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svoJe sanJe ... 
OB 100-LETNICI ROJSTVA VELIKEGA 

PISATELJA 

O Ivanu Cankarju (rojen 1876 na Vrhniki, 
umrl 1918 v Ljubljani, pokopan v skupni 
grobnici slovenske moderne) ni mogoče pisati 
življenjepisa ločeno od njegovega literarnega 
dela. Sin obrtniško proletarske družine s klan
ca siromakov je z umetniško besedo upodab
ljal svoja doživetja, svoje sanje. Očeta krojača 
najdemo že v prvi zbirki, Vinjetah. Materi pa 
je postavil najlepši spomenik s proznimi bi
seri, črtico Skodelica kave, romanom Na klan
cu (1902) in drugim. Ljudsko šolo na Vrhniki 
je manj cenil kot enajsto šolo pod mostom, se 
upiral prazni šolski učenosti, končal 1896 
ljubljansko realko. študiral je na Dunaju teh
niko, ki pa je ni končal. Do 1909. leta je živel 
na Dunaju kot svoboden umetnik. 
Dunajsko življenje ga je pritegovalo s svojimi 
drobnimi zanimivostmi, s problemi proletar
skega Ottakringa in socialdemokratsko misel
nostjo. 1897 je pisal bratu: »Nikdar si ne mo
reš predstavljati (dunajskega življenja) dovolj 
idealnega, samo treba je, da je človek tako 
ustvarjen, da vidi lepoto (mislim jo v naj
širšem pomenu) in življenje tam, kjer zapazi 
filister samo dolg nos in veliko hišo. In ti 
veš, da sem jaz tako ustvarjen. Iz vsake stvar
ce dobim kaj zanimivega in novega. To pa 
me varuje, da ne dobim bledice od slabe volje 
in čemernosti.« 
Življenje je Ivanu Cankarju postajalo snov za 
literaturo, hkrati pa si je življenjsko trdnost 
ustvarjal le v domišljiji: računal je, da se bo 
poročil na Dunaju s Štefko Lčifflerjevo in da 
bo uresničil politično kariero (1907 brezuspeš
no kandidira v zasavskih revirjih na social
demokratski listi). A vse zaman. življenje ga 
meče po negotovih stezicah, tudi ko se preseli 

• leta 1910 v Ljubljano na Rožnik. Med prvo 
svetovno vojno okusi zaradi jugoslovanskega 
prepričanja grajske zapore. 
Ivan Cankar si je pod vplivom dunajske deka
dence in simbolizma izoblikoval svoj pripo
vedni slog, ki je zaradi njegove prodorne 
družbene kritičnosti in razvitega občutka za 
psihološka-etična vprašanja dobival vedno 
bolj osebne poteze. Pisatelj je tudi hitro pre
raščal miselni svet slovenskega okolja. 
Ozke politične okvire meščanske družbe obsoja 
v satirični komediji Za narodov blagor, 1901. 

Glasilo delovne skupnosti Industrije usnja Vrhnika 

Družbeno neenakost razkriva v drami Kralj 
na Betajnovi, 1902. Z lirskim nadihom in s 
čutom za psihološke odtenke upodablja svet 
ob robu (Hiša Marije Pomočnice, 1904). O kla
vrni usodi slovenskega intelektualca, ki hoče 
preroditi svoje okolje, govori v povesti Martin 
Kačur, 1906. Ogorčeno napisana podoba social
ne izločenosti in upornosti je v Hlapcu Jerne
ju in njegovi pravici, 1907. Burka Pohujšanje 
v dolini šentflorjanski, 1908, raste iz ogorče
nja zoper moralno popačenost. Mnogo del ob
ravnava motiv tujstva ali hlapčevske uklonlji
vosti (npr. drama Hlapci, 1910). Polemično sa
tirični so spisi: Krpanova kobila, 1907, Bela 
krizantema, 1910 itd. V nov svet zahrepenijo 
osebe iz igre Lepa Vida, 1912. Brutalnost voj
ne je pisatelju narekovala črtice Podobe iz 
sanj, 1917. 

S temi deli, napisanimi v izbrušenem jeziku in 
z osebnostnim stilom, se je Cankar uveljavil 
kot eden največjih slovenskih pripovednikov 
in dramatikov, hkrati pa kot borben mislec, ki 
sredi družbenih spopadov išče socialno pravico 
za vse, vrta v pore obče in osebne resnice ter 
hrepeni po drugačnem, boljšem življenju. Zato 
je kot prvi slovenski proletarski pisatelj z 
rdečim nageljnom na kamižoli lahko upravi
čeno zapisal: »Prijatelj, globlje poglej! Ali ne 
vidiš, od kod te nove sile? življenje se drami v 
nižavah, ki so spale. Oči se odpirajo, roke se 
iztezajo, iščejo ciljev. Kaj zato, če prihaja 
spomlad v viharju in povodnji! Iz te črne na
plavine bo vzklila bujna rast! Njih misel je 
bila prva: na bele krizanteme na oguljen frak 

- rdeč nagelj na kamižolo!« 
Po tem osrednjem spoznanju, po čustvenih 
svežinah, zagledanosti v lepoto, ki ji je pri
pisoval etično vrednost, po zanikanju obsto
ječega in zadostnem ustvarjanju novega, da
našnjega in jutrišnjega, po vsem tem in še 
zaradi mnogo drugega je Ivan Cankar večno 
živ. 
R. F. 

Petkovškov 
obraz 
Živel je človek v tujini in ta ga je zastrupila. 
Dala mu je vsega zadosti in preveč, le miru 
mu ni dala. Iskal je resnice in lepote, da bi 
našel rosni mir, ki ga je bilo žejno prevroče 
srce. Spustil se je v brezna, da bi posegel v 
zadnje globočine stvarstva; tam je bila gro
zota brez mej, duša mu je oledenela. Vzdignil 
se je v višave nad oblake in nad zvezde, da bi 
se razgledal po vesoljstvu; od strahu mu je 
srce otrpnilo. 
Vdal se je umetnosti; njen strašni objem ga 
je dušil obupa, do brezuma in do smrti. Lju
bica, ki jo je gledal zamaknjen, pa je ni videl; 

»Narod si bo pisal sodbo sam, ne frak mu je ne 
bo in ne talar«! - Ivan Cankar 

1 



Rojstna hiša Ivana Cankarja - Na Klancu 

b jo je ljubil verno dan in noč, trepetal od 
strasti in groze ob njenih prvih poljubih, pa 
je ni mogel objeti sam s široko razprtima ro
kama, je ne prižeti k sebi tesno in za zmerom; 
ki jo je risal na papir, jo slikal na platno z vso 
zvestobo in močjo svoje duše, pa ji ni poznal 
pravega obraza, ker se ni maral do golega 
razodeti njegovim zameglelim, zakrvavelim 
očem. 
Zagnal se je v življenje; zagnal se v močvirje, 
iz katerega ni bilo rešitve. Nog in života se je 
ovilo spolzko ščavje, vleklo ga neusmiljeno k 
strašnemu dnu. Vedel je, da je smrt na dnu, 
ali čudna, težka omamljiva sladkost je bila v 
tej zavesti. črna gosta voda mu je segala do 
vratu; nagnil je glavo vznak, stisnil ustnice, 
branil se ni. Z velikimi očmi je strmel v nebo, 
ki se je bočilo zmerom višje, da ga je dosegel 
komaj še s sanjami. V poslednjem hipu pa, 

Vrhnika - »Cankarjev trg« 
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ko mu je že močila gnusna voda spodnjo ust
no, en sam krik, tako ves poln groze, obupa in 
bridkosti, da so se trepetaje razmaknile črne 
veje nad močvirjem: »Saj ni bilo življenje! 
Drugod je življenje - onkraj daleč, daleč, 
daleč!« -

Pozno v jutro se je vzdramil, od divje noči, 
od žensk in od vina še omamljen. Ni se ganil; 
ležal mu je na srcu tesni, težki občutek, da bi 
se takoj povrnila strahota življenja, če bi le 
narahlo trenil z očesom. Rajši ničesar več, ne 
dihati, ne misliti, ne sanjati! Stud, ogromen 
kakor gora, se mu je bil prevalil v dušo; vse
obsežen stud, ki je pokril in strl, kar je bilo 
in kar bi še kdaj moglo biti. Glej široko v goli 
strop, ne treni; tišči sapo v prsih, ne dihni! Ali 
je to že smrt? - Oj človek, kam si zapravil 
lepoto, ki je bila od začetka delež tvoj? 

Kakor žarek silne luči je seglo v noč srca. 
»Vstani in pojdi!« 
Ubogal je nemudoma, vstal je ter šel, kamor 

Vrhnika - »Stari Mlin" 

ga je gnal ukaz. 
Daleč za gorami je dežela, kjer je mladost in 
zdravje, lepota, resnica, ljubezen, umetnost, 
vse, česar je z vročim srcem iskal po svetu, v 
breznih in v višavah. Tja se je napotil. 
Vozil se je dva dni in dve noči, tretjega dne 
je prestopil prag tiste hiše, kjer je stala nje
gova zibelka. Pozdravila ga je mati, pozdra
vila sta ga sestra in mlajši brat. Miren, hla
den, skoraj nezaupljiv je bil pozdrav; toliko, 
da so si v roko segli. Kaplja ledene bolesti, 
še nerazumljive, je kanila na srce tujcu sinu . ., 
In nobeden ni izpregovoril besede. 
Mati je odprla duri v izbo, nato je prinesla 
kosilo. Posedli so za mizo; prostor gospodarjev 
so dali tujcu, tik ob desno mu je sedel mlajši 
brat, mati in sestra sta se odmaknili mračno. 
Skozi okno je sijalo dopoldansko sonce, v 
izbi pa je bila tesnoba in tišina. 
Kosili so molče. Po kosilu sta se mati in se
stra napol nagnili k tujcu. 
»Zdaj kaj povej!« 
Mlajši brat se je naslonil ob mizo, na njego- ) 
vem še otroškem obrazu se je prikazal smeh
ljaj; mladost, vesela, neskrbna in radovedna, 
je bila v tem smehljaju, ali bilo je hkrati ne
zavedno pomilovanje, bila je rahla senca po
rogljivosti, prva kal samosvoje in trde kmeti
ške ošabnosti. 
ženski sta gledali zastrto, zamolklo. Na prste
nih licih se ni zganila nobena guba, na tenke, 
stisnjene ustnice ni bilo besede. In ne v teh 
zastrtih očeh, ne na prstenih licih, ne na stis
njenih ustnicah ni bilo ljubezni. Kvečjemu da 
je bilo na visokem, neženskem čelu zapisano • 
vprašanje: »Kdo si pač? Odkod si prišel? Po
čemu si prišel? Po imenu te poznamo še, dru
gače te ne poznamo več!« In ustnice mlajšega 
brata so vztrepetavale smehljaje in pomilo
vaje: »Zdaj povej, kako da je v deveti deželi, 
povej zdaj! Rad bi že slišal, kako je tam, kjer 
so ceste iz pogače, hiše iz cukra in jabolka 
zlata. Povej!« 

Tujec sin je sedel visoko vzravnan, glavo po
konci, črno oblečen, slok in velik; roke je bil 
položil trdo naravnost predse na mizo, oči, 
motne, krvavo obrobljene, so strmele široko 
odprte - kam? V neizmerno bolest srca: »Ni • 
več poti nazaj, v deželo miru in smehljajev je 
ni! Zibelke ni več, doma ne, mladosti, ljubezni 
ni več! Tja se povrni, kjer so tvoje prave do
mačije! V brezna se spuščaj, v višave se spe
njaj, lepote išči in resnice, da spoznaš grozoto 
brezdanjo! Povrni se v močvirje, potrpi, da ti 
spolzko ščavje seže vse do ram, te potegne do 
črnega dna, da se ti v grlo izlije strupena vo
da, da zadobiš ta strašni zaželeni mir! Vstani 

Vrhnika - »Enajsta šola« 
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Ekip::i RTV LjubLjana je v zadnjih dneh 
posneLa več kadrov na Vrhniki v počastitev 
100-Letnice rojstva Ivana Cankarja 
Cankarjev trg so prirediLi tako, da je biL 
čimboLj verna podoba časa, ko je živeL 
na KLancu 

in pojdi, kamor ti je bilo sojeno od vsega 
početka!« 
In takrat je vdanost najvišjega obupa obža
rila njegova lica s čeznaturno lučjo. -
To je obraz Petkovškov, kakor ga je ob uri 
brezmejne žalosti naslikal umetnik sam. 
IVAN CANKAR 

Zaključki 
Sveta 
delegatov 
OZDIUV 
z dne 29.marca 
1976 

Seja sveta delegatov OZD IUV je bila name
njena predvsem seznanitvi z novimi zakon
skimi predpisi in prilagoditvi poslovanja te
meljnih organizacij in celotne delovne organi
zacije novim pogojem gospodarjenja, kot bodo 
nastali z uveljavitvijo zakona o ugotavljanju 
dohodka in zakona o zavarovanju plačil med 
uporabniki družbenih sredstev. 

Prisotni so bili najprej seznanjeni z glavnimi 
značilnostmi sedanjega položaja usnjarske in 
predelovalne industrije in delovne organiza
cije IUV. Za usnjarske temeljne organizacije 
predstavljajo višje nabavne cene za surovino 
in višje carinske dajatve prek 10 milijard S 
din, kolikor je npr. znašala lani akumulacija 
celotne IUV. Cene uvoženim svinjskim kožam 
so poskočile za prek 30 O/o, poleg tega pa jih ni 
možno nabaviti toliko, kot jih potrebujemo za 
dosedanji obseg proizvodnje na Vrhniki in v 
Šoštanju. Zato se ti dve temeljni organizaciji 

pripravljata na zmanJsan namok svinjskih 
kož - za okrog 12 O/o. Količinsko se izvoz raz
meroma normalno odvija. Cene v izvozu so pa 
skoraj nespremenjene oziroma dosegamo le od 
primera do primera za kakšen odstotek višjo 
ceno, tako da postaja problematična rentabil
nost našega izvoza, čeprav sam plasman na 
zunanjem trgu ni problematičen. Ukrepi za 
pospeševanje izvoza so zaenkrat v glavnem le 
obljube, delno so te reali.zirane z ugodnejšimi 
izvoznimi krediti in višjo izvozno stimulacijo 
za izvoz v zahodne države, za izvoz na dolar
sko področje pa je stimulacija za 2 O/o nižja 
kot prej. Na domačem trgu prodajamo po niz
kih, zamrznjenih cenah in bomo predlagali 
skupaj z drugimi proizvajalci svinjskega usnja 
v okviru Zvezne gospodarske zbornice povi
šanje cen. Podobna je situacija tudi pri pro
izvodnji govejega usnja. 
Zaradi težav pri oskrbovanju s svinjskimi ko
žami oz. pomanjkanja le-teh, zaradi izredne 
podražitve te surovine in na drugi strani za
radi zadržanih cen usnja ter drugih številnih 
in zapletenih problemov, s kakršnimi se pri 
našem gospodarjenju že dolgo nismo srečevali, 
je položaj tako resen, kot še nikoli ni bil v 
zadnjih 10 letih. Zato moramo v naše delo, 
odnos do dela, kvaliteto, varčevanje, nagraje
vanje in vse druge elemente gospodarjenja 
vnesti nove metode, na vseh področjih za
ostriti odnos do izvrševanja nalog, sicer po
slovni rezultati temeljnih organizacij ne bodo 
zadovoljivi. še bolj kot doslej bomo morali 
paziti na kvaliteto naših izdelkov in spoštova
nje dogovorjenih dobavnih rokov. Ce kupci 
blaga ne bodo sprejeli zaradi slabe kvalitete 
ali zamujenega dobavnega roka, bo toliko nižja 
naša prodaja, dohodek, osebni dohodki in vse 
ostalo, kar plačujemo iz dohodka. 
Jugoslovanska usnjarska industrija deluje in 
gospodari zaradi predimenzioniranosti kapa
citet v težkih pogojih. Več kot polovico po
trebnih govejih kož mora uvoziti, pri svinjskih 
kožah pa je delež uvoženih kož še višji. To 
pomanjkanje kož in borbo zanje so znale izko
ristiti odkupne delovne organizacije. Po drugi 
strani pa zaradi močne ponudbe usnja' na do
mačem trgu čevljarske delovne organizacije 
postavljajo svoje pogoje in zahteve in otežu
jejo položaj usnjarjev. Zato je že prišlo veliko 
delovnih organizacij iz usnjarske panoge v tak 
položaj, iz katerega ni bilo drugega izhoda kot 
likvidacija. 
Z uveljavitvijo zakona o plačevanju in zakona 
o ugotavljanju dohodka bodo v prenekaterih 
delovnih organizacijah nastale težave, pred
vsem tam, kjer so sedaj živeli in gradili na 
račun drugih. Smisel in delovanje obeh zako-

nov je predvsem v tem, da bo vsak lahko tro
šil le toliko, kolikor bo sam ustvaril. Ugotav
ljanje dohodka po plačani realizaciji pomeni, 
da bomo trošili le tisto, kar bomo ustvarili in 
kar nam bo priznalo tržišče v obliki plačil za 
naše izdelke. Pričakujemo lahko, da za našo 
delovno organizacijo, kot za vse tiste, ki so že 
do sedaj gospodarile v duhu proklamiranih 
načel, novi predpisi ne bodo imeli tako nega
tivnih posledic. Tudi doslej smo morali pred
vsem nakupe kož na domačem trgu plačevati 
dostikrat vnaprej, sicer pa v kratkem času 
po prevzemu, če smo si jih hoteli zagotoviti. 
Za uvozne materiale in surovine pa smo tudi 
morali zagotavljati vnaprejšnje nakazilo ali 
takoj po prevzemu. 
Svet delegatov je bil seznanjen z rezultatom 
izvršne multilateralne kompenzacije. Za našo 
delovno organizacijo je ta kompenzacija slabo 
uspela - svoje obveznosti iz lanskega leta smo 
poravnali, naši kupci pa nam še. vedno veliko 
dolgujejo - samo temeljni organizaciji Us
njarna Vrhnika in Usnjarna Šmartno imata za 
2 stari milijardi neporavnanih terjatev. 
Svet delegatov je sprejel sklepe in stališča za 
zagotovitev enotnega komercialnega poslova
nja v celotni delovni organizaciji po uvelja
vitvi zakona o zavarovanju plačil med upo
rabniki družbenih sredstev: 
l. Pri prodaji blaga in uslug: 
- sprejemamo vse zakonsko predvidene mož
nosti zavarovanja plačila, 
- dopuščamo možnost največ 30-dnevnega 
brezobrestnega kreditiranja, 
- kolikor je plačilo zavarovano z menico z 
dospelostjo prek 30 dni, 
- za kreditiranje z menico prek 30 dni obvez
no zaračunavamo 12 O/o obresti in za kritje 
stroškov eskontiranja menice 1 O/o od vrednosti 
fakture, 
- casasconta praviloma ne priznavamo. 
2. Ob nabavi blaga: 
- praviloma ne dajemo akontacij na neiz
dobavljeno blago, 
- manjše zneske plačujemo z bariranim če
kom ali v gotovini (limito manjšega zneska 
določi za vsako trimesečje pomočnik glavnega 
direktorja za finančna vprašanja), 
- v okviru razpoložljivih likvidnih sredstev 
in v okviru možnosti finančno operativnega 
plana prevzemamo tudi obveznosti nakazil v 
roku 10 dni po nastanku dolžniško-upniškega 
razmerja, 
- za zneske, ki jih ne moremo zavarovati za 
plačila s preje naštetimi instrumenti, nudimo 
našim dobaviteljem menice do 90 dni dospe
losti. V takšnem primeru smo dolžni priznati 
največ 12 O/o obrestno mero in 1 O/o za stroške 
eskontiranja ali indosiranja menice. 
3. Medsebojna dolžniško-upniška razmerja bo
do temeljne organizacije združenega dela v 
OZD IUV urejevale z naslednjimi instrumenti: 
- za TOZD, ki imajo skupen žiro račun, se 
medsebojni dolžniško-upniški odnosi ugotav
ljajo z bilanciranjem ob koncu obračunske 
dobe - ob periodičnem ali zaključnem računu 
in se medsebojna razmerja najpreje medse
bojno pobotajo, za presežek terjatve pa je ob
remenjen potencial tiste TOZD, ki ga trenutno 
koristi in od tega plača dogovorjene 12 O/o ob· 
resti, 
- za tiste TOZD, ki imajo ločene žiro račune, 
pa se medsebojni dolžniško-upniški odnosi za
varujejo z avalirano menico ali z garancijo. 
Takšna menica ni prenosljiva na uporabnika 
družbenih sredstev izven okvira naše delovne 
organizacije. 
Svet delegatov je naprej ugotovil, da po za
ključnih računih za leto 1975 posamezne te
meljne organizacije razpolagajo z naslednjim 
potencialom za dajanje avalov drugim upo
rabnikom družbenih sredstev: 

TOZD Usnjarna Vrhnika 
TOZD Usnjarna Šmartno 
TOZD Tovarna usnja Šoštanj 
TOZD Maloprodajna mreža 
Ljubljana 
TOZD Usnjeplast, Ljubljana 
TOZD Igrad - gradbeništvo, 
Vrhnika 
TOZD Opekarna, Vrhnika 

Nd,n 

115,991.477 
52,573.956 
48,112.054 

7,926.360 
30,640.983 

3,241.523 
601.703 
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Ne seji Sveta delegatov 

Ta potencial posameznih TOZD je na razpo
lago za dajanje avalov na menice in dajanje 
finančnih garancij drugim uporabnikom druž
benih sredstev, kakor tudi za dajanje dogovor
jenih avalov in garancij med TOZD znotraj 
delovne organizacije IUV. 
Za dajanje avala in garancije uporabljamo 
pravila in tarifo, ki jo bo za takšne usluge 
zaračunavala poslovna banka. 
Dajanje avalov na menice ali dajanje garancij 
med posameznimi TOZD znotraj naše delovne 
organizacije je uresničitev načel solidarnosti 
med TOZD. Finančna operativa skrbi, da ima
jo posamezne TOZD v ta namen v določenem 
časovnem obdobju v procentualnem odnosu 
enako obremenjen svoj potencial. 
Dajanje avalov drugim uporabnikom družbe
nih sredstev izven naše delovne organizacije 
je zaupano v okviru razpoložljive mase TOZD 
usnjarske proizvodnje glavnemu direktorju 
podjetja, za druge TOZD pa direktorjem 
TOZD. 
Za zagotovitev koordiniranega poslovanja v 

novih pogojih poravnavanja obveznosti in ugo
tavljanja dohodka morajo strokovne službe od 
aprila meseca naprej pripravljati mesečne 
operativne plane nabave, prodaje in finančne 
obdelave. 
Svet delegatov je sprejel še sklep, da je po
trebno čimprej z ustreznim pravilnikom opre
deliti odgovornost in delokrog delavcev stro
kovnih služb. 
Po zakonu o knjigovodstvu ne sme odgovorna 
oseba za knjigovodstvo podpisovati listin, s 
katerimi se razpolaga s sredstvi na žiro raču
nu ali blagajni. Doslej je bilo to možno in 
smo imeli tudi takšna določila v našem pra
vilniku o knjigovodstvu. To moramo sedaj 
popraviti in je s tem v zvezi svet delegatov 
spremenil določila 71. člena pravilnika o knji
govodstvu delovne organizacije. 
To dopolnitev pravilnika o knjigovodstvu ima 
za posledico tudi spremenjeno organizacijo 
finančnega sektorja delovne organizacije, ki jo 
je potrdil svet delegatov. Finančni sektor je 
tako razdeljen na tri samostojne službe: fi
nančna operativa, knjigovodstvo ter služba za 
plan in analize. V tabelo razvrstitve delovnih 
mest v delovni skupnosti skupnih služb je svet 
delegatov vnesel v 21. grupo dve novi delovni 
mesti, in sicer: vodja finančne operative in 
vodja knjigovodstva. 
Pod točko razno je sprejel svet delegatov na
slednje sklepe: 
l. Formalno je razpisal volitve za nov svet 
delegatov OZD IUV. 
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2. Imenoval je komisijo za razpis delovnega 
mesta glavni direktor delovne organizacije 
IUV v sestavi: Albina Zupan, ing. Jože Mali, 
Milan Božanič, Samobor Aleksander in Pavla 
Gruden. 
3. Imenoval je žirijo za podelitev letošnjih 
odlikovanj OZD IUV v sestavu: ing. Franc 
Mihelič, Leopold Rapuš, Anton Savšek, Her
man Lešnik, Franc Vrhovec, Anton Centa, 
Franc Juhart in Marija Kalič. Sestav žirije pa 
se spremeni v primeru, če postane posamezni 
član žirije kandidat za odlikovanje. 
4. Letos praznuje IUV oziroma usnjarna na 
Vrhniki 30-letnico ustanovitve. To obletnico 
želimo proslaviti z otvoritvijo nove opekarne 
v Sinji gorici in podelitvijo letošnjih odličij 
OZD IUV (diploma in nagrada vzornega de
lavca-samoupravljavca, zlate in srebrne znač
ke IUV). 
Ta slovesnost bo organizirana v mesecu maju, 
ko bo na Vrhniki več prireditev v počastitev 
100-letnice rojstva Ivana Cankarja, praznika 
občine Vrhnika in rojstnega dne maršala Tita. 
Svet delegatov je sprejel sklep, da bodo naše 
slovesnosti organizirane na prosto soboto -
29. maja 1976 na Vrhniki. 

K. I. 

Novi samoupravni 
• 

organi 
TOZD USNJARNA VRHNIKA 

De l a v s k i  s v e t  

l. Selman Islam 
2. Šemrl Karel 
3. Kovačec Maks 
4. Buček Anton 
5. Jeraj Jakob 
6. Rome Filip 
7. Ficko Herman 
8. Obid Ema 
9. Petrič Janez 
10. Leskovec Branko 
11. Markovič Marta 
12. Petavs Slavka 
13. Dodig Franc 
14. Drašler Majda 
15. Knapič Danica 
16. Kosič Julka 

skl. surovih kož 
skl. surovih kož 
skl. surovih kož 
lužilnica 
lužilnica 
lužilnica 
obdeloval. in barvar. 
obdeloval. in barvar. 
obdeloval. in barvar. 
dodelava I, II 
dodelava I, II 
dodelava I, II 
lak oddelek 
lak oddelek 
lak oddelek 
skl. kemikalij, usnja, 
pom. materiala, 
sortirnice 

1 7. Popit Lenart 

18. Vehar Ivan 

19. Bevka Silva 
20. Grah Anton 
21. Mihalič Lidija 
22. Krvina Janez 
23. Kuzmič Marjan 

skl. kemikalij, usnja, 
pom. materiala, 
sortirnice 
skl. kemikalij, usnja, 
pom. materiala, 
sortirnice 
upravno teh. službe 
upravno teh. službe 
upravno teh. službe 
pomožna dejavnost 
pomožna dejavnost 

24. Lenarčič Anton 
25. Jereb Marija 

pomožna dejavnost • 
obrat družb. prehrane 

26. Kondardi Helena 

27. Malavašič Agata 

28. Japelj Anton 

z gostiščem Ulovka 
obrat družb. prehrane 
z gostiščem Ulovka 
obrat družb. prehrane 
z gostiščem Ulovka 
ščetinarna 

29. Podlipovec Francka ščetinarna 
30. Tehovnik Marija ščetinarna 
31. Kotar Jože galanterija 
32. Mikelj Marinka galanterija 
33. Sinanovič Vera galanterija 
34. Miklavčič Mojca konfekcija 
35. Prek Slavka konfekcija 
36. Trnavčevič Zlata konfekcija 

Od b o r  z a  m e d s e b o j n a  d e l o v n a  
r a z m e r j a  

l. Strlekar Silva 
2. Bizjan Mirko 
3. Baretič Milan 
4. Lutman Andrej 
5. Koler Francka 
6. Butko Tomo 

7. Pitterle Inka 
8. Knez Milan 
9. Posavac Miro 

10. Resnik Ivanka 
11. Mali Ivica 
12. Filipič Ciril 

skl. surovih kož 
lužilnica 
obdeloval., barvarna 
dodelava I, II 
lak oddelek 
sklad. kemik., usnja, 
pom. materiala, 
sortirnice 
upravno teh. službe 
pomožna dejavnost 
obrat družb. prehrane 
z gostiščem Ulovka 
ščetinarna 
galanterija 
konfekcija 

Od b o r  s a m o u p r a v n e  d e l a v s k e  
k o n t r o l e  

l. Gorenc Janez 
2. Jereb Branko 
3. Kenk Ivanka 
4. Knez Vida 
5. Voljč Cvetka 

pomožna dejavnost 
upravno teh. službe 
upravno teh. službe 
centralna barvarna 
dodelava 

K o m i s i j a  z a  u g o t a v l j a n j e  
k r š i t e v  d e l o v n i h  o b v e z n o s t i  

l. Butko Tomo 

2. Kogovšek Janko 
3. Matičič Stane 
4. Tegelj Edo 
5. Vogrinčič Franc 

namestniki: 

l. Bogataj Joža 

2. Kržmanc Miran 
3. Lajič Slavko 
4. Posavac Mirko 

5. Vodišek Franc 

sklad. kemik., usnja, 
sortirnice 
lužilnica 
pomožna dejavnost 
obdelovalnica 
skladišče kož 

sklad. usnja, kemik., 
pom. materiala, 
sortirnice 
dodelava I, II 
obdelovalnica 
obrat družb. prehrane 
z gostiščem Ulovka 
lužilnica 

V o d j e  s a m o u p r a v n i h  j e d e r  
i n  n a m e s t n i k i  

skl. surovih kož 

lužilnica 

obdeloval. 
in barvarna 
dodelava I, II 

lak oddelek 

skl. kemik., usnja, 
pomož. 
materiala, sortirnice 
upravno teh. službe 

Islam 
Selman 
- vodja 
Franc 
Ruparšek 
Franc 
Vogrinc 
Robert 
Jazbec 
Nada 
Vavtar 
Tomo 
Butko 

Franc 
Rudolf 

Miha 
Markič
namestnik 
Vojko 
Jerina 
Jože 
Pahor 
Rudi 
Velkavrh 
Ivica 
Pajsar 
Robert 
Krašovec 

Lučka 
Jurjevčič 
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obrat družb. 
prehrane 
ščetinarna 

galanterija 

konfekcija 

Rudolf 
Zrinski 
Vinko 
Grbec 
Andrej 
Orel 
Marija 
Dobrovoljc 

Meta 
Krevelj in 
Anton 
Hamove 

TOZD USNJARNA ŠMARTNO 

Vo d j e  i n  n a m e s t n i k i  
s a m o u p r a v n i h  j e d e r  

Zavrl Anton 
Fašing Julija 
Mlakar Janez 
Jerič Franc 
Bregar Karolina 
Erjavec Janez 
Hauptman Ana 
Celarc Krista 
Poglajen Frančiška 
Smrekar Matija 
Poglajen Anton 
Hauptman Jože 
šebjan Jože 
Kokalj Jože 

D e l a v s k i  s v e t  

l. Boštjančič Drago 
2. Breznikar Marija 
3. Čož Ciril 

4. Dobrovolen Stana 
5. Fašing Julija 
6. Grum Pavla 
7. Janekovic Imbro 
8. Melavc Franjo 
9. ing. Mojškerc Majda 
10. Pestotnik Avgust 
11. Poglajen Milan 
12. Rozina Rozalija 
13. Strhan Aleksander 
14. Strmec Janez 
15. Šuštaršič Franc 
16. Šuštaršič Karel 

17. Tomažič Marija 
18. Vidic Franc 
19. Vrhovec Janko 
20. Zupančič Marija 
21. Železnik Anton 

usnjarna - dodelava 

usnjarna - mokri 
oddelek 
krznarna 

konfekcija krzna 

konfekcija usnja 

pomožna dejavnost 

upravno tehn. službe 

upravno teh. službe 
konfekcija krzna 
usnjarna - mokri 
oddelek 
konfekcija usnja 
usnjarna - dodelava 
konfekcija krzna 
krznarna 
krznarna 
krznarna 
pomožna dejavnost 
usnjarna - dodelava 
konfekcija usnja 
pomožna dejavnost 
pomožna dejavnost 
usnjarna - dodelava 
usnjarna - mokri 
oddelek 
konfekcija krzna 
konfekcija usnja 
upravno teh. službe 
upravno teh. službe 
usnjarna - mokri 
oddelek 

O d b o r  z a  m e d  s e b o j  n a  r a z m e r j a  

l. Andric Ivo 
2. Berčon Jože 
3. Finec Janez 
4. Perme Marija 
5. Pintar Ivan 
6. Sinigoj Jože 
7. Urankar Jože 

usnjarna - dodelava 
pomožna dejavnost 
upravno teh. službe 
konfekcija krzna 
konfekcija usnja 
krznarna 
usnjarna - mokri 
oddelek 

O d b o r  s a m o u p r a v n e  d e l a v s k e  
k o n t r o l e  

l. Izgoršek Irma 
2. Doblekar Ivan 
3. Kramar Štefka 
4. Povše Jože 
5. Savšek Anton 

6. šegš Sonja 
7. Zavrl Anton 

upravno teh. službe 
krznarna 
konfekcija usnja 
pomožna dejavnost 
usnjarna - mokri 
oddelek 
konfekcija krzna 
usnjarna - dodelava 

TOZD !GRAD - GRADBENIŠTVO 
VRHNIKA 

čl a n i  d e l a v s k e g a  s v e t a  

Berginc Jože 
Bobnar Janez 
Filipič Janez 
Fon Brane 
Jarc Marija 
Jereb Andrej 
Maksimovic Dragoja 
Malneršič Jože 

Mole Andreja 
Rajkovic Nikola 
Setnikar Anton 
Slabe Janez 
Tešar Primož 
Velkavrh Stana 
Jujinovic Nedo 

Na volišču 

čl a n i  o d b o r a  z a  m e d s e b o j n a  
d e l o v n a  r a z m e r j a  

Gabrovec Ivan 
Kalič Marija 
Komar Ivan 
Miklavčič Jože 

Mlinar Franc 
Repar Janez 
Stane:;ic Maks 

čl a n i  o d b o r a  s a m o u p r a v n e  
d e l a v s k e  k o n t r o l e  

Gostiša Anton Žakelj Avgust 
Govekar Nikolaja Žakelj Lovro 
Kazelj Štefan 

TOZD MALOPRODAJNA MREŽA, 
LJUBLJANA 

A. D e  1 a v s k i  s v e t  TOZD 

1. Kovač Sava 4. Modic Rela 
2. Plevnjak Vlado 5. Gregorič Rozi 
3. Hrovat Breda 6. Žemva Biserka 

B. O d b o r z a m e d s e b o j n a r a z m e r j a 

l. Rak Stana 3. Beseničar Špela 
2. Žigon Ana 

C. O d b o r d e  1 a v s k e k o n  t r o 1 e 

l. Jurjevčič Rajko 
2. Ko:§čak Ivanka 

3. Pra.ščevič Jelena 

č. K o m i s i j a z a u g o t a v 1 j a n j e 
k r š i t e v  d e l o v n i h  o b v e z n o s t i  

l. Centa Anton 3. Modic Rela 
2. Horvat Marija 

D. P r e d  s e  d n i  k i  i n n a m e s t n i  k i  
j e d e r  

samoupravno jedro: 
trgovina 
krznarska delavnica 
upravno teh. službe 

predsednik: namestniki: 
Jaramaz Manovic 
Rada Anastas 
Modic Osredkar 
Rela Štefka 
Gregorič Žemva 
Rozi Biserka 

DELOVNI SKUPNOSTI SKUPNIH 
STROKOVNIH SLUŽB 

Za predsednika delovne 
skupnosti je bil izvoljen 
za njegovega namestnika 
pa 

Alojz Partl 

Albina Zupan 

O d b o r  z a  m e d s e b o j n a  r a z m e r j a  

l. ing. Benčina Miloš 4. Makuc Fani 
2. Krašovec Ivanka 5. ing. Mali Tone 
3. Kukec Stane 

Iz življenja IUV TOZD 
Maloprodajna mreža 
V prvem četrtletju letošnjega leta je prodaja 
v trgovinah potekala nad pričakovanji in lan
skoletnimi rezultati. Poznalo se je, da smo ob 
prehodu na pomlad še ujeli nekaj zimske 
sezone, ki nam je pobrala precej krznenega 
blaga. Kljub temu pa ugotavljamo, da poslu
jemo s prevelikimi zalogami. Ob izredni letni 
inventuri 31. 3. 1976 smo izračunali, da imamo 
ob koncu zimske sezone na zalogi še čez 256 
milijonov S din finega krzna in 432 milijonov 
S din konfekcije in navadnega krzna. 
Kljub zmanjšanju zalog z razprodajo pa smo 
imeli v trgovinah tudi še za 605 milijonov S 
din usnjene konfekcije. 
Ob dejstvu, da nismo prejeli vseh količin 
spomladanske usnjene konfekcije 76 in da ni 
še dovolj izbire jopičev in jaken iz nape, mo
ramo poudariti, da je obračanje zalog vse 
prepočasno. 
Prevelike zaloge (deloma tudi neustrezne po 
materialih in modelih) in velik obseg potroš
niškega kreditiranja povzročata problem pla
čevanja. Novi ukrepi za zavarovanje plačil 
oziroma prodaja samo plačilno sposobnim so 
tudi našemu TOZD povzročili težave pri pre
skrbovanju z blagom. 
Primerna izbira blaga v trgovinah in politika 
prodaje na potrošniške kredite je pomembno 
vprašanje tudi za konfekcijske TOZD IUV, 
zato bo morala Maloprodajna mreža najti z 
njimi skupno rešitev in dogovor o zagotovitvi 
sredstev za normalno poslovanje. 
Trgovine so potrebne obnovitve, zato smo za
čeli s pleskanjem lokalov. Problem zamenjave 
oziroma pleskanja pohištva pa bomo reševali v 
naslednjem obdobju. V trgovini Portorož smo 
namestili senčnike, da spomladansko in jesen
sko sonce ne bo več tako kvarilo blaga v iz
ložbi. 
Odločili smo se tudi za drugo enotnejšo barvo 
delovnih oblačil v trgovinah, ker dosedanja 
bela barva ni bila praktična. 
Trgovina Beograd bo prešla na non-stop de
lovni urnik poslovanja, v trgovini Zagreb pa 
moramo najprej dopolniti število zaposlenih in 
nato prav tako preiti na non-stop urnik. Tako 
bodo vse trgovine razen Litije poslovale po 
non-stop obratovalnem času. 
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V trgovini TOZD Usnje plast 

Osnovne naloge v trgovinah bodo še naprej: 
hitro obračanje blaga-zalog, solidna postrežba 
kupcev, primerna založenost s kurentnim 
(modnim) blagom. 
Krznarska delavnica bo morala mrtvo sezono 
prebiti z izdelovanjem krznarskih izdelkov na 
zalogo, za to pa se mora oskrbeti z ustreznim 
krznom v krznarni IUV Šmartno. 
Glavna skrb računovodstva TOZD bo dajanje 
dovolj kvalitetnih informacij o poslovanju 
TOZD vsem samoupravnim organom in delav
cem TOZD, uravnavati pritok in odtok de
narja, točno zasledovati odplačevanje potroš
niških kreditov ter opozarjati na pravomer
nost zalog. 
D.K. 

Iz dela odbora 
za medsebojna 
razmerja TOZD 
>>Usnjarna<< 
Vrhnika 
Novoizvoljeni odbor za medsebojna razmerja 
TOZD Usnjarna Vrhnika je imel v aprilu že 
dve seji. Na prvi so za predsednika izvolili 
tovariša Milana Kneza in za njegovega na
mestnika tovarišico Inko Pitterle. 
Nato je odbor obravnaval problematiko 
usnjarne oziroma cele temeljne organizacije 
glede na pomanjkanje svinjskih kož ter delo
vanje zakona o ugotavljanju dohodka in za
kona o zavarovanju plačil med uporabniki 
družbenih sredstev. Ta dva zakona bosta vne
sla več reda in jasnosti v poslovanje delovnih 
organizacij, na drugi strani pa tudi določene 
težave. Tudi zato bomo morali natančneje 
opredeliti vprašanje odgovornosti in nalog na 
vseh delovnih mestih, še bolj kot doslej pa 
skrbeti za kakovostno izvršeno delo in izdelke 
ter izdobave blaga v dogovorjenih rokih. Za
radi pomanjkanja svinjskih kož bo potrebno 
izdelati študijo o zmanjšanju namoka in ne
dovršeni proizvodnji. Proizvodnja in prodaja 
svinjskega usnja bo zaradi tega nekaj nižja. 
še vedno pa je glavna naloga izdelati čim več 
velurjev in s tem obdržati izvoz na nivoju 
leta 1975. Odbor se je odločil, da novih delav
cev več ne sprejemamo. 
Razpisal je letovanje v počitniškem domu v 
Strunjanu in kamp-prikolici ter določil ceno. 
Ta znaša za letovanje v Strunjanu za člane 
kolektiva in nezaposlene zakonce 60 N din 
dnevno, za otroke do 7. leta starosti 25 din, do 
15. leta starosti 38 din, za zakonca, ki je za
poslen v drugi delovni organizaciji, 100 din 
itd. Letovanje v prikolicah stane 40 din dnev
no, če sta oba zakonca zaposlena v tozdu, in 
50 din, če je zaposlen samo eden. Ta cena ve-
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lja za nove prikolice, za stare pa je za 10 din 
dnevno nižja. Prednost pri letovanju imajo ti
sti člani kolektiva, ki lani niso letovali v na
ših počitniških objektih, nato tisti, ko sta pri 
nas zaposlena oba zakonca, in končno imajo 
prednost tisti kandidati, ki bodo popolneje za
sedli letovalne kapacitete. Odbor je odobril 
nakup baldahinov za vse prikolice. 
Počitniški dom v Strunjanu bo sobotnim in 
nedeljskim gostom nudil le sendviče in mrzlo 
hrano. Cena bo taka kot v obratu družbene 
prehrane. Eno sobo v počitniškem domu v 
Strunjanu je odstopil v uporabo delavcem iz 
TOZD Usnjarna Šmartno. Odbor je zadolžil 
pristojno službo in direktorja temeljne orga
nizacije, da dobe ponudbo od Občinskega sin
dikalnega sveta Vrhnika za nakup počitniške
ga doma na Belem križu nad Fieso. 
Občinska konferenca ZSMS Vrhnika je zapro
sila temeljno organizacijo, da prevzame po
kroviteljstvo nad mladinsko delovno brigado 
»Ivan Cankar«. Odbor je prošnji ugodil in 
sklenil, da bo temeljna organizacija pokrivala 
stroške v višini 1,100.000 S din. Trem mladin
cem pa bo. omogočil udeležbo v delovni bri
gadi. 
Gasilcem temeljne organizacije je odbor odo
bril udeležbo na gasilskih tekmovanjih in pa
radi v mesecu maju in juniju letos. Stroški 
tega bodo znašali 700.000 S din. 
Na naslednji seji je odbor razdelil posojila za 
individualno stanovanjsko gradnjo, in sicer 73 
prosilcem skupno 241 milijonov S din. 
Odbor je ugotovil, da bo tekom letošnjega leta 
na razpolago za stanovanjsko gradnjo, v te
meljni organizaciji skupno 1 milijarda in 200 
milijonov S din. Od te vsote je že rezerviranih 
za preureditev nekdanjega Doma počitka v 
stanovanja 200 milijonov S din, za preuredi
tev druge stavbe nekdanjega doma počitka v 
otroški vrtec 100 milijonov, za podražitve sta
novanjskega bloka 200 milijonov, za nakup 
2-stanovanjske hiše na Stari cesti 60 milijo
nov in za koriščenje odobrenih stanovanjskih 
posojil 241 milijonov. Na razpolago bo torej 
še okrog 500 starih milijonov din. Kako bodo 
ta sredstva koriščena oziroma oplemenitena, 
še ni dogovorjeno. Na vsak način pa bo treba 
najti take rešitve, da bi čim hitreje rešili sta
novanjske probleme kar največ prosilcev, ki 
pa jih je iz dneva v dan več. Najti bo treba 
tudi pot, kako še same prosilce pritegniti k 
varčevanju za stanovanje, ker bi tako ta pro
blem hitreje reševali. 
K. I. 

POPUST. VAŽNO OPOZORILO 

- Obtoženec, ker ste v trgovini med razpro
dajo vzeli denarnico, ste obsojeni na šest me
secev zapora. 
- Tovariš sodnik, ali ste pri odmeri kazni 
upoštevali, da je pisalo v trgovini: »Na vse 
predmete je 30 O/o popust«? 

IGRAD GRADBENIŠTVO (betonarna in 
pomožni delovni prostori) 
Na seji Uredniškega odbora, ki smo jo imeli 
v TOZD Igrad, smo se med drugim dogovorili, 
da se pismeno obvesti samoupravne organe 
in družbenopolitične organizacije s TOZD, 
s sklepi in priporočili uredniškega odbora, da 
dajo svoj prispevek k oblikovanju glasila 
»Usnjar«, izhajajoč iz temeljne vsebinske 
zasnove. 
Ugotovljeno je tudi bilo, da Igrad ni do sedaj 
pošiljal glasila upokojencem, vojakom in 
štipendistom 

Mladi iz TOZD 
lgrad 
Gradbeništvo 
Vrhnika 
Naša osnovna organizacija ZSMS trenutno 
šteje 26 članov, v kratkem se bo ta številka še 
povečala, saj se kaže vedno večje zanimanje 
mladih za delovanje, Zainteresiranost raste 
predvsem pri mladih iz drugih republik, ki 
imajo v popoldanskem času precej prostega 
časa in ga želijo izpolniti predvsem s športnim 
udejstvovanjem. 

Za leto 1975 načrtujemo: 
l. Pristop k akciji OK ZSMS (nosilec konfe
renca mladih delavcev), ki ima v programu 
organizacijo osnovne šole za odrasle na Vrh
niki. Akcija še ni stekla, upamo da bo v je
seni, saj je med mladimi, ki še niso končali 
šole, izredno zanimanje. 

2. a) V programu imamo organizacijo več
kratne delovne akcije v okviru TOZD za ure
ditev okolice, ki je delno že stekla. Izdelan je 
osnutek za ureditev, kmalu bo določen tudi 
dan akcije. Pripravljenost pri mladih je pre
cej velika in upamo, da se je bodo udeležili 
v čim večjem številu. 
b) Sodelovati nameravamo v akciji občinske 
konference ZSMS, ki ima v programu uredi
tev trim steze na Vrhniki. 
c) Za republiško delovno akcijo Kožbana, ki 
je pod pokroviteljstvom naše občinske kon
ference in bo v Goriških brdih pri Novi Go
rici, kjer bodo mladi gradili vodovod, sta se 
prijavila dva brigadirja. 
3. Tako kot že nekaj let doslej bomo tudi le
tos sodelovali v okviru sindikata na letnih 
športnih igrah gradbenih delavcev Slovenije. 
Priprave že potekajo, najbolj številno pa so 
mladi zastopani v nogometni ekipi. 
Tudi občinske mladinske olimpijade, ki je 
vsako leto v maju, ne nameravamo spustiti 
mimo nas. 
Dokaj veliko je letos tudi zanimanje za vsa
koletni manifestativni pohod »Po poteh parti
zanske Ljubljane«, katerega se bomo letos 
udeležili precej številno. 



Ob sprejemanju samoupravnih sporazumov 
oziroma njihovih dopolnitvah in spremembah 
nameravamo organizirati razpravo. 
Mladi smo aktivno sodelovali tudi pri zadnjih 
volitvah v samoupravne organe. Iz svojih vrst 
smo evidentirali člane v delavski svet, odbor 
za-medsebojna razmerja in odbor za notranjo 
kontrolo. V delavski svet so bili tako izvoljeni 
trije mladinci, v odbor za medsebojna raz
merja dva in v odbor za notranjo kontrolo en 
mladinec. 
Na zadnjem sestanku smo evidentirali tudi 
enega mladinca za sprejem v vrste ZK, s to 
akcijo bomo tudi nadaljevali. 
že v lanskem letu smo imeli v načrtu izgrad
njo nogometnega igrišča, vendar do realizacije 
ni prišlo, ker na lokaciji TOZD ni primernega 
zemljišča. Nalogo bomo izpolnili v letošnjem 
letu, ker nam bo posestvo iz Verda verjetno 
dovolilo uporablj1;1ti zemljišče, ki ga že sedaj 
koristi v ta namen TOZD Opekarna. Potrebna 
bo le še delna ureditev, kar bomo izvedli 
mladinci sami. 
V samskem naselju so sedaj primerni klubski 
prostori. V kratkem bomo nabavili mizo za 
namizni tenis, katero si mladinci že lep čas 
želijo, vendar jim želje ni bilo mogoče izpol
niti zaradi prostorske stiske. 
Sodelovanje z ostalimi družbenopolitičnimi 
organizacijami v podjetju je do sedaj potekalo 
zelo dobro, nekajkrat vsako leto imamo tudi 
skupne sestanke. 
Ob tej priložnosti se v imenu osnovne orga
nizacije ZSMS zahvaljujem DS za odobrena 
finančna sredstva, ki jih bomo potrebovali za 
delo v letu 1976. Upam, da bomo z njimi go
spodarili dobro in ob koncu leta pokazali do
ber rezultat in storili korak naprej v svoji 
aktivnosti. 

s.v. 

MED ZLIKOVCI 

A: »Ti, veš, da so zdaj tudi v podjetjih tako 
plačani kot mi.« 
B: »Kako?« 
A: »No, po delovnem učinku!« 

Mladinci v TOZD Usnjarna Vrhnika bi lahko 
bili še aktivnejši upoštevaje pogoje za delo 
in njih številčnost 

Kako smo poslovali v I. četrtletju 197 6 
v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta 
Namok: I.-III. 1976 I.-III. 1975 Indeks 

svinjske kože ton 4.876 4.686 104 

goveje in junčje kože ton 2.158 1.636 132 

ovčje kože ton 223 219 102 

skupaj ton 7.257 6.541 111 

Proizvodnja: 

svinjsko usnje s cepljencem m2 997.213 1.052.936 95 

goveje in junčje usnje s cepljencem m2 384.685 313.153 123 

goveje podplatno in tehnično usnje kg 197.411 173.206 114 

ovčje krzno n1� 66.963 59.295 113 

sortirane ščetine kg 25.077 24.685 102 

poraba usnja v usnjenih konfekcijah in galanteriji m2 68.559 63.183 109 

poraba krzna v konfekciji krzna 

opeka 

Izvoz: 

P. G. 

Koliko nas stane 
izostajanje z dela? 
Ena izmed vedno aktualnih tem se je ponovno 
znašla v središču pozornosti sindikatov, nam
reč: izostajanje z dela. Seveda ne tisti opra
vičeni, ko je delavec resnično bolan in bo 
sindikat storil vse, da bo bolniku pomagal in 
mu lajšal bremena življenja. Gre namreč za 
tiste, ki se s to pravico okoriščajo zdravi . . .  

Vendar pa tudi tu ne gre posploševati, kot je 
pripomnil predsednik jugoslovanskih sindika
tov Mika Špiljak na seji predsedništva Sveta 
ZSOJ, posvečeni temu problemu. Na tej seji 
so predstavili rezultate raziskav, s katerimi 
so ovrgli precej že ustaljenih mnenj. Med 
ostalim so pokazale, da največ izostajajo z 
dela t. i. »mešanci« (kmetje, zaposleni v go
spodarstvu). če ne upoštevamo porodniških 
dopustov, dobimo še en podatek, ki negira do 
sedaj uveljavljena mnenja: žene manj izosta-

m2 10.000 5.481 182 

enot 700.479 852.870 82 

dolarje_v 3,879.697 4,233.914 92 

jajo z dela kot moški. Isto velja tudi za mla
dino. Seveda pa se položaj od podjetja do 
podjetja spreminja. Kjer so pogoji za delo 
boljši in kjer je družbena skrb za delavca in 
njegove otroke večja, tam je problem izosta
janja z dela manj pereč. 
Opažamo še en pojav: bolniški dopust je vča
sih edina možnost pobega iz sredine, kjer so 
medčloveški odnosi zelo slabi in kjer je samo
upravljanje nerazvito. V tem primeru je bol
niški dopust edina »rešitev«, ko človek vsaj 
za kratek čas lahko pobegne iz svojega ko
lektiva. Zdravniki trdijo, da telesne bolezni 
niso edine bolezni in da so psihične motnje 
lahko še kako hude. Razen tega je v našem 
času, ko so socialne in družbene spremembe 
tako velike, prav človeška duševnost najbolj 
obremenjena, kar dokazuje tudi vse večje šte
vilo bolezni živčevja. Samoupravljanje - si
stem, ki temelji na humanosti, pomaga člove
ški osebnosti, da se izogne odtujitvi, vendar 
le pod pogojem, da so samoupravni odnosi res 
razviti in da se pod plaščem samoupravljanja 
ne skriva tehnokratsko ravnanje. 
Zato je poziv, naj v določenem kolektivu raz
iščejo vzroke za izostajanje z dela, obenem 
poziv, da se raziščejo ne le materialni pogoji 
za delo, temveč da analizirajo položaj samo
upravljanja v določeni delovni sredini. Veliko 
število izostankov običajno opozarja na to, da 
v kolektivu ni vse v redu in da sistem delitve 
osebnih dohodkov ne stimulira k rednemu 
opravljanju dolžnosti. 
Vendar pa je pomembno eno: pri teh analizah 
ne bi smela nobena organizacija združenega 
dela ostati izključno v lastnih okvirih. Mo
rala bi potegniti vzporednice s sorodnimi ko
lektivi, ker je le tako moč videti pravo stanje. 
Pri tem se pokažejo velike razlike v okviru 
iste panoge. Tako je npr. v Tekstilnem kom
binatu v Bački Palanki 4-procentni izostanek, 
kar je jugoslovansko povprečje, v ostalih ko
lektivih pa ta procent dosega celo številko 30. 
Očitno bi bilo treba v teh kolektivih precej 
spremeniti, če naj bi delavci bolj redno pri
hajali na delo. Vendar pa ne bi smeli iskati 
rešitve v praksi, ki jo že srečujemo, vendar 
pa ji v samoupravni družbi ne moremo najti 
opravičila, namreč da nekatere organizacije 
denarno stimulirajo redno prihajanje na delo. 
Taka spodbuda za delo je eden najvidnejših 
primerov kvazi-»samoupravnega« uzakonje
nega plačevanja za neizvršeno delo. Edina 
prava pot je dosledno upoštevanje načela de
litve po delu. 
Bolniški dopusti so stali našo družbo v lan
skem letu prek 20 miiijard S din. Po ocenah 
sveta jugoslovanskih sindikatov smo zaradi 
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Ne odstranjuj varovalnih naprav! 
Predno posežeš v nevarno območje strojev, 
stroj ustavi, počakaj, da se vsi gibljivi deli 
popolnoma zaustavijo in zavaruj tako, da ni 
možna ponovno nekontrolirana vključitev 
stroja v pogon 

izostajanja z dela ustvarili za 17 milijard 
manjši dohodek; delovne organizacije v go
spodarstvu so izplačale kot nadomestek za 
bolniški dopust do 30 dni 2,5 milijarde, za
vodi za zdravstveno zavarovanje pa še dodat
ni 2 milijardi N din. 
Vsote so vsekakor ogromne in kažejo vso res
nost tega družbenega, ekonomskega, social
nega in političnega vprašanja, kajti v njego
vem reševanju se skrivajo precejšnje rezerve 
za povečano produktivnost. 
(Vir: Tanjug, Servis za listove 
organizacija udruženog rada) 

Varujmo oči -
v 

• 

preprecuJmo 
slepoto 
'To geslo nosi letošnji Svetovni dan zdravja 
in ima predvsem namen seznaniti prebival
stvo z zdravstvenimi problemi- v zvezi z var
stvom vida in oči. 
Ker je to področje aktualno tudi za našo de
lovno organizacijo, priobčamo izvlečke iz se
stavka dr. Staneta Lajevca, dolgoletnega in 
izkušenega delavca na področju medicine dela: 
»Razvoj industrije in tehnika na vseh pod
ročjih našega udejstvovanja kakor tudi načina 
življenja na visoki stopnji današnje civiliza
cije zahtevata od naših čutil, predvsem pa 
od oči, vse večje napore. Skoro vse znanje si 
pridobivamo prek čutila za vid in oči so 
.spet tisti osnovni pogoj, da se moremo pri 
.delu uveljaviti kot urni, natančni in dobri 
delavci. 
Naravno je, da nismo posebno zaskrbljeni za
radi oči, dokler je z njimi vse v redu. Pri
meri, da si kdo pokvari vid ali da ga celo 
izgubi, pa niso tako zelo redki in nas opomi
njajo, da je treba za oči skrbeti in jih varo
vati. Predvsem imamo ne le pravico, ampak 
tudi dolžnost, da skrbimo za svoje zdravje in 
-delazmožnost. Prav tako pa imajo delavci še 
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posebno pravico do zdravstvenega varstva na 
delovnem mestu, ki ga mora organizirati pod
jetje in ki ga izvajajo posebni strokovnjaki
zdravniki, medicinske sestre, varnostni tehni
ki, socialni delavci, industrijski psihologi in 
kadroviki. 
V industriji je delo tako zgoščeno in nevar
nosti za zdravje in življenje je toliko na vsak 
korak, da moramo načrtno in strokovno po
skrbeti za zdravje in varnost. Tudi očem in 
vidu utegne biti delo v industriji nevarno, če 
ni v tej smeri z ustreznimi ukrepi še prav 
posebej poskrbljeno za varnost. 
Delo se od dela silno razlikuje. Na tem de
lovnem mestu je delo natančno, dela se z 
drobnimi predmeti in zelo preciznimi instru
menti, na onem delovnem mestu pa je delo 
lahko spet grobo in zahteva predvsem mišično 
moč in vztrajnost. Za razna dela in delovne 
operacije so tudi različne zahteve glede ostri
ne vida, razpoznavanja barv, plastičnega in 
globinskega gledanja, presoje globine in raz
dalje. Ce hočemo postaviti »pravega človeka 
na pravo mesto«, o čemer tako pogostokrat 
govorimo, je treba dobro poznati zahteve in 
potrebe na posameznih delovnih mestih, obe
nem pa tudi lastnosti in sposobnosti novih 
delavcev, ki jih sprejemamo na ta delovna 
mesta. 
Ce delavcu odredimo delo, ki je zahtevnejše, 
kakor pa ga zmorejo njegove oči, tedaj se 
pri delu muči in napreza. Povrh pa dela še 
počasi in manj natančno. Včasih nastanejo 
zaradi slabega vida tudi usodne napake: po
kvari se lahko izdelek, se pri delu poškoduje 
ali pa se zaradi njegove napake poškodujejo 
pri delu njegovi tovariši. 
Celo med zdravstvenimi delavci se trdovratno 
vzdržujejo nekatera napačna mnenja glede 
ostrine vida in oči: tako je splošno mnenje, 
da kratkovidni niso primerni za drobno, fino 
delo in da daljnovidnost ni posebno važna za 
industrijskega delavca. V resnici pa je prav 
obratno. Kratkovidni (seveda ne težke stop
nje) so za drobno delo prav primerni. Gledajo 
sicer bolj od blizu, vendar pa vidijo zelo do
bro drobne posameznosti in so prav uspešni 
za precizna dela. Daljnovidni pa v mladih le
tih s prilagoditvijo očesa kompenzirajo svojo 
daljnovidnost, v ·starosti pa so očesne mišice 
in tudi očesna leča čedalje manj elastične in 
je daljnovidnost čedalje hujša ovira za bli
žinsko delo. 
Važno je, ali delavec vidi plastično in pravil
no presoja globino. Za večino delavcev, po
sebno pa še za žerjavovodje, šoferje, gradbene 
delavce, modelne mizarje, strugarje in še celo 
vrsto drugih delavcev, ki oblikujejo les ali 

Obrazni ščitnik je delavcu zavaroval oči. če 
ga pri manipuliranju s kislino ne bi 
uporabljal, bi gotovo bila posledica nezgode 
neprimerno težja 

kovino ali plastične mase, je ta sposobnost oči 
izredno važna. Od nje je odvisna varnost pro
meta in kakovost izdelkov in gradenj. 
Barvno slepoto ni težko odkriti pri delavcih, 
vendar ta pregled ni vedno opravljen. V teks
tilni industriji (posebno v barvarnah) in v 
industriji barv in lakov že delo samo zelo 
hitro izloči tiste delavce, ki so barvno slepi, 
vendar se to zgodi šele tedaj, ko zaradi barv
ne slepote napravijo na materialu občutno 
škodo, ker ne razlikujejo barvnih odtenkov 
oziroma vidijo drugačne. Barvna slepota pa.je 
velika ovira tudi v kemičnem laboratorij'u 
(barvne reakcije), v zdravstvu (saj za barve 
slepi ne razlikujejo barve krvi od zelene bar
ve), v prometu (redeči-zeleni signali), pri ple
skarstvu, v prodajalnah tekstilnega in dru
gega blaga, v rudarstvu (po barvi se odbira 
ruda od jalovine) in sploh povsod, . kjer je 
treba razlikovati barve in barvne odtenke. 
Ce bi bila barvna slepota redka, bi te pre
glede lahko opustili. Ker jih je pa po inozem
skih statističnih podatkih (domačih žal ni na 
razpolago) med moškimi kar okrog 8 °/o za 
barve slepih in med ženskami okrog 3 O/o, je 
temu vprašanju pač treba posvetiti v zdrav-
stvu in v industriji več pozornosti. 
Po vsem svetu ugotavljajo, da s civilizacijo 
raste število napak na očeh in da nosi očala 
čedalje več ljudi. Pri nas žal še nismo stati
stično ugotovili, koliko delavcev, ki na novo 
vstopajo v industrijo, že nosi očala oziroma 
bi bilo zanje dobro, da jih nosijo. V državah 
na Zahodu je teh očalarjev že dobra tretjina 
in v Sloveniji jih menda ne bo dosti manj. 
Prav ti očalarji pa lahko v industriji delajo 
precejšnje preglavice. Koder je delo za oči 
nevarno, opremimo delavce z varnostnimi 
očali. Tisti, ki že nosijo očala (navadna), bi 
morali prek teh nositi še varnostna očala, 
ali pa jih moramo za vsa delovna mesta, • 
kjer je nevarnost za poškodbe oči, izključiti. 
Ker procent očalarjev narašča, so v nekaterih 
državah že morali ugrizniti v razmeroma velik 
strošek: začeli so izdelovati varnostna očala 
kar z optičnimi stekli za kratkovidne in dalj
novidne, vsaj za najpogostejše dioptrije. Ver
jetno tudi pri nas ne bo kazalo drugače: 
Mehanične poškodbe oči so najpogostejše, saj 
je oko razmeroma zelo izpostavljen organ; s 
sprednje strani zavarovan le s tanko kožo -
z vekami. 



Povzročajo jih odletavajoči delci, ki padejo 
ali s silo prodro v oko, kemične snovi, ki oko 
opečejo ali ga kako drugače okvarijo in pa 
razni žarki. 

' 
V indust�iji pa je toliko možnosti, kjer drobci 
odletavaJo na vse strani in ogrožajo tudi oko: 
P:i sekanju, tolčenju, razstreljevanju, bruše
nJu, drobljenju, stiskanju, struženju, mletju, 
pri zakovičenju, pri čiščenju odlitkov z me
haničnimi dleti ali z mlazom peska ali jekle
nih drobcev in še celi vrsti operacij. Tudi 
prašni delci, ki se vrtinčijo v zraku, lahko 
padejo v oko in ga mehanično poškodujejo. 
Pred odletavajočimi delci pa se lahko zavaru
jemo z varnostnimi očali ali z obraznim ščit
nikom. 
Posledice tujkov, ki padejo ali odletijo v oko, 
so različne. Odvisno je od tega, kateri del 
očesa je poškodovan, in pa tudi od sile, s ka
tero se zapičijo v oko. če pride tujek globoko 
v oko, je vedno nevarnost, da bo poškodovani 
na to oko oslepel ali pa morda še celo na 
drugo. Tudi če posumimo, da mu je drobec 
morda prebil roženico in se zapičil v globlje 
dele očesa, moramo poslati poškodovanega v 
bolnišnico, da mu preiščejo oko tudi rentgen
sko in mu odstranijo tujek po možnosti z 
magnetom. 
Prav težke poškodbe lahko povzroči na očesu 
kapljica raztaljene kovine (npr. pri livarjih) 
ali ogorek ali saje. Poleg mehanične okvare 
nastane še opeklina. če na stekla varnostnih 
očal odleti drobec razbeljene kovine, lahko 
p_očijo: Zato mor�jo biti stekla debela, zlep
�J-�na iz več plasti. Tako se zgodi, da sicer po
ciJo, a se ne razdrobijo ali razletijo. še tako 
neznatni drobci stekla bi namreč lahko ranili 
oko ali se zapičili v globlje dele očesa. Stekle
nih drobcev žal ne moremo potegniti iz očesa, 
kot nam to z magnetom uspe pri železnih, 
zato se teh poškodb še bolj bojimo. 
Od kemičnih poškodb očesa so najhujše ope
kline z lužinami (alkalije). Te tkivo nekako 
topijo in zelo hitro prodirajo v globino. Ki
sline so vseeno manj nevarne, ker tkivo sicer 
opečejo, a se pri tem naredi krasta, ki pre
preči delovanje kisline v globino. Pri kemič
n�h poškodbah je odločilna takojšnja in pra
vilna prva pomoč: kemično snov (kislina lu
žina, apno, amoniak, fenol, petrolej, katran, 
bencin) nemudoma odstranimo z očesa, oko 
pa temeljito izperemo z veliko množino vode. 
Pri analizi očesnih poškodb s kemičnimi sred
stvi ugotavljajo, da nastanejo največkrat za
to, ker delavci ne nosijo ustreznih očal. Očala 
proti jedkim kemikalijam se morajo na ko
ž� �esno prilegati, tako da niti drobne kapljice 
mti hlapi kemikalij niti jedki plini (npr. klor) 
ne pridejo v neposreden stik z očesnimi vezni
cami in roženico. Kaj rado se tudi dogaja da 
delavci, ki imajo opravka npr. s pretakanjem 
kisline, nosijo očala, delavci v bližini pa ne. 
Kislina pri prelivanju lahko brizgne in to 
kar precej daleč. Zato je najbolje prelivati na 
prostem, saj bi se lahko tudi steklenica raz
bila in bi tekočina razjedla tla in čevlje obe
nem pa naglo izhlapela in povzročila ne' samo 
vnetje oči, temveč tudi vnetje dihal (npr. so
litrna kislina). 
Ultravioletni žarki so zlasti pri električnem 
varjenju, pri električnih pečeh in pri obloč
nem plamenu tako močni, da povzročijo ope
kline očesnih veznic, v hujših primerih pa 
tudi vnetje roženice ali celo mrežnice. Ostra 
bolečina, kot bi nasul v oko peska, se pojavi 
še�e nekaj ur po izpostavljenosti, pogosto to
reJ, k? delavec že spi. če delavce, ki so pri 
delu izpostavljeni ultravioletnim žarkom ne 
opozorimo na možnost te poškodbe že poprej, 
se tako prestrašijo, da si od bolečin manejo 
oči, si dajo v oko vkapati vse mogoče kapljice 
kar jih je od domačih kdo prinesel kdaj ..; 
hišo, in pravijo, da je več škode zaradi ne
�strezne prve pomoči kakor pa zaradi po
�kodbe � ultravioletnimi žarki. Tudi proti 
zarkom imamo dobro varnostno sredstvo -
očala z modro - ali zeleno rjavo obarvanimi 
stekli, ki ne prepuščajo ultravioletnih žarkov 
in pa ščitnik z vdelanim okencem iz močneg� 
kobaltovega stekla. Okvare na očeh povzro
čajo tudi infra rdeči, rentgenski in radijski 
žarki, vendar so te okvare pri nas bolj redke. 
N� samo pri nas, tudi drugod po svetu imajo 
tezave z delavci, ker nočejo nositi varnostnih 

očal. če povprašamo delavce, zakaj ne ma
rajo očal, bodo (največkrat upravičeno) de
jali, da jih očala motijo pri delu, da se jim 
stekla orosijo in zaprašijo, da jih okvir tišči, 
da delo le ni tako zelo nevarno, da se jim do
slej ni še nič pripetilo, da se že znajo varo
vati tudi brez očal in podobno. Naša očala res 
niso vselej ustrezna in tudi ne dovolj lepa. 
Nihče noče biti našemljen, pa čeprav samo pri 
delu. Tudi ne mara nihče veljati za nerodneža 
in bojazljivca ali pretiranega previdneža. Vse 
te razloge moramo upoštevati, če hočemo, da 
bodo delavci le bolj disciplinirano nosili var
nostna očala. Začeti je treba pri novincih in 
mladih delavcih. Kot so se hitro udomačila 
temna očala proti soncu, ker so lepa in mo
derna, tako moramo tudi za varnostna očala 
zahtevati estetsko in solidno izdelavo. Ustva
riti moramo med delavci javno mnenje, da 
vsak razgledan in napreden delavec nosi oča
la, čeprav niso vedno sodobna, ker pač pozna 
nevarnosti, ki pri delu pretijo očem. 
V:id se občutno poslabša v starosti, motnje 
v�da vseh vrst (ostrina vida, globinsko vide
nJe, razpoznavanje barv, prilagoditev očesa na 
bližino in daljavo) se začno pojavljati že po 
40. letu starosti. Stari ljudje tudi veliko bolj 
občutijo vsako pomanjkljivost v razsvetljavi, 
zlasti razsvetljenost na delovnih mestih. 
Delo v industriji pa ni nevarno samo zaradi 
poškodb, temveč lahko povzroči tudi razne 
bolezni na očeh. Pri slabi razsvetljavi se lah
ko poslabša vid, pri poklicnih zastrupljenjih 
obolijo lahko tudi oči in tudi nalezljivo vnetje 
očes�ih veznic je med delavci precej pogostno, 
zlasti če delavci uporabljajo skupne brisače. 
Omeniti moramo zlasti zastrupljenje z metil
nim alkoholom, ki lahko okvari vidni živec in 
povzroči oslepitev, kakor tudi akutne in kro
nične zastrupitve s svincem in svinčenimi 
spojinami, ki prav tako lahko zelo prizade
nejo očesno mrežico in vidni živec. Skoro bi 
lahko rekli, da vsak industrijski strup po
sredno ali neposredno bodisi v tej ali oni 
obliki okvari tudi oko in vid. 
Delavci bodo delali hitreje, natančneje in 
varneje, če bomo uredili razsvetljavo na de
lovnih mestih. Razsvetljava mora biti pred
vsem dovolj močna in tudi po kakovosti čim
bolj podobna dnevni razsvetljavi, za katero je 
pravzaprav naše oko ustvarjeno. 
Po naših predpisih bi morali imeti delovni 
prostori dovolj močno naravno razsvetljavo. 
Res je naravna razsvetljava najbolj ugodna 
in tudi psihološko najbolj prijetna, vendar 
pa so v tehnično razvitih državah večinoma 
že odstopili od tega pravila. Pri marsikaterem 
tehnološkem procesu je namreč skoraj nemo-

Konfekcija krzna - pribijanje na okvirje 
s pnevmatskimi pištolami 

goče prebiti samo z naravno razsvetljavo. Na
ravna razsvetljava je muhasta, jakost se rav
na po dnevnem času in po· vremenu, umetno 
razsvetljavo imamo pa v oblasti in jo lahko 
uredimo poljubno močno, na poljubnem de
lovnem mestu in katerokoli uro podnevi ali 
ponoči. 
Strošek za močno in dobro razsvetljavo se 
zelo hitro poplača, saj je storilnost in natanč
nost pa tudi varnost pri delu prav močno od
visna od dobre razsvetljave. 
V naši delovni organizaciji so tudi nevarnosti, 
ki lahko kvarno vplivajo na oči, to so: 
l. uporaba jedkovin (kislin in lugov) 
2. uporaba topil - razredčil 
3. odlet drobcev v oči pri naslednjih delih: 
brušenje, struženje in vrtanje v pomožnih de
lavnicah; obdelava na lesnoobdelovalnih stro
jih; »štemanje« zidov 
4. svetlobno sevanje - žarčenje pri varilcih 
in pri opazovanju gorenja plamena v parnih 
kotlih 
5. neustrezna osvetljenost delovnih mest 
Imeli smo že več primerov poškodb oči in to 
najpogosteje zaradi odleta drobcev pri bruše
nju v pomožnih delavnicah in pa zaradi brizga 
kemikalij v oči. 
Na novo sprejete delavce seznanjamo z nevar
nostmi, ki pretijo očem na gotovih delovnih 
mestih, jih navajamo na uporabo zaščitnih 
očal in navadimo, kako se izvede prva po
moč v primeru kemičnih poškodb oči. še ved
no pa ugotavljamo kršitve varnostnih pred
pisov. Marsikdo zaščitnih očal ne uporablja 
pri nevarnih delih. 
Pogoste so kršitve zlasti v primerih, ko se le 
za kratek čas izvaja neko nevarno opravilo 
ali se pretaka manjše količine nevarnih ke
mikalij. 
Zaradi vsega navedenega je na mestu ponov
no poudarjanje pomena varstva oči in vida. 
s.z. 

V ZAPORU 

»Oženjen si, pa se nič ne bojiš, da ti bo žena 
nezvesta? 5 let je dolga doba.« 
»O, moja žena to ne bi napravila. l. je pošte
na, 2. me iskreno ljubi in tretjič, - tudi ona 
sedi!« 
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Preobrazba srednjega 
šolstva v usmerjeno 
izobraževanje 
Zveza sindikatov Slovenije bo skupaj z Go
spodarsko zbornico spodbudila in organizirala 
javno razpravo o preobrazbi srednjega šolstva 
v usmerjeno izobraževanje po panogah in od
borih sindikatov. Posebej pa bo zagotovila 
javno razpravo v temeljnih organizacijah 
združenega dela. Poleg stališč do vsebinskih 
vprašanj naj bi razprava pokazala, kaj me
nijo delovni ljudje v združenem delu o: 
- ustreznosti modela preobrazbe srednjega 
šolstva v usmerjeno izobraževanje glede na 
sedanje in prihodnje kadrovske potrebe, 
- posebnosti izobraževanja po posameznih 
panogah, 
- oblikovanja centrov usmerjenega izobraže
vanja glede na kadrovske potrebe združenega 
dela, 
- izvajanju štipendijske in kadrovske poli-
tike, 
- graditvi dijaških in študentskih domov, 
- oblikovanju posebnih izobraževalnih skup-
nosti usmerjenega izobraževanja. 

Neusklajenost sedanjega srednjega šolstva 
z družbenimi potrebami 

Glavne pomanjkljivosti sedanjega šolskega 
sistema so: 
- posamezne vrste srednjih šol (poklicne, 
tehniške, gimnazije) se močno razlik1;1jejo po 
obsegu splošne izobrazbe in ne dajeJo vsem 
enakih možnosti za nadaljnjo šolanje, 
- programska nepovezanost med osnovnim, 
srednjim in visokim šolstvom, učna snov ni 
grajena na kontinuiteti, zato se večkrat po
navlja, 
- prevelik osip v srednjih šolah do 35 °/o, 
- prešibka usmerjenost nekaterih srednjih 
šol (gimnazij) v vzgojo in izobraževanje za 
delo, 
- zaradi progran1ske usmerjenosti posamez
nih vrst srednjih šol je poklicna odločitev 
učencev že v prvih razredih dokončna, 
- prenatrpanost učnih načrtov v srednjih šo
lah; posledica je pretirano spominsko obreme
njevanje učencev, 
- razdrobljena mreža srednjih šol, ki ne za
gotavlja dovolj smotrne uporabe družbenih 
sredstev za vzgojo in izobraževanje, 
- prešibka povezanost združenega dela s se
danjim srednjim šolstvom. 

Očrt usmerjenega izobraževanja 

Temeljna usmeritev usmernega izobraževanja 
mora torej biti: vzgoja za delo, ob delu in 
na delu. Usmerjeno izobraževanje mora biti 
odprto in prilagojeno izobraževanju ob delu. 
V učnih načrtih na začetku usmerjenega izo
braževanja je treba zagotoviti skupno vzgoj
noizobrazbeno osnovo. Iz te skupne osnove 
pa izhajajo programske usmeritve, ki po vse
bini, trajanju in organizaciji izobraževanja 
upoštevajo zahteve in spremembe v strukturi 
dela v posameznih poklicih. Trajanje in oblike 
usmerjenega izobraževanja so odvisne od za
htev združenega dela ali posameznih profilov 
v gospodarstvu ali v družbenih dejavnostih. 
Glede na smotre posameznih programov in 
njihovih funkcij v usmerjenem izobraževanju, 
delimo izobraževanje v prvo in drugo fazo. 
Prva faza zagotavlja višjo vzgojno izobrazbe
no raven in bolj izenačene pogoje za nadaljnjo 
usmerjeno izobraževanje, vsebuje skupno 
osnovo izobraževanja in izbirne programe. 
Prva faza bo trajala 4 semestre (2 leti), ne bo 
pa še obvezna za vso mladino določene sta
rosti kot je sedaj 8-letna šola. V perspektivi 
pa naj bi postala splošno obvezna za vso ge
neracij o. 
Druga faza vsebuje končne usmeritve in obli
kuje kadre različnih poklicev glede na po
trebe gospodarstva in družbenih dejavnosti, v 
obsegu sedanjega, srednjega, višjega in viso
košolskega izobraževanja. 
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Doseganje dobrih rezultatov v konfekciji 
»OPUM TOZD TUŠ, kljub ne najbolj 
ugodnim delovnim pogojem 

Namen skupne izobrazbe osnove je: 

- dvigniti vzgojno izobrazbeno raven mla
dine in odraslih, ki nadaljujejo izobraževanje 
po končani osnovni šoli, 
- zagotoviti zrelejšo odločitev mladine za po
klic, 
- dati boljšo osnovo za poklicno izobraževa
nje. 
Skupna izobrazbena osnova prve faze bo za
gotovila premik poklicne odločitve za vso 
mladino, ki se bo usmerila v usmerjeno izo
braževanje najmanj za eno leto, torej na zre
lejšo starostno dobo, pri čemer se bo lahko 
bolj uveljavila osebna odločitev za nadaljnjo 
usmerjeno izobraževanje, hkrati pa bo tako 
omogočeno tudi boljše izobraževalno in po
klicno usmerjanje. 
R.F. 

Tridesetletnica 
mladinskih 
delovnih 
brigad 
Meseca maja 1946, ko se je mladina Jugosla
vije pripravljala na svoj tretji kongres, so se 
pričela tudi pripravljalna dela za gradnjo 
proge Brčko-Banoviči, ki naj bi jo zgradila 
mladina. V Brčkem, tedaj še majhnem bo
sanskem mestu, se je začela prva skupna 
akcija jugoslovanske skojevske mladine -
graditi progo Brčko-Banoviči in nadaljnja 
akcija: proga Samac-Sarajevo. 
Z mladostno silo in poletom, polnim zanosa 
in samoodrekanja so se zbrali fantje in de
kleta iz cele Jugoslavije. Prišli so iz mest in 
vasi, iz šol in tovarn, bilo jih je več kot 
62.000. Niso se ustrašili težke naloge, ki jih 
je čakala. Izkopati je bilo potrebno 18,900.000 
kubičnih metrov zemlje in razsuti 3,182.000 
kubičnih metrov gramoza, postaviti več več
jih in manjših objektov. V zelo težavnih 
razmerah so izvršili svoj delovni podvig. Mla-

dina je zgradila manj kot v sedmih mesecih 
90 km proge, izkopala dva predora, postavila 
22 mostov, uredila 220 železniških prehodov 
in premetala na milijone kubičnih metrov 
zemlje. 
Z izgradnjo te proge je nastala neposredna 
prometna zveza med severovzhodno Bosno in 
vso Jugoslavijo, tuzlanskemu bazenu pa so 
se odprle velike možnosti za gospodarski raz
voj. 
Mladina je s to akcijo pokazala, da lahko ra
čunamo nanjo pri obnovi porušene domovine. 
V tej akciji so sodelovali mladinci iz vseh 
republik in ideja bratstva in enotnosti se je 
pričela vse globlje utrjevati v mladih ljudeh. 
Obenem s tridesetletnico mladinske proge 
Brčko-Banoviči proslavljamo tudi trideset
letnico m�adinskih delovnih brigad. Milijoni 
mladih ljudi je sodelovalo v različnih delov
nih akcijah. V teh brigadah so se naučili, da 
so največje vrednote za graditev naše do
movine: tovarištvo, bratstvo, enotnost. 
Na teh zveznih, republiških in lokalnih delov
nih akcijah je sodelovala tudi Vrhnika z več 
kot tremi brigadami. Več kot 80 mladincev 
je bilo udarnikov, nekateri so bili tudi več
kratni udarniki, nekateri so dobili pohvale in 
spomenice mladinskih delovnih brigad. Vrh
niški mladinci so radi sodelovali v akcijah. 
Ko se je pričela graditi avtomobilska cesta 
Ljubljana-Zagreb in Paračin-Niš, je bilo 
toliko prijavljencev, da so bile organizirane 
še manjše lokalne akcije, ki so se jih lahko 
udeležili vsi, ki so želeli delati v brigadah. 
Vrhnika je dala brigadirje za gradnjo ceste 
Ljubljana-Zagreb, Paračin-Niš, most čez 
Savo pri Jankomiru, viadukt pri Trebnjem, 
za progo Doboj-Banja Luka, športni stadion 
v Ljubljani itd. 
Predlagam Občinskemu komiteju ZMS Vrh
nika, da bi v sklopu praznovanja Dneva mla
dosti priredili proslavo ali srečanje na temo 
30 let mladinskih delovnih brigad. 
S tem prispevkom sem hotel pokazati pri
pravljenost vojne in povojne generacije mla
dine za izvrševanje nalog pri graditvi domo
vine. Seveda današnja mladina ne zaostaja za 
temi generacijami, ki so imele najlepše odli
ke, le da ta nosi v sebi številne značilnosti, 
ki so podoba časa, v katerem živimo. 
P. T. 

• 
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Brigadirji na gradbišču 

Poteklo je trideset let 
prvih mladinskih 
delovnih brigad 
Kako hitro teče čas in mineva življenje in le 
redkokdaj se spomnimo tistih burnih povoj
nih let in našega pohoda na delovne akcije. 

„ Trideset let je minilo od tistega nepopisnega 
zagona v prihodnost, ki je bila pred nami. 
Gradili smo jo na izkušnjah v boju prekalje
nih brigad, ki so nam dale izročilo za pri
hodnost, ki jo je bilo treba dvigniti iz požga
nih vasi, podrtih mest, ruševin, porušenih 
mostov in železniških prog. 
Trideset let! Knjiga naše mladosti je popi
sana z neizmernim številom udarnikov, žrtvu
jočih se mladenk in mladeničev, ki so se 
dvignili v vzponu mladosti, gradili porušeno 
domovino in ob delu kovali prijateljstvo med 

,. narodi. 

Tudi železniške proge smo se namenili gra
diti - povezovale naj bi ljudi med seboj, iz 
vasi v vas, iz mesta v mesto. 
28. aprila 1947 je odšla na progo šamac-Sa
rajevo tudi Triglavska delovna brigada, se
stavljena iz mladink in mladincev iz Rakeka, 
Logatca in Vrhnike. Po dveh dneh vožnje s 
tovornim vlakom smo prispeli v majhno bo
sansko mestece Doboj, od tam naprej pa smo 

Brigadirji na progi BRCKO-BANOVICI 
(v ozadju reka BOSNA) 

Kratek počitek med delom je bil izkoriščen 
za spominski posnetek 

se pripeljali s kamioni v malo, 9 km raz
tegnjeno bosansko vasico Kožuhe, ki leži med 
Samcem in Sarajevom. 
Tu smo prvi zasadili krampe in lopate v tež
ko ilovnato zemljo in pripravljali teren za 
železniško progo. Do konca meseca junija smo 
prav vsi, z globoko zavestjo, da delovna dolž
nost in delo nista breme, temveč le slast v 
premagovanju težav, boj za dosego cilja, ti
stega neizmerno lepega, ki smo zrli vanj iz 
mladosti, premagovali vse težave in napore 
po nasipih bosanskih hribov, zavedajoč se, da 
je vsak kubik zemlje stopnica k cilju - bolj
ši prihodnosti. 
Mladinske delovne akcije bodo ostale nepo
zabne, neizbrisan spomin pa bo ostal v nas 
brigadirjih tudi na množico domačinov, ki so 
nas pospremili na pot in nas prav tako nav
dušeni tudi pričakali, ko smo se vrnili z de
lovne akcije. Nič manj navdušeni pa nas 
niso pričakali domačini vasi, kjer smo gradili 
progo. 
še potrebujemo mlade roke in urejeno živo 
zorenje za jutrišnji dan, saj nikoli ni za
dosti, kaj šele preveč ustvarjalnih ljudi. Mla
di rod naj bo prepričan, da je jutrišnji dan 
njegov, da pa so zanj potrebne žrtve, delovna 
vnema in ustvarjalnost kot spremljevalka 
vzpona nove mladosti. 
J. B. 

Naš portret 
Dvaindvajset let je že v podjetju. Ves čas od
kar je prestopila tovarniško dvorišče dela v 
skladišču surovih kož. Na desetine ton soli 
je šlo skozi njene roke, kož pa seveda tudi. 
Znana je bila, da je dobro metala kože, ko 
so jih solili, tako da so si jo vedno želeli v 
skupini. Čeprav sol draži sluznico nosu in 
oči, posebno kadar je prašnata, je zdržala 
vsa ta dolga leta. Pravi, da si ne želi na dru
go delovno mesto in bo zdržala še teh nekaj 
let pri slanih kožah. Z vsemi se dobro ra
zume, radi jo imajo tudi zato, ker si upa po
vedati, če jih kaj teži. Včasih je delala pri 
sindikatu, sedaj pa aktivno sodeluje pri sa
moupravnem jedru. »Ni namen, da hodiš sa
mo na sestanke in presediš tam celo po
poldne, ne poveš pa mnenja sredine, ki te je 
izvolila in ki tudi pričakuje od tebe da jo 
zastopaš.« 

Rodila se je pred skoraj 53 leti. V družini so 
bili štirje otroci, ki so znali ceniti kruh, saj 
so svojo mladost preživeli v glavnem ob 
krompirju. Prvi je zaslužil brat Tone, kasneje 
pa je tudi sestra iz Amerike pomagala, da je 
bilo malo lažje. S šestnajstimi leti je šla v uk 
h Cukal za šiviljo, vendar ji je skoraj tik 
pred koncem menigitis preprečil, da bi prišla 
do poklica. Ves teden je bila v nezavesti. Po
sledice bolezni čuti še sedaj, daje jo slabost in 
pa vrtoglavica, zato ji tudi prija delo v skla-
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dišču, lcer ni v zaprtem prostoru in tudi vro
čine ni takšne kot v dodelavi. 

Sin se uči za strojnega ključavničarja, hči, ki 
je končala vzgojiteljsko i11 višjo upravno šolo 
pa živi v Švici. Obiskujeta jo Izmenoma s 
sinom. Letos je bila pri njej že januarja, 
poleti pa upa, da bo dopust koristila v Stru
njanu, ker ji slana voda dobro de. Ceprav je 
že slrnrnj pol življenja v soli, je le razlikn, če 
si na morju, lcjer se otreseš vsakdanjih slubi. 

Naš portret- SILVA STRLEKAR 

Skrb! jo le, če bo dovolj surovine, da bodo 
imeli ljudje delo in zaslužek, ltajt! okusila je 
že nekaj kriz, ko ni bilo kož. Prizadeto pripo
veduje, kako so včasih z ročnim vozičkom 
prevažali po 70 kosov kož iz skladišč v obrat, 
solili goveje kože ob laterni pri Marolt v 
Verdu, ker ni bilo elektrike. Za malico so si 
prinesli s seboj kavo in suh kruh in pa kakš
no jabolko. Sedaj pa dobiš topel obrok, ki je 
obilen in okusen, zato ji nilrnkor ne gre v 
glavo, kako nekateri lahko zametujejo kruh 
in jim noben obrok ni všeč. 
»Z veseljem delam v skladišču, vsi pač ne 
moremo biti na lepem,« je zaključila Silva 
svoje pripovedovanje. 

R. F. 

Neupoštevanje 
navodil 
za varno delo -
poškodba 
pri delu 
s trajnimi 
posledicami 
V štirih mesecih leta 1976 se je v TOZD 
Usnjarna Vrhnika pripetilo že 35 poškodb pri 
delu. To je znatno več kot v istem času leta 
1975. V poročilu za leto 1975, ki so ga prejeli 
vsi vodilni in vodstveni delavci, člani vseh 
samoupravnih organov in vodstva družbeno
političnih organizacij, so analizirani tudi de
janski vzroki, ki so pogojevali poškodbe. Cas 
je, da temu poročilu posvetimo nekaj časa na 
naših raznoraznih sestanldh in se dogovori
mo za konkretno akcijo, ki bo sestavni del 
naših stabilizacijskih prizadevanj. 
Tudi v večini pl'imerov letošnjih poškodb pri 
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Vseh nevarnih območij na stroju. ni mogoče 
telinično zavarovati, zato mora biti izvajalec 
deta temeljito poučen, in sevedct dosledno 
upoštevati vsa p1·edpisana navodila za delo 

delu so glavni vzroki NEZNANJE in NEPRA
VILEN NACIN DELA ter KRŠITEV V AR
NOSTNIH PREDPISOV. 
Zaradi lažjega razmišljanja o tej problema
tiki navajam primer poškodbe pri delu v 
ščetinarnl, ki je povzročila trajne posledice 
na poškodovanki. 
Delavka K. J. je bila tega dne razporejena 
na delovno mesto ZBIRANJE šCETIN NA 
KOMBINATI. Na tem stroju je že predhodno 
večkrat delala in tudi za delo na tem stroju 
je imela opravljen predpisan preizkus znanja 
o varstvu pri delu. 
Zaradi statične elektrike se v času delovanja 
stroja večkrat dogodi, da se ščetina nakopiči 
ob pločevinasti varovalni oklep pogonskega 
mehanizma transportnega traku, kar ovira 
normalen potek dela na stroju. To ščetino je 
potrebno odstraniti. V navodilih za delo, ki 
so sestavljena in nameščena pri stroju piše, 
da je v takem primeru obvezno uporabiti le
sen pripomoček (palico). Seveda to velja, če 
se čisti ščetino med obratovanjem stroja. Ra
zumljivo pa je, da je treba v primern, če 
tega ni možno izvesti med obratovanjem stro
ja, stroj izključiti iz pogona. V tem primeru 
pa je delavka odstranila varovalni ščitnik in 
segla z roko v nevarno območje stroja (zob
čeničasta jermenica - jermen) brez uporabe 
lesenega pomagala. Pri tako nevarnem posegu 
ji je zgrabilo prst med jermen in jermenico 
ter ji močno poškodovalo vrhnji členek prsta. 
Približno dve uri pred poškodbo je delo 
opravljala na enak način, kar je videl njen 
neposredno predpostavljeni in jo zato opozo
ril, naj tega ne počne več. Toda opozorilo 
očitno ni zaleglo in posledica tega so trajna 
okvara, bolečine in tudi stroški za zdrav
ljenje, odsotnost z dela itd. 
V večini takšnih primerov je odgovor na 
vprašanje: »Zakaj tako!«: »Mudi se, norma, 
zato ni časa stroja ustavljati« itd. V tem je 
sicer del resnice, toda komu se bo mudilo · in 
kdo bo delal normo, ko bom poškodovan in 
postal morda celo trajen invalid dela? Zakaj 
imamo predpise, navodila za delo ... ? Vse to 
ni samo sebi namen. Ti akti niso le zgolj za 
strašilo in orodje za delo inšpektorjev in sod
nikov. Vse to je p1·edpisano za našo lastno 
dobrobit. Nihče ne sme ogrožati zdravja in 
življenja drugih. Najbrž ne tudi svojega?! 
Ce morda naši predpostavljeni, kdaj pa kdaj 

zahtevajo od nas, da delamo proti predpisom 
in zato vprašamo sebe ali sodelavca, odkloni
mo izvajanje takšnega dela, saj je to naša 
temeljna pravica iz medsebojnih rnzmerij. 
P. P. 

Naloge sindikatov 
pri zagotavljanju 
večje varnosti 
v cestnem 
prometu 
Za večjo varnost v cestnem prometu 

• 

.. 

Sindikati se moramo še bolj konkretno, ne- • 
posredno in ustvarjalno vključiti v stalno 
akcijo oziroma nalogo za usposabljanje in 
vzgojo delavcev in njih svojcev na področju 
preventive in vzgoje v cestnem prometu. Po
sebej to velja za opravljanje nalog, ki imajo 
smisel in cilj, da se prometna varnost, vzgoja 
in preventiva nadalje podružblja v okviru 
celovite družbene samozaščite, in ki postajajo 
vsak dan bolj zadeva in stvar vsakega našega 
občana. Zlasti pa se moramo angažirati na • 
vseh nivojih v okviru tistega varnostnega 
področja, ki je neposredno vezano na zdru
ženo delo in je v odnosu ter zvezi s celo
vitim socialnim varstvom delavcev. To so 
zlasti prevozi na delo in z dela; skrb za stal-
no popolno tehnično brezhibnost vozil v de
lovni organizaciji in izven nje; skrb za teh
nično popolnost cest, poti, trakov, signalnih 
in vru·nostnih naprav itd. Ni prav, da po
nekod le »čakajo«, da jim bo vsako najmanjšo 
hibo, prometno oviro, pomanjkljivost in na
palm itd. odpravil nekdo drug. 
Največ je v zvezi s prihodi na delo ter od
hodi z dela nesreč v naseljih zaradi prehitre 
vožnje in izsiljevanja prednosti. To pa po
meni, da moramo v sindikatih stalno analizi
rati stanje prometne varnosti ter takoj ukre
pati za odpravo pomanjkljivosti. Opozorim 
naj tudi na dejavnost občinskih svetov za 
preventivo in vzgojo ,, cestnem prometu, s 
katerimi morajo sindikati sodelovati. Prav bi 
bilo tudi, če bi občinski svet ZS vsaj enkrat 
letno obravnaval stanje prometne varnosti v 



• 

• 
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občini in v tem posebej tista vprašanja, ki so 
direktno povezana z združenim delom, ter 
predlagal ukrepe, ki naj jih izvaja sindikalna 
organizacija. 
Od 19. novembra lani velja nov republiški 
zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. list 
SRS, št. 24/75), ki določa naloge glede cestne 
prometne varnosti. Prometna pravila so ra
zumljivejša in konkretnejše so naloge občin
skih skupščin glede urejanja prometa v nji
hovih naseljih (6. člen). Humanost zakona je 
posebej določena v IV. poglavju, kjer je kar 
v 10. členih (od 42. do 51. člena) govor o dolž
nostih ob prometnih nesrečah. Novosti so tudi 
glede voznikov motornih vozil glede njihove 
sposobnosti za vožnjo. Zakon implicitivno do
loča naloge občinskih, medobčinskih ter re
publiškega sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu. Določa tudi naloge družbe
nopolitičnih organizacij glede uveljavljanja 
družbene samozaščite na področju preventive 
in vzgoje v cestnem prometu. 
Na 15. seji republiškega sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu smo obravnavali 
poročilo o lanskem delovanju sveta ter o nje
govem delovnem programu za letos. Tisti del 
nalog iz programa sveta (vključno tudi nalog 
občinskih svetov za letos), ki se nanaša pred
vsem na sindikate, so zapisane v tem uvodu; 
v nadaljevanju pa objavljamo tisti del poro
čila republiškega sveta skupščine SRS za pre
ventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki z 
nekaterimi kazalci resno opozarja na prešte
vilnost prometnih nesreč in prometnih pre
krškov v letu 1975 ter glede tega na izvajanje 
notranje kontrole v OZD. 

Statistični kazalci o prometnih nesrečah 
in prekrških 

»Podatki o cestno prometnih nezgodah, ki jih 
dajejo nezgodne statistike, so kot vsa leta 
konkretni in poglavitni pokazatelji stopnje 
varnosti in, seveda, odločilni pri usmerjanju 
vseh tistih dejavnikov, ki jim je naložena 
skrb za varnost lfudi v prometu, zlasti pa 
republiškega in občinskih svetov za preven
tivo in vzgojo v cestnem prometu. 
Tako nas tudi za leto 1975 pripravljena sta
tistika prometnih nezgod seznanja z nekate
rimi številčnimi podatki o vzrokih in posle
dicah prometnih nezgod, ki utemeljujejo tudi 
usmerjenost preventivno vzgojnih dejavnikov 
v okviru republiškega sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu. 
Leta 1975 se je zgodilo v Sloveniji· 34.107 pro
metnih nezgod, to je 0,1 O/o manj kot v letu 
1974. Med temi nezgodami je bilo 8192 takih, 
ki so povzročile človeške žrtve, kar pa je za 
3,2 O/o več kot leta 1974. Pri prometnih ne
zgodah je izgubilo življenje 596 oseb ali 7 O/o 
več kot prejšnje leto, hudo poškodovanih pa 
je bilo 3829 ali 3,1 O/o več in lažje poškodo
vanih 6951 ali 6,6 O/o več kot leta 1974. 
Vrstni red vzrokov prometnih nezgod se tudi 
v lanskem letu ni bistveno spremenil. še ved
no so na prvem mestu prometne nezgode za
radi neprimerne hitrosti, ki so celo narasle 
od ·23,5 O/o v letu 1974 na 32,2 O/o v letu 197_5. 
Sledijo jim nezgode zaradi neupoštevanJa 
prednosti s 15,9 O/o, napačno ravnanje pešcev 
z 12,6 % Nezgod zaradi vpliva alkohola je bi
lo lani 10,6 O/o, kar je za 2,4 O/o manj kot leta 
1974. Tem sledijo: nepravilno prehitevanje s 
7,7 °/o, nepravilna stran in smer vožnje - 7 O/o, 
nepravilno zavijanje in obračanje, vključe
vanje v promet in vzvratna vožnja - 3,3 O/o 
itd. 
Tudi v preteklem letu so povzročili največ 
prometnih nezgod vozniki motornih vozil, od 
tega vozniki osebnih avtomobilov 50,7 O/o, ko
lesarji 19,7 O/o, pešci 13,7 O/o, motoristi in mo
pedisti 7,3 O/o, vozniki tovornjakov 5,3 O/o, trak
toristi 1,4 °/o. 
Med smrtnimi žrtvami v cestnem prometu se 
je v preteklem letu najbolj povečalo število 
kolesarjev - za 28, pešcev za 26, traktoristov 
za 16. 
Leta 1975 je bilo 1940 prometnih nezgod ali 
23,7 O/o od skupnega števila nezgod s smrtni
mi posledicami ali telesnimi poškodbami, pri 
katerih so bili kot povzročitelji ali ponesre
čenci udeleženi otroci in mladoletniki. Te ne-

· zgode so glede na leto 1974 narasle kar za 
21,8 O/o. 
Nezgodne statistike tudi že več let kažejo na 
veliko število prometnih nezgod v naseljenih 
krajih. Tako se je lani zgodilo v naseljih 67 
odstotkov, leta 1974 pa celo 73 O/o celotnega 
števila prometnih nezgod. 
Na križanjih z železnico je bilo lani 35 ne
sreč ali 13 manj kot leta 1974. Na zavarovanih 
železniških prehodih je bilo 23 nezgod, na 
prehodih, ki pa so zavarovani samo s promet
nimi znaki, pa je bilo 12 nezgod. Zaradi hoje 
po progi in na prehodih je bilo lani v SRS 
61 mrtvih in 52 poškodovanih. Po ugotovitvah 
železniškega gospodarstva v Ljubljani je bilo 
največ nediscipline na naslednjih prehodih: 
Ljubljana-Vižmarje, Ljubljana-Vič, Zgornji 
Kašelj, Celje-štore, Zidani most, Maribor
Tezno. 
Da bi stanje na področju varnostne proble
matike ilustrirali iz vseh aspektov, po katerih 
lahko svet kot celota, predvsem pa posamezna 
članica, naravnava kot organiziran faktor 
svojo dejavnost, dopolnjujemo ta prikaz še z 
nekaterimi podatki. 
Po podatkih Zdravstvene skupnosti Slovenije 
se je 13 °/o vseh nezgod v letu 1975 zgodilo na 
poti na delo in z dela. Od 61 smrtnih nezgod 
pri delu se je 49,2 O/o delavcev smrtno po
škodovalo na poti na delo ali z njega ali ob 
službenih vožnjah, kar kaže na to, da je 
približno polovica vseh zaposlenih, ki so umrli 
na poti na delo ali z njega, umrla zaradi po
sledic udeležbe v cestnem prometu. 
Pomemben je podatek tudi o tem, kje in kdaj 
je umiralo in umrlo 596 prometnih udeležen
cev v letu 1975, saj kažejo ti kazalci brez 
dvoma na potrebo po nekaterih dodatnih 
ukrepih, zlasti pri organizaciji hitrega ob
veščanja in čimprejšnje učinkovite zdravstve
ne pomoči. Med 596 mrtvimi je na kraju ne
sreče umrlo 399 udeležencev, kar je 66,95 O/o, 
med prevozom v bolnišnico 45 ali 7 ,55 O/o, v 
30 dneh po nezgodi 152 ponesrečencev. ali 
25,50 O/o. 
Tudi čas, ki je potekel od nezgode do prejema 
obvestila, je zanimiv z vidika organiziran�a 
dobrega komunikacijskega sistema. Tako Je 
poteklo od prejema obvestila do ogleda kraja 
nesreče 5 minut pri 52 O/o nesreč in do več 
kot 1 uro pri 2 O/o nesreč, kar kaže na dokaj 
hitro posredovanje pristojnih služb. Kljub te
mu pa bo kazalo še bolj razviti telefonsko 
omrežje in razmisliti, kako razrešiti vprašanje 
gostega prometa v obe smeri, ki velikokrat 
pomeni resno oviro, ne samo za oddajo obve
stila marveč tudi za posredovanje na kraju 
same nesreče. 
Ce upoštevamo, da je bilo leta 1974 število 
prometnih nezgod izjemoma manjše kot vsa 
prejšnja leta, lahko v 5-letnem povprečju 
ugotovimo, da je bilo naraščanje prometnih 
nezgod v letu 1975 kljub vsemu precej manjše 
kot v 5-letnem obdobju. 
Zanimivi so tudi podatki o izrečenih kaznih 
za prometne kršitve, ki so jih sodniki za 
prekrške izrekli v letu 1975. Glede na poda
tek, da je bilo leta 1974 72.236 izrečenih 
upravnih kazni, v letu 1975 pa 78.570, po
meni, da se je število izrečenih upravnih kazni 
v letu 1975 povečalo za 8,4 O/o. Največ kazni -
14.801 je bilo izrečenih zaradi vožnje brez 
vozniškega dovoljenja, sledijo pa: vožnja pod 
vplivom alkohola - 13.163, nedovoljena hi
trost - 5173, nepravilna vožnja, zavijanje in 
obračanje - 7547, neupoštevanje prednosti -
4212, vožnja vozila, ki ni bilo tehnično brez
hibno - 2458 itn., kar je nedvomno tudi po
memben kazalec za usmerjanje prometne 
vzgoje udeležencev v cestnem prometu. 

Delo in učinkovitost notranje kontrole v OZD 

Ze nekaj let velja ugotovitev, da se izvajanje 
notranje kontrole predvsem v organizacijah 
združenega dela, ki se ukvarjajo s prevozom 
ljudi in blaga, ne izvaja ali pa ne opravlja 
učinkovito. Gre namreč za pomemben pro
metno varnostni element, to je ugotavljanje 
telesnih in duševnih sposobnosti voznikov mo
tornih vozil in tehnična brezhibnost motor
nih vozil: 
Zato je republiški svet pripravil anketo o no
tranji kontroli v delovnih organizacijah, ki 

se ji je odzvalo 381 delovnih organizacij, ki se 
ukvarjajo z javnim prevozom potnikov in 
blaga ali pa opravljajo prevoze za lastne po
trebe. Analiza je pokazala, da te naloge dokaj 
uspešno opravljajo v velikih delovnih orga
nizacijah, da pa jih v 50 O/o tistih delovnih 
organizacij, ki opravljajo prevoze blaga za 
lastne potrebe, sploh ne opravljajo, pri čemer 
je treba pa še poudariti, da se skrb za var
nost v prometu ne bi smela omejevati le na 
poklicne voznike motornih vozil in na mo
torno vozilo, ampak bi morala zajeti sleher
nega zaposlenega udeleženca v prometu in 
postati redna sestavina varstva pri delu. 
Da bi republiški svet seznanil s svojimi ugo
tovitvami o stanju na področju notranje kon
trole v organizacijah združenega dela vse de
javnike, ki so dolžni ali morajo prispevati k 
zboljšanju takega stanja, je sklical posebno 
posvetovanje delovnih organizacij o notranji 
kontroli za varnost v prometu. O ugotovitvah 
je bilo v reviji Srečno priobčenih več sestav
kov, priporočilo delovnim organizacijam o 
njihovih dolžnostih za varnost v prometu pa 
je objavil v internem informativnem biltenu 
tudi republiški svet Zveze sindikatov Slove
nije. Zvezi varnostnih inženirjev in tehnikov 
SRS, ki lahko s svojimi članki na tem pod
ročju opravlja pomembno vzgojno poslanstvo, 
je bila dana iniciativa, da v višjo šolo za 
varnostne tehnike vključijo v učne programe 
tudi elemente prometno varnostne vzgoje. 
Kako pomembno je, da je vključena promet
na vzgoja v to kadrovsko šolo, pove podatek, 
da deluje v slovenskih podjetjih na področju 
varstva pri delu 328 varnostnih in drugih in
ženirjev ter 436 varnostnih tehnikov in 682 
referentov za varnost pri delu. 

Prišli odšli 
V mesecu marcu 1976 se je v Industriji usnja 
Vrhnika zaposlilo 33 delavcev, 25 delavcev pa 
je nehalo delati. 

a) TOZD USNJARNA VRHNIKA: 

Prišli: 

Husein Abdakovič, Mahmut Badič, Anton Bu
ček, Ljudmila Čepon, živorad Cosic, Fuad 
Karadjic, Zijad Karadjic, Ivanka Lukan, Olga 
Lukic, žarko Muždeka, Boro Pavlovic, Miloj
ka Pavlovic, Radivoje Pejic, Amalija Slana, 
Miodrag Stepanovic, Tomislav Tomic, Rado
sav Viric, Gina Vrabičic, Rajko Vučenovic; s 
služenja vojaškega roka se je vrnil Dušan 
Kovačič. 

Odšli: 

Cvetka Koderman, Jože Kogovšek, Nada Ma
lovrh, Janez Merlak, Pavel Poljanšek, Husein 
Tatarevič; vojaški rok je šel služit Bojan 
Molk, invalidsko je bila upokojena Marija 
Petrič. 

b) V SKUPNIH STROKOVNIH SLUŽBAH 

se je zaposlil Bogdan Grudnik. 

c) TOZD USNJARNA ŠMARTNO: 

Prišli: 

Medard Pavlin, Bojan Repovž, Frančiška Za
man; s služenja vojaškega roka se je vrnil 
Anton Doblekar; zaradi smrti je prenehalo 
delovno razmerje Jožetu Plankarju. 

č) TOZD !GRAD - OPEKARNE 
VRHNIKA: 

Prišli: 

Janez Merlak 

odšel nihče 

d) TOZD INGRAD - GRADBENIŠTVO 
VRHNIKA: 

Prišli: 

Vida Kogovšek 
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Odšli: 

Meho Abdakovic, Nurija Delic, Lazar Gavri
lovic, Mujo Ibralic, Halinija Juklen, Stanko 
Krivaja, Huse Pjanič. 

e) iz TOZD USNJE - PLAST IN MALO
PRODAJNEGA OMREZJA v Ljubljani nismo 
prejeli podatkov. 

f) TOZD TOVARNA USNJA ŠOŠTANJ: 

Prišli: 
• 

Jozo Grbic, Milun Ivanovic, Simo Milojevic, 
Jusuf Muminovic, Velimir Perišic, Desimir 
Zižakov. 

Odšli: 

Anton Albreht, Stjepan Baksa, Dragutin Ba
ranašic, Stanislav Beovic, Rudi Holcer, Irena 
Javornik, Bernard Rogelšek, Zofija Skornšek. 
Vojaški rok je šel služit Jasim Romanic. 

J. B. 

Rojstni dnevi 
upokojenih d_elavcev 
v mesecu maJu 
a) TOZD Usnjarna Vrhnika 

Franc Gutnik 
Jože Jerina 
Janez Kovačič 
Ivanka Krže 
Janez Leskovec 

Ferdinand Mivšek 
Ivan Petkovšek 
Pavel Petkovšek 
Anton Rožmane 
Anton Smrtnik 
Jože Šemrov 
Janez šurca 
Marija Zalar 
Anton Zenko 

b) TOZD Usnjarna Šmartno 

Marija Benegalija 
Marija Gradišek 
Franc Hrovat 
Anton Zupančič 
Antonija Zilavec 

c) TOZD Igrad opekarne Vrhnika: 

Ivana Jerina 

č) TOZD Tovarna usnja Šoštanj: 

Pavla Heindl 
Angela Jakopin 
Franc Kovač 
Ivan Kumer 
Angela Leskošek 
Angela Petek 
Alojz Plamberger 
Maruška Pukmajster 
Stanko Stopar 
Anton Strahovnik 
Jože štrukelj 
Feliks Tajnik 
Vinko Videmšek 
Slavka Vrhovnik 
Ivan Zager 
Martin Zacirkovnik 
Amalija Zager 
Anton Zurman 

J. B. 
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let 

62 
71 

67 
58 

72 

69 
58 
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že nešteto kož je šlo skozi njihove pridne 
roke. Upajmo, da bo tudi v bodoče dovolj 
kož, da bodo še v naprej imeli polne roke 
dela, s tem pa tudi mi vsi v OZD IUV 

Upokojitve 
15. marca 1976 je bila invalidsko upokojena 
delavka Marija Petrič, rojena 3. 10. 1935 v 
Blatni Brezovici, zaposlena v ščetinarni od 
3. l. 1952. 
Za njeno dolgoletno delo in prizadevnost se ji 
toplo zahvaljujemo. 
Kolektiv IUV 

Pisma vojakov 
Najprej prav lepo pozdravljan cel kolektiv 
IUV. Oglašam se vam iz Banja Luke, kjer 
sem na odsluženju vojnega roka. Bil je že 
čas, da se vam javim, saj sem tu že petdeset 
dni. Tukaj se imamo kar v redu, samo malo 
je dolgčas, pa se bo že treba privaditi. Sedaj 
smo na tečaju za komandirja tanka. Po kon
čanem učenju, ki bo trajalo šest mesecev in 
pol, pa dobimo čin desetarja. Zaenkrat gre 
čas kar hitro naprej, kajti prostega časa ima
mo zelo malo. Vsak dan imamo »nastavo«, pa 
še za učit se imamo precej. Dostikrat se spom
nim na podjetje in sodelavce, s katerimi smo 
bili dobri prijatelji. 
Veseli me, da vam gre proizvodnja dobro na
prej in upam, da bo tako tudi v bodoče. Za 
list Usnjar, katerega mi pošiljate, se vam 
najlepše zahvaljujem in upam, da ga bom 
dobival še naprej. To je skoraj edini sloven
ski list, ki ga čitam. 
Sedaj bom končal, še enkrat lep pozdrav ce
lotnemu kolektivu, posebno še sodelavcem iz 
barvarne. 
Franci Slabe 
V. P. 8840/11 
78002 Banja Luka 
BiH 

Najprej vsem skupaj lep pozdrav. čeprav že 
malo pozno, sem se odločil, da vam napišem 
tole skromno pisemce. 
Oglašam se iz kasarne v Slavonskem Brodu. 
Kot veste, sem bil na tečaju za šoferja v 
čapljini. Tri mesece učenja sem z uspehom 
končal. Res so bili dnevi tečaja težki, toda 
ko opraviš izpit, na vse pozabiš. In tako sem 
dobil odlično prekomando. 
Mesto Slavonski Brod je lepo; vsaj na mene 
je napravil lep vtis. Tu so ljudje zelo pri-

jazni z vojsko. Saj morajo tudi biti, ker vo
jaki vedno pomagajo pri reševanju, ko po
plavi reka Sava. 
Mladina je tu zelo aktivna, mnogo sodeluje 
z našim garnizonom na športnem in kultur
nem področju. 
Minilo bo skoraj štiri mesece in med tem 
časom sem spoznal mnogo kolegov, mladih 
fantov iz raznih krajev Jugoslavije. 
Spoznal sem življenje vojaka v pravem po
menu besede. 
Da ne bi kdo mislil, da se pritožujem, to pa • 
sploh ne. Hrano imamo odlično, in to tri 
vrste, pa lahko izbiraš, sobe so zmeraj tople 
in lepo urejene, seveda jih urejamo sami. 
Sedaj pa že ne vem, kaj bi še napisal. Veste, 
prej ko sem se pripravil pisat pismo, je bilo 
snovi na pretek, sedaj, ko pa bi moral res kaj 
napisat, pa kar noče na papir. 
Na koncu pozdravljam vse delovne ljudi naše 
tovarne, posebno pa sodelavce iz pastinga in 
vse gasilce. Obenem se vam zahvaljujem za 
Usnjarja, ki ga redno prečitam. 
še enkrat lep pozdrav od vašega sodelavca 
Janeza. 
Janko Novak 

V. P. 6800/5 
55002 Slavonski Brod 

Najprej vas prisrčno pozdravljam, obenem 
pa želim veselo praznovanje praznika dela. 
Po sedmih mesecih služenja vojaškega roka 
sem se odločil, da vam napišem kratko pis
mo. Lahko rečem, da se imam kar dobro. 
Prvih pet mesecev je bilo res malo težko. Se
daj pa vsak dan samo počivam, štejem dneve 
in čakam, kdaj bom odslužil svoje in prišel 
med vas. V prekomando nisem šel. 
S tem končujem svoje pismo, obenem pa vas 
še enkrat prisrčno pozdravljam ter še naprej 
želim obilo delovnih uspehov v 1976. letu. 
S tovariškimi pozdravi! 
Pozdrav oddelku - lužilnica! 
Vojak 
Janez Samotorčan 

V. P. 6603 
35000 Svetozarevo 
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Zeleno otočje 
Sahare (II. del) 

V deželi 
Mozabitov 
Največja savna na svetu 

Sahara je prav gotovo najbolj vroče območje 
na vsej zemeljski krogli. Povprečna tempera
tura se kljub hladnim, ponekod celo ledeno 
mrzlim nočem giblje okrog 40° C. In to v sen
ci ter brez vročega odboja tal. Svetovni vro
činski rekord ima do zdaj še vedno kraj Azi
ziya, kjer so leta 1922 namerili 58° C. Tempe
ratura kamnitega površja, zlasti če je temno, 
lahko zaradi absorpcije in ohranjanja opol
danske sončne toplote, poskoči tako visoko, 
da ni več daleč od vrelišča vode. Najvišje 
temperature, ki so jo do zdaj namerili v Sa
hari, na vročem soncu na obali Loango, živo 
srebro se je povzpelo kar na 84° C, baje do 
zdaj še niso nikjer presegli. Torej pri
povedi italijanskih in nemških vojakov z afri
ške fronte, da so cvrli jajca kar na svojih tan
kih, niso iz trte zvita. Na mojem popotovanju 
sem še najbolj občutil »čare« te največje sav
ne na svetu, ko sem se skozi gozdove vrtalnih 
stolpov in mrežo naftovodov in plinovodov pe
ljal proti Hasi Messaudu, največjem nahajali
šču nafte in zemeljskega plina v Alžiriji. V 
delavski restavraciji sredi tega naftnega na
selja sem tistega avgustovskega dne na termo
metru v najbolj temnem kotu prebral tempe
raturo 45° C. Opoldne pa so, kot mi je povedal 
natakar, izmerili celo 49° C. 

M'Za.b - dežela Mozabitov 

V tej peklenski vročini, v kateri kljub nepre
stanemu močnemu potenju po telesu, zaradi 
izredno hitrega izhlapevanja ni nobenih pot
nih srag, skoraj nisem opazil, da se čudovita 
ravna asfaltirana cesta že vije čez skalnato 
puščavo. Planota, čez katero so po široki pu
ščavski cesti drveli velikanski tovornjaki, na
loženi s cevmi za naftovode in plinovode ter 
črpalno opremo, je preprežena s kamnitimi 
jarki in globelmi in je popolnoma podobna 
puščavskim predelom v srcu Sahare. Obsta
nek človeštva v tem delu puščave je zato 
pravi čudež. Za turiste pa je vadi M'Zab, 
vadi, ki leži sredi »šebke«, kakor imenujejo 
ta del skalnate puščave, eden najbolj zanimi
vih predelov Sahare. Negostoljubna puščava 
je skoraj bolj odvratna kot zanimiva, zato pa 
so toliko bolj zanimivi Mozabiti - ljudstvo, 
ki se je popolnoma prilagodilo negostoljub
nemu in skopemu naravnemu okolju. V me
stih Ghardaia, Melika in Guerrara se je do 
danes ohranilo ljudstvo popolnoma čistega 
etničnega izvora. 

Mozabiti, lahko bi jim rekli »islamski puri
tanci«, imenujejo pa jih tudi »muslimanski 
heretiki«, so pripadniki verske sekte, ki je 
zadnji ostanek nekoč množičnega musliman
skega odpadništva v Severni Afriki - aba
dizma. Mozabiti so se pred Arabci zatekli v 
puščavo, kjer so se tako ostanki abadizma 
ohranili do dandanes. 

Ghardaia - največja saharska oaza 

Ghardaia, glavno mesto Mozabitov, je naj
večja oaza v pokrajini M'Zab. Obenem pa je 
tudi največje naselje v vsej Sahari. Ko je na 
obcestni tabli pisalo, da je do mesta samo še 
kilometer vožnje, sem zaman zrl v rdečerjavo 
skalovje, da bi kje sredi njega zagledal zeleno 
oazo. šele, ko sem šel po serpentinasti cesti 
na dno kamnite struge vadija, sem na levi v 
soju zahajajočega sonca zagledal čudovito 
puščavsko naselje. številne hišice so se, kot 
da bi bile prilepljene na skalo, v številnih 

Kopanje sredi razbeljenega peska 

terasah dvigale proti vrhu strmega hribčka. 
Prav na vrhu te živopisane mešanice belih in 
sivih in za Ghardaio tako značilnih modrih 
zidov, stoji mošeja, ki s svojim visokim za
šiljenim minaretom kraljuje nad vso to en
kratno puščavsko arhitekturo. 
Mozambitska mesta so poznana po čistoči, ti
šini in po skrbno urejenih hišah. Skrbno se
zidane hiše ljubosumno skrivajo družinsko 
življenje Mozabitov, najbrž še bolj kot v dru
gih deželah islama. Tudi družinsko življenje 
prebivalcev teh oaz se močno razlikuje od na
činov življenja vseh drugih ljudstev, ki so za 
svojo vero sprejela Mohamedov nauk. Njiho
va sekta je prav gotovo najbolj puritanska, 
najbolj pravoverna v muslimanskem svetu. 
Glava družine, torej mož, ki je v njej abso
lutni vladar, se po poroki le redkokdaj vidi 
s svojo ženo in še to samo ponoči. čez dan 
mu žena postreže s hrano skozi posebno oken
ce, tako da je sploh ne vidi. Poleg vseh ome
jitev v mozabitskem načinu življenja je tudi 
spolno življenje. zelo omejeno. Svojih hčera 
od dneva, ko se zakrijejo in postanejo žene, 
oče nikoli več ne vidi in jih tudi ne pozna. 

Mozabiti - sloviti trgovci 

Ker je bilo življenje v oazah sredi skalnate 
puščave že od vsega začetka negostoljubno in 
skopo, so se Mozabiti oprijeli trgovine. Seve
da revež z revežem ne more trgovati, zato so 
mozabitski trgovci odhajali v Tel - v stepsko 
pokrajino, ki loči Saharo od priobalnega pasu. 
Med poljedelskim prebivalstvom, ki se ni 
ukvarjalo s trgovino, je posel kaj hitro za
cvetel. Kot izredni trgovci pa so zasloveli tudi 
med saharskimi nomadskimi ljudstvi, ki so 
Mozabitom prodajali predvsem svoje številne 
črede. 
Očete, ki so si nabrali dovolj denarja za grad
njo trgovinice v oazi in za nakup kosa palmo
vega gaja, so zamenjali sinovi. Zamenjujejo pa 
jih tudi še sedaj, saj so Mozabiti še vedno naj
bolj znani trgovci v Alžiriji. Ker pa je drobna 
trgovina tudi v novi ljudski republiki Alžiriji 
še vedno v zasebnih rokah, so Mozabiti tudi 
med najpremožnejšimi v sodobni' alžirski 
družbi. Skromnim prebivalcem oaz pa po 
videzu bogastva ne bi mogel pripisati. Obla
čijo se namreč izredno skromno in tudi nji
hovo ponašanje je enako njihovim oblačilom. 
Kljub vsemu temu pa ne bodite prav nič pre
senečeni, če bo tak »revež« pred vami v ban
ki dvignil in potem spravil v globoke žepe 

svojih širokih hlač nekaj milijonov dinarjev. 
Ob tem pa bo blagajniku pripovedoval, da se 
je pravkar vrnil s popotovanja po Evropi in 
da denar rabi za novo »žabo«, ki jo je videl 
na francoskih cestah. 

Palmovi gaji 

Kljub številnim modernim znakom bogastva, 
ki se ne končajo samo pri najmodernejših 
avtomobilih, pa se družbeni položaj Mozam
bita še vedno šteje po številu palm, ki si jih 
je posamezni družinski poglavar kupil v dra
gocenem palmovem gaju. Ta je, drugače kot 
v pokrajini Souf, malce oddaljen od mesta in 
predstavlja nekakšno »poletno rezidenco«. Va
njo se prebivalci oaz zatečejo v hudi poletni 
pripeki. Da bi bil ženski del družine skrit 
pred nepoklicanimi pogledi, Mozabiti okrog 
svojega kosa palmovega gaja napravijo visok 
zid. V njem pri dnu pustijo le ozke odprtine, 
skozi katere po kanalih priteka voda, ki na
maka vrtove. Na njih, v senci palm, uspevajo 
celo oranževci, ki dajejo debele in okusne 
plodove. V teh puščavskih vrtovih pa uspeva 
tudi razno sočivje in zelenjava. V vroči »šeb
ki«, kjer letno pade manj kot 200 mm pada
vin, je razmeroma bujna vegetacija v palmo
vih gajih skoraj pravi čudež. Vegetacija in 
zelenilo mozabitskih oaz pa se v tako suhem 
podnebju, brez izdatnega namakanja ne bi 
moglo ohraniti. Ker ni nobenih naravnih vi
rov vode za napajanje namakalnega sistema, 
so Mozabiti že takoj ob prihodu v živo skalo 
izkopali vodnjake, ki so globoki od 8 do 50 m 
in so posebnost v vsej Sahari. Ponavadi so 
bili vodnjaki kolektivno delo ali pa so bili 
lastniki bogataši iz mesta. 
Iz globokih vodnjakov so vodo v posebnih 
mehovih dvigali s pomočjo kamel ali oslov in· 
mul. Včasih so to naporno delo opravljale tu
di arabske žene, nikoli pa to ni bilo opravilo 
mozabitskih žena. Vodo iz vodnjakov so po
tem po posebnih kanalih speljali po palmovih 
gajih. Ze med francosko okupacijo pa so v 
Guerrari in Zelfani navrtali arteške studence, 
iz katerih zdaj iz globine več kot tisoč metrov 
pritekajo velike količine vode. Kljub velikan
skim rezervam vode, sodijo, da zaloge znašajo 
okrog 60 milijard kubičnih metrov, pa je voda 
v M'Zab še vedno velika dragocenost. Prebi
valci pazijo na vsako kapljico, saj se zave
dajo, da več takih kapljic zanje pomeni živ
ljenje. 

Tržnica v Ghardaii 

Pridelek v puščavskih vrtovih je bolj simbo-
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Široka avenija sredi EIO-veda 

ličen, kajti s sadjem in zelenjavo, ki _ga tarr: pridelajo, se Mozabiti še zdaleč v ne bi mog_h 
preživeti. Zato ni nič čudnega, ce so trgovi
nice in stojnice na njihovih trgih najbolje za
ložene prav z živilskimi izdelki. 
Ce vas bo kdaj pot zanesla v Ghardaio, ne po
zabite obiskati njenega slikovitega trga. Do 
njega boste prišli po glavni cesti, ki se konča 
z ulico Neure, kjer mozabitski in židovski tr
govci v majhnih trgovinicah na obeh straneh 
ceste prodajajo najrazličnejše blago. To je 
tudi ulica pekov, obenem pa najbolj živahna 
ulica v Ghardaii. 
Na trg je najbolje priti dopoldne med deveto 
in enajsto uro, posebno ob petkih, ko j� _s�
manji dan. Takrat je trg, ki ga z vseh stinh 
strani obkrožajo arkade, bel od burnusov 
(nomadskih plaščev), turba?ov in b�lih čepic 
mozabitskih trgovcev. Dolgi pogovori med tr
govci in beduini, ki so prišlj p�·?d�jat buta:e 
suhljadi tem je plin vse mocneJsa m resneJsa 
konkure'nca, osedlane kamele, ki mirno čakajo 
na konec neskončnih pogovorov in mešetar
jenj, živopisano blago na stojnicah in :' majh
nih trgovinicah ter roji muh ponavadi na ne
kaj dni starem mesu - vse to je prizor, ki ga 
tisti ki ga je videl, ne bo nikoli pozabil. . Cep�·av je tudi v Ghardaii kot v vseh drugih 
alžirskih mestih vse več modernih trgovin, pa 
se še vedno največ kupčij sklene na ulici Neu
re in mestni tržnici. Morda se zaradi vse več
jega navala turistov v zadnjih letih menjaj<? 
artikli. Originalne izdelke rokodelcev vse bolJ 
zamenjuje industrijski kič, ki kvari stoletja 
staro podobo ghardajske tržnice. Poleg kova
nih izdelkov iz bakra, ki so podobni tistin:1 na 
Baščaršiji v Sarajevu ali mostarskem KuJun
džiluku, so najbolj originalen izdelek tega de
la Sahare preproge Beni-Isguen. Te preproge, 
ki nosijo ime majhne oaze, so zn�čili:ie z�v c:!l 
M'Zab. Domačinke jih tkejo v maJhmh hismh 
ateljejih. Te čudovite preproge so tkane iz 
zelo zategnjene niti. Vzorci geometrijskih 
oblik pa so vedno v rumeni, rdeči in zeleni 
barvi in so tako veliko bolj slikovite in živo
pisane kot tiste iz Soufa. 

Meliah 

Kot večina saharskih mest je tudi Ghardaia 
razdeljena na četrti, v katerih živijo različne 
skupine ljudi. Mozabiti, najbolj številni prebi
valci Ghardaie, živijo na vrhu hribčka na 
južni strani; na severu najdeš kakšnega Arab
ca in črnca. Judje pa živijo v Mellahu, v po
sebni četrti na vzhodu mesta. Cistost ulic tega 
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pravega puščavskega geta se ne razlikuje od 
po čistoči poznanih mozabitskih ulic, po sliko
vitosti pa jih celo prekaša. Na ulice so namreč 
obrnjene delavnice kovačev, strojarjev, oro
žarjev in draguljarjev. Mozabiti so nekoč za
pirali vrata Mellaha in Žide čez celo noč za
prli v njihovo četrt. Tega dandanes ne poč
nejo več. Razlika med njimi in Mozabiti pa je 
še vedno ostala. Judje namreč nimajo svojih 
vrtov v palmovih gajih, vodo pa morajo zaje
mati v svojih vodnjakih. Seveda pa so to le 
še ostanki nekdanjih odnosov med pripadniki 
dveh povsem različnih religij. 
Ce bi se radi ob slovesu od Ghardaie ogledali 
še pokopališče, pazite, da si ne boste za ogled 
izbrali petka. Ta dan je namreč rezerviran za 
ženske. V vseh drugih dneh pa si pokopališče, 
ki pravzaprav obkroža celo mesto, lahko brez 
težav ogledate. že na prvi pogled je število 
grobov v nekakšnem nesorazmerju s številom 
prebivalcev Ghardaie. To je tudi res. V gro
bovih ki so posejani okrog mesta, ne ležijo 
samo ' pokojni meščani. V Ghardaio pridejo 
namreč umret vsi Mozabiti. Ker so prebivalci 
M'Zab tako navezani na svojo deželo, pridejo 
preživet zadnje dni svojega življenja v kraj, 
kjer so se rodili. 

Ourgla-oaza z več kot milijon palmami 

Nekje na sredi poti med Hassi Messaudom in 
Ghardaio, na dnu vadija Mya, ki se na jugu 
nadaljuje z vadijem Rhir, leži Ourgla-oaza z 
več kot milijon palmami. Tako vode v tej oazi 
ne primanjkuje. In ker je je bilo včasih še 
več, je bila ta oaza že v prejšnjih stoletjih 
precej gosto naseljena. Mesto je bilo za pu
ščavske razmere resnično ogromno. V dolžino 
je merilo dva kilometra, imelo pa je kar 125 
predmestij, ali bolje povedano, obkrožalo !?:a 
je toliko manjših naselij. Zaradi svoje veh
kosti · in naprednega življenja je bila poznana 
po celem Maghrebu. Abaditi, takratni prebi
valci pa niso dolgo živeli v miru. V 11. sto
letju, komaj 200 let po naselitvi, jih je nam
reč z veliko vojsko napadel El Monsour, eden 
od ustanoviteljev haditske sekte. Eno takrat
nih najlepših naselij Sahare je bilo v nekaj 
urah porušeno; palmovi gaji pokošeni, vod
njaki zasuti, prebivalstvo mučeno in pomor
jeno. Abaditi, ki so preživeli ta verski pokol, 
so se umaknili, Ouargla pa je postala prestol
nica črnih kraljev Tombouctou. Prebivalstvo 
Ourgile je tako še danes v glavnem negroid
no ali vsaj negroidnega (črnskega) izvora. 

Karneval Echoura in plesi Takouba 

Sedanje naselje v Ouargli je v glavnem raz-

deljeno na dva dela. Ksour - tipično puščav
sko utrjeno naselje je na desni strani široke 
avenije, ki deli ta stari del od modernega, 
kjer so hiše večje in višje, med njimi pa je 
tudi več prostora. Ozka ulica na katero mejijo 
arkade, pod njimi so slikovite prodajalne naj
različnejšega blaga, vas pripelje na prostran 
trg, na katerem turisti lahko vidijo prizore in 
sploh življenje, kakršno je značilno za južne 
predele Sahare. 
V maju in aprilu so ulice polne praznovanja 
in plesov sudanskega in muslimanskega iz- , vora. še posebno so znani karneval Echoura 
in plesi Tokouba, ki jih plešejo ob porokah. 
Svatbe včasih trajajo brez prestanka tudi ne
kaj dni in noči. Podobo življenja iz tega pre
dela »velike puščave« pa si lahko ogledate 
tudi v saharskem muzeju, ki je grajen v neo
sudanskem stilu in so ga leta 1937 postavili 
Francozi. 

Lahgouat 

Ob koncu našega potepanja po Sahari obišči
mo še Laghouat, oazo, ki leži na transsaharski 
cesti, ki od tam naprej pelje proti Ghardaii in 
Salahu, Tamanrassetu in Agadesu. Na tem 
koncu puščave je to tudi prva oaza. Na severu 
se dviga velika planota s slabotno in redko 
vegetacijo na jugu meji na M'Zab. Ta del pu
ščave je bil nekoč zelo rodoviten in so takrat
ni prebivalci gojili celo limonovce. Z nase
litvijo nomadskega plemena Arbaa pa so vrto
vi in nasadi propadli. 
Visoka skalna čer deli Lahgouat v dva dela. 
Z vrha je lep razgled na obe strani. Prebivalci • 
obeh strani so bili dolga stoletja v sovražnih 
odnosih, ki so se nemalokrat končali s krva
vimi spopadi. Le dober streljaj od mesta, v 
dolini vadija Mzi, v svojih temnih šotorih 
prebivajo nomadi in s tem razbijajo monoto
nijo peščene pokrajine, ki obdaja oazo. 
Palmove gaje in vrtove pred zasipavanjem 
puščavskega peska ščiti nekaj metrov visok 
peščen nasip, seveda pa imajo domač�ni tako 
kot v Soufu veliko dela s peskom, ki stalno 
zasipa vrtove. 
Lahgouat slovi prav po čudovitih vrtovih. Tj 
pa oazi dajejo tudi ime. »La ghouat« namrec ' 
pomeni vrt. Beseda pa je seveda francosko 
arabska skovanka. Vrtovi so zasebna lastnina 
in se v njih skriva življenje posameznih dru
žin. ženske se v njih sprehajajo nezakrite in 
zato je seveda vstop prepovedan. Ce pa spo
znate kakšnega prijaznega domačina, se vam 
bodo odprla tudi kakšna vrata na vrt, l:! je 
poln lepote in skrivnosti, ki so, sploh znacilne 
za življenje v oazah. 
V senci palm so majhna polja boba in druge 
zelenjave, nasadi sočivja, pomaranč in fig. ys� 
to pa je prepreženo s številnimi namakalmm1 ) 
kanali in stezicami. 
Ce vas bo pot v ta neskončni peščeni ocean, 
na te otoke sredi peska, zanesla čez nekaj let, 
veliko od tega, kar ste lahko prebrali, ne 
boste več videli, ali pa bo od pristnega sahar
skega življenja ostalo le še nekaj folklo�nih 
prireditev za turiste. »Alžirska Sahara«, ki se 
v skoraj 130 letih francoske ko�oni�lne obla: sti ni skoraj v ničemer sprememla, Je namrec 
v svobodni alžirski državi, še posebno v zad-
njem planskem obdobju, zaživela novo boljše 
življenje. Novo svetlejšo luč prihodnosti sta v 
puščavo prinesla nafta in zemeljski plin. 
Alžirska revolucionarna oblast, ki je ob pod
pori svojega naroda, ena vodilnih sil v giba
nju in prizadevanju tretjega sveta, se ne _b_o
juje le za večjo enakopravnost nerazvitih, 
temveč skrbi tudi za enotnejši in enakoprav
nejši razvoj v državi sami. Tak? že_ tudi _v 
oazah rastejo novi industrijski obJekti, prebi
valci se zaposlujejo na naftnih poljih in v pol
nilnicah plina, moderne asfaltirane ceste po- , 
vezujejo že vse oaze. In ne bo dolgo, �o se 
boste lahko po lepi široki in ravni asfaltiram 
cesti zapeljali čez celo Saharo, čez ta veliki 
peščeni ocean, ki je bil razen za karavane ka
mel še pred kratkim neprehoden. 
B.D. 



Obiščimo knjižnico 
Na Vrhniki deluje v pičlih 62 m2 prostora 
knjižnica, ki kljub utesnjenosti dosega zavid
ljive rezultate, in mirno lahko zapišemo: ve
liko· po zaslugi požrtvovalnega in sposobnega 
kadra, ki je v knjižnici zaposlen. 
Kolikšen je pron1et v knjižnici, lahko pove že 
podatek, da je knjižnico v lanskem letu obi
skalo 14.238 občanov. še bolj pa je razvese
ljiv podatek, da je bilo od tega kar 10.383 
mladih. To je zares razveseljivo, kajti to je 
dokaz, da se mladi zanimajo za knjige, da 
veliko čitajo in da bo mladi rod stopal po 
sledeh našega velikega pisatelja Ivana Can
karja, čigar ime bo knjižnica v bodoče nosila. 
Knjižnica ima svojo podružnico v Borovnici 
in izposojevališče na Logu. V Zaplani deluje 
potujoča knjižnica, v ostalih krajevnih skup
nostih pa to še ni organizirano, ker je težko 
najti človeka, ki bi izposojal knjige. 
Kulturna skupnost je lani knjižnici omogočila, 
da je knjižnica kupila kar 2558 novih knjig, 
kar je ena nova knjiga na šest prebivalcev. 
Knjižna zaloga je sedaj 1,3 knjige na prebi
valca, kar je res dokaj razveseljiv rezultat. 
Naše knjižničarke si želijo, da bi v letošnjem 
Cankarje:vem letu vsak občan prebral vsaj 
eno Cankarjevo delo. 
Knjiga je človekova velika prijateljica in le
po bi bilo, da bi v jubilejnem letu velikega 
slovenskega pisatelja in našega ožjega rojaka 
Ivana Cankarja tudi mi iz našega kolektiva 
čimvečkrat prestopili prag knjižnice in da bi 
tudi po zaslugi našega dela dobila knjižnica 
čimprej nove in večje prostore, kjer bo šele 
lahko prav razvila svoje poslanstvo in dejav
nost. 

I.M. 

Vključite se 
v prostovoljne 
gasilske enote 
Biti gasilec ni samo to, da imaš lepo uniformo, 
prejemaš priznanja in odlikovanja. Gasilec je 
član človekoljubne organizacije, ki dela na 
preprečevanju požarov, gasi požare, rešuje 
človeška življenja in imovino v vseh prime
rih elementarnih in drugih nesreč. S svojo hu
mano dejavnostjo izpričuje pripadnost naši 
samoupravni socialistični družbi. 
V naših TOZD imamo Prostovoljna industrij
ska gasilska društva (Vrhnika, Šmartno, TUŠ), 
ki že vrsto let uspešno delajo na področju po
žarnega varstva. Člani teh enot so redno za
posleni na različnih delovnih mestih in so v 
večini tudi dobri delavci - samoupravljavci. 
Vsekakor pa je med člani premalo mladih de
lavcev in inteligence. Zato pozivamo vse, ki 
se žele resnično prostovoljno vključiti v ga
silske vrste in tudi aktivno delati, da se pri
javijo vodjem gasilskih enot ali varnostni 
službi. 
Požarnih nevarnosti je vsakodnevno več, tako 
doma, v našem okolju in v delovni organiza
ciji. Skrb za požarno varstvo ni samo naloga 
odgovornih oseb in samoupravnih organov, 
temveč slehernega državljana. 
čim več nas bo aktivnih v gasilski organiza
ciji, tem uspešnejši bomo; manj bo človeškega 
gorja in materialnih izgub. 

Za razvedrilo 
PRAVNI NASVET 

- Znancu sem pred tremi leti posodil petde
set jurjev za dva meseca, pa se za moje ter
jatve sploh ne zmeni. 

- Zakaj ga ne tožiš? 
- Ker nimam potrdila. 
- Terjaj ga za sto jurjev, pa bo takoj odgo-
voril, da dolguje samo petdeset! 

Ocenjevanje izdeLkov naše OZD na sejmu 
MODA 76 

SE RAZUME 

Sodnik vpraša obtoženca: 

Zakaj ste izdelovali napačen denar? 
- Zato, ker se mi pravi ni posrečil ... 

NA SODNIJI, ČE NI DROBIŽA 

V bivši Avstriji je bil nekdo kaznovan, ker 
je med prepirom nekoga udaril. Pa vpraša 
sodnika, po čem je klofuta? Sodnik pa pravi: 
»Po 5 kron.« »A dve, pa staneta? « Sodnik od
govori: »Dve pa deset kron.« Ker pa ni imel 
drobiža, pa mu je še eno pritisnil, ter plačal 
deset kron. 

Priprava za Likanje - TOZD TUŠ (dodzLava) 

NA SODIŠČU 

Ali je res, da ste tovarišu rekli »prasec«? 
Res je, tovariš sodnik, vendar upam, da boste 
ob sedanjem pomanjkanju mesa šteli mojo iz
javo za olajševalno okolnost. 

POPUST 

- Zaradi kričanja ponoči plačate 300 dinar
jev. 
- Prosim, tovariš sodnik, da upoštevate, da 
sem kričal le s polovično močjo in ne na vse 
grlo. 

NAPAČNO RAZUMEL 

- Zadnjič je bil obtožen pred sodiščem naš 
bivši direktor. 
- Pa je bil kriv? 
- Kje pa! Tako ravno je stal pred sodniki, 
kot bi jim on sodil. 
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O SODIŠČU 

- Naše sodišče je pa res čudno! 
- Zakaj pa? 
- Mojemu bivšemu možu je prisodilo vse tri 
otroke, čeprav nobeden ni njegov. 

TRGOVINO BOM ODPRL 

Ko so odpustili iz aresta po več letih nepo
boljšljivega tatu, ga je upravnik zaporov 
vprašal: 
»Kaj boš pa sedaj počel v civilu, ko si spet 
prost? « 
A zapornik mu odgovori: »Trgovino bom od
prl.« 
Upravnik: »Kako pa?« 
A zapornik reče: »Ja, s krampom.« 

NA SODIŠČU 

- Nerazumljivo! Kako ste mogli zavoziti mi
ličniku naravnost v prsa? 
-'----' Sama ne vem! Razprostrl je - roke; meni 
je bil pa tudi všeč ... 

OLAJŠEVALNA OKOLNOST 

- Ali lahko navedete kakšno olajševalno 
okolnost? 
- Da; bil sem že devetnajstkrat kaznovan, pa 
ni nič pomagalo. 

MAJHNA POMOTA 

- Neki tat je včeraj vlomil v moje stanova
nje. 
- Pa je kaj dobil? 
- Precej! Moja žena je mislila, da sem jaz. 

Gasilke TUŠ 
občinske 
prvakinje 76 
11. aprila je bilo v Pesjem občinsko prvenstvo 
gasilskih društev Šaleške doline in Šmartnega 
ob Paki. Organizacija je bila zaupana krajev
nemu gasilskemu društvu, ki letos praznuje 
30. obletnico aktivnega delovanja. Razvese
ljivo je dejstvo, da se tega tekmovanja vsa
kokrat udeleži več desetin. Tako je letos pre
izkusilo svoje spretnosti v trodelnem napadu 
in štafeti 18 moških, v prvi pomoči in trodel
nem napadu pa 4 ženske desetine. 
Naše industrijsko gasilsko društvo redno po
šilja na ta tekmovanja najmanj po eno dese
tino, tokrat pa smo se izkazali z nastopom 
treh. In kar je najbolj razveseljivo - med 
njimi smo bile tudi članice. 
Takrat, prve dni februarja, ko je tovarniško 
dvorišče pokrival visok, umazan sneg, smo se 
prvič zbrale v gasilskem domu. Sklenile smo 
redno prihajati na enotedenske vaje in z za
nimanjem spoznavale razvoj našega društva, 
njegove dolgoletne uspehe, ki jih izkazuje 
vrsta diplom, pokalov in priznanj z občin
skih, republiških in zveznih tekmovanj. Po
veljnik društva, tovariš Slavko Dragar, nam 
je razložil statut društva, funkcije posameznih 
članov in ko smo s svojo redno prisotnostjo 
dokazale zavest dobrih gasilcev, našim kole
gom-gasilcem ni preostalo drugega, kot da so 
nas enakopravno sprejeli v svojo sredo. 
Začetek ni bil najbolj rožnat. Rokovanje z 
gasilskim orodjem ni enostavno, poleg tega pa 
smo ženske prenežne, če gre za grobe, moške 
prijeme sesalnih cevi, ročnikov ipd. 
Pa smo kmalu prve ovire premagale in nismo 
odnehale, čeprav smo marsikdaj izzvale pri 
opazovalcih smeh. Ni nam bilo žal prostega 
časa, ko smo v lepem vremenu tudi brez ko
sila ostajale na vajah. Tov. Slavko, Berložnik 
in Mevc so bili, to morajo priznati, neverjetno 
potrpežljivi z nami novinkami. 
Izbira desetarke nam je delala gotovo naj
večje preglavice. Kako najti dekle, ki bo zna
la ukazovati po vojaško? Pa nas je iz zagate 
rešila Marija Delija, kot se je kasneje izka-
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zalo, neverjetno korajžna in dosledna pri za
povedih. Ružica Delija je že od vsega začetka 
pokazala največ smisla za rokovanje z mo
torno brizgalko - bila je strojnik. Poleg nje 
je stala v vrsti kot l. napadalec Dušanka Vi
dakovič, takoj do nje Breda Leskošek in Štef
ka Napotnik v vlogi prvega vodarja oziroma 
prvega cevarja. Naloge gasilk druge vrste 
niso bile nič manj zahtevne. Sonja Praznik, 
sel, je brezhibno opravila svojo nalogo, prav 
tako so dosledno izvedle svoje funkcijo Angela 
Pudgar kot 2. napadalec, Vlasta Uršnik kot 2. 
vodar in Marinka Port kot 2. cevar. 
Zadnje dneve smo trenirale skoraj dnevno. In 
prišel je dan uradne preizkušnje na občin
skem prvenstvu. Bile smo videti kar čedne v 
gasilskih uniformah. Najprej smo se z osta
limi tremi ženskimi desetinami poskusile v 
prvi pomoči in bile najuspešnejše. Takrat smo 
začele verjeti, da le nismo ·prišle na tekmova
nje samo zaradi tekmovanja, ampak zaradi 
čim boljše uvrstitve. Hotele smo biti vsaj dru
ge in uspelo nam je več, kot smo si po tihem 
upale pričakovati. V trodelnem napadu smo 
tekmovale kot zadnje. Ko je desetarka uka
zala »v napad «, ni bilo v naših mislih pro
stora za nobeno stvar več. Izginila je trema, 
ostala je želja po dosegi najhitrejšega časa. 
Uspele smo: prvič na občinskem tekmovanju 
in prvič smo priborile IGD Tovarne usnja Šo
štanj pokal za osvojeno prvo mesto! 
Fantje so nastopili z dvema desetinama. Dru
go desetino so uspešno zastopali tudi fantje, 
naši sodelavci iz bratskih republik. S tem se 
je pokazala obojestranska želja po čim uspeš
nejšem vključevanju in sodelovanju bratskih 
narodov Jugoslavije. Po končani vaji niso bili 
sicer najbolj vedrih obrazov. Najboljši čas ni· 
mogel vplivati na končno boljšo uvrstitev za
radi »površnosti« pri izvajanju vaje. Prva de
setina je zasedla 4. mesto, druga desetina pa 
9. mesto. V zadnjih letih se vrstni red pri 
vrhu vedno spreminja. Razlike v točkah so 
minimalne. Zato ne moremo šteti 4. mesta kot 
posledico morebitnega nazadovanja. V občini 
Velenje vse desetine resno urijo svoje gasilske 
sposobnosti. Verjetno imajo svoj delovni čas 
urejen za nemoteno vadbo. V naši tovarni pa 
je večina gasilcev razporejenih v troizmensko 
delo in zaradi nujno tako organizirane proiz
vodnje nimajo možnosti redno prihajati na 
vaje. Brez skupnih vaj pa desetina ne more 
biti »naj«. 
Naš letošnji prvi nastop je tako za nami. ča
ka nas preizkušnja na republiškem, kongres
nem tekmovanju v Mariboru, v maju. Na po
moč! 
L.B. 

Streljanje 
V okviru tekmovanja delavskih športnih iger, 
ki jih prireja komisija za oddih in rekreacijo 
pri Občinskem svetu sindikatov Velenje, smo 
se udeležili tekmovanja v streljanju z zračno 
puško. Na teh tekmovanjih vedno zabeležimo 
vidne uspehe. Naši strelci so postali ekipni 
zmagovalci, odlikovali pa so se tudi posamez
niki. 

REZULTATI: 

ekipno 

l. TUŠ (Krom) 633 krogov 

2. Vegrad (O�)e1·ativa) 624 krogov 

3. TGO (Chrommetal) 600 krogov 

6. TUŠ (Vegetabil) 548 krogov 

posamezno 

l. Rudi Zager (TUŠ) 167 krogov 

2. Janez Godec (TGO) 167 krogov 

3. Jože Vertot (TUŠ) 166 krogov 

ženske lanskoletnega prvega mesta nismo po
trdile. Razlog:. iz objektivnih vzrokov se tek
movanja nismo udeležile. 

Na občinskem prvenstvu posameznikov so do
segli naši predstavniki naslednje rezultate in 
se uvrstili na republiško tekmovanje: 
Jože Vertot (333), Rudi Zager (333) in Marjan 
šumnik (321), med članicami pa Breda Lesko
šek (329). 

L.B. 

Republiško 
sindikalno 
prvenstvo 

v 
• 

v smucanJu 
Republiški svet zveze sindikatov Slovenije je 
letos drugič organiziral republiško prvenstvo 
sindikatov v smučanju. Prvo tako tekmovanje 
je bilo izvedeno leta 1973 ob sodelovanju 34 
občinskih sindikalnih ekip v veleslalomu. V 
naslednjih dveh letih zaradi pomanjkanja 
snega ni bilo ustreznih zimskorekreativnih 
dejavnosti v kolektivih, pa tudi ne v občinah, 
zato tudi ni bilo razpisano republiško tekmo
vanje. 

Letos so bile snežne razmere mnogo bolj 
ugodne, tako da so tako delovne organizacije 
kot tudi občine izvedle zimske igre, kar je 
predpogoj za organizacijo republiškega tekmo
vanja. Letos je bilo razpisano poleg tekmo
vanja v veleslalomu tudi tekmovanje v tekih, 
kar je dalo še večji poudarek množičnosti. 
Tekmovalci in tekmovalke so bili razporejeni 
po starostnih grupah, za vsako občino pa je 
lahko nastopil le en tekmovalec oziroma tek
movalka v posamezni grupi. Tako je skupno 
nastopilo blizu 300 tekmovalcev v 14 grupah. 

Za vrhniško občino so nastopili najboljši z 
občinskih sindikalnih tekmovanj, skupaj 9, 
ker v vseh grupah nismo imeli tekmovalcev, 
kar velja predvsem za starejše kategorije. 
Tekmovanje je bilo konec meseca marca v 
Kranjski gori in je bilo kljub že delnemu po
manjkanju snega uspešno izvedeno. 
Poglejmo še rezultate: 

Margon Roman prejema diplomo za doseženi 
uspeh na sindikalnem tekmovanju 



S sindikalnega tekmovanja na Ulovki 

Veleslalom - ženske - kat. »A« do 25 let 
(nastopilo 22 tekmovalk): 
l. Pečar Jelka, Jesenice (45,47) 
2. Bajželj Alenka, Radovljica (45,91) 
3. Kramar Marija, Lj. Šiška (47,42) 
13. Bina Zupan, Vrhnika (56,36) 

Veleslalom - ženske - kat »B« 26-35 let 
(nastopilo 20 tekmovalk): 
l. Verdnik Mojca, Lj. Vič-Rudnik (44,10) 
2. Praprotnik Marija, Radovljica (45,12) 
3. Pukl Justina, Maribor (45,88) 
18. Govekar Nika, Vrhnika (63,41) 

Veleslalom - ženske - kat. »C« od 36-45 let 
(nastopilo 19 tekmovalk): 
l. Pirc Marija, Lj. Vič-Rudnik (49,78). 
2. Podbevšek Albina, Lj. Bežigrad (50,54) 
3. Novak Marija, Celje (50,85) 
(Vrhnika se ni udeležila) 

Veleslalom - ženske - kat. nad 45 let (na
stopilo 13 tekmovalk): 

l. Praček Lojzka, Jesenice (49,77) 
2. Švigelj Poldka, Lj. center (52,16) 
3. Šubic Cveta, Nova Gorica (54,63) 
(Vrhnika se ni udeležila) 

Smučarski tek - ženske »A« do 30 let (na
stopilo 13 tekmovalk): 
l. Cerkovnik Ivanka, Radovljica (19,26) 
2. Božič Božena, Jesenice (19,49) 
3. Dolenc Irena, Škofja Loka (20,05) 
(Vrhnika se ni udeležila) 

Smučarski tek - ženske »B« nad 30 let (ude
ležilo se je 8 tekmovalk): 

l. Rejc Leuhi Leena, Lj. center (21,18) 
2. Uršič Francka, Jesenice (22,03) 
3. Palčič Betka, Lj. Šiška (22,09) 
5. Grom Mateja, Vrhnika (24,06) 

Smučarski teki - moški »A« do 30 let (na
stopilo 14 tekmovalcev): 

l. Boškovski Dragan, Radovljica (22,25) 
2. Zupan Franc, Jesenice (23,10) 
3. Gartner Jože, Kranj (23,21) 
(Vrhnika se ni udeležila) 

Smučarski teki - moški »B« 31-45 let (na
stopilo 16 tekmovalcev): 

l. Kajžar Branko, Jesenice (22,31) 
2. Raišp Jože, Maribor (22,45) 
3. Naglič Franc, Kranj (23,34) 
11. Petkovšek Peter, Vrhnika (46,04) 

Smučarski tek - moški »C« nad 45 let (na
stopilo 11 tekmovalcev): 

l. Kordež Gašper, Kranj (23,34) 
2. Hlebanja Zdravko, Jesenice (25,15) 
3. Kandare Franc, Cerknica (27,13) 

(Vrhnika se ni udeležila) 

Veleslalom - moški - kat. »A« do 25 .let (na
stopilo 25 tekmovalcev): 

l. Primožič Anton, Tržič (39,29) 
2. Albreht Tone, Jesenice (39,43) 
3. štuflek Jože, Lj. Center (41,00) 

17. Kržmanc Miran, Vrhnika (46,11) 

Veleslalom - moški - kat. »B« 26 do 35 let 
(nastopilo 27 tekmovalcev): 

l. Klinar Mirko, Jesenice (38,75) 

2. Zupan Miha, Radovljica (39,94) 
3. Potočnik Janez, Škofja Loka (40,07) 
20. Langenvalter Janez, Vrhnika (45,61) 

Veleslalom - moški - kat. »C« 36 do 54 let 
(nastopilo 26 tekmovalcev) 
l. Mrak Franci, Radovljica (37,81) 
2. čop Ciril, Jesenice (39,48) 
3. Dornig Ludvik, Lj. Vič-Rudnik (40,78) 
13. Krašovec Andrej, Vrhnika (46,39) 

Veleslalom - moški - kat. 46 do 55 let (na
stopilo 21 tekmovalcev): 
l. Pogačnik Jože, Lj. Center (41,46) 
2. Nunčič Marjan, Celje (44,07) 
3. Bernik Ivan, Lj. Šiška (44,18) 
12. Mohar Zdene, Vrhnika (46,57) 

Veleslalom - moški - kat. »E« nad 55 let 
(nastopilo 18 tekmovalcev): 
l. Praček Ciril, Jesenice (46,57) 
2. Cirman Marjan, Lj. Center (47,49) 
3. Medja Franc, Kranj (47,86) 
(Vrhnika se ni udeležila) 

EKIPNA UVRSTITEV V VELESLALOMU na 
II. RSPS 76 (nastopilo 24 ekip) 
l. ObSS Jesenice, 199 točk 
2. ObSS Radovljica, 174 točk 
3. ObSS Ljubljana Center, 162 točk 
18. ObSS Vrhnika, 78 točk 
K.A. 

Kegljanje 
Poleg »TRIM« lige, ki je na področju občine 
Vrhnika v teku in kjer z uspehom nastopajo 
tri ekipe TOZD Usnjarna Vrhnika in delovne 
skupnosti strokovnih služb, je bila na keg
ljišču Mantove (dne 15. aprila 1976) tekma -
8 X 100 lučajev med NOTRANJCI in IUV. 
Športno društvo »NOTRANJCI« združuje 
športnike iz notranjskih občin, ki se rekrea
tivno ukvarjajo s športom različnih zvrsti. 

Rezultat: 

NOTRANJCI : IUV 

(skupno podrti keglji) 
3220 (+ 48) :3172 (- 48) 
Za »Notranjce« so tekmovali Urbas, Petrič, 
Kravanja, Lah, Matičič, Benčina, Korošec in 
Petkovšek. 
Za IUV pa A. Kržmanc, M. Kržmanc, Sarač, 
Sokač, Prvinšek, Posavc, Kogovšek, Lazovič. 
Najboljši rezultat je dosegel Urbas s 441 po
drtimi keglji. 

P. P. 

Kegljači »Notranjcev« in IUV po končani 
prijateljski tekmi 
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Nagradna križanka 
Pri nagradnem žrebanju imajo pravico sode
lovati samo člani OZD Industrija usnja Vrh
nika (vključno tudi vojaki, štipendisti in upo
kojenci). Vsakdo, ki bo poslal rešitev, mora 
poleg priimka in imena napisati tudi natan
čen naslov, TOZD in delovno mesto, na ka
terega je razporejen. 
Upokojenci, vojaki in štipendisti pa naj poleg • 
priimka in imena navedejo še status, ki ga 
imajo do OZD - IUV (upokojenec, štipendist, 
vojak) in natančen naslov. 

Rešitve pošljite najkasneje do 10. junija 1976 
na naslov: 
INDUSTRIJA USNJA VRHNIKA 
Tržaška 31 
Splošni sektor 
61360 VRHNIKA 
(NAGRADNA KRIZANKA) 
Izžrebali bomo tri nagrade, za katere bo iz
dan dobropis za nabavo izdelka iz našega ve
lurja v trgovinah TOZD Maloprodajne mre
že. 
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