu (1 
ura) 
: . organiziranost in samoupravna zakonoda
j::~ podjetja (4 ure) 
6. gospodarjenje v TOZD in OZD (osnovni 
pojmi i:z ekonomike {2 uri) 
7. program razv()lja ·podjetja (1 ura) 
8. zaključni razgovor (1 ura) . 
Priznati moramo, da smo prvi TOZD v ša
leški dolini, ki pričenja s tem tečajem. I.sto
č:-t sno začenjamo tudi z drugim Jetnikom ve
černe usnjarske šole, čigar pričetek se je 
zaradi tehničnih razlogov nekoliko zavlekel. 
Takoj po končanem tečaju obeh skupin za 
samoupravljalce bomo nadaljevali ·s tečajem 
prve pomoči, in sicer za ti·ste delavce, ki v 
prvih dveh s·kupinah letošnjega leta ni•so bili 
z:ajeti. 
Vse tečaje, kakor tudi večerno usnjarsko 
šolo, organiziramo v povezavi z Delavsko 
univerzo Velenje, 'ki pripravlja programe in 
učno gradivo ter skrbi za predavatelje. 
Razmišljamo tudi o organiziranju tečaja o 
psiholoških osnovah ·vodenja ter kratkega 
tečaja slovenskega jezi•ka za delavce iz dru
gih republik. 
Največ težav 1mamo s prostori in zarad i iz
menskega dela zaposlenih. Upamo pa, da 
bomo tudi te težave uspešno prebrodili. 

Za lepši 
• • 

zunanJL 
videz 

s. J. 

Popis nekaterih zunanjih gradbenih del v 
TOZD Usnjarna šmartno 

V TOZD Usnjarna šmartno smo se že nekaj 
let pr.ipravljali, da začnemo s popravilom fa
sad in s~treh na posameznih zgradbah. 
Ker smo v letošnjem letu •pričakovali ·soraz
merno ugoden rezultat, smo se v začetku 
leta 'odločBi, da v teku leta našo staro zami
sel uresničimo. Zato .smo zahtevali ponudbe 
od nekaterih gradbenih podjetij; odzvala sta 
se GIP Beton Zasavje iz Zagorja in Komuna
la Litija. Pri i:z:biri kandidatov smo ocenili, 
da je za nas najugodnejši ·ponudnik Beton 
Zasav;je iz Zagorja ob Savi, kateremu smo 
tudi zaupali gradbena dela. . . 
Odločili smo se torej, da bomo obnov1h f.a
sade na objektih, kjer so le-te že ·propadale 
- to je na pro~zvodni enoti usnjarna, črpa
lišču, menzi in upravni :z:gradbi. 
Popolnoma na novo pa je bilo potrebno iz
delati fasado na kl~:z:narni in prizictlm krznar
ne, saj je zaradi neurej~nega sra~ja že r:~loč
no propadala opeka tud1 z zunan.1e stranJ. 
Poleg fasad smo se odločili bodisi v celoti 
ali &~loma prekriti vsa ostrešja, posebno ve
lja to za usnjarno, deloma krznarno in na 
zgradbi, ·kjer :so s·kladišča, nova dodelava 
usnjarne in konfekcija usnja , ter upravni 
ZJgradbi. 
Sočasno smo ·Se odločili tudi za obnovitev 
mos·tu čez črni potok, kjer ·so dela v zaključ
ni stopnji. 

Pomanjkanje skladiščnih prostorov v TOZD 
šmartno je trenutno rešila LI Litija, ki je 
dala na razpolago še ne zasedeno novo pro
izvodno lopo za skladiščenje suhih ovčjih 
kož 

Opozorilna tabla pri gradnji mostu na dvo
rišču TOZD usnjarna šmartno je najbrž vpli
vala na »hitrost dela« izvajalcev 

Poudarit•i moramo, da je bil posebno popol
Il:-:"~ma dotrajan most, zato smo se odločili, 
da obstoječega odstranimo ter postavimo 
novega, ki bo ustrezal našim 'potrebam. 
Dela na fasadah posameznih zgradb .so bila 
že zaključena, prav tako tudi pri obnovitvi 
streh, v teku je popravilo dotrajanega ostreš
ja še na upravni zgradbi. 
Kljub ·temu, da dela, kot smo opisaLi, še niso 
v celoti končana, lahko podamo 1k.ončni obra
čun. saj smo z iZJvajalcem podpisali pogodbe 
za končne zneske. 
Ker bo bralce Usnjarja, posebno pa še de
lavce naše TOZD, gotovo :ZJan imalo, kolikšni 
so bili stmš'ki ureditve opisanih programov, 
jih navajamo v strnjeni obLiki, in sicer: 
-popravilo fasade na menzi: 22.033,45 din 
-popravilo in izdelava fasade 
na usnj<arni, vključno popravilo 
strehe: 212.838,46 din 
- 'i:z:delava fasade na prizidku 
krznarne, vključno popravilo 
strehe: 31.508,54 din 
- i:z:c\elava fasade na objektu 
krznarne .in •konfekcije krzna: 226.149,51 din 
- popravilo črpališča: 5.638,22 din 
- prekritje dotrajane strehe 
nad konfekcija usnja 47.514,00 din 
- popravilo fasade in obnovitev 
strehe na upravni zgradbi: 47.951,86 din 
- popravilo mostu čez črni 
potok: 227.500.00 din 
Skupaj :smo torej na•menili za 
obnovo fasad, ostrešij 
in mostu : 821.134,04 din 

Dela so v glavnem potekala po načrtu, pri
pomniti pa je potrebno, da izvajalec kasni 
pri gradnji mostu, ·saj bi moral dela po do
loči'lih pogodbe v glavnem končati do 22. de
cembra. Opravičilo za tako stanje ,jšče izva
jalec predvsem v neprimernem vremenu in 
sorazmerno visokem vodostaju pred ·m.ese
cem dni; ·klju:b temu računamo, da bodo 
glavna gradbena dela dokončana elo konca 
letošnjega leta. 
To je .Je kratek opis potrebnih del, 'ki so bila 
opravljena in so precej spremenila zunanji 
videz naše TOZD. 
Ob ·zaključku bi 'bolj za razmišljanje spre
govorHi še o tem, 'kaj naj bi v prihodnje 
zgradili za potrebe TOZD. 
V kolikor nam bo torej ne preveč svetla 
predstava prihodnosti dopuščala, bomo mo
rali zaoeti z gradnjo proizvodne .lope za 
potrebe usnjarne, nadalje z obnovo in grad
njo skladi•šč, obnovo ograje in s celotno os
vetlitvijo obrata, s čimer bi ustvarili pogoje 
za boljšo samo:z:aščito; in ne nazadnje je po
trebna tudi preusmeritev pankirišGa zunaj 
·tovarniške ograje. Slednje nam, poleg dej
stva, da moramo končno ».zasebni« vozni 
park ločiti od družbenega, narekuje tudi 
smotrna iZI-aba razpoložljivega prostora. 
Osnova za uresničitev teh programov pa naj 
bi bil srednjeročni načrt razvoja TOZD, ozi
roma posameznih proizvodnih enot, ki ga bo 
vsaj kot osnutek potrebno popraviti najka
sneje do konca meseca februarja. 

P. B. 

,,Pravilna 
prehrana 
boljše zdravje(( 

Pod tem geslom je potekal la.ns•ki svetovni 
dan zdravja. Svetovna zdravstvena organiza
cija je izbrala •to pomembno področje iz 
zdravstvenega varstva, da opozori javnost 
na trajno akdjo za boljšo prehrano. 
Ta tema je pereča tudi za nas, ker imamo, 
enako kot vse druge države ·v svetu, hude 
skrbi in resne :z:dravstvene probleme z zvezi 
s pomanjklji.vo prehrano, slabimi prehranski
mi navadami in s hi.gieno in preskrbo živil. 
V večjem delu sveta sta zelo ra:z:širjeni ne
pravilna prehranjenost in nedohranjenost. 
Bolezni v zvezi .s pomanjkanjem hrane zah
tevajo številne ·žrtve. Ponekod v svetu pa 
tudi preobiolno hranjenj-e in napačna izbira 
živil prispevata svoj delež k stalnemu na
raščanju presnovnih motenj ter bolezni srca 
in ožilja in tako skrajšujeta življenjsko dobo. 
V .svetovnem merilu je pereč in hud pro
blem onesnaževanje živil, :ki povzroča za
strupitve s hr·ano, te pa imajo lahko resne 
posledice za zdravje. Tudi modernizac-ija in
dustrije in predelave živH so prinesle s se
boj celo vrsto nerešenih problemov. Razni 
dodatki in Šlkodljivi ostanki v živilih lahko 
pomenijo Mevi1ne nevarnosti za •zdravje. 
Gradivo, ki so ga pripravili strokovnjaki za 
svetovni dan zdravja, obravnava problemati
ko prehrane med drugim tudi v naslednjih 
sestav kih: 
- Prehrana in zdravje 
- Varovalna prehrana pred obolenji srca 
in ožilja 
- Otrokovo zdravje je odvisno od njegove 
prehrane 
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Navajam nekaj glavnih misli iz teh sestav
kov: 
Način prehrane ,ima pomemben vpliv na 
zdravstveno stanje. Slaba prehrana povzroča 
vrsto bolezni (bolezni zaradi pomanjkanja 
vitamia1ov, sl-abokrvnost). Pomanjkanje ene
ga ali več hranil v prehrani pa vpliva tudi 
na rast in razvoj mladega organizma, zvi
šuje sprejemljivost za nekatere nalezljive in 
druge bolezni ·ter zmanj.šuje delovno storil
nost. Tudi preobi,lna a1i enostr·anska prehra
na je ·lahko v ·z·vezi s celo vrsto bolezni, kot 
so bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen, 
obolenja prebavil. Prav te bolezni so v raz
vitem svetu eden glavnih vzrokov smrti in 
prezgodnje invalid1ios-ti. To velja še posebej 
za bolezni srca -in ožilja, saj gre že za pravo 
epidemij-o teh bolezn:i. 
Kakšna je prehrana pri nas in kakšne so 
glavne na•pake v našem načinu prehranje
vanja? 
Daljše sprem1jall!je našega nači·na prehrane 
je ·pokazalo, da prehrana kalorično ustreza. 
Preveč kalorij v prehrani pa ima tista sku
pina prebivalstva, :ki opravlja lažja fizična 
dela in ima torej manjše kalorične potrebe. 
V porastu je prech~;sem poraba ma'ščob in 
ogljikovih hidratov, sladkorja in slaščičar
skih izdelkov. Upada pa poraba žit in krom
.pirja. 
Poraba živalskih beljakovin (meso, ribe, jaj
ca, mleko), to je snovi, ki so najpomembnej
še za riaš organizem, je sicer v porastu in 
poprečno zadošča. Seveda ne moremo trditi, 
da j-e poraba zadostna pri vseh skupinah pre
biv·alstva, ker je še vedno premajhna pri 
prebivalstvu, 1ki :ima nizke osebne dohodke 
in večje števi.lo družinskih članov. Is,to, kakor 
za živalske beljakovine, velja za nekatere 
vi,tamine in minerale, •ki še vedno niso za
stopani v naš1 prehrani v najustreznejš,ih 
količinah. 
V primerjavi z evropskimi državami imamo 
nižjo porabo beljakovin, kar pa ni posledica 
samo gospodarskih razmer, ampa'k tudi ne
ustreznih prehranskih navad. Premalo uži
vamo .mleka, ki je izvor žhralskih beljakovin, 
kalcija in nekaterih vi-taminov. Naša poraba 
mleka je na dnu evropske lestvice. 1Poraba 
zelenjave in sadja je v zadnj>ih letih v rah
lem porastu, vendar še vedno ne ustreza. Ka
lorije tako imeno·vane zaš·čitne hrane (meso, 
mlečni izdelki, zelenjava, sadje) so sorazmer
no dražje od 1kalorij. ki izvirajo iz ht in 
maščob. Pri hrani tudi varčujemo zaradi ku
povanja »standardnih prestižnih predmetov« 
(avtomobH!). 
Nezdrav sodoben način življenja je vzrok 
vse bolj' pretirane telesne teže ljudi. Manjše 
fi,zično i.tdejstvovanje in večje uživanje čistih 
živil 0sladkor, maščobe) povzroča pretiran<? 
debelost. Nezdrav način življenja, ki je .vanJ 
vključena tudi nezdrava prehrana, vodi ne 
samo do debelosti, ampak tudi do obolenj 
srca in o~ilja. Infarkt srčnega mišičja in ne
nadna smrt sta najhujši posledici sprememb 

Objekt družbene prehrane z baliniščem m 
lično ure ieno okolico je velika pridobitev za 
delavce TOZD usnjarna Vrhnika 
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Urejevanje okolja obrata družbene prehmne 

v srčnem ožilju. Debeli 'ljudje, •ki dobijo in
farkt in nenadoma umro .za srčno kapjo, [ma
jo ponavadi preveč toišče v ·krvi in ;visok 
krvni priti!sk, ali pa so s>trastni ,kadHci. Kri 
vsebuje različne tolšče, mednje sodi tudi ho
lesterol, katerega zveza ,z infarktom je naj
bolj dognana. Količina holesterola v krvi je 
zelo odvisna od maš,čob v hrani. če kemična 
analiza pokaže visok odstotek holesterola 
v krvi, zdravnik ~Svetuje ustrezno dieto, ki 
vsebuje manj maščobe in sploh kalorij, se 
pravi, da prepreči nadaljnjo nezmerno-st v 
jedi. 
Pri ljudeh, ki jedo preveč, je tudi visok krvni 
pritisk pogoste}ši kakor ,sicer. Nezmernost 
v jedi pospešuje 'tudi nastanek ,sladkorne 
bolezni in obolenj prebavil. 
Kako naj se hranimo, da bo na,ša prehrana 
:odra va? 
Za lažji pregled o namembnosti živil jih dru
žimo v naslednje skupine: 
l. Beljakovinsloo mlečna skupina. Obsega ži
vila, ki vsebujejo .pretežno beljakovine. Te 
so lahiw živalskega izvora, ,ld jih v prehrani 
posebno cenimo: meso, drobovina, ·mesni iz
delld, dbe, jajca, mleko, sir. Belja:kovine 
rastlinskega i2lvora se v znatni količini po
javljajo zlasti v suhem sočivju - fržol in 
grah. 
2. Maščobna skupina zajema maščobe, ki jih 
uporabljamo ob pripravljanju hrane ali raz
nih namazov. To so: maslo, .smetana, žival
ske maščobe (svinj•ska mast, ·loj) rastlinske 
maščobe ~olje, margarina). Od maščot! p~i
poročamo za prehrano predvsem olJe m 
margarino. 
3. Š'krobno sladkorna .skupina. Vanjo so uvr
ščena živila, ki ,so nosHci predvsem ogljilm
vih hidratov: moka, zdrob, ri,ž, kaša, ·krom
pir ter razni mlevs'ki izdelki (kruh, .testenine, 
pecivo), razen .tega še sladkor in med, bon
boni, marmelada. V tej skupini :so primerne 
posebno jedi iz ,črne moke, kmmpir, riž, ko
ruzna moka. V1sebujejo namreč nekatere važ
ne vitamine in rudninske snovi, pa tudi ne
kaj rastlins,ldh beljakovin. 
4. Zelenjavno rudninska skupina obsega vse 
vrste zelenjave. Za organi:zem je prav tako 
važna kot beljakovine. Uživa naj se deloma 
presna, deloma pa kuhana. 
5. Sadno vitaminska ,skupina. Vanjo ·štejemo 
saclie (sveže, kuhano, .pečeno, sušeno sadje) 
in sa dne jedi (sadni sokovi, kaše, čežane, 
kompoti). že samo ime pove, da je ta skupi
na nosilec vitaminov, ima pa tudi rudninske 
snovi in druge sestavine, potrebne za prehra
no. 
Zdrava prehrana naj upošteva načelo pestro
sti. To se pravi, da •se trudimo, da uvr~stimo 
v v-sakega od treh glavnih obrokov (zajtrk, 
kosHo. večerja) po eno živi:lo iz vsake sku
pine. Pri upora'bi beljakovinske hrane upo
števamo, da je najdra;žje meso in mesni iz
delki, najcenejše I)Ja mleko, skuta. Nekje 
vmes ·so riibe, drobovina, jajca. 
Priporoča se uživanje več mesa, mleka, mleč
nih izdelkov >ter zelenjave in sadja. Draga 
mesna živila lahko nadomesti-mo tudi z žgan-

CI m mleko-m, s polento in mlekom, s krom
ph·jem in jajci. Nasploh pa se moramo izo
gibati čistih živil v večj,ih količinah, kot na 
primer sladkorja, belega kruha, peciva. Od 
maščob moramo uporabljati le olja ter m a
slo in margarino v zmerni količini. Zelo ma· 
stne jedi, ocvrte jedi ,jn jedi s s·vinj.sko ma
stjo se priporočajo le ob težjih fi>zičnih delih. 
Zelo se priporoča zauživanje zajtrka. Zajtrk 
naj bo po možnosti nekoliko močneJši, a lah
ko prebavljiv. Ses.toji naj ,se iz mlečne pijače, 
bele kave aLi čaja z mlekom, rezine kruha z 
maslom, salmno, si:rom. Dopoldansko malico 
naj sestavljajo razne mesno-zelenjavne eno
lončnice, mlečne pijače, sadje. Priporočljivo 
je, da se kosilo sestoji iz mesne jedi, zek
njavnih prikuh in prilog ~krompir, riž, •teste
nine). Manjkati ne smejo zelenjavne solate 
in sadje, še bolje, če je oboje. Večerje mora
jo biti lahke in vsaj eno do dve uri pred 
spanjem. Upoštevanja ~rreden je pregovor: 
Zajtrkuj kot cesar in večerjaj kot berač, pa 
boš dolgo živel. 
Zdrava prehrana je obenem tudi varovalna 
prehrana, ker varuje pred boleznimi. 
Upoštevati pa moramo, da je zdrava prehra
na le del zdravega načina življenja. Zdrava 
prehrana ob sicer neustreznem življenjskem 
vedenju ni·tna pravega pomena in učinka. 
Pri zdravem nač'inu ži:vljenja moramo upo
števati načelo »3 X 8«, to je 8 ur dela (um
skega ali fizičnega), 8 ur spanja in 8 ur ak· 
hvne ali pasivne rekreacije {delo v gospo
dinjstvu, šport, razni »hobiji« an podobno) .. 
Umsko in pisarni>ško delo zahteva ak•tivno 
rekreacijo (dosti gibanja). Hrano moramo 
uživati Sckrat na dan in ne manj "kot trikrat 
na elan. 
Prehrana je važna v življenju slehernega člo
veka. Toliko bolj ·pomembna je za otroka, 
ki mu mora hrana ustvarjati tudi pogoje za 
pravilno rast in razvoj, ne pa samo za V2ldr
ževanje življenja ·in delovne sposobnosti kot 
pri odraslem. S prehrano otroka se ustvar
jajo pogoji .za .zdravje oclrasiega. 
Prehrana otroka se začenja s prehrano no· 
seče žene. Dokler raste plod v materi, dobiva 
od nje v:se pomembne prehranske sestavine, 
če jih seveda mati premore. ·Prehrana noseč
nice je torej osnovnega pomena za zdravje 
otroka tudi po rojstvu. Prehrana nosečnice 
se ravna po načelu zdrave prehrane, s po· 
sebnim poudar.kom, da uživa ·več mleka kot 
običajno. PripOI'OČa pa se ji manj slana 
hrana, izogiba naj se tudi poživil (prava ka
va, mski čaj, alkohol) in 'kajenja. 
Dojenčkova ,prehrana zahteva posebno po
zornost. Za dojenčka že >Samo ime pove, da 
je to otroček, ki je dojen. žal pa veliko otrok 
ni deležnih, da bi jih matere dojile in so 
hranjeni po dudi - so rt:orej zaHvančki. Ved
no znova moramo poudarjati, kako pomem
bno je, da so otroci dojeni. Materino mleko 
je idealna hrana za dojenčka, kravje mleko 
je le nadomestek. Z dojenjem dobi otrok 
mleko, ki je po sestavi, čistosti in tempera· 
turi najbolj kakovostno i111 je takoj na raz
polago. Otrok pri prsih zadosti .svoj,i potrebi 
po sesanju in ne potrebuje dudke. Dobi pa 
tudi 'stik z materinim toplim naročjem in 
njeno nežnostjo, ,ki mu daje občutek ugodja 
in poraja v njem dbčutek varnosti, ki mu 
j>e potreben vse življenje (Shelley: »Dojenček 
se hrani z mlelwm ·in poljubi.«) Dojenčki ni
so tako debeli kot zalivančki, so tudi bolj 
odporni proti raznim boleznim. 
Iz številnih razlogov matere odstavljajo svo
je malčke in jih hranijo s •kravjim mlekom. 
Glavni ra,zlog je miselnost, da je hrana iz 
steklenice del »zahodne civilizacije«, torej 
nekaj boljlšega kot prastaro ,dojenje. Matere 
zavajajo tudi reklame trgovskih podjetij, ki 
ponujajo hrano za do\ienoke. K sreči pa ·SO 
ženske iz razvitih dežel že 'spoznale pomemb
nost dojenja in ustanavljajo celo klube, ka
terih poglavitni cilj je prepričati druge žen
ske o vrednosti in pomenu dojenja. 
Matere bi morale otroke dojiti Č'im dlje ali 
,vsaj do četrtega meseca otrokove starosti. 
Za uspešno dojenje je važen tudi življepjski 
način žene. Kakovos,tna prehrana in zadostna 
količina tekočine gotovo pr.ipomore k zado
'stnemu izločanju mleka. ,Prav tako potrebna 
pa je sproščenost in zaupanje v lastno .spo-



sobnost za dojenje. Nega in hranjenje otro
ka morata prve mesece po rojstvu imeti 
prednost pred vsemi drugimi dolžnostmi. 
Druge gospodin}ske dolžnosti morajo stopiti 
v ozadje, tudi če dom ni <tako urejen kot obi
čajno. Pri gospodinjskih delih bi moraH dru
gi člani družine m~adi materi izdatno po
magati. 
Podaljšanje porodniškega dopusta, ki se obe
ta drugo leto, bo gotovo omogočilo, da bodo 
matere svoje malčke več tin dlje časa dojHe. 
Iz vsega navedenega sledi, da je pravilno 
hranjen človek bolj zdrav, delovno boLj spo
soben, živčno bolj umirjen in !Zato tudi ibolj 
ustvarjalen pri kateremkoli delu. Zdravi ljud
je imajo tudi bolj zdrave potomce. Zato pre
hrana ni samo ;stvar vsakega posameznika, 
ampak je interesno področje vseh družbenih 
in poHhlčnih or.ganov. 
(Prirejeno iz gradiva za svetovni dan zdravja) 

S. Z. 

Uspela 
krvodajalska 
akcija 

Po dveletnem presledku zaradi zlatenice je 
bila Vrhnika za 13. december 1974 spet vklju
čena v program za krvodajalsko akcijo. 
Zaradi velikega pomena smo se tudi v 
usnjarni na VDlmiik resno lotLli priprav, da 
bi akcija uspela. Bili •Smo uspešni. S pomoč
jo poverjenikov -sindikata, oddelkovodij in 
s pomočjo posameznih delavcev, ki so za
vzeti za krvodajalstvo, nam je uspelo zbrati 
119 krvodajalcev iz usnjarne, ščetinarne in 
konfekcije. 
Pri oddelkovodj.ih smo naleteli na veliko ra
zmnevanje in podporo. Skupno smo določili, 
kateri delavci so lahko odšli na odvzem krvi 
13. decembra. Približno 20 krvodajalcev, ki 
jih na ta dan v proi-zvodnji niso mogli po
grešati, je odšlo na odv.zem krvi 17. decem
bra ali pa še pozneje. 
Med prijavljenci smo spet zasledili stare 
znance, naše sodelavce, ki so krvodajalci že 
več let. Med njimi .sta tudi Pavle Bren6č iz 

IV ANKA KOšiR je prest ala odvzem krvi 
brez strahu, kot že mnogokrat v preteklosti 

Priprava za odvzem krvi, zlasti pa čakanje 
na vrsto, je za marsikoga bolj neprijetno, 
kot odvzem 

lužilnice in Jovanka Košir, voznica dvigala. 
Zaprosili smo 1u za kratek razgovor: 
»Tovm·i·š Pavle, za vas vemo, da ste že več
krat dali kri. K,daj ste se za to prvič odločHi 
in zakaj?« 
»Prvič sem dal kri leta 1952, ko sem bil 
pri vojakih v Strumici v Makedoniji. žena 
mojega polkovnika je pri porodu močno 
krvavela. Polkovnik je med vojaki spraševal, 
kdo bi bil pripravljen dati kri in takrat sem 
se odločil. Z neposredno transfuzijo krvi 
sem polkovnikovi ženi rešil živ•ljenje. 
Moram reči, da sem imel takrat tudi precej 
koristi od tega, <ker sem dal kri. En mesec 
sem bolje jedel in nisem imel nobenih ,duž
nosti' in tudi stranišoč mi ni bilo treba več 
ribati. 
Iz hvaležnosti mi polkovnikova družina vsa
ko leto ob l. maju in za novo leto pošlje kar
tico, kar mi je v veliko zadovoljstvo. Od 
takrat sem dal kri še 8-krat. 
še jo bom dal, ker vem, da s tem pomagam 
ljudem, ki so v življenj.ski nevarnosti.« 
»Tovarišica Koširjeva, vi ste dali kri že 
25-krat. Iz kakšnega nagiba ste že toli!kokrat 
dali kri?« 
»Zaradi bolezni sem v mlajših letih sama 
dobila dvakrat transfuzijo krvi. Takrat sem 
spoznala, kaj pomeni, ko lahko dobiš kri, 
da ti pomaga k ozdravljenju. Prvič sem dala 
kri leta 1942 r anjenemu partizanu v Zabo
čevem pri Borovnici. Kri dajem redno, vča
sih tudi dvakrat letno, toda zaradi tega ni
mam nobenih težav. Ponosna .sem na to, ker 
pomagam ljudem, ki so v stiski. Onim, ki se 
niso še nikoli odločili, da bi dali kri, bi 
rekla, naj jo le dajo, dokler so zdravi. Vred
nost krvi bi spoznaLi ·sami šele takrat, kadar 
bi jo sami potrebovali.« 
Med sedanjimi krvodajalci pa je bi<lo tudi 
več mladih, ki so prvič dali kri. V ra·zgovoru 
z njimi se čuti v njih nek zanos in izjav
ljajo, da bodo kri ·Še daili. Ponavadi je tako: 
tisti, ki enkrat da kri, jo da potem ·še več
krat, ker občuti pri tem neko notranje za
dovolj s tvo. 
To nam daje upanje, da bodo tudi naslednje 
krvodajals·ke akcije uspešne. 

s. z. 

Pisma 
vojakov 
Uredništvu 
Usnjarja! 

Oglašam se vam z Brionov, ki so preki-nili 
moje regrutske dni. Na kratko vam jih opi
šem. Začeli so se prav takrat, ko se je po
letje dobro pričelo, to je 26. junija v vo
jašnici IGK (Ivan Goran Kovačič), kjer so 
nam vsem ostali lasje. Tako postrižene so 
nas poslali v različne puljske vojašnice. 
Regrutske dneve sem preživel v vojašnici 
NGč (na:stavne gardijske čete). Prve dni smo 
tu preživeli v brezdelju. Počasi pa smo se 
začeli učiti osnovne vojaške spretnosti, ki 
smo jih kaj hitro začeli uporabljati na poli
gonu, kjer smo se v hudi poletni vročini ne
malokrat preznojili. Poligon nam je služil kot 
priprava za predvidene vaje, ki smo jih imeli 
v regrutskem obdobju in jih bomo še imeli. 
Od vojaka zahtevajo res hude napore. Do 
sedaj sem bil na vajah dvakrat. Kot gardna 
enota »plavi« smo imeli obakrat nalogo, da 
prodiramo na položaju in napadamo. Težak 
in naporen teren nas je prvič <!mt drugič zelo 
izmučil. No, najvažneje, da smo vsi vzdržali. 
Vsi smo se pri <tem zavedali, koliko pomeni 
jzurjenost in stalna prilpravljenost za našo 
mornarico, ki je bila pred kratkim na položa
jih, ko je grozila intervenoija <Šestega lad
jevja v času njihovih manevrov blizu naše 
meje. Vsa naša mornarica je biola takrat v 
pripravljenosti. 
Poleg teh najvažnejših sta biLi na<ši enoti za
upani dve prijetni dolžnosti. Kot prvo naj 
omenim častni pozdrav ob prihodu sirijske
aa predsednika Asada na puljsko letališče. 
Za to do<l·žnosot smo se dobro pripravili, saj 
so se naši starešine močno zavedali, da je to 
edina možnost, da pride tuj,i državnik v stik 
z našo vojstko. ~o je omenjeni državnik iz
stopil iz letala, je zaigrala godba na·Šo in si
rijsko himno, nato pa je sledilo .povelje »ba
talj.on mirno« in <Častni pozdrav na desno, 
kjer je pristalo letalo. Z nožem na dv,ignjeni 
puški smo pozdravili visokega gosta s sprem
stvom. Najvažnejše pri tem je seveda, da 
so noži pušk vsi v ravni vrsti, kar ie pri pri
bli•žno 200 ljudeh, ki izvajajo pozdrav, naj
•teže uskladiti. 
Ob zvolQi:h koračnice, ki je odmevala, nam to 
zaupano dolžnost le ni bilo težko opraviti. 
Kot gardni enoti nam je bila zaupana še ena 
prijetna naloga, namreč sprejem predsed
nika Tiota ob zadnjem dnevu puljskega festi
vala, ko smo gledali premiero filma »Užička 
repubHka«. 
Držali smo špaltir našemu predsedniku in se 
tako srečali z njim ob pozdravu. Srečanje 
ob tej priložnosti je bilo bežno, toda edin
stveno, kar pa se ne da opisati z besedami. 
Ob različnih dolžnostih so mi tako minevali 
regmtski dnevi in pri.šla je na vrsto končno 
premestitev, pri čemer sem imel mnogo 
sreče. šestega novembra smo se izkrcali na 
Brionih, kjer sem preživel mesec dni in jih 
bom še dosti več. S pogoji, 1kakršni so tu, 
sem zelo zadovoljen. Imamo kinodvorano in 
vrsto športnih igi-.išč in z izkoriščanjem pro
stega časa tako ni težav. 
Naš·a glavna dol<žnost na otoku je opravljanje 
straže, ki je neprimerno bolj odi!jovorna od 
šolske straže, ki smo jo opravljali v regrut
skem centru. Ta služba zahteva zato vse
stransko zdravega človeka. Kakor v četi tako 
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na straži je poskrbljeno, da se dobro s.poči
jemo. Zlasti ponoči je neprijetno, če SI ne
naspan. V stražarnici nam lahko počitek 
prekine samo ·alarm. v-vojašniai pa se lahko 
~ležemo tatkoj po večerji. 
Za Brione lahko rečem, da so biser našega 
Jadrana. Otok ima polne gozdove 1n livade 
divjadi: srn, jelenov in celo muflonov ter 
mnogo vrst fazanov in ptic vseh barv. Ima 
pa .tudi svoj živalski vrt. Ko gremo na za
menjavo straže, lahko vidimo večji del teh 
lepot. 
I.z rimskih časov so tu mševine rimske Bre
vone, sedanjih Brionov. Ne manjka pa tudi 
raZ:košnih vil in hotelov. Ko vam napi·šem pi
smo, grem na stražo ·k eni od teh vil, Erion
ki, ki jo ima naš predsednik za svoje goste. 
Lepoto dopo'lnjuje :tudi i~reden red in 6i
stoča, za kar so potrebne ·Številne delovne 
akcije, ki se jih udeležuje-mo tudi mi mor
narji. 
Ob vseh navedenih možnostih, ki jih imamo 
za sprostHev, ob redu, čistoči in dobri hra
ni upam, da bom dober vojak vse do dru
gega novega leta, ki ga pridem pros.Iavljat k 
vam v civil. 
Kako je •pri nas, sedaj pribhž_no veste. O do
sežkih in načrtih pr.i vas pa b1 me s•talno Iah
ko obveščal Usnjar, katerega mi lahko poš
ljete na naslov VP 9030/22 52214 Brioni. 
·Prejmite tovaniške pozdrave od vašega člana, 
sedaj mornarja Aleša Komljanca 

UREDNišTVU USNJARJA! 
Kot vaš zvesti bralec Usnj.arja sem zasledil 
v njem nekaj pisem vojak~v in sem_ se ~d
ločil da vam tudi sam nap1sem nekaJ vrstic. 
Sev~da mi ne smete zameriti, če bom ustre
IH kaksnega kozla, vsaj s slovnične .strani, 
ker sem bolj malo hodil v šole in sem le 
zdrava verdska grča in to kmečke krvi. 
Sem v prečudovito sončn~m _Pulju, kjer:_ sem 
petnajst mesecev na sluzenJU brezplacnega 
dopusta. Sedem sem jih že >>oddahnil« in J?i 
jih os•tane, dragi moji, samo še osem. Res J~, 
tak dopust si v civilu nikoE n~ bi mogel pn
voščiti. Kaj Sti hočemo, u~oda Je ho~ela. tako, 
da nimam nobenega stnca dohtarJa, m po
klical me je soldaški boben. 
No ne .smem samo tarnati, ·pa čeprav sem 
mo'ral doma pustiti dekle, katero sem tukaj 
zamenjal za puško. Venjemite mi, da je med 
njima 'precej velika razlika, čeprav sta obe 
ženskega spola. 
Ja da ne pozabim! Ali veste, kaj so me na
vadili? Ne samo voziti av•to, rokovati s puško, 
,,craziti strojevi korak«, -dbati! Zaupam •Vam 
-skri·vnost, da sem do sedaj ·že toliko preri
bal da bi najbrž -prišel do doma. V zahvalo 
pa 'sem dobil V•zdevek Specialista za WC. 
To me bo moja bodoča žena vesela, saj znam 
zelo dobro dbati in prati, povrh vsega sem 
postal zelo po~lušen, skratka !!-~redim y.se, 
kar mi zapoveJO. Mar ste opaz1h, da rm 1~ 
malo šole manjka, pa bi dobil lahko kvali
fikacijo za copatarja? . . . 
Mislim, čeprav sam bolJ malo, ker tukaJ mi
slijo za nas drugi (starešine), da .sem vam 
odkril dovolj brezplačnih dni dopusta, zato 
pa drugič kaj več. 
želim vam srečno in uspehov polno novo 
leto 1975, v katerem naj se vam izpolnijo 
v-se delovne, kakor tudi osebne želje. 
Vse prav lepo pozdravljam vaš sodelavec, te-
lefonist - kurir Bane 
Urban žirovnik, VP 2581/61, 52002 Pulj 

UREDNišTVU USNJ.AiRJA! 
Javljlam .se vam iz Slavonske Požege, ktier 
se mi iztekajo zadnji dnevi vojaškega roka. 
Zato vam spomčam, da prenehate pošUjati 
list Usnjar na spodnj,i naslov. 
Obenem bi se vam rad zahvalil za vse prejete 
številke, saj sem jih rad prebiral, ker sem 
v njih našel vedno kaj novega in zanimi
vega. 
Na koncu vas prav leto pozdravljam ter že
lim vsem članom kolektiva srečno novo leto 
in še mnogo uspehov pri delu! 
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Roman Malavašič 
VP 6223/3 E 

55300 Slav. Požega 

Vsi vemo, 
da posvečamo 
malo pozornosti 
kulturnemu 
življenju članov 
kolektiva 

Ne dolgo tega, sredi lanskega leta, je sindi
ka•lna organi·zaoija TOZD usnjarna Vrhnika 
sprejela sklep o ustanovitvi moš-kega pev
skega zbora. Idejo za ustanovitev zbora je 
dalo nekaj ljubiteljev petja, ki so na osnovi 
večkrat 1zražene želje posameznih -članov ko
lektiva predlagali, da se tak zbor ustanovi. 
Vsi vemo, kako malo pozo!'no·sti posvečamo 
prav kulturnemu življenju in udejstvovanju 
članov našega kolektiva nasploh, bodi·si v 
okviru :tovarne ali iozrven nje, zato je naš 
sindikat to tidejo rade volje podprl. 
Ce pravimo, da je delo največja vrednota in 
potreba človeka, če pravimo, da človek ne 
živi samo od •kruha, potem .se nam zdi toliko 
bolj prav in umestno, da nekoHko skrbimo 
tudi za to vrsto človekovega zasebnega in 
dmžabnega dela. Pesem je najbolj učinko
vito izrazno sredstvo, a obenem najmanj 
na snov vezano duševno razodevanje. Vse ču
tilom nedostopna notranje .dogajanje se po 
Illjej najbolj neposredno javlja v resnični -
fizični. svet. Ker je pesem tako .globoko po
vezana s človekovo naravo, je bi,la od nekdaj 
najiskrenej,ša spremljeval-ka človekovih pri
zadevanj . Bila je s č1ovekom v veselju in ža
losti, ko se je boril za svoj obstanek in rza 
boljše življenje. Ce je temu tako, potem ni 
nič čudnega, da je končno tudi v našem ko
lekti-vu prišlo do uresničitve ideje o usta
novitvi in deLovanju pevs•kega zbor·a kot ene 
od oblik kulturnega delovanja in prek tega 
do bogatenja in plemenitenja delovnega člo
veka. 

Fantje zavzeto vadijo pod strokovnim vod
stvom tov. Jurjevčiča 

Prvikrat smo se sestali s•redi junija pretek
lega leta. Ker pa so se bližale poletne po
čitnice oziroma dopusti-, smo s·klenili, da z 
rednimi vajami pričnemo .septembra. Danes, 
po štirih mesecih vadbe, smo pravzaprav že 
sposobni predstav-iti se z manj zahtevnim -
priložnostnim programom. Naše želje niso 
visokoleteče, saj nismo profesionalci, pa tudi 
ne mi,slimo nastopati na ne vem kakšnih 
turnejah, saj j-e zato potrebno več kot en
krat tedensko vaditi. Naš namen je gojiti slo
vensko ljudsko pesem, revolucionarno pesem 
ter pesem borbe in dela, z njo pa popestriti 
kulturno življenje v neposredni okolici. 
Nekoliko smo razočarani, ker je odzi•v in pri
prarvljenost za sodelovanj-e v ZJboru v sicer ta
ko števHnem kolektivu tako majhen; pred
vsem zato, 'ker vemo, da je med nami še 
veliko dobrih pevcev. Ta zadržanost verjetno 
izvira iz preteklih i.zkušenj, ko je marsika
tera pametna -ideja pri uresni·č·evanju i•z takš
nih ali drugačnih vzrokov zvodenela. Upaj
mo, da tokrat ~temu ne bo tako. Naj velja teh 
nekaj vrstic kot povabi·lo vsem tistim, ki do
slej iz kakršnihkoli razlogov niso pristopili k 
zboru, da to storijo zdaj. R. K. 

Zvonček 
tudi za 
odrasle 

V juniju leta 1972 .smo na osnovni šoLi Franc 
Rozman-Stane 'V šmartnem pri Litiji usta
noviH šolsko kulturno društvo Zvonček, s 
katerim smo hoteLi doseči dvojni namen: 
l. v njem bi Zldružili vse kulturne dejavnosti 
učencev (oba pev.s•lm ;zbora, luHwvni, literar
ni, dopisniški, dramatski in likovni krožek 
ter fol'klorno -skupino), 



2. skrbelo ne bi le za kulturno življenje šo
larjev; marveč naj bi širilo ·svoje poslanstvo 
tudi med o drasHmi. 
že prvo leto delovanja je društvo dokazalo, 
da je oprawičHo svoj obstoj. Vse njegove ·Sku
pine so redno nastopale na šolskih in kra
jevnih proslavah, ·kar enajstkrat je popelja
lo š<Olarje na •gledališke predstave v Ljub
ljano, poleg tega pa je o11ganiziralo doma 14 
prireditev, ki jih je ·Obiskalo 2358 poslušal
cev, mlajših in .starejših. Med nastopajočimi 
naj omenim sovjetsko pianistko Oksano Jab
Ionsko, Slovenski oktet, trio Lorenz, fol'k!1or
ni skupini T·ine Rožanc in France Marolt, 
operne soliste ter .igralca Staneta Raztresena 
iz Trs·ta. Vse prireditve so bile ustrezno po
jasnjevane, tak<O da so bili poslušalci z njimi 
zelo zadovoljni. 
že v začetku druge sezone pa je prišlo pri 
Zvončku do dveh večjih sprememb. Usta
novili smo poseben odbor, v katerem sode
lujejo samo odrasli. Večkrat smo namreč sli
šali pripombe, zaka:j bi bi1li obiskov v Ljub
liani deležni samo šolarji. Dogovor.ili smo se, 
da bomo obi·ske organizirali tudi za odrasle, 
obenem pa bomo nadaljevali z domačimi pri
redi-tvami. Vendar smo si tudi tu želeli spre
membe. 
Za uvod smo predstav.ili šmarčanom in oko
ličanom dva domača umetnika: Francija ži
berta irz Litije, dvakratnega jugoslovan~ke~a 
prvaka v harmoniki; in predmetnega uČitelJa 
glasbe Janka Slimška; njegove samospeve so 
prvi izvajali v avli šole operni .sol.isti. 
Med ostalimi pri•reditvami ·so posebno us.pe
le še naslednje: ob proslavi 30-letnice delo
vanja basis ta Ladka Korošca je bila ·šolska 
avla polna do •zadnjega kotička, obis'l~~:nralci 
pa s.o bili navdušeni tudi ob gostovanJU do
mače p.ianistke Dubravke Tomšič-Srebot
njakove ter ob •koncertu moškega ZJbora 
Franc Venturini iz Trsta, ·ki ga vodi solist 
ljubljanske Opere Rudolf Franci. 
Vsa pničakovanja pa so p~·esegl~ pr.edvid.e
vanja glede obiskov odrashh v ~JublJ.anskth 
gledali<ščih. Zaradi :i.zrednega ,zamman]a smo 
)ih organizirali kar deset, in siecr ~est~crat v 
Opero (Traviata, Na:bucoo, La'bc;>dJe Jezero, 
Prodana nevesta, Carmen, Fra Dmvolo), dva
krat v šentjakobsko gledaHšče (Tripče de 
Utolče Mati•ček se ženi) , enkrat v Mestno 
crledališče (Bolha v ušesu) , z mladino pa 
~mo obiskali javno <Oddajo R~.dijski r.ad!lr. 
če 964 odraslim, kolikor smo Jt prepeil~alt v 
Ljubljano, prištejemo še 2334 posluš.alcev do
ma, smo imeli ta•ko v drugi sezont že 3298 
obiskovalcev. 
Tu naj pohvalim sindikalne podružnic~ In
dustrije usnja Vrhnika - TOZD usnprna 
šmartno Lesne industr.ije in litijske predil
nice ki ~so nam poravna.Ji stroške avtobus
nih 'prevozov; le-ti so znašali nad 700.000 
starih dinarjev. 
In načrti za letos? 
še naprej bomo prirejali obiske gledali<šča, 
med domačimi prireditvami pa naj omenim 
koncert opere tnih melodij, ki bo združen z 
ra.zstavo ročnih del odraslih šmarčanov, na
stop harfistke Pavle Uršič, violinista Igorja 
Ozima ter piantsta Marjana Lipovška, večer 
pantomime, koncert Koroškega akademskega 
okteta in literarni večer Stalnega slovenske
ga gledališča iz Trsta. 
Odbor Zvončka žel,i, da ·bi se sodeLovanje s 
sindikalnimi organizacijami še okrepi•lo in 
razšinilo, vendar ne samo glede finančnih 
sredstev, ampak tudi vsebinsko. Sindikati 
naj bi sodelovali tudi pri programiranju dela 
ter nam twko pomagaJli, da bi la:hko zadovo
lji.Ji čim širši krog občanov ter dosegli še 
,;ečjo množičnost, kot smo jo že. K sode
lovanju bi radi ·pritegnili predvsem mla
dino. 
Zvonček želi nadaljevati ·bogato kulturno tra
diciJo šmartna, obenem pa uvajati nove ob
like tega življenja. Dosedanje dveletno delo 
potrjuje, da si je društvo zač11talo pravo pot, 
dolžnost nas vseh pa je, da mu pomagamo 
ter ga smerjamo. Za plemenito opravljanje 
kulturnega 'P.oslanstva pa nam niso potreb
na le sredstva, marveč tudi pr.izadevni orga
nizatorji; Ie teh pa nam najbolj primanjkuje. 

B.ž. 

Veseli smo 
ustanovitve 
gasilskega 
pevskega . 
zbora 

Korajža velja, so rekli fantje, se zbrali, pre
izkusili svoje glasove in sklenili, da ustano
vijo pevski ZJbor. 
Misel o ustanov,itvi zbora se je porodila sre
di meseca decembra 1973. leta. Toda, kot so 
mi pevci sami povedali, so jih prehiteli novo
letni prazniki. To ni bilo nobeno odlašanje 
in že 9. januarja so sklicali prv.i sestanek, na 
katerem so se načelno dogovorili in tudi 
ustanovili gasilski pevski zbor tovarne usnja 
šoštanj, kot se zbor uradno imenuje. 
O tem, kakšna je bila pobuda, koliko članov 
šteje njihov zbor, o njihov.~h načrtih v pri
hodnosti in .še o mansi•č-em sem •se pogovar
jala s Slav kom .Dragarjem, ·pobudnikom usta
novi-tve te kulturne skupine v našem podje
tju. 
Takoj po vojni je že delovalo mešano pev
sko društvo Kajuh, ki pa je iz neznanih vzro
lmv raz,padlo. Delovalo •je v okviru tovarne 
usnja šoštanj. Marsikaj mine, toda lepi gla
sovi .in smisel za .petje os•ta:nejo, zato je bila 
odločitev, da se podoben zbor ponO'!nO usta
novi, umestna in vredna pohvale. Trenutno 
šteje zbor 14 članov, samih »fejst« fantov, 
izmed katerih je največ gasilcev. Vsi, razen 
pevovodje Silva Tamšeta in Silva Pirečnika, 
so delavci našega podjetja. Prav je, da jih 
poimensko naštejem: Maks Turk, Rudi Rav
ljen, Franc Komprej, Slavko Golob, Ivan Tu
rinek, Aloj.z Srebre, Ivan žnider, Stanko Na
vodnik, Jakob Gregorc, Janez Pečovnik, Fer
do Atelšek in Ivan Matko II. Njihovi na
stopi so začrtani priložnostno, čemur primer
no ·SO prilagodHi izbor ljudskih in par
tizanskih .pesem. Za zahtevnejše izdledbe pri
manjkujejo predvsem basovske vrste. Trd
no prepričani so, da bodo s .podobnimi na
stopi, kot je bi.l na proslavi dneva žena, pri
vabili le-te. V ma:lo šaljivem tonu apel.irajo 
na žene, da bodo imele za tovr.stno aktivnost 
svojih mož vsaj malo razumevanja. 
V pogovor se je vključil njihov zborovodja. 
Na vprašanje, kako ·Se počuti v njihovi sredi
ni, je z zadovoljstvom odgovoril, da je delo 
s pevci prijetno, in da čas, ko so skupa.j, vse 
prehitro mine. 

Problema financiranja v.sa:j za zdaj ni čutiti. 
Najosnovnej:še, :prostor za vadbo, so si ure
dili v tovarniškem gasHskem domu, kjer utr
jujejo svoje pevsko znanje dvakrat tedensko. 
Kot so s·klenili na ustanovnem sestanku, bo 
bor redno deloval, ·kar je v prvi vrsti njihova 
osebna želja. Zavedajo se, da bodo njihova 
prizadevanja vidna navzven v pravi meri 
šele tedaj, ko hodo 1ljudje enostavno čutili 
potrebo, da jim zapojo kakšno lepo pesem, 
kot je bila tista, ki smo jo slišali na gasil
skem občnem zboru, njdhovem prvem javnem 
nastopu, ·in dnevu žena, in ki nam jo je 
predstavil kvartet Kanon: 

Na planincah pa .. . 
Liska umrla je .. . 
O, preljubi Avguštin .. . 
Mene pa ;trebuh boli .. . 

Vsi skupaj jim zaželimo, ela bi v tem tudi 
uspeli. 

Novoletna 
zgodba 

L.B. 

Polde je .prišel v tista leta, ko se mu ženitev 
ni zdela več nekaj neumnega in nepotreb
nega, ampak docela simpatična in potrebna 
zadeva. Pa je zato začel metati oči sem in 
tj.a, da si najde tisto ·stvar, ki je pri ženitvi 
skoraj nepogrešljiv rekvizit, to je nevesto. 
>>Ha,<< si je brundal v redko ostrgano bra
do, >>cene rastejo kot živo srebro v julijskem 
dopoldnevu Jn čeden kup tistih fičnikov, ki 
jih dobim ob mesecu, moram odšteti za do
brine, ki j.ih potrebuje moj :prebavni trakt. 
Po poroki pa bi žena kupovala in kaj bi me 
potem brigale cene - vmg jih vzemi - pa 
čeprav bi bilo treba olje .in s-ladkor z ziatom 
odtehtati. Tudi za .plačo mi bo vseeno, kolikš
na bo, saj jo bom itak mora:! dati ženi. Re
šen bom ·Sk11bi ·kakor skladiščnik, ko se mu 
izpraznijo police!<< 
Nekega dne lje opazil, da imajo pr.i Frtavčko
v.ih takšno bitje, ki bi nekako odgovarjalo 
njegovim željam ,ju načrtom. Tudi je imel ob
čutek, da ga omenjeno bitje ne gleda nepri
jazno, kadar ga ogovori na cesti aE kjer se 
že križata njuni poti ali stezi. Omenjenemu 
Frtavčkovemu bitje je bilo ime Julka, simpa
tičen obmzek je kras1l gornji del njene po
stavice in tudi ostali deli njenega telesa so 
se mu videli nadpoprečni, oči pa je imela 
naravnost očarl.iive. >>Kakor srnica je,<< je 
brundal Polde ob vsakem srečanju z njo. 
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Polde ni imel posebnih ~kušenj z nežnejšim 
delom ljudskih množic in zato si nikakor ni 
mogel priti na jasno, kako naj se približa 
'tej žlahtni stvadtvi, da bi bilo v·se lepo in 
prav. Vse je iztuhtal in lepo uredil v svoji 
črno poraščeni lobanji, kaj ji bo dejal .in 
kako, ko jo sreča, toda, ko jo je nenadoma 
ugledal pred seboj, je ves načrt nekam iz
puhtel. Pa ji je jecljal o vremenu, o kravici 
šeki, Sultanu; skratka, obnašal se je kakor 
diplomat, ki govori več ur, pa ničesar ne 
pove. 
Prav kmalu je spoznal, da se na ta način ne 
bo pririnil do njenega srca. Na srečo mu je 
neki dan v decembru zdrknila idealna misel 
skozi možgane. Zakaj pa živimo v modemi 
dobi, če ne zato, da si pomaganno z moder
nimi pripomočroi? In Polde sploh ni bil na
zadnjaš·ki tip, saj je, med drugo ropotijo, 
imel tudi magnetofon; nanj je pridno snemal 
razne potrebne in nepotrebne umetnine. Ta
ko je, poleg viž in pesmic, snemal tudi grme
nje ob nevihtah, piskanje burje, družinske 
prepire, prepire med ·sosedi in še druge take 
in podobne lepe stvari, ·ki so se mu zdele 
zanimive. Nič čudnega torej, če je pr.išel na 
misel, da posname tudi samega sebe, kako 
snubi svojo izvoljenko. Ampak glej šmenta, 
ravno sedaj ni .imel nobene prazne kasete! 
Zato se je odločil, da bo snemal kar na že 
uporabljen trak, na katerem je imel posnete 
nevihte in prepi-re. In izpraznil je svoje sn;:e 
ter ovekovečil svoj glas na trak; prelepo m 
čustveno izpoved svatovsko razpoloženega 
srca je nametal nanj. Sedaj je le čakal na 
ugodno priložnost, da ga zavrti FPtavčkovi 
Julki in ji dokaže svojo vdanost. 
Zaželena priložnost se mu je ponudila na 
sam zadnji dan v letu. Neki dan je namreč 
postrgal skupaj vso svojo korajžo in povabil 
Julko na silvestrski ples v domačo krčmo. 
>>Kar pdprav.i se,« je dejal, »zvečer bom po
trkal na tvoje okence, glej da bo že naprav
ljena, pa jo mahneva, da v veseli druŽibi pri
čakava novo leto. Ob tej priliki ti bom tudi 
nekaj si·lno važnega povedal!« In pomežikr1;il 
je skrivnostno, kakor trgovec, kadar ponuJa 
konzerve, ki jim je rok trajanja že davno 
potekel. 
In končno je napočil težko pričakovani sil
ves.tr·ski večer. Polde je že iz podjetja pri
nesel v želodcu dobršno mero dobre volje, 
ki ji nekateri prav1jo kar merlot, refošk, cvi
ček ali s takim ,in drugačnim imenom krščen 
špirit. In tako oborožen s korajžo ter z ma
gnetofonom pod .pazduho je nameril svoj ko
rak pod Julkino okno. 
Luna je zaspano gledala .skozi raztrgane ob
lake, ko se je v bHžnjem zvoniku p~etegnil31 
ura .in odklen:kala devet udarcev. Pn Frtavc
kovih sta se spoštovana Julkina roditelja že 
zarila pod odejo, Julka pa je slavnostno oble: 
čena čakala svojega viteza. Globoko sredi 
srca v levem ali desnem prekatu, se ji je že 
nek~j smodilo, ·kar naj bi bilo zametek bo
doče lj·ubezni. 
Pod Julkinim oknom :so poleti cvetele rože in 
-razši:jale svoj OJ?Ojni vor;j! ~e<;Iaj j.ih seveda 
ni bilo; le grezmca v bhzrnr Je skrbel~, da 
zrak tam okoli ni bil brez vsakega vonJa. 
Oprezno je stopil Polde p~~k pre:pver;:lih des~, 
ki so pokrivale po amon~Jaku drseco .te~ot;r
no in se splazil pod Ju1kmo okno. Dvrgrul Je 
m~anetofon na okno, ga pognal in že je za
do;el njegov ognjeni :samogovor. Prisluhnila 
je Julka tej odkriti in ·korajžr~i ie:pavedi ~d 
ljubezni okuženega sr~a; gleJ ~r;ga n<;>, le kJ~ 
je ta poba zbral tohko kora]ze, saJ dosl~J 
ga je slišala jecljati _1~ o ·vremen~: Seve~~ Je 
že slutila, da bo mrh Polde ushsan; blrzala 
se je namreč trideset~m~ ·letu ~n _je bila .Po
trebna moža kot cenJem potrosmk poSOJila. 
Svetla solzica j.i je .zdrknila prek napudra
nega lica, ko je izzvenel ,Poldetov samogovor. 
Sedaj bi moral Polde dzklopHi magnetofon, 
tega pa v svoji zamaknjenosti ni storil. To 
pa je bila glavna napaka, zakaj ,že je v 
magnetofonu zagrmelo in treščilo, da je Jul
kina roditelja vrglo tiz postelje in je Julka 
prebledela, kot da je pravkar izvedela za no
vo podražitev kolonjske vode. In še je iz 
magnetofona zatulil sosedov bik, kot krona 
vsemu pa je zadonel mogočni bas soseda 
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šviglja: »Ti bom jaz že pokazal hudiča, pre
kleta smrklja ničvredna; tako ti bo... pri
peljal, da se ti bo glava zasukala in boš z ril
cem po svojem lastnem hrbtu gledala!« Sle
dila je obiilla ploha izbranih besed v več 
jezikih, ki bi jih zastonj iskali v slovarjih -
kvečjemu bi jih našli v nekaterih pesnitvah 
modernih pesnikov. 
šele seda,j je presenečeni .in prepadeni Polde 
izklopil magnetofon, obenem so se tudi od
prla Frtavčkova vrata in Filip Frtav·ček, očka 
mtdebudne Julke je s sekiro v roki in s peno 
okoli ust plan.il skoznje. Sveto je bil odločen 
kaznovati tisto pošast, ki tako grdo zmerja 
njegovo Julko. 
Ko je Polde rvidel, da se je situacija za·sukala 
njemu v škodo, jo je hotel jadrno popihati 
s prizorišča. Toda slabo je planiral svoj 
umik. Pod njegovim skokom so se udrle pre
perele deske in že je pristal v neblagodišeči 
kmetijstvo-pospeševalni tekočini. Do pasu 
mu je segala, nad glavo pa mu je, kakor Da
moklejev meč, lebdela Frtavčkova sekira! 
»0 jej! Na pomoč! Usmiljenje, ne, ne! Saj 
sem jaz, F~garjev Polde! Vse je pomota, -
ojej, utonil bom!« Iz hiše sta tedaj prileteld 
tudi špela Frtavček, :wjena Smuk, mama mi
le Julke, in pa Julka lastnoročno, ozi-roma 
lastnonožno. Obe pa z marelami v rokah, saj 
je pa tudi pred nekaj trenutki grmelo in ro
potalo, kot da bi igrali tdje beat ansambli 
naenkrat. 
Toda na nebu so nav~hano migljale z<Vezde 
in luna se je čudila nenavadnemu prizoru -
o nevihti pa ne duha ne sluha. Nastala je 
tišina, le PoLde je stokal v jami, kakor bla
gajnik pr.osvetnega društva na občnem 
zboru. 
Omahnila je Frtavčku sekira, mama in Julči 
.sta tresočih rok odložili mareld tin vsi trije 
so z združenimi močmi potegnili našega tru
badurja iz tovarne naravnega gnojila.. Notri 
ga vendar niso mogli pustiti, čeprav jim ni
kakor ·še ni bilo jasno, kaj se pravzaprav 
dogaja. Odvlekli so ga v kopaillo ·kad, da se 
je vsaj za silo očedil, in ata Filip mu je 
posodil nekaj moške garderobe, da je zlezel, 
kolikor toliko človeku podoben, na peč, kajti 
bil je premražen kakor nogometni vratar v 
zadnjem kolu jesenskega dela prvenstva. 
Na peči je bilo toplo in prijetno, ata so pri
nesli domačo kačjo slino in kmalu se je od
tajal led o.Jwli src, tudi pogovor se je umiril. 
Pa je Polde, sprva jecljajoče, nato pa še kar 
korajžno - grela ga je že kačja slina - raz
tolmačil celo štorijo. Kakšna sreča, da ma
gnetofon ni potonil v gnojnici, ampak ga je 
Jul ka našla v snegu. 
Zavrteli so še enkrat trak in tako je bila za
deva pojasnjena. Pa so tisto novoletno noč 
poslušali še ves ostali repertoar, kar ga je 
.imel ·Polde na traku. Bilo je kakor na oddaji 
Za vsakega nekaj. Ata Frtavček je z veseljem 
poslušal grmenje in nevihte, mama špela 
prepire in zmerjanja ter špetire, Julka pa 
Poldetov samogovor. In so bili vsi srečni! 

Tam po polnoči sta roditelja odnesla svoj 
revmatizem v posteljo. Seveda sta tako osta
la Polde in Julka sama. Julka je bila ginjena 
kakor penzionist, ko zagleda poštarja, saj 
je že trikrat poslušala Poldetov samogovor. 
Pa se je nagnila k njemu in ga je, čepra'V je 
še rahlo duhtel po naravnem gnojilu, cmok
nila tja pod nos. 
Pred pustom pa sta ,ge Fr.tavokova Jul'ka in 
Figarjev Polde vpregla v zakonski jarem! 
Le zakaj neki bi živela ibolje kakor drugi? 

Izid žrebanja 
»Nagradne 
križanke« 
lZ 6 5. ~~tevilke 
Usnja~ja 

I.M. 

žrebanje je bilo izvedeno dne l. decembra 
1974 v analitskem laboratoriju TOZD us
njarna Vrhnika. žrebale .so v njem zaposlene 
delaVIke. 
PravilnOISt rešitev sta preverjala sestavljalec 
križanJke inž. Bogdan Uvbanc in odgovOiiTii 
uredn~k glasila. 
Do 1predpisanega roka smo prejeli 112 rešitev. 
Med njimi je ibil •tudi »nefudo«, 'ki ni član 
na!šega ko'lektirva. Poizkus prevare mu ni 
uspel. 
Pri žrebanju smo ugotovili, da nekarteri re
ševalci popra·vljajo .že vpisano rešitev. Po
pravljene rešitve so neveljavne ~n jih pri 
žrebanju ne upoštevamo. 
Nagrade ~dobro.pits ;za nabavo naših izdelkov 
v TOZD malo;prodaja) prejmejo: 
l. CHJKA MRAK - pomočnik tsoMerja 1goto
vega usnja v TOZD u snjarna VPhnika 
SOO din. 
(Izžrebala jo je tov. Marta Kobal) 
2. JOžA RESNIK - telefonistka v SSS 
300 din. 
(Izžrebala jo je tov . . Bari R'llipar.šek). 
3. HELENA RUDOLF - dokumentator v 
T.P.P in razvoju TOZD usnjamna Vrhnika -
200 din. 
(hžrebala j:o je Lučka Jurjevčič) 
Nagrajencem čestitamo! 
Opomba: V tekstu ikrižanJke je !bila napaka, 
in sicer: 
nepravilno: glavno mesto Finske 
pravilno: glavno mesto Norveške 
To 'Pa ni .imelo v;ptliva na pravilnost rešitve, 
ker tso vse izžreban!ke v;pi.saJe pravilen odgo
vor, to je OSLO. 

Uredniški odbor 


