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Odločno 
protestiram.o 
DELOVNI LJUDJE IZ NAŠIH TOZD :3:,lVIO 
ZBRANI NA PROTESTNIH ZBOROVANJIH 
POSLALI NA REPUBLIŠKI SVET ZVEZE 
SINDIKATOV PROTESTNO PISMO Z NA
SLEDNJO VSEBINO: 
Delovni ljudje Industtiije usnja Vrhnika. zbra
ni na protestnem zborova1iju, protestiramo 
pr,oti na.silnemu in nedopustnemu ravnanju 
avstrijske vlade, ki dopušča brutalno ravna
nj,e s pripadniki slovenske manjšine na Koroš
kem. člen 7 državne pogodbe ni samo pravica 
pripadnikov naše manjšine, _ampak je tudi na
ša obveza, da storimo vse, da se v celoti iz
polnijo vse pravice v državni pogodbi, l•;;i jam
čijo etnični obstoj našega življa na Koroškem. 
Tio so tiste pravice, ki jih je naš narod s krvjo 
izbojeval nad mračnjaštvom in fašizmom v 
drugi svetovni vojni. Za te pravice smo se 
pripravljeni odločno boriti tudi sedaj in sto
riti vse, da se preteklost ne bi nikoli več r:-o
novila. 
Odločno protestiramo proti dejanjem a vstrij
ske vlade in zahtevamo, da se preneha ;: na
cionalno nestrpnostjo, revanšizmo:n in z drugi
mi metodami izsiljevanja manJstn. Naše 
manjšine ne zahtevajo ničesar drugega kot 
enalmpraven tretman v »svobodni in demo
kratični Avstriji«. še prav posebno obsojamo 
za:dnji nastop varnostnih organov proti pri
padnikom ·slovenske naPodnostne manjšine na 
av,strijskem Koroškem, saj to dejanje v mar
sičem spominja na fašistične metode nedavne 
preteklosti. 
V času, ko je nad Evropo in svetom prevladal 
duh Helsinške konference, je sramotno, da se 
država, ki se razglaša za demokraitično in svo
bodno, poslužuje metod preštevanja manjšin 
in kršenja mednarodnih pogodb ter drugih 
moralnih obvez do manjšin, kajti takšno ne
odgovorno ravnanje ne more pr,ispevati k dob-. 
rim sosedskim odnosom med državama, kakor 
tudi ne k miru v Evropi. 
Republiški svet Zveze sindikatov pros,imo, da 
posreduje Zvezi sindikatov Jugoslavije to 
prntestno pismo in našo zavezo, da bomo ved-. 
no stali na strani naših zatiranih manjšin 
in podpirali vse ukrepe, ki jih bo naša So
cialistična federativna republika . Jugoslavij2, 
podvzela za dosledno in bre:zpogojno izpolnje
vanje določil državne pogodbe. 
OZD IUV 

S protestnega zborovanja v TOZD Usnjarna 
Vrhnika Osnutek zako

na o združe
nem. delu 
Na podlagi z ustavo SFRJ določenih pogo,jev 
za organiziranje temeljne -crganizac,ije se z os
nutkom zakona določa pravica in do-lžnost de� 
lavcev, da del delovne organizacije pod temi 
pogoji ·organizirajo kot temeljno organiz·acijd. 
Osnutek zakona je prevzel v celo,ti te pogoj€ 
in jih razo!.enjuje. Del delovne organizacije, 
ki ne izpolnjuje vseh pogojev, delavci ne mo
rejo organizirati kot temeljno organizacijo. 
Temeljna organizacija se ne more organizirati· 
iz več delov. delovnega p1·ocesa, v de.lovni or-



ganizaciji pa morata obstajati najmanj dve 
temeljni organizaciji. 
Organ-iz!ranje temeljne organizacije ni en
kratna aktivnost in enkrat organiziL·ana te
meljna organizacija nl tra,jna in nespremen
ljiva ob1ika. Osnutek zakona celo določa pra
vico in dolžnost de1"J.Vcev. da opravijo 'ustrez
ne spremembe že v organiziranih temeljnih 
organizacijah v sestavi iste delovne organiza
cije, kadar se spremenijo ali prenehajo ob:;;ta
jati pogoji. S tem je omogočeno delavcem, da 
s prnžnejšo obliko organiziranja teme!jnib nr
ganizacij ustrezno spremenijo organ_izir:lnje 
temeljnih organizacij v sestavi iste del.ovne 
organizacije. l?ostopelc za organiziranje te
meljnih organizacij začnejo delavci oziroma 
skupina delavcev, sindikalna organizacija ali 
organ upravljanja v deLovni organizaciji z da-, 
janjem pobude za organiziranje temeljnih or
ganizacij, kadar ,so za to zagotovljeni zakonski 
pogoji in slcličejo zbor delavcev. na katerem 
ugotovijo, ali so pogoji za organiziranje te
meljne organizacije. Pobudo za začetek po
stopka dajej,o lahko tudi dt·užbeni pravob1·D·• 
nilec samoupravljanja, skupščit1a družbcmo
po:1itične skupnosti ali drug z zakonom i,;c• 
oblaščen organ, če sodijo. da za to obstajajo 
zakonski predlogi. Z dnem. ko postane :-ldep 
o organizll'anju temeljne ot·ganizacije velja
ven, pridobijo delavci sposobnost skleniti sa
moupravni sporazum o združevanju dela de: 
lavcev v temeljni ,organizaciji. ki je os11ovm 
konstitutivni akt in zato vsebuje osnove zo 
statut in za urejanje medsebojnih razmerij 
pri delu. Sele po sklenitvi talcšnega sporazum:;, 
sprejmejo delavci statut in izvolijo delavsl<l 
svet temeljne organizacije. 
Delavci, ki so zdrnžu.t svoje delo v temeljno 
organizaoijo. imajo ustavno obveznost. z. os
m1tkom pa je določena njihova dolžnost. da 
s samoupravnim spornzumom o zdrnževanju 
uredijo odnose med svojo temeljno organiza
cijo in drugimi temeljnimi organizacijami v 
sestavi delovne organizacije. Kadat· ni pogo-> 
jev za organiziranje temeldnih organizacij v 
sestavi de1ovne organizacije, morajo delavci 
združiti ·svoje delo neposredno v delovno or
ganizacijo. Na ta način je delovna organiza, 
cija obvezM oblika združevanja. Za delovno 
organizacijo, ki ne izpolnjuje pogojev za or_
ganlziranje temeljnih organizacij v njeni se
stavi, je odločilen element za njeno lconstitu
iranje neposredna povezanost delavcev z enot
nim delovnim procesom. 
Osnovni konsti-tutivni akti na podlagi katere
ga se delavci. organizirani v temel.jnih orga� 

1 
nizacijah, združujejo v delovn,o organizacijo je 

," samoupravni sporazum o združ�tvl. To je kon
stitutivni akt. s katerim se ureja tudi razpo
rejanje sredstev delovne organizacije na po
samezne temeljne ·organizacije v njeni sestc1vJ 
na način in po osnovah, ki jih zakon natanč� 
11eje ureja. Drug pomemben konstitutiven altt 
pri organiziranju delovne organizacije je sta,, 
tut delovne organi21acije, s katerim se na•tanč
neje razčlenjujejo vprašanja, ki zadevajo OL'
ganizacijo, delo in poslovanje delovne organi
zacije, uveljavljanje samoupravnih pravic de
lavcev v delovni organizaciji kot celoti in dru
ga vprašanja, ki so pomembna za financiranje 
delovne organizacije. 
S pojmom organizacije združenega dela je 
poleg temeljne organizacije in deX>vne orgaJ 

nizacije mišljena tudi sestavljena organizaci
ja lwt širša oblika združevanja, k.i nastane na 
podlagi pro,stovoljnega združevanja. Sestav
ljena organizacija nastane, ko 110 zagotovljeni 
naslednji elementi: 
- lcadar se med seboj dopolnjujejo delovni 
pogoji, sredstva za proizvodnjo in druga de-, 
lovna sredstva, ki predstavljajo materialno 
osnovo dela združenih delovnih organizacij; 
- kadar se zlasti dopolnjujejo proizvodnja, 
opravljanje storitev ali opravljanje prometa. 
s tem pa hlcra,tl uveljavlja nadaljnja delitev 
dela; 
- kadar se z 01·ganiziranjem skupnega znan
stvenoraziskovalnega dela zagotavlja izpopol„ 
njevanje delovnega pl'Ocesa in tehnologijo 
združenih organizacij in tako izboljšujejo de·• 
lovne razmere v temeljnih organizacijah v se·, 
stavi združenih delovnih organizacij. 
l?oleg osnovnih oblik združevanja v organiza
cije združenega dela predvideva zakon še dru-
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Na§i rojalci ne zahtevajo nikakršnih priviie
gijev. pač pa le izpolnjevanje obveznosli 
avstrijske vlade. ki izhaja iz drfavne pogodbe 

Del post1·ojenja za regeneracijo lužitnili 
kopeli, s čimer se bo tzbolj§ala poraba pomo!
nih sredstev in obenem bodo manj one�na
žene odpadne vode 

Velikemu �tevilu razbitih stekel v okvirih 
za lepljenje kož botrujejo poteg objektiv11ih 
tudi subjektivni vzrolci. Ah vemo, koWco 
stane eno rnzbito steklo? Poleg stroškov pa so 

zaradi razbitih stekel tudi možne poškodbe 
samih izvajalcev kalcor tudi vzdrževalcev, 
ki morajo stekla menjati in seveda tudi vseh, 
ki se kakorkoli gibljejo mimo zložajev ·raz
bitin 



ge oblike združevanja dela in sredstev. Ena. 
takih ob1ik združevanja je skupnost temeljnih 
organizacij v sestavi iste ali različnih delovni],, 
organizacij, ki se organizira, kadar je to po
trebno za uresničevanje določenih skupnih in
tere?ov v posameznih fazah in elementih de
Lovnega procesa, znanstvenega raz;iskovanja 
in drugih podobnih interesov. Za opravljanje 
določenih posl1ovnih nalog je predvidena mož
nost združ-evanja organizacij združenega dela 
v poslovno skupnost organizacij združenega 
dela. Na področjih in v dejavnostih material
ne proizvodnje, katerih pravilno opravljanje 
je nujno za zadov·oil.jevanje potreb uporabni
kov illl nujen pogoj za njihovo delo in v ka
terih de1ovanje tržnih zakonitosti ne more biti 
edina podlaga za usklajevanje dela in potreb. 
se 1ahko organizacije združenega dela na teh 
področjih in dejavnostih ter uporabniki nji
hovih proizvodov in stori:tev združij,o v samo
upravne skupnosti materialne proizvodnje. 
Osnutek predv.ideva tudi možnost pove::ova
nja delovnih in sesta,vljenih ,organizacij, pos
lovnih skupnosti, bank in drugih oblik zdru
ževanja dela in sredstev v skupnosti združe
nega dela za plansko in poslovno sodelovanje 
lmt najširši obliki integracije skupnih intere-, 
sov v sistemu združenega dela. V te skupnosti 
združenega dela se povezujej10 navedene or
ganizacije ,in skupnosti, kadar ,S!O pri uresni
čevanju svojih dejavnosti in razvoja proiz
vodno, poslo,vno ali kako drugače v reproduk
ciji povezane in odvisne; kadar so v družbeni 
reprodukcij:i povezane z blagovnimi, storitve
nimi in denarnimi tokovi ter s tokovi znanst
venoraziskovalnega dela; kadar povezujejo 
sredstva za investicijska vlaganja v razvoj 
določenih dejavnosti skupnega pomena. 
Delovno skupnost za opravljanje skupnih po
slov oblikujejo delavci, ki opravljaj-o admini
strativno strokovne, pomožne in temu podob
ne posle skupnega interesa za temeljne orga
nizacije in v sestavu delovne organizacije, zu 
organtzacije združenega dela v sestavljeni or
ganizaciji in drugih oblikah združevanja or
ganizacij združenega dela. 
V ,svojih rešitvah daje osnutek zakona temelj
ne družbene opredelitve za uresničevanje sa
moupravljanja v družbeni praksi. Neposredno 
samoupravljanje se uresničuje skozi tri os
novne oblike upravljanja: 
l. z osebnim izjavljanjem delavcev 
2. z odločanjem po delegatih v samoupravnih 
organih temeljnih, del-ovnih in sestavljenih 
organizacij združenega dela in organih �>oli
tične oblasti 
3. z uresmcevanjem neposredne delavske 
kontrole. 
Pri tem je treba upoštevati, da je osebno iz
javljanje delavcev vir, osnova in opora za vse 
druge obLike neposrednega odločanja. 
Delavci odločajo o najv.;i.žnejših vprašanjih 
pri uresničevanju svojih samoupravnih pra
vic z referendumom: to je potrebno zato, ker 
je na referendumu delavec postavljen v poio
žaj, da se izjavlja z »da« ali »ne«, ob čemer 
pa se razume,. da je predhodno teme1ljito se
zil!anjen z bistvom problema, da je popo,lnoma 
in točno obveščen, da razume idejnopolitično 
in razredno osnovo predlaganih rešitev in· 
prave posledice, kakor_ tudi druga vprašanja, 
ki so pomembna za njegovo opredeljevanje in 
izjavljanje. Osnutek zakona posebej zadol
žuje tudi delavski svet in druge samoupravne 
organe, da v sodelovanju z organizacijami 
sindikata vedno organizirajo predhodno r2z
pravo. 
Učinkovito reševanje družbenih problemov v 
združenem delu ni vedno možno samo v nje
govih okvirih. Zakon z;ato predvideva, da 
skupšč.ine družbenopolitičnih skupno,3ti in nji
hovi organi nudijo pomoč, da spodbujajo in 
razvtjaj,o samoupravljanje in družbeno last
nino, da izvajamo ustrezne začasne ukrepe, če 
se kršijo samoupravni odnosi. Vloga družbeno
političnih skupnosti je tudi v tem, da prispe
vajo k skladnejšemu določanju odno,s·ov v pri
dobivanju dohodka, da bi tako zagotovile ena
kopravnost TOZD, svobodno združevanjo 
sveclstev, spodbudile povečanje proizvodnje in 
uresničile načelo delitve po delu in rezultatih 
dela. S svojim načrtovanjem družbenopo,litič
ne skupnosti po,vezujejo načrtovanje zclruže-

nega del,a v družbeno načrtovanje in zago,tav
ljajo enakopravnost narodov in narodnosti. 
Uvedena je obveznost, da se davki ,in prispev
ki za družbene potrebe določajo enkrat letno 
in da so predlogi za razpravo najmanj 30 dni 
na razp.olago delavcem. Na ta način bi delav
ci lahko proučili celoto svojih obveznosti. 
V osnutku zakona imajo samoupravni spora-, 
zumi in družbeni dogovori posebno mesto v 
urejanju odnosov v družbeni reprodukciji gle
da na družbenoekonomsko naravo, pogoje :n 
zapletenost odnosov. Udeleženci samouprav
nega sporazumevanja in družbenega dogovar-, 
janja so enakopravni, postopek pa mora biti 
javen. 
Z družbenimi dogovori se zagotavlja in usk1a
juje samoupravno urejanje družbenoekonom
skih in družbenih odnosov, ki so širšega po:... 

mena za udeležence dogovora ali pa so sploš-• 
nega družbenega _interesa. Zaključujejo ga za
interesirane organizacije združenega dela, 
zbornice in druga splošna združenja, samou
pravne interesne skupnosti, sindikaiti in dcuge 
družbenopolitične organizacije, družbene or
ganizacije in organi družbenopoliitičnih skup
nosti. 
S, samoupra,vnimi sporazumi se urejaj,o druž
benoekonomski in drugi samoupravni odnosi, 
Za�ljučujejo ga delavci v TOZD, organizaci
j-ah združenega dela, pos�ovne skupnosti, ban
ke in druge finančne organizacije, zavaroval-,. 
ne skupnosti, samoupravne interesne skupno� 
sti, gospodarske zbornice ter sindikati. Sindi-1 
kalna organizacija ima tudi obveznost, da so-; 
deluje pri sklepanju samoupravnega sporazu
ma, s katerim se urejajo medsebojna razmer-, 
ja delavcev pri delu ali dol-očajo osnove in 
merila za razporejanje dohodka in za delitev 
sredstev za osebne dohodke delavcev. 
Mimo samoupravnih sporazumov in družbe
nih dogovorov urejaj,o družbenoekonomske 
odnose v organizaciji združenega dela tudi 
staitut in drugi samoupravni splošni akti. S 
samoupravnim sporazumom o združevanju al� 
z drugim samoupravnim sporazumo,in oziro-, 
ma statutom organizacije združenega de-la se 
določi, kateri splošni akti se ,sprejemajo v or
ganizaciji združenega dela, vprašanja, ki jiJ-i 
urejajo, kdo jih sprejema in postopek spreje
manja. Zakon določa hierarhi,jo samoupro.v„ 
nih splošnih aktov. V tem smislu določa, da 
morajo biti drugi samoupravni splošni akti v 
skladu s s,tatutom organizacije združenegi::i 
dela. Določbe teh samoupravnih splošnih ak-· 
tov, ki so v nasprotju s samoupravnim spora� 
zumom ,o združ-itvi in statutom, se ne smejo 
izvajati. 
Osnutek zakona, podrobno razčlenjuje varstvo 
samoupravnih pravic in družbene lastnine ter 
pravice, dolžnosti in odgovornosti delovnih 
ljudi, njihovih samoupravnih organizacij in, 
skupnosti, samoupravnih, državnih in drugih 
organov pri varstvu sam-oupravnih pravic in 
družbene lastnine. Glede samoupravnih pra
vic so posebej d,oločeni primeri, za katere se 
šteje, da bistveno krnijo samoupravne odnose 
oziroma teže prizadenejo družbene inter,ese. V 
takšnih primerih nastopi skupščina družbeno
politične skupnosti z začasnimi ukrepi družbe
nega varstva, in sicer: odstavi poslovodni or
gan; odstavi posamezne delavce z vodilnih de-' 
lovnih mest; razpusti delavski svet; razpusti 
izvrši'lni organ; začasno omeji uresničevanje 
določenih samoupravnih pravic delavcev; 
imenuje začasni organ uprav.1janja in dol-oči 
druge začasne ukrepe. če sporo,v, ki nastanejo 
med delavci v organizaciji združenega dela 
ali med delavci in organi v o,rganizadji ali 
med de'1avci in organi družbenopolitične 
skupnosti ni možno rešiti po redni po:i, je v 
osnutku predvidena pravica delavcev, da po
stavljaj-o svoje nerešene zahteve pred sh1di
kalno organizacijo, ki skupa,j z organi upi;av-< 
ljanja in organi družbenopolitične skupnosU 
išče ustrezne poti, določa o-sno,ve in ukrepe 
za rešitev. Le na ta način bo zagotovljen po
ložaj delovnega človeka v združenem delu, 
katerega izhodišče je določila že ustava. 
B. Z. 

Delo delegacije 
TOZD Usnjarna 
Vrhnika 1n DS 
skupnih strokov
nih služb za SIS 
Delegacija za samoupravne interesne skup
nosti je v preteklem enoletnem obdobju ob
ravnavaLa problematiko s področja posamez-• 
nih interesnih skupnosti, v katere po,šilja svo
je delegate. To so SIS. za izobraževanje, otro
ško varstvo, socialno skrbstvo, kulturo, te
lesno kul,turo, zdravstveno varstvo-, pokojnin
ko invalidsko zavar,o,vanje, zaposlovanje, raz
iskovanje in vodno, skupnost. 
Glede na to, da je delegacija le petnajstčlan
ska (v tem obdobju je prišlo tudi do zamenja
ve oz. nadomestitve dveh delegatov, ki sta 
medtem zapustila delovno organiz,acijo; na 
večino skupščin pa pošilja po dva delegata, 
bi bilo potrebno, da se vsi delegati aktivno 
vk1ljučijo v delo delegacije in ,tudi aktivno de
lujejo v posameznih interesnih skupnostih. To 
še toliko bolj, ker je naša -temeljna organi
zacija največja, v naši občini in zato naši de
lovni ljudje tudi prispevajo pomemben delež 
iz svojih osebnih dohodkov za skupne druž
bene potrebe. Lahko rečemo, da je del članov 
delegacije za SIS resno in odgovorno prevzel 
nalogo, ki jim je bila z izvolitvijo zaupana·, 
saj tudi aMivno delujejo v delu skupščin in 
izvršnih odborov posameznih interesnih 
skupnosti. Medtem ko nekaterim sicer aktiv
nejše delo ne dopuščaj·o domače oz. službene 
razmere, Pa ne moremo mimo tis.tih, ki se le 
preveč radi izognejo obveznostim pri delu de
legacije in se ne zavedajo do,vo•lj odgovorno
sti, ki so j-im jo zaupali volivci. Sicer pa je 
naša delegacija zelo redno pošiljala delegate 
na seje skupščin in je le redkokdaj, naš dele
gat izostal, čeprav so biLe nekatere seje skup
ščin večkra,t nesklepčne. kar izositalim dele
gatom nikakor ne mc-re biti v ponos. 
V obravnavanem obdobju se je delegacija se
stala devetkrat, predvsem pred sejami .skup
ščin, ter zavzemala stališča glede na predlo
ženo problematiko, katera so nato izbrani de
legati po,sred-ovali na skupščinah posameznih 
SI:S.. Dvakrat - ob sprejemanju letnih pla
nov in prispevnih stopenj - so ob določanju 
stališč delegati podajali problematiko S.IS na 
samoupravnih jedrih in •tu sprejeta stališča 
tudi posred-ovalJ da,lje na skupščinah SIS. 
Kljub temu pa s,e delegati ne moremo pohva
liti, da smo dovolj aktivno in tvorno sodelo
vali z delavci, katere zastopamo, saj bi se 
morali večkrat pojavljati na samoupravnih 
jedrih ali delavskem svetu ter od tu iz dan1h 
predlogov in sklepov črtati stališča in pred
loge. če trdimo, da delegacija ni dovolj ak
tivno za,stopala interese osnovnih proizvajal
cev, so tu tudi pomembni objektivni vzroki. 
Pri tem moramo v prvi vrsti omeniti materi
ale oz. gradiva za seje skupščin. če je le-to 
v zadnjem času prihajalo dokaj pravočasno, 
pa še vedno ni usklajeno delo posameznih 
SI:S., da bi lahko vse materiale de-legati isto
časno tudi pos1·edovali samoupravnim jedrom 
in tu problematiko tudi prediskutirali. Tudi sa
ma problematika je vse pPevečkrat podana 
preobširno ali pa samo v števHkah brez po
jasnil in opo·zoril na najpomembnedše in naj
bolj pereče probleme na posameznih področ
jih. Vsekakor se pri tem čuti pomanjkanje 
skupnih služb za SIS, ki bi strokovno vodile 
in usklajevale del.10 med sedaj razclrobljeni�i 
in večkrat tudi neracionalnimi služba,::1i po
sameznih interesnih skupnc,siti. 
čeprav se o skupnih službah za SIS p,ogovar
j amo že zelo dolgo, bo po vsej verjetnosti v 
kratkem času do teh končno priš-1-o, saj že 
sam finančni način pos1'ovanja po novih pred
pisih zahteva novo organizacijo, ker je seda
nje stanj.e nevzdržno. Torej lahko pričakuje-
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mo rt.udi 1·acionalnejše poslovanje, boljše pri
pravljeno g1·adivo in usklajeno delovanje, na 
drugi strani pa tudi aktlv11ejše delo delegacij 
in izboljšanje stanja v občinskih SIS, Id da
nei: nilcakor ni zadovoljiv,o. Pri tem mislimo 
predvsem na že omenjeno organizacijsko de
liovanje kakor tudi na samo materialno stanje. 
Ceprnv je danes gospodarstvo že precej obre-; 
menjcno s pri-9Pevnimi stopnjami, pa sredstva, 
ki dotekajo, zadostujejo v najboljšem prime
L'u le za tekoče delo posameznih SIS in je iz 
tega vira pravzaprnv nemogoče črpati sred
stva tudi za nove investicije. Te pa, so v naši 
občini za1·adi vedno večjega dotoka prebival-, 
stva danes nujno potrebne. Del sredstev se 
dO'teka sicer tudi iz samoprispevka, vendar so 
le-ta mn·ogo premajhna, da bi vsaj za silo za
dostovala za minimalne investicijske pO<trebc. 
Glede na to, da danes ni moč dobiti kreditnih 
sred1;tev za gradnjo negospodarskih objektov, 
so danes v občini investicije v te objekte sko
raj na nulti točki. Temu v dobri meri botruje 
iudi dejstvo, da se ob vseh teh pomanjkljivih 
sredstvih ne moremo dogovoriti, kje nnj bi 
jih najprej v�ožili, saj je p ovsod stanje zelo 
pereče. Zato bo treba najti 11ove oblike :finan
siranja, da bodo delovni kolektivi lahko sami 
neposredno finansirali določene prepotrebne 
objekte, ki bi vsaj delno izboljšali sedanjo si
tuacijo. Seveda pa bodo morale tudi same in„ 
teresne skupnosti paziti, da bodo res racio
nalno poslovale. Vsekalror bo pri tem pomem� 
ben delež morala nositi tudi naša delovno. or
ganizacija. Ceprav je na tem podt'Očju že mno
go storila in namenjena precejšnja sredstva �e 
do sedaj v skupne namene, bo v bodoče tej 
problematiki treba posvetiti še več pozornostii 
Zato je nada,ljnja naloga delegatov, da ob so
delovanju strokovnih služb v SIS in z lastno 
iniciativo pripravijo predloge, ki bodo izbolj
šali sedanje sta11je in bodo obenem tudi spre
jemljivi za delovne organizacije. 

K. A. 

Volitve samo
upravnih organov 
v TOZD TUŠ 
Kot običajno smo tudi tokrnt kandidiranje v 
nove samoupravne organe izvedli po samou
prnvnih jedrih. Sestanl(i jede1· s-o bili 23. 6. 
1976, volitve pa dva dni kasneje, to je 25. 6. 
1976. 

Volitve same so potekale nemoteno od 05.00 
do 15.00 na način, ki ga določa statut '!'OZD 
TUŠ. 

V volilni imenik je bilo vpisanih 650 volilnih 
upravičencev, volilo pa jih je 473, kar p1·ed
stavlja 72,77 °/o. Opravičeno odsotnih je bilo 
70 upx·avičencev oziroma 10,77 O/o, neopravi
čeno pa je bilo odsotnih 107 ozi1·oma 16,46 °/o. 

V delavski svet so bili izvoljeni: 

l. D1·agar Slavko - predsednik, krom dode-
lava 

2. Matko Ivan - namestnik, uprava 
3, Komprej Franc, lužilnica 
4. Kostervajn, lužllnica 
5. Jelenko Jože, lužilnica 
6. Leskošek Ivan, krom vodna delavnica 
7. Zager Rudi, krom vodna delavnica 
8. Balant Franc, krom vodna delavnica 
9. D.obnik Ivan, kt,om dodelava 

10. Potočnik Franc, krom dodelava 
11. Božičevič Milan, vegetabil 
12. Brišnik Pepca, vegetabil 
13. Juvan Jernej, vegetabil 
14. Navodnik Heda, OPUM 
15. Berdnik Slavica, OPUM 
16. Vrčkovnik Zvonka, OPUM 
17. Pokleka Darko, vzdrževanje 
18. B·olha Stane, vzdrževanje 
19. Mevc Franc, uprava 
20. Radovan Rezka, uprava 
21. Zavel'šnik Ivan, kotlarna 
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Komisija za kadrovske zadeve 

l. Turlc Maks - pl'edsednik, sortirnica got. 
kl'Om usnja 

2. Vertot Marija - namestnik, OPUM 
3. Gril Franc, h.1žilnica 
4. Troger Anton, kotlarna 
5. Lebar Marija, upt·ava 

Discipl!nska komisija 

l. Stevančevič Darinl!a - predsednik, TPP 
2. Supovec Rudi - namestnik, lužilnica 
3. Z.učko Franjo, krom vodna 
4. Blažič Ivan, vzdrževanje 
5. Volk Berta, OPUM 

Komisija za družbP.ni standrLrd 

l. Potočnik Viktor - predsednik, vegetabll 
2. Pašič Fanika - namestnik, lcrom dodelava 
3. Sl'ebre Alojz, krom vodna 
4. Vodušek Cilka, OPUM 
5. Veber Lidija, TPP 
6. Klamfer Rudi, vzdrževanje 
7. Vlajkov Nikola, lužilnica 

V organ samoupravne delavslce kontrole pa 
so biti izvoljeni: 

l. Koren Stane - predsednik, lužilnica 
2. Krajnc Angela - namestnil(, laboratorij 
3. Gregorc Martin, ln'Om dodelava 
4. Gregorc Jakob, OPUM 
5. Vertot Jože, krom vodna 
6. Skornšelc Anton, vzdrževanje 
7. Javornik Vaien,tin, vegetabil 

Kiomi:sija za kadrovske zadeve, disciplinska 
komisija in komisija za družbeni standard 
tvol'ijo odbor za medsebojna t·azmerja (OMR), 
ki je tudi prvostopenjski pritožbeni organ, 
predsednik .pa je tov. Veber Lidija, 
Vse tri komisije, delavski svet in komisija de
lavske kontrole so imeli po eno redno sejo, r.a 
kateri so imenovali predsednilca in namestni
ke. 
Delavski svet pa je poleg tega imenoval še od
bor za gospodarjenje in odbor za SLO. 
Upamo, da se bo vsak član samoupravnih or
ganov zavedal svoje dolžnosti glede udeleže„ 
vanja na sejah in tako zastopanja svojih so
delavcev, za kar se je tudi vsak pismeno za
vezal. 

G. A. 

TOZD TUS 

Kratka analiza 
. . 

spreJemanJa samo-
upravnih sporazu
mov o temeljih 
planov 
v občini Velenje 
Na osnovi dogovora, ki oo ga sprejeli pred
stavnild slovenskih občin In RS ZSS in RK 
SZDL v Ljubljani dne 18. 6. 1976. leta, se je 
občinski štab za izvedbo akcije sprejemanja 
temeljnih planskih dokumentov sestal :1:e na
slednji dan, dne 19. 6. 1976. Na tem sestanku 
je bil spt·ejet program poteka a.Jccije. .Ze 18. 
6. so bila poslana vabila vodstvom in družbe
nopolitičnim organizacijam v TOZD in OZD 
za sestanek dne 22. 6. 1976. leta. Na tem se
stanku je bil prisotnim -obrazložen celotni po
tek akcije, pri čemer je bil poudarjen pomen 
sprejemanja samoupravnih sporazumov, tako 
na ravni republike kot tudi občine. Poudar
jeno je tudi bilo, da se morajo delavci v TOZD 
z osebnim lzrelcanjem odločati glede sporazu
mov, posebej pa je bilo naglašeno, da mora 
btti celotna akcija zaključena dne 7. '1. 1976. 
V TOZD Toval'na usnja �:>štanj so bili sestan
ki jeder 28. in 29. 6. 1976. 
Glede na dosežene 1·ezultate in izredno kratek 
rok lahko zaključimo, da j·e akcija v celoti 
uspela. Od celotnega števila delavcev, ki so 
glasovali, je za občinske in republišlce samo
upravne sporazume o temeljih planov glaso
valo Pozitivno kar 99,5 °/o, udeležba na zborih 
delovnih ljudi v TOZD pa je bila 69 O/o. V 
TOZD TUŠ je bila udeležba 78 °/o, pozitivno 
je glasovalo 91 O/o. 
Delovni ljudje so glasovali o sedmih ob.čin
skih in sedmih republiških samoupravnih spo
razumih. Podrobnosti ,o izidu glasovanja je 
možno ugotoviti iz priložene tabele. 
Ka1· zadeva pdpombe, je treba omeniti pred
vsem, da TOZD menijo, da je veljavnost ob-



Delo na stroju v vegetabi!skem oddelku 
TOZD TUŠ 

činskih sporazumov iz l. l. 1976 nesprejemlji
va. To predvsem zaradi tega, ker so plani za 
leto 1976 že sprejeti. Zato predlagajo, naj bi 
sporazumi stopili v veljavo l. 7. 1976. 
TOZD so v tem času sprejemale še druge sa
moupravne sporazume na ravni OZD in 
SOZD, V TUŠ smo razpravljali o SS o teme-, 
ljih srednjeročnega plana razvoja OZD Indu
strije usnja Vrhnika za obdobje 1976-1980. 
Poročilo o rezultaitih akcije sprejemanja sa
moupravnih sporazumov je bilo dne 8. 7. 1976 
poslano republiškemu komiteju za planiranje 
v Ljubljani, o akciji pa je bil obveščen tudi 
RS ZS Slovenije. 
Na seji predsedstva OK SZDL Velenje, ki je 
bila dne 13. 7. 1976, so bili sprejeti nekateri 
pomembni sklepi. 
Predsedstvo je predvsem ugotovilo, da so vsi 
delovni ljudje izpeljali pomembno akcijo, ko 
so sprejemali planske dokumente za srednje
ročno obdobje 1976-1980. 
Nedvomno pa so bistvene naloge šele pred na
mi. Gre namreč za naš vsakdanji boj za ust
varjanje dohodka, gre preprosto za vprašanje, 
ali bomo in kako bomo izpolnjevali sprejete 
samoupravne sporazume. Gre :torej za to, da 
bomo v okviru republike gradili prepotrebne 
elektroenergetske objekte, gradili nove in 
boljše prometne poti ter razvijali še ostale 
dejavnosti. Odgovor je na dlani: industrijo ter 
druge dejavnosti bomo lahko razvijali le ta� 
krat, če bomo proizvedli zadostne količine 
električne energij·e ozil'Oma nakopali dovolj 
premoga. 
Podobna je situacija, ko je govor o občinskih 
planskih dokumentih. Ko so del:ovni ljudje 
glasovali za to, da bodo iz svojega dohodka 
namenjali sredstva za izgradnjo vrtcev, šol, 
stanovanj ter drugih družbenih objektov, brez 
kaiterih si življenja v občini ne moremo pred
stavljati. Istočasno so se delavci odločali, da 

' bodo hitreje razvijali kmetijstvo, skrbeli Z<\ 
zadostne količine pitne vode, skrbeli za razvoj 
požarnega varstva, varstva okolja in razvijali 
sistem splošne ljudske obrambe ter družbene 
samozaščite. 
še posebej pa velja poudariti, d,a so s.2 de
lovni ljudje odločili za nadaljnji, še hitrejši 
razvoj svojih krajevnih skupnosti, torej sre
din, v katerih preživijo ves prosti čas. Odlo
čili so se, da bodo do konca leta 1980 reali
zirali svoje srednjeročne p1,ograme razvoja, 

Da koža lepo »pade« na plato in jo zato ni 
treba poravnavati, je potrebno tudi nekaj 
spretnosti 

ki so jih sprejeli v družbenem planu razvoja 
občine Velenje za obdobje 1972-1980. 
Iz vsega tega rtorej izhaja, da se moramo prav 
vsi, v,sak na svojem delovnem mestu zavedati, 
da ustvarjamo predvsem zase. Bistvo nadalj
nje akcije je torej v tem, da se vsi vključuje
mo v izpolnjevanje samoupravnih spo,razu
mov, to pa pomeni boljše in hitreje delati, 
več ustvarjati, ustvarjati večji dohodek. Do
hodek je torej osnovna kategorija v združe
nem delu in hkrati bistven faktor za naše na
daljnje načrtovanje. 
Zaradi jasnosti je treba še naglasiti, da se vse 
materialne obveznosti odvajajo iz dohodka, 
bruto osebni dohodek služi le iz sredstev za 
osebne dohodke. 
Ker se bodo na osnovi občinskih samouprav
nih sporazumov zbirala znatna sredstva, je 
predsedstvo odločno zagovarjalo, da je treba 
s temi sredstvi skrajno racionalno gospoda„ 
riti, pri čemer morajo biti osnova letni pro
grami. Zaradi tega je nujno, da vse samou
pravne interesne skupnosti ustanovijo skupno 
operativno-sitrokovno službo, ki bo izvajala 
strokovne in operativne naloge skupščinam 
posameznih SIS, občinski skupščini in družbe-:1 
nopoHtičnim organizacijam. 
Menimo, da je potrebno s to kratko analizo 
seznaniti vse zaposlene v TOZD z namenom, 
da se vsak delavec, vsak občan zave, da se 
borba za naš nadaljnji razvoj šele začenja, 

G. A. 

Nakup 
samonakladalca 
V TOZD '.Dovarni usnja Šoštanj je že od nek
daj obstajal problem odpadkov, še posebej 
glede njihovega odvoza. Razen traktorjev ni
smo imeli nobenega primernega prevoznega 
sredstva, s katerim bi odpravili to ozko grlo. 
Nafa dolgoletna želja, ki pa je nismo upali 
povedati na glas, je bila nabava samonakla-, 
dalca. Mogoče bo kdo dejal, da to res ni tak 
izdatek, toda TOZD 'Dovarna usnja Šoštanj 
nikoli ni imela na razpolago tolikih finančnih 
sredstev, da bi jih lahko izločila za ta tip pre.., 

voznega sredstva. Letos, ko s::i stopili v velja
vo novi predpisi o plačilnem prometu, je bilo 
naše upanje še bolj potisnjeno v ozadje. 
Na pomoč nam je priskočila Industrija HSnja 
z Vrhnike, ki nam je omogočila nabavo sa
monakladalca tip SN-51. 
Vozilo je domače proizvodnje - Tovarne av
tomobilov Maribor. Cena je znašala 314.560,00 
dinarjev. Lahko pa rečemo, da smo to ceno 
ujeli v zadnjem trenutku, saj bodo imeli ena
ki avtomobili iz nove serije višjo ceno za ok::i
li 65.000,- din. 
Samonakladalec nam služi predvsem za vsa
kodnevni odvoz raznovrstnih odpadkov, naj
bolj razveseljujoče pa je dejstvo, da nam je 
vedno pri roki. 
Pred tem nam je ta dela opravljal Komunalni 
obrtni center (KOC) iz Velenja, ki je svoje 
storitve dokaj drago zaračunaval. Za primer
javo naj navedem podatek, da smo za odvoz; 
smeti v mesecu aprilu nakazali na njihov žiro
račun 45.642,50 din. Menim, da že ta 5tevilka 
dovolj nazorno pokaže, da je nabava samo
nakladalca smotrna in da bo računica vseka
kor pokazaila, da se je ta nakup izplačal. 

s. z. 

Socialno delo 
v TOZD Usnjarna 
Vrhnika 
Socialno delo je za mnoge ljudi še vedno pre
cej nejasen in nerazumljiv pojem. Ljudje če
sto ne vedo, kdaj naj se obrnejo po pomoč k 
:Socialnemu delavcu. 

Iz prakse je znano, da pride ,stranka po pomoč 
k socialnemu delavcu šele takrat, ko sama ne 
vidi več izhoda iz svojih težav oz. takrat, ko 
za rešitev svojega problema nujno potrebuje 
pomoč drugih. Vendar pa ni dolžnost social
nega delavca, da sam reši strankin problem, 
ampak ji le pomaga pri reševanju njenih pro
blemov. Socialno delo v delovnih organizaci
jah obsega tri temeljna področja dela, in si
cer: 

l. delo za kolektiv, kar imenuj,emo podJ:1očje 
družbenega standarda 
2. skupinsko socialno delo 
3. socialna pomoč po,sameznikom 
Delo socialnega delavca za kolektiv je v naj
tesnejši povezavi z delom sindikalne organi-
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zacije v TOZD. Socialni delavec naj bi imel 
v tem okviru predvsem analitično - strokov
no delo, moral pa bi biti tudi pobudnik dolo
čenih akcij, .ki so širšega pomena za kolektiv. 
Delo za kolektiv obsega: 
- stanovanjske zadeve 
- prehrana 
- prev·ozi na delo in z dela 
- letovanja 
- razne obdaritve 
Pri teh zadevah socialni delavec samo posre
duje predloge in podatke samoupravnim ,or
ganom, sindikatu, odboru za medsebojna raz-• 
merja ipd. Tesno tudi sodeluje z vsemi stro
kovnimi službami v podjetju, z vsemi nadre
jenimi, povezuje pa se tudi z zunanjimi insti
tucijami, zlasti s socialno službo v občini. 
Skupinsko socialno delo je v delovnih orga
nizacijah še precej nerazvito. Razen na klubih 
za zdravljenje alkoholikov se metode skupinske 
obravnave v delovnih organizacijah še ni uve
ljavila. 
Socialno delo s posameznikom pa obsega: 
- delo z invalidi v invalidskem postopku in 
sodelovanje pri premestitvah invalidnih de� 
lavoev na ustrezna delovna mesta 
- delo z duševno motenimi 
- družinska problematika 
- delavci z najnižjimi osebnimi dohodki 
- maitere samohranilke 
- de1o s kroničnimi alkoholiki 
- delo z mladoletnimi prestopniki 
- informativno in svetovalno delo 
Pri socialnem delu s posamezniki dela soci
alni delavec po načelih tajnosti in zaupnosti. 
Zato je nadvse pomembno, da vsodi razgovor� 
s stranko v posebni sobi, saj bo stranka iz
razila svoje težave in probleme le v okolju, 
kjer bosta s socialnim delavcem sama. 
V TOZD Usnjarna Vrhnika do sedaj še ni bilo 
za področje socialnega dela strokovnjaka, Id 
bi sistematično in ,organizirano deloval na tem 
področju. Zato bodo zame, kot prvega social-. 
nega delavca v naši TOZD, velike težave, ker 
bo potrebno »orati ledino« na področju soci
alne dejavnosti. 
V prvi vrsti bo treba raziskati obstoječe sta
nje, zlasti na tistih področjih, kjer se proble
mi bolj množično pojavljajo. 
Na osnovi ugotovljenega stanja pa se bomo 
lotili reševanja tistih problemov, ki se bodo 
pokazali kot posebno pereči. 
Prav v te namene v mesecu septembru izva
jamo anketo, s katero želimo ugotoviti kakšne 
so v TOZD Usnjarna Vrhnika potrebe po ,or
ganiziranem varstvu otrok v ,otroških vrtcih, 
obenem pa želimo ,spoznati tudi stanovanjsko 
problematiko v naši TOZD. 
Otroško varstvo je pri nas brez dvoma pereč 
problem. Sedanje kapacitete v otroških vrtcih 
so premajhne, da bi lahko krile vse potrebe, 
po varstvu oti,ok na območju občine Vrhnika. 
Za varstvo otrok naših delavcev je v planu 
adaptacija starega doma počitka na Hribu. f a 
ta način bomo že v prihodnjem letu lahko re
šili probleme varstva okoli sedemdesetih ot� 
rok naših delavcev. 
še bolj pereča pa je ,stanovanjska problema
tika. Le-tai nikoli ni dokončno rešena z'.lradi 
stalnega dotoka nove, predvsem mlade delov
ne sile. ,P1oleg tega pa se nekatere družine po
večajo in želijo imeti večje stanovanje. 
Predvideno je, da bomo letos v TOZD Us
njarna Vrhnika razdelili 29 stanovanj. Poleg 
stanovanjskega bloka z 20 stanovanji se adap
tira še sitari dom počitka s kompletnimi sta-; 
novanji za sedem družin, dve večji stanovanji 
pa sta predvideni v hiši Šušteršič. 
Ker je prosilcev za stanovanja znatno več, 
saj jih je okoli 80, pa bomo morali pri dode
ljevanju stanovanj strogo upoštevati prednost 
tistih, ki živijo v slabših stanovanjskih raz.., 
merah in so že dalj ča:sa pri nas zaposleni. 
Posebno prednost imajo družine, kjer sta oba 
zakonca zaposlena pri nas. Kot pomemben 
kriterij pa se bo upoštevalo tudi socialno sta
nje prosilcev. 
Nekaj prosilcev, zlasti mlade družine, ki ne· 
izpolnjujejo v celoti pogojev za dodelitev sta
novanja pri nas, pa bomo odstopili v r,eševa
nje solidarnostnemu stanovanjskemu skladu v 
občini. Mlada družina lahko pridobi stano
vanjsko pravico na stanovanjskem skladu za 
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Iz poslovnega poročila 
za I. polletje 1976 

Proizvodnja 
I.-VI./75 

strukt. 
rn2 

Svinjsko usnje 

TOZD Usnjarna Vrhnika 1.526.746 72 
TOZD TUŠ 589.193 28 
Skupaj 2.115.939 100 

Goveje usnje 

TOZD Usnjarna Vrhnika 59.529 10 
TOZD Usnjarna Šmartno 461.697 77 
TOZD TUŠ 77.396 13 
TOZD TUŠ kg 329.618 
Skupaj m2 598.622 100 
Skupaj kg 329.618 
Sortirane ščetine kg 51.312 
Opeka - enot 2.759.364 

PORABA USNJA IN KRZNA V LASTNIH OBRATIH 

TOZD Usnjarna Vrhnika 

konfekcija usnja m� 33.430 29 
galanterija m' 13.881 
TOZD Usnjarna Smartno 

konfekcija usnja m1 51.280 45 
konfekcija krzna m' 12.463 
TOZD TUS 

konfekcija usnja m:? 29.593 26 
Skupaj poraba usnja m:? 128.184 
Skupaj poraba krzna m' 12.463 

PORABA KOZ - NAMOK 

I.-VI./75 

surovaodmašč. 
teža 

Svinjske kože 

TOZD Usnjarna Vrhnika ton 7.328 

TOZD TUŠ ton 1.855 
Skupaj ton 9.183 
delež: Vrhnika O/o 80 

delež: TUŠ O/o 20 
Goveje kože 

TOZD Usnjarna Šmartno ton 2.212 

TOZD TUŠ ton 1.126 
Skupaj ton 3.338 
Ovčje kože 

TOZD Usnjarna Šmartno ton 405 

CELOTNI DOHODEK V 000 N DIN 

I.-VI./"15 
fa real. 

TOZD Usnjarna Vrhnika 337.973 
TOZD Usnjarna Šmartno 122.752 

TOZD TUŠ 92.521 
TOZD Opekarna 5.429 
TOZD Igrad-gradb. 22.992 
TOZD Usnje-Plast -117.237 
TOZD Maloprodaja 10.856 
Skupne strokiovne službe 6.431 

Skupaj 716.191 

družbeno pomoč le za določen čas, največ 21:1 
dobo petih let. Pri tem mora med ostalimi 
dokazili o upravičenosti do stanovanja prilo
žiti še garancijsko izjavo organizacije :-.druže„ 
nega dela, pri kateri sta prosilca zaposlena, 
da bo skupaj s prosilcema rešila njun stano
vanjski problem v roku petih let. 
P. F. 

teža 

5.80-9 
1.747 

7.556 

77 

23 

66 
34 

100 

struk. 

47 
17 

13 

1 

3 
16 
2 
1 

100 

I.-VI./76 
m2 

1.464..067 

528.803 
1.992.870 

90.171 

488.622 
34.399 

412.240 

663.192 
412.240 

50.820 
2.541.504 

42.376 

7.823 

48.853 
25.285 

21.376 

120.428 
25.285 

I.-VI/76 

surova oclmašč. 
teža teža 

7.313 5.543 
1.903 1.653 

9.216 7.196 

79 77 

21 23 

2.703 61 
1.707 39 
4.410 100 

451 

I.-VI./75 
plač. real. 

294.386 
116.668 

113.610 

2.343 

16.262 
114.480 
11.502 

9.976 
679.227 

strnkt. 
Index 
količ. 

8 

73 96 

27 90 
100 94 

14 151 

73 106 

13 109 

.. 

100 111 

125 

99 
92 

38 127 
56 

• 

43 95 

203 

19 72 

94 
203 

I.-VI./75 1 

sur. t. odm. t. 

100 95 

103 95 

100 95 

122 

152 
132 

111 

struk. Index 

43 87 

17 95 

17 123 

43 
2 71 

17 98 
2 106 

2 155 
100 95 ' 
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Takšni smo! 
Garderobne omarice poleg neugodnih lcli
matskih pogojev spreminjajo podobo zaradi 
nasilnežev, ki jim družbena lastnina ni dosti 
mar 

Crpalka za plinsko oije na dvorišču '!Jrhniške 
usnjarne - prispevek za izboljšanje požarne 
varnosti 

IZVOZ V 000 DOLARJIH 

TOZD Usnjarna Vrhnika 
TOZD Usnjarna Smartno 
TOZD TUŠ 
Skupaj 
UVOZ V 000 DOLARJIH 
TOZD Usnjarna Vrhnika 
TOZD Usnjarna Šmartno 
TOZD TUŠ 
Skupaj 

I.-VI.[75 

$ str. 
5.365 66 

960 12 
1.811 22 

8.1316 100 

2.456 42 
2.007 34 
1.371 24 
5.834 100 

I.-1.'I./76 

$ str. 

5.771 69 
871 11 

1.671 20 

8.313 100 

1.734 37 
1.822 39 
1.158 24 
4.714 100 

Index 

108 
91 
92 

102 

71 
91 

85 
81 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH (izračun iz ur) 
TOZD Usnjarn?. VrhnikH 1.138 39 1.136 39 100 
TOZD Usnjarna Šmartno 567 20 590 20 104 
TOZD TUŠ 643 22 633 22 98 
TOZD Opekarna 76 3 68 2 89 
TOZD !grad-Gradbeništvo 225 8 250 8 111 

TOZD Usnje-Plasrt 110 4 108 4 98 

TOZD Ma1oprodaja 37 1 47 1 127 

Skupne strioko,vne s,lužbe 98 3 111 4 113 
Skupaj 2.8194 100 2.943 100 102 

POVPREČNI OD NA MESEC NA 1 ZAPOSLENEGA 

lndex 
I.-VI./75 Leto 1975 I.-VI./76 

I.-VI./76 1975 

TOZD Usnjarna Vrhnika 2.W6.8Q 
TOZD Usnjarna Smartno 2.818.90 
TOZD TUŠ 2.828.08 
TOZD Opekarna 2.686.30 
TOZD !grad-Grad. 2.no.55 
TOZD Usnje-Plast 3.249.60 

TOZD Maloprodaja 3.105.90 

Skupne sirokovne službe 4.112.40 
Skupaj 2.86•6.32 

Napenjanje krzna 

Stroj za raztegovanje in brušenje krzna 

3.091.20 3.35!;;.15 120 109 
3.102.1.25 3.33-0.40 118 107 
3.969.75 31.227.36 114 109 
2.844.60 3.443.95 128 121 
2.8,918.00 2.934.80 107 101 

3.5,S5,.50 4.162.40 128 117 

3.256.80 3!.648.70 117 112 
4,57S,.75 4.977.20 121 109 
3.114125 3.384.92 118, 109 

Zaradi pomanjkanja surovih svinjskih kož je 
bil že z aprilom zmanjšan namok v vrhniški 
in šoštanjski usnjarni za 11 O/o. Zato je tudi 
proizvodnja svinjskega usnja manjša kot lani 
(za 6 O/o). Povečana pa je poraba govejih kož 
in skladno s tem je večja proizvodnja gove� 
jega zgornjega usnja za 11 O/o in podplatnega 
za 25 �/o. 

Surove kože so letos dražje 30'°/o in tudi o6tali 
proizvodni stroški so narasli, vendar proda-
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jamo usnje še vedno po ceniku, ki je stopil; v 
veljavo l. junija lani. že v začetku februarja 
1976 smo vloži.li zahtevek za odobritev vi
šjih prodajnih cen, ker sedanje prodajne cene 
ne pokrivajo proizvodnih stroškov, vendar ne. 
odobritev še vedno čakamo. 
Pri poslovanju v l. polletju smo dosegli dokaj 
ugoden rezultat, če računamo dohodek po fa
kturirani realizaciji. Na to so v precejšnji me
ri vplivale zaloge kož, ki smo jih nabavili do
sti ceneje, kot so cene na trgu sedaj. Spre
memba obračunskega sistema, po katerem 
ugotavljamo in delimo celotni dohodek po pla-• 
čani realizaciji, pa vpliva na finančni obra-. 
čun, tako da s-o vse TOZD poslovale v I. pol
letju z izgubo, razen TOZD TUŠ. 
Samo TOZD Usnjarna Vrhnika ima preko 5 mi
lijard starih din neplačane realizacije, 1..:elotna 
OZD pa preko 7,5 milijard starih din. V skup
ni vsoti neizterjanih plačil preds,tavljajo izvoz-

ne terjatve več kot 70 °/o. TOZD TUŠ ima prav 
zaradi tega, ker ima vse svinjsko usnje pro
dano preko TOZD Usnjarne Vrhnika tudi po 
novih insitrumentih ugotavljanja dohodka po
zrtiven r,ezultat, saj ima 98 'O/o plačane reali
zacije, medtem ko jo ima TOZD Usnjarna 
Vrhnika le 85 ·0/�. 

Situacija na tržišču surovih kož, zlaSiti svinj
skih, je izredno težavna. Po1eg tega, da so se 
kože tako podražile, je največji problem da. 
kož ni in bomo verjetno v septembru namok; 
prisiljeni zmanjšati. 
Vsa prizadevanja, da bi se po!ožaj na trgu 
izboljšal, niso dala zadovoljivih rezuHa,tov. 
Stanje se bo verjetno še poslabšalo. ker se po-, 
javljajo novi predelovalci svinjskih kcž oz, 
manjši proizvajalci povečujejo svojo pro

izvodnjo, kar ima za posledico še manj kož 
za nas in višje cene. 
P. G. 

Rezultati poslovanja v 7 mesecih 1976 v 
primerjavi z istim obdobjem lanskega leta 
Namok: l.-VII. 1976 l.-Vll. 1975 Indeks 

Svinjsike kože 
Goveje in junčje kože 
Ovčje kože 
Skup,8.(j 
Proizvodnja: 

Svinjsko usnje s cepljencem 
Goveje in junčje usnje s cepljencem 
Govej,e podplatno in tehnično usnje 
Ovčje krzno 
Sortirane ščetine 
Poraba usnja v lastnih obratih: 
v konfekcijah usnja 
v umjeni galanteriji 
Poraba knna v konfekciji krzna 
Pmizv,odnj a opeke 
Izvoz v dolarjih 

ton 
ton 
ton 
ton 

kg 

kg 

m' 

m:! 

enot 

10.619 10.743 
5.091 3.882 

522 466 
16.232 15.091 

2,296.331 2,416.110 
776.965 6-816.098 
485.552 376.441 
152.035 154.051 

59.362 59.32·3 

132.120 126.197 
8.576 14.7'9·5 

30.769 
3,675.380 3.507.474 
9,574.965 9,481.635 

P. s.: Proizvodnja svinjskega usnja je rmmJsa od lanskoletne proizvodnje, ker smo letos z 
aprilom zmanjšali namok zaradi pomanjkanja surc,vih svinjskih kož. P. G. 

V trgovini konfekcijskih 'izdelkov TOZD 
Usnje-plast 

8 

99 
131 
112 
108 

95 
113 

129 
99· 

10[1 

105 
50 

230 
105 
101 

Prežeča nevarnost 
6. julija letos ob 17.55 se je oglasila tovarni
ška sirena, s tistim svojim strah zbujajočim 
glasom, zaradi katerega prvi trenutek odre
venimo, ostanemo brez besed, na-to pa nas že 
»razganja« radovednost, kje gori. zakaj je za
čelo goreti, kdo je povzročil požar, kdo bo •s 

tem oškodovan in podobno. 
Drama se je dogajala v oddelku vegetabil -
najstarejšem obratu v TOZD Tovarna usnja, 
Šoštanj, z lesenim ostrešjem. Naj že ta zadnjj 
podatek pove, da kolikor ne bi prišla pomoč 
tako hitro, bi se ves oddelek v manj kot m:� 
nuti spremenil v ogromno baklo, ki je ne bi 
mogli pogasiti, dokler ne bi uničila vsega, kar 
bi dosegla. Ob tem se spomnimo požara iz 
leta 1966 (13. 10. ob 19.30), ko smo z grozo gle
dali, kako nam ognjeni zublji požirajo sadov<! 
našega dela, ne vedoč, ali bo za nas še kruha 
v tej tovarni. 
Zavedamo se, koliko nam ta stari vegetahil, 
skoraj v celoti dotrajan, pomeni, še posebej 
v tem trenutku, ko primanjkuje svinjskih kož 
in je levji delež proizvodnje usmerjen na ve
ge,tabil. 
In kdo je bil član našega kolektiva, ki je opa
zil požar in ukrepal tako, da ,se je že v kali za
trlo vse zlo, ki je prežalo na ta oddelek? 
KUMER Stane: »Tega dne sem bil dežurni v 
popoldanski izmeni. Bil sem ravno v strojar
ni, kQ sem ob 17.55 zaslišal močno eksplozijo 
pri sodu številka 20 in takoj za tem je z3čelo 
goreti. Ogenj se je začel širiti in uvidel sem, 
da ga sam ne bom mogel pogasiti. Pohitel sem 
do domofona in poklical vratarja (Kosar 
Ivan), da mi pokliče pomoč. Hip za tem sem 
že zaslišal sireno, ki je klicala gasilce. Nat:i 
sem razbil šipo, pod katero je spravljen ključ 
gasilskega doma, odprl vrata, v tem pa je že 
priteklo nekaj gasilcev, ki so požar pogasili. 
Ko je bilo vse pri kraju, sem bil popolnoma 
uničen, kajti šele tedaj sem se zavedal, kaj bi 
se lia:hko zgodilo, če ne bi pravočasno ukrepc1l.« 

Tov. Kumer Stane se je rodil 7. 5. rn30, v To
varno usnja Šoštanj pa je vstopil prvič v pr
vem letu po osvoboditvi, in sicer kot vajenec. 
Leta 19:>1 se je vrnil in se ponovno vključil 
med usnjarje. 
Se kot vajenec je delal in se učil v vseh od
delkih, od leta 1951 dalje pa do dne, ko so 
ugotovili, da je bolan na pljučih, je delai v 
lužami pri cepilnem stroju. Sledila so dela pri 

Stane Kumer 

izglajevanju kromovega usnja, nadalje pri su
hem cepljenju v vodni del,avnici, vse do dne1 

ko je bil premeščen na delovno mesto vratar
čuvaj leta 1975. 
V težki in razburljivi situaciji, ko je dne 6. 7. 
1976 prišlo do požara, je pravilno in pravo
časno ukrepal in s tem pokazal veliko mero 
skrbnosti in marljivosti pri delu, mi pa mu 
zaito lahko v en glas zakličemo: HVALA TI, 
STANE. 

z. S. 

• 
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,,Če ne ustreže
te moji želji, 
botn odšel 
na bolovanje!" 
Kdo izmed nas ni okusil šolskih klopi. kjer 
smo preživljaU precejšen del rosne mladosti. 
Tisti, ki smo imeli nekoliko več možnosti in 
sreče, smo »polirali« šolske klopi še preko 
dvajsetega leta starosti. Veliko nas je bilo 
(najbrž to velja tudi za današnje učence, di
jake in študente), ki smo večkrat »zboleli,, ali 
kot se temu reče, dobili smo »špric« bolezen. 
Zdravniki vseh specialnosti nimajo v šifrantu 
(mednarodna klasifikacija bolezni) oznake, ki 
bi tudi uradno potrjevala to »bolezen«. »Spri
cali« smo (in še špricajo) zaradi neštetih vzro
kov subj,ekitivne narave. Npr.: učitelj mate
ma,tike ali drugega nepriljubljenega predm,.c� 
ta nam je bil odvraten, nismo znali snovi, na
loga ni bila napisana, noč je bila prekratka, 
v času pouka so igrali pomembno tekmo ali 
vrteli najnovejšo kriminalko itd. Seveda smo 
velikokrat uspeli pretentati učitelja, pro.fesoe
ja ali vzgojitelja. da je nasedel naši »bolezni«, 
da nas je celo pomiloval. Med njimi pa so bili 
tudi taki, ki so dobro vedeli, od kje izvira 
»bo1'ezen«, toda ker so bili dobri po srcu in 
še niso pozabili, da so v mladih letih bili prav 
takšni. so s pogledom globoko segli v našo 
notranjost, da nam je bilo neprijetno toplo 
pri srcu. Bilo pa jih je tudi nekaj, ki niso na
sedli našim izmišljotinam in so zato zapisali 
neopravičeno, ali kot temu udomačeno pravi
mo v delo,vnih organizacijah - plavi. 
Pregovor pravi: »Kar se Janezek naučil je, to 
Janezek zna!«. žal je med nami tudi nekaj 
nepoboljšljivih »Janezkov« v vseh TOZD. Ki 
:r:družujemo svoje delo z drugimi za nedolo
čen čas, pri tem pa nas še vedno spremlja 
kronična »špric« bolezen, ki občasno privre na 
dan s svojimi značilnimi simptomi. 

Na enem izmed številnih sestankov sa??w
upravnih jeder v TOZD Usnjarna Šmartno 
(usnjarna) 

....... 
. . .... ____ . 

Seveda pa z razliko od prej navedenega v de
lovni o-rganizaciji ne zadostuje le ustno {Jpra
vičilo za takšno in drugačno odsotnost. Co 
smo bili v bolniškem staležu, moramo to do
kazati z bolniškim listom, ki ga izda lečeči 
zdravnik. 
Dejs,tvo je, da cd,sotnost z dela zaradi bolez
ni narašča iz leta v leto tako v SFRJ, SRS 
kot tudi v naši delovni organizaciji. Odgovor 
na vprašanje, kje so vzroki za to, najbrž ni 
lahek, zato ga pus,timo le za razmišljanje. 
Prav gotovo pa je, da naraščanju odsotnos1ti z 
dela zaradi bo,lezni botrujejo Itako subjektivni 
kot tudi objektivni vzroki in da smo zato cel
govorni v delovnih organizacijah, kot tudi 
zdravstveni delavci v zdravstvenih organiza
cijah. 
Nikakor ni namen tega sestavka, da črni člo
veka - delavca, ki je resnično bolan in je 
upravičen do uslug zdravstvene službe. Mi
slim, da tem dobrim delavcem marsikdaj po
svečamo celo premalo pozo,rnos.ti, bodisi da 
premalo ukrepamo za izboljšanje delovnih 
pogojev na delovnih mestih, ki so često vzrok 
za oboJenje, bodisi v zdravstvenih delo,vnih 
organizacijah, kjer se jih morda obravnava 
preveč na hitro in morda tudi ne dovolj hu
mano. 
»Boli 1ne vse ... !« 
Vemo, da nekateri izsiljujemo bolniški stalež 
na vse mog,·Jče zvijače in celo z izsiljevanjem. 
Zdravniku. ki obravnava tak primer, prav go
tovo ni lahko. Ali nekoga boli vse ali pa lo 
določen del človeške vsebine, zlasti če ni vid
nih zunanjih znakov ali simptomov, ki se jih 
da ugotoviti s strokovnimi analizami, potem 
ne preostane drugega, kot da zdravnik ver
jame, če pa je bolj energične narave, potem 
pacienta odslovi. Res pa je, da, če vprašate 
zdravnika, a,Ii lahko strokovno dokaže, da je 
nekdo simulant, vam. bo verjetno odgovo-ril, 
da mora za takšno ugotovitev izvesti <.!elo vr
sto dragih preizkusov, ki obenem časovno tn:.
jajo ,teden ah celo več dni. In, če je temu ta
ko (mislim, da zdravnikom lahko verjamemo), 
potem je vsakomur zagotovljeno vsaj teden 
dni bolniškega staleža. 
Najbolj »kora,jžni« pa celo grc,zijo zdravstve
nim delavcem, da jih bodo fizično obdelali, 
če jih ne daj,o v stalež. Predstavljajmo si, kako 
bi nam bil,o pri srcu, če bi bili na njihovem 
mestu. 
Ker je c::Hno, da imamo nekateri premalo de
lovne zavesti in da zaradi tega nastajajo. te
žave pri organizaciji dela, da se p::izna na pro
duktivnosti, da imamo veliko materialno sko
do zaradi odso·tnosti z dela, in to precej na 
račun neopravičenih izostankov, je bila pa 

sklepu OMR TOZD Usnjarna Vrhnika uvede
na kt0ntrola bolnikov na domu. Bili so že pri� 
meri razburjanj zaradi »vljudnostnega« obi„ 
ska kontrolorja. »Imam dokaz. da sem bolan, 
sa•j sem vendar v boilniškem staležu!« Verja
memo bolniku in zdravniku, toda ljudje i:;mo 
različni in marsikdo izmed nas smatra, da bo 
življenje teklo naprej in da delovna organi
zacija ne bo zašla v težave. če nas ni. Na
sprotno pa imamo primere, da nekateri, ki so 
resnično bolni, nočejo na bolovanje. 
So tudi primeri, ko ni potrebno opraviti ni
kakršnega obiska na domu, kajti »bolnik« ne 
meneč se, če ga vidi sodelavec, znanec ali 
prijatelj, opravlja različna opravila na p�lju, 
na domu, igra nogomet ali se ukvarja z drugo 
vrsto športa, ki ni priporočljiv za njegovo di
agnozo, pa tudi zabava na gasilski, lovski in 
drugi veselici jim ni odveč. Zakaj tako ko..: 
rajžno ponašanje? Preprosto zato, ker vec,o, 
da je s,olidarnost znancev, pa čeprav je po
vsem v nasprotju s stabilizacijskimi prizade
vanji, na njihovi strani in da ne bo nihče »za
špecaI«. Ce pa se vendarle zgodi, da kdo po
zabi na solidarnost, mu bomo že pokazali! 
Da bi vendarle vsaj nekoliko spravili odsot
nost z deia v normalne okvire, je potrebno 
tesno sodelovanje na relaciji bolnik, deiovna 
organizacija, zdravstvena del,ovna organizaci
ja. Zdravstveni delavec se mora odločati pr, 
svoji medicinski etiki, ko obravna-va paciente. 
Toda, kot nam praksa kaže, je večkrat tudi 
izigran, zato mu je naša pomoč dobrodošla. Ta 
pomoč pa nikakor ni v tem smislu, da bi mu 
prepovedali dajati ljudi na bo1ovanje. kot je 
bilo nekoč rečeno na enem izmed samounrav
n�h jeder v TOZD Usnjarna. šmatrno, pač pa 
da jih le opozarjamo na primere, kjer naj bo
do bolj pozorni oziroma na tiste posameznike, 
ki jih in tudi delovno organizacijo izigravajo 
ali pa se ne pridržavajo navodil za zdravlje
nje. 
Za izboljšanje stanja na področju zdravstve
nega varstva in boljše poznavanje na relaciji 
paJCient-zdravnik pa je neobhodno potrebno, 
da v okviru zdravstvenih enot, na področjih, 
kjer so lccirane naše TOZD, pooblastimo do
ločenega zdravnika, ki bo v okviru obsega del 
obratne ambulante pooblaščen tudi za priz
navanje bo.Jniškega sitaleža. To pa ne pomeni 
prepovedi proste izbire zdravnika, ki nam je 
po zakonu zagotovljena. Vs•akdo bo še v 
naprej lahko izbiral zdravnika po svoji želji, 
vendarle bo za priznavanje staleža pooblašče11 
le en zdravnik. S tem pa bo onemogočeno za
hajanje od enega zdravnika k drugemu, vse 
dotlej, dc-kler ne uspemo enega pretentaiti, 
da nas da v bolniški stalež. 
Razmišljajmo! 
Oddelkovodja je prejel telegram od delavca: 
»Do devetega sem na bolovanju!« 
Des-etega pa j.e menda pri nas izplačilo oseb
nega dohodka! Barometer odsotnosti nekje 
narašča po desetem v mesecu, najmanjši je 
običajno prav na dan izplačila OD? Zakoni
tost, ki ne zahteva odgovora. In še en zani, 
mtv dvogovor med delavcem: »Ce pustite, da 
delam v nočni izmeni, bom prekinil bolniški 
stalež, če ne dovolite ga bom nadaljeval!« 
Pri večini delavcev nočno de1o, ni zaželjeno. 
»V tem ,tednu je tvoja izmena v dopoldanskem 
času! Ce si bolan. nadaljuj z zdravljenjem, če 
si zdrav, mo,raš delati dopoldne!« 

Bolovanje se je nadaljevalo, ker želja »bolni
ka« ni bila uresničena! 

Pred, po in med prazniki prihajajo telegrami 
s podobno vsebino: 
»SBM NA BOLOV ANJU!« Samoupravna in
teresna skupnost za PTT promet kasira in 
ustvarja dohodek. 
Ce ne dobimo izrednega ali rednega dopusta, 
s1edi bolov,anje. !"?ede primeri, ki bi jim težko 
našli kraj. 
Cakalnice so nabito polne. Ko,ncentracija og,
ljikovega monoksida in drugih zdravju škod
ljivih plinov prekoračuje dovoljene meje. Irc� 
nija: če n:s� bolan, mo�·aš zbole1ti v čakalnici. 
Kako se šele počutijo tisti, ki so resnično bo
lani? 
Zdravstvenih delavcev primanjkuje. Cene 
storitvam se povečujejo iz dneva v dan. Ved-
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no večje so naše želje po kvalitetnih zdrav
stvenih uslugah. Prispevek iz OD za !lm1nci
rnnje zdravstvenega varstva oblikujemo z 
družbenimi dogovori in samoupravnimi spo-
1·azumi. Razkorak med zbl'anlmi sredstvi in 
izdatki je iz dneva v dan večji. Za povišanje 
prispevka oziroma kot temu lepo slovensko 
rečemo, participacijo zavarovanca k določe
nim zdl'avstvenim sto1itvam smo vsi pl'oti. 
Kaj naj tot·ej storimo? 
Zlvimo v samoupl'avni soclaUsti.čni drttžbi. S 
skupnimi napot·I in odločitvami 1·ojevamo po
dobo današnjega in jutrišnjega dne. Ali si
muliranje ne pomeni izkoriščanje človeka po 
človeku? Ce je temu tal<o. potem je povsem 
jasno, da temu ni mesta v naši sredini. Kot 
dobri delavci samoupl'avljavci vpbivajmo na 
naše sodelavce slmulante v smislu prep1·lče� 
vanja, da jim takšno početje ni v čast ln da 
s Lem škodijo kolektivu In celotni druY-ben� 
skupnosti. 
Nadzor bolnikov na domu resnično ni prijetna 
zadeva, še zlasti ne za tistega, ki je resnično 
bolan. Vpliva nezaupno in ponižujoče. Da pa 
je ta,kšen nadzor vendarle potreben tudi v da
našnjem času, pogojujejo nenaravnani posa
meznil<i, ki so jim še vedno v prvem planu 
zgolj njihovi osebni interesi. 

Razm lšlj aj mo ! 

P. P. 

Svet se bori 
proti škodljivo
stin1 kajenja ... 
kaj pa n1i? 
(nadaljevanje) 

UKREPI ZA PREPRECEVANJE KAJEN,fA 

l. Spremembe kadilsldh navad 

- Motivirati ljudi, da prenehajo kaditi. Kli
nike, ordinacije splošnih zd1·avnil<ov in infor
mativni letaki lahko pomagajo ljudem, ki 
sami žele prenehati s kajenjem. 
- Zmanjšanje količine dima: čeprav je mo(J 
preprečiti obolenja, ki jih povzl'oča l<ajcnje 
le s popolnim prenehanjem, moramo upošte
vati možnosti za zmanjšanje rizičnih laktor„ 
jev. Kadilcem. ki ne morejo povsem preneha
ti s kajenjem, lahko svetujemo, da: manj ka

dijo, manj inhalirajo, puščajo daljši ogorek, 
potegnejo manj dimov iz vsake cigarete, Jem
ljejo cigareto med posameznimi vdihi iz ust, 
Take nasvete glede spremembe kadilsldh na
vad bi lahko vsebovale vse cigaretne škatle in 
zavitki. 

- Zmanjšanje škodljivih sestavin tobačnega 
dima; v dimu so najbolj škodljivi l<akan, og
ljikov monoksid in nikotin. Katran vsebuje 
več karrcinogenov, od katerih so najpomemb
nejši pollciklični ogljil<ovi vodiki, pa tudi ni
trozamln in beta-naftilamln sta prisotna v 
manjših količinah. Dražeče snovi predstav
ljajo akrolein in dušikovi oksidi. Od kokard-, 
nogenov sta predvsem pomembna krezol ln 
fenol. Na več načinov je mogoče zmanjšati 
količino katrana in nikotina: s filtt·i, z raz
ličnimi vrstami tobaka, z boljšim !zgoreva
njem in z različnimi tehnološl�imi postopki 
pri izdelavi cigaret. Kadilci, ki ne morejo pre
nehati s kajenjem, na ta način sice1· zmanj
šajo nevarnost obolevanja, ne morejo pa se
veda povsem prepl'ečiti. 
V n,eka.terih d1·žavah ui·adno objavljajo anali
ze .testiranja cigaret glede na vsebnost ka
transkih snovi in nil<otina, ne pa tudi ogljiko
vega monoksida. Koristno bi bilo, če bl vse 
države uvedle redne analize različnih vrst ci
garet, tako da bi lahko potrošniki Izbirali med 
najmanj škodljivimi. 
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2. Vzgojni ukrepi 

Problem bi moral obsegati: 
- vzgojo zdravstvenega lcadra 
- vzgojo prebivalstva; učinkovite sisteme 
imajo v ZSSR In ZDA, kjer uporabljajo raz
lična komunikacijsl<a sredstva; 
- vzgojo otrok. Problem lcajenja bi mo1·al 
biti zajet v redno zdravstveno vzgojo. 

3. Zakonodaja v zvezi z bojem proti kajenju 

Predvsem je potrebno sprejeti ukrepe, l<I bi 
preprečevali mladim ljudem privajanje na 
kajenje (v nekaterih deželah kadi 40 1'/o mla
dine do 18. leta.) Nekaj držav je zaito prepo
vedalo prodajo cigaret osebam do 16. leta. V 
Bolgariji je prodaja p1·epovedana otrokom in 
mladoletnikom, prav tako v Koreji. V vset) 
deželah pa - zaradi velilcega števila prodaj� 
n�h avtomatov - ta ukrep ni bil učinkovit. 
Na splošno je možno reči, da večina držav ŠE) 
nl uveljavila zal<onsklh ukrepov, medtem ko 
so nekatere uveljavile predvsem ukrepe na 
področju reklamh'anja cigaret. Izmed 100 
držav, :.:a katere ima Svetovna zdravstvena 
organizacija (SZO) informacije, jih 70 nima 
nikake zakonodaje, medtem ko ima 30 pre
ostailh držav zakonodajne ukt·epe v zvezi s 
lcontrolo zlorabe kajenja. Nekatere dl'Žave pa 
celo podpirajo proizvodnjo tobaka, zlasti tam, 
kjet· jlm pomeni pomemben del narodnega 
dohodka. Na švedskem in Angliji so zdrav
stveni ,on:anl skupno z izdelovalci in uvozni
ki tobaka izdelali zakonik, ki se ulcvarja z re
klamiranjem kajenja. 
Glavne ovire za sprejemljive in uresničljive 
ulu·epe leže v koristih, ki jih imajo posamez
ne države od prodaje In izdelave tobaka ter 
od oglaševanja. Vprašanje je tudi, kakšen us
peh bi imela pl'epoved oglaševanja v avd[o„ 
vizualnih sredstvih, dokler takega ukrepa no 
bi poclvzele vse ali vsaj večina dežel. 

PREGLED UKREPOV IN ZAKONSKIH 
DOLOČ:IL V POSAMEZNIH DRZA VAH 

Mnogo držav je prepovedalo ali omejilo og
laševanje z avdiovizualnimi sredstvi (Argen
tina, Peru, Irska, Poljska, ZSSR, Italija, Bel
gija, Norveška, Švica, Nova Zelandija, Malta, 
Danska, Anglija - velja le za cigarete -, 

švedska in F'inska). Ponekod oo šli še naprej 
in prepovedali oglašanje na postajah različnih 
transportnih sredstev, v bolnicah, ustanovah 
za, mlade itd. Najdlje so šli v Slngapuru, kjer 
so s posebnim zakonom prepovedali vse ob
like oglašanja in vse možnost! tudi podrobno 
navedli. 
Nasprotno pa se lahko avdiovizualna sredstva 
uporabljajo za pozitivno orientirano zdl'av
stveno vzgo}o. Oddaje v tem smislu so bile 
na Poljskem, v Romuniji, na Malti, v Angliji 
in Holandiji. Prav tako so v šolske vzgojne 
programe nekaterih držav uvedli zdravstvena 
pi·edavanja o nevarnostih kajenj,a. 
Mnogo držav je uvedlo obvezna svarila na 
cigaretnih ovitkih oziroma na škatlah. V ZDA 
mora vsaka !llrntla ali ovitek cigaret nositi 
naslednje obvestilo: "'8varilo: zdravnik je 
ugotovil, da kajenje cigaret škoduje vašemu 
zdravju ... Natisnjeno mora biti jasno In vidno. 
Podobno svadlo ima Kanada, kjer mora biti 
poleg tega na škatli označena tudi količine, 
katrana in nikotina. Tudi prodajni avtomati 
morajo nositi enako svarilo. Podobne oznake 
morajo imeti še cigaretnj ovitki v Kostariki, 
Islandiji, Panaml. Pci-uju, Avstraliji, Italiji 
In AugLiji. V Angliji so poleg tega predlagali 
še lis.tek z informac!Jo, Id naj bi bil vložen v 
šl<atlo ali zavitek cigaret ln bi vseboval navo
dila za čim manj nevarni način kajenja in 
pa našteta obolenja v zvezi s kajenjem. 

PREPOVED KAJENJA 

Določene države so prepovedale kajenje v b:i
no dvoranah, gledališčih, javnih p110metnih 
sredstvih, šolah, delovnih mestih in bolniš-. 
nlcah. Tudi v uradih SZO so prepovedali ka
jenje. V ZSSR je lrnjenje prepovedano v vseh 
zdravstvenih ustanovah, šolah, na deloviščih 

In v številnih m·adlh. V Belgiji, na Ceškoslo
va�kem, Poljskem in Po1-tugalskem, v Romu
niji in Tu1·člji je kajenje prepovedano v šo
lah. JQar volja tudi za nckotere šole na šved
skem. Bolgarija, Poljslca, Romunija 1n Mehi
ka imajo našteta mesta, kjer je kajenje pre
povedano. 

Z A KL JU C K I  

Epidemiološke raziskave v številnih državah 
so pokazale, da je kajenje pomemben vzročni 
faktor pri pljučnem raku, kl'oničnem bronhi
tisu in emflzemu, ishemlčnem srčnem obole
nju In obstruktivnem obolenju periternega 
ožilja. Pokazale so tudi, da ima lrnjenje vlogo 
pri nastanku 1·aka na jeziku, v grlu ln poži
ralniku, na trebušni slinavki in mehurju; da 
je povezano z abortusom, mrtvot"Ojenhni ln 
obrojstno smrtnostjo ter z rano na želodcu in 
dvanajsterniku. 
Raziskave ,so potrdile prisot.nost karclnoge„ 
nov in cwaižcčnih snovi v katranu ciga1·etnega 
dima. Poznane šk,odljive komponente dima 
vključujejo katran, nll<0tin in ogljikov mo, 
noksld. VeHJko milijonov življenj je vsako leto 
prizadetih zaradi kajenja. 
V primerjavi z neznatnimi koristmi, ki jih 
nudi kajenje za lajšanje trenutkov slresnlh 
situacij, je šlcoda, ki jo povzroča, neprimerlji
vo večja. 
Nekatere države so v zadnjih letih napravilo 
velik napredek pri preprečevanju prel<omel'
nega kajenja. Po njih bi se morale zgledovat! 
ostale dežele. U91>ehi, ki so jih te države do
segle, op1·avičujejo zaupanje v izboljšanje sta
nja tudi pri ostalih državah, članicah SZO, ki 
bodo uvedle podobne ukrepe. Nekadilce je po
trebno zaščititi s prepovedjo kajenja ua jav
nih lu·ajih, kar ima kot stransko posledico še 
ta pozitiven učinek, da kadllcl manj kadijo 
In da postajajo vedno bolj o$veščeni glede 
šlrodljlvosti kajenja. 

P R I P O R O C I L A 23. I N 24. 
S KU PšCIN E S Z O  VLA D A M  IN 
Z D R A V ST V E N I M  O RGA N O M  

l. Kolikor predstavlja v določeni državi ka
jenje resen zdravstveni p1"0blem, je potrebno 
ustanoviti centralni komlte ali drug ustrezni 
mehanizem za koordinacijo in nad7Jor specifič
nih programov za kontrolo in prevencljo ka

jenja. 

2. Koordinirani program borbe proti lmje
nju, ki bi moral biti načrtovan dolgoročno, 
bi moral vsebovati naslednje cilje: 
- čim manj mladih ljudi naj prične kaditi 
in ti naj pt'l:čno s kajenjem čim kasneje. 
- čim več kadilcem je treba pomagati, da 

prenehajo kaditi, 
- tistim, ki ne morejo nehati, je treba po
magati da čim bolj zmanjšajo ekspozicijo 
škodljivim snovem v dimu. 

3. Vzgojna dejavnost naj se odvija v Msled
njih smernicah: 
- vzgoja proti kajenju mora postati del 
splošne zdravstvene vzgoje, 
- bolj kot neugodne učinke kajenja je treba 
poudairiti ugodne učinke nekajenja, 
- z zdravistveno vzgojo otrok je treba pri
četi doma in jih nato vzgajati sk>ozi vsa ob
dobja šolanja, 
- vsi zdravstveni profili ter učni kadri mo
rajo dobiti ustre2no vzgojo, 
- posebne vzgoje mo1·aj,o bHi deležne osebe, 
ki so najbolj pl'imerne za raztros in!orma
cij, 
- zdravstveni forumi morajo sodelovati s 
pedagoškim! pri izdelavi učnih programov v 
zvezi z škodljivostjo ltajenja kot pomemb
nega dela zdravstvenovzgojnih programov, 
- informacije o šk,odljivosti kajenja bi mo
rale biti vključene v programe medicino 
dela, 
-· poudari.ti je tt-eba pravice nekadilcev, zla
sti otrok in nosečih žena, da jih zaščitimo 
pred nehoteno ekspozicijo tobačnemu dimu. 
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4. Za različne ciljane skupine je treba načr
tovati različne vrste akcij. Posebno pozornost 
je potrebno posvetiti: 
- ženam: mlade žene in zlasti nosečnice je 
potrebno opoZJoriti na škodljiv,ost kajenja in 
jih pripravi!ti na aktivno vlogo, ki jo lahko 
imajo v boju proti kajenju; 
-- zdravstvenim delavcem: ti bi morali sami 
predstavljati vzgled in vpHvati na paciente, 
mlade ljudi in ogrožene skupine kadilcev ter 
sodelovati v zdravstvenih programih boja pro
ti kajenju. 

5. Zakonodajne oblasti je potrebno oskrbeti z 
informacijami o posledicah kajenja in o iz
kušnjah drugih držav. 
Zak,onodajni ukrepi bi morali imeti naslednje 
namene: 
- omejitev ali prepoved vseh oblik oglaše
vanja prodaje tobaka; 
- zahtevo podatkov o vsebnosti katrana, ni
kotina in ,ogjikovega monoksida za posamez
no cigareto na cigaretnih zavitkih ali škatlah; 
- zahtevati, da cigaretni, zavitki ali škatle no
sijo učinkovit•o ,svarilo škodljivosti kajenja; 
-- sprejeti način diferenciranega taks.iranja 
in tako omejiti kajenje cigaret z visokimi ko
ličinami katrana, nikotina in ogljikovega mo
noksida; 
- sprejeti obvezno povečanje taks in s tem 
zmanjšati potrošnjo cigaret; 
- preprečiti prodajo tobaka otrokom in mla
doletnikom; 
- preprečiti uporabo prodajnih avtomatov za 
tobačne izdelke tam, kjer jih lahko uporab
ljajo otroci in mladoletniki. 
Dodatni ukrepi so potrebni za zaščito mika
dilcev: 
-- prepoved kajenja v bofoišnicah in drugih 
zdra,vstvenih ustanovah; 
- sprejeti pravilnike za zaščito nekadilcev na 
delovnih mestih; 
- oskrbeti in razširiti prostore za nekadilce 
v javnih transportnih sredstvi!h, kjer kajenje 
ni prepovedano; 
- jasno določiti prostore za nekadilce, tako 
da so s,i vsi: porabniki na jasnem, da je ka}e
nje prepovedano; 
- zaščititi majhne otroke pred kadilci. 

6. V dejavnostih, ki naj pomagajo posamez
nikom, da prenehajo s lmijenjem, je bisitveno, 
da: 
- preskrbimo potrebna sredstva vsem zdrav
stvenim delavcem, ki delajo na tem področju, 
- ustanovimo klinike za opustitev kajenja. 

7. Raziskiovalna dejavnost na področju bojc1 
proti kajenju mora biti usmerjena v: 
- ugotavljanje socialnih, psiholoških in far
makoloških determinant kadilskih navad; 
- raziskavo mehanizmov, s katerimi sestavi
ne tobačnega dima učinkujejo; 
- ugotavljanje metod za načrtovanje in ob
časno ocenjevanje vzgojnih in informativnih 
dejavnosti v zvezi s kajenjem; 
- določitev velilmsti in narave pmblema ka
jenja, ugotavljanje odnosa javnosti do kaje� 
nja itd; 
- določitev stroškov, ki so v zvezi s kajenjem 
in njegovimi šlmdljivimi posledicami. Te šte
vilke bi morale predstavljati osnovo za načr
tovanje, ocenitev in financiranje programov 
za borbo proti kajenju. 

V i r i :  
Vsi podatki so vzeti iz publikacije SZO; Smo
king and its Effects on Health, Report of a 
WHO Expert Committee 

Technical . Report Series 568 

World Health Organization, Geneva 1975 

Prišli· odšli 
V mesecu juliju 1976 se je v Industriji usnja 
Vrhnika zaposlilo 48 delavcev, 63 delavcev pa 
je nehalo delati 

a) TOZD Usnjarna Vrhnika: 

prišli: 
Aleksander Istenič, Vojko Jakopič, Simon Je
raj, Milena Križaj, Alenka Kuzma, Drago 
Kužnik, Milan Lenarčič, Kristina Malavašič, 
Franc Marinčič, Igor Oj1steršek, Andrej Osred
kar, Cedo Pavlovic, Vladimir Ravniikar, Ciril 
Simončič, Marija Slavec, Darinka Tominc, .Ja-> 
nja Vintar 
s služenja v,o,jaškega 11oka sta se vrnila, Stane 
Malovrh in Rajko Miklavči:č, 

odšli: 
Mahmut Badic, Željko Grubic, Vojko Jakopič, 
Branko Jeram, Jelka Jernič, Zdenka Jurca, 
Gabrijela Kogovšek, Drago Kužnik, Milice>. 
Matkovi:c, Suada Nakic, Milojka Nikolic, Vo
jislav P.etrovic, Darinka Tominc, Janja Vin
tar, Gregor Železnik, Valerija Žibert, 

upokojeni: 
Anton Jurca in Ivan Kavčič, 
vojaški rok so šli služit: Zarif Emric, Bo,jan 
Ficko, Zlatk!o Mala-vašič, Vink!o Marinč, Anton 
Mesec, Marjan Nadlišek, Slavko Petkovšek, 
Josip Radeljak, Andrej Rode, Drag,o Švigelj; 

b) V delovni skupno,sti skupnih strokovnih 
služb s,e je zaposlila Cilka Jeglič, 
dela.ti je nehala Ivanka Mali, 
vojaški rok sta šla služit Miran Gostiša in Sta
ni1slav Mo,škon; 

c) TOZD Usnjarna Šmartno: 

prišli: 
Marija Avsec, Franc Fajdiga, Srečko Medved, 
Jože Plankar, Martja Privš·ek, Branko Raj
ner, Miha Savšek, Viktorija Sirk, Janez Sok
lič, Roman Vodenik, Metoda žitnik, 
s služenja vojaškega roka sta se vrnila Fnmc 
Ambrož in Branko Gvoznik, 

odšli: 
Anton Gorše, Dragica Kulwlja, Ivan Kurent, 
Nada Kutanjec, Bori•s Laharnar, Grazyna 

še en motiv s IV. tovariškega srečanja na 
Ulovki 

Lavrič, Ignac Paternoster, Majda Šimenc, Ka
ta šolaja, Leopold Štrus, Jelka Žnidaršič, 

vojaški rok so šli služit: Miro Avbelj, Anton 
Mrak, Lado Obolnar; 

d) TOZD Opekarna Vrhnika: 

prišli: O 

odšli: 
Anton Maček; 

e) TOZD Gradbeništvo Vrhnika: 

prišli: O 

odšli: 
Huso Hasific, Zuhdija Karajkovic, Zarif Mu
haremovic, Muharem Mujčic, Lsmet Murtic, 
Fikret ždralic, 

vojaški rok je šel služit Drag·oja Bunic; 

f) TOZD Tovarna usnja Šoštanj: 

prišli: 
Nevenka Bolha, Nada Borovnik, Salih čanic, 
Vilktor Drev, Drago Gostečnik, Mil,e Ilic, Vo-
jislav Ivanovic, Silvo Medved, Ivan Rožej, 
Ahmo šamovic, Drago Verdev, Drago Vrč
k,ovnik, Srečko Zacirkovnik, Ha,san Zečirnj, 
Marjan Upanc, 

odšli: 
Nevenka Bolha, Mevlud1n Kablic, Brigita Le
sk!ošek, Nedeljko Maksimovic, Lazo Popržan, 
Drago Potočnik, Omer Rizvic, Ivan Rožej, 
Asmo šahovic, Dušan Vladic; 

P. S.: 

Kot je razvidno, se navedeni podatki nana
šajo na delavce, ki so se zaposlili ali pa so 
z delom prenehali v TOZD Usnjarna Vrhnika, 
v de1ovni skupnosti skupnih strok,ovnih silužb 
na Vrhniki, v TOZD Opekarna in Gradbeništ
vo Vrhnika, v TOZD Usnjarna Šmartno in v 
TOZD Tovarna usnja Šoštanj, kljub večkrat
nim pr,ošnjam pa še vedno ne dobimo podat
lwv iz TOZD Maloprodajna mreža in TOZD 
Usnje-plast v Ljubljani. 
Da bi vsaj v bodoče lahlm objavljali komplet
ne podatke o tem, ponovno prosimo obe te
meljni organizaciji združenega dela, da poš
ljeta podatke do vsakega 10. v mesecu za pre
tekli mesec. 

J. B. 
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Upokojenke iz TOZD Usnjarna Vrhnika (od 
leve proti desni): Svete Marija, Kovač 
Marjanca, Krže Ivanka in Štirn Valentina 

(posnete,k je iz arhi7la) 

Rojstni dnevi upo
kojenih delavcev 
v mesecu 
septembru 1976 
a) TOZD Usnjarna Vrhnika: 

Miha Grom, 27. septembra, 53 let; Ciril Hren, 
22. septembra, 48 let; Franc Hren, 23. septem
bra, 73 let; Ivan Jurjevčič, l. septembra, 6?. 
let; Kar,el Kreuzer, 30. septembra, 86 let; Da-· 
niela Kunstelj, 22. septembra,, 6•6 let; Angela 
Lešnjak, l. septembra, 72 let; Marija Modri
jan, 3. septembra, 57 let; Jernej Novak, 12. 
septembra, 63 let; Marija Simnovčič, 26. s,2p
tembra, 66 let; Mihael Smrtnik, 25. septemb
ra,, 67 let; Blaž Turk, 7. sept€mbra, 77 let. 

b) TOZD Usnjarna Šmartno: 
Maks Banko, 68 let; Ivan Dolžan, 68 let; Milan 
Groznik, 66 let; Heda Kepa, 616 let; Ljudmile. 
Mrzel, 62 let. 

c) TOZD Opekarna Vrhnika: 
Matevž Krže, 82 let. 
d) Franc Žakelj, upokojeni delavec TOZD 
Gradbeništvo Vrhnika, pa je praznoval 63 let 
18. avgusta. 

Prisrčno slovo upokojenih članov kolektivn 
od sodelavcev 
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e) TOZD Tovarna usnja Šoštanj: 
Dominik Balant, 70 let; Mihael Berločnik, 61 
let, Maks Bizjak, 59 let; Ivanka Go,ričnik, 77 
let; Zora Hudovernik, 55 let; Franc Nahtigal, 
73 let; Marija Naraks, 64 let; Mihael Navod
nik, 6,8 let; Albin Pančur, 56 J.,et, Miha Plaznik, 
61 let; Ivan Pudgar, 62 let; Martin Rajšter, 68 
let; Mihael Vede, 74 let; Miha Videmšek, 57 
let. 

Vsem našim s>lavldencem iJskreno čestitamo in 
želimo še vrsto srečnih in zdravih Let. Tokrat 
veljaj10 naše posebne čestitke slavljencu Karlu 
Kreuzerju z Vrhnike za 86-letnico in Mate•vžu 
Kržetu z Vrhnike za 82-letnioc. 

Kolektiv 
Industrije usnja Vrhnika 

Upokojitve 
l. 

25. junija 1976 je prenehalo delovno razmEi:je 
zaradi invalidske upokojitve delavcu Harunu 
Esatiju, wjenemu 7. 11. 1944 v S. Slatini v 
Makedoniji, stanujočemu na Vrhniki, Stara 
cesta 7. 

Kot 18-leten fant se je 6. 9. 19,63 zaposliJ v To
varni usnja, Šmartno, kjer je delal do odhoda 
na služenje vojaškega roka 9. 9. 1965, po slu
ženju vojaškega Poka pa še od 17. 3. 19·67 do 
14. 4. 19•68, ko je bil na lastno željo prer,:ie
ščen v usnjarno na Vrhnilm, kjer je delal ,1aj
prej kot transportni delavec, pozneje pa kc.t 
delavec v skladišču gotovega usnja. 

2. 

Zaradi invalidske upokojitve je prenehalo de
lovno razmerje tudi delavcu Cirilu Hrenu, ro
jenemu 22. 9. 1928 v Topolu pri Cerknici, sta
nujočemu na Vrhniki, Gradišče 16. 

Zapc,:,len je bil v usnjarni na Vrhniki nd 11. 
12. 1950, pretežno v pomožni dejavnos,ti na 

delovnem mestu dovažalca premoga, vse do 
upokojitve 5. aprila 1976. 

3. 

Anton Jurca, rojen 10. 6. 1916 na Vrhniki, sfa
nujoč na Vrhniki, Cankarjev trg 2, se je od
lc·čil za upckojHev s l. julijem 1976. 
Kct ·skladiščnik gotovega usnja je bil zapos
len neprekinjeno od 6. 12. 1948. 

4. 

Za upokojit€v se je odločil tudi Ivan Kavčič, 
rojen 19. 2. 1925 v Crnem vrhu nad Idrijo, 
s,tanujcč v Verdu no,va hiša. 
Priiznana mu je bi>la invalidnost III. kategori
je, kot bo,r,ec NOV pred 8. 9. 1943 pa je imel 
pravico odločati o nadaljnji zaposlitvi s pol
nim delovnim čas.om na primernem delovnem 
me . .stu ali o upokojitvi:; odločil se je za upo
kojitev in ta1ko mu je prenehalo delovno raz
merje 1'6. jU'lija 1976. 
V usnjarni na Vrhniki je bil zaposlen od 15. 
11. 1951 v neposredni proizvodnji<, zadnjih ne
kaj .let pa kot pleskar v pomožni dejavno.siti. 

5. 

Ivanka Košir, rojena 8. 2. 1921 na Vrhniki, 
staintl!joča na Vrhniki, Na KHsu 27, je nehala 
de1lati zaradi upokojitve l. aprila 1976. 
Zaposlena je bila v usnjarni na Vrhniki od l. 
8. 1955 na raznih delovnih mestih. 

6. 

Jožetu Podobniku, rojenemu 13. 3. 1913 v Sta
ri Os•elici pri Škofji Loki, stanujočemu na 
Vrhniki, Pot v Močilnik 8, je prenehalo de
lovno razmerje zaradi upokojitve l. avgusta 
1976. 
V usnjarni na Vrhniki je delal od 26. 4. 1955 
de upokojitve - na raznih delovnih mestih, 
nazadnje kot sorter v usnjarni. 

7. 

Valentin šurca, roden 5. 2. 1924 na Vrhniki. 
stanujoč na Vrhniki, Idrijska 49, zapmlen od, 
16. 9. 1952 v usnjarni na Vrhnilki, se je s l. 
januarjem 1976 odločil za upokojiitev, ker mu 
kot borcu NOV pred 8. 9. 1943 pripada pokoj
nina po 35 letih. pokojninske dobe. 
Kljub upokoj·ttvi je zaprosil še za nadaljnjo 
zaposlitev, katero mu je cdobrH odbor za 
medsebojna razmerja za nedoJ.o,čen čas, in S·i
cer na delovnem mestu sorterja kož v usnjar
ni. 
In kaj naj ob ,tej priliki izrečemo našim upo
kojenim delavcem; saj je težko najti primer
ne besede, s katerimi bi se jim radi zahvalili 
za njihovo dolgoletno vestno delo, s katerim 
so prispevali za dobrobi.t in r,arzcvet de1o•vne 
organizacije! 
Predvsem se jim za njihov prispevek k raz
vc1ju de,Jo,vne organizacije toplo zahvaljuje
mo, želimo jim še vrsto zdravih in srečnih 
let v pokoju ter kličemo na ves12lo, vsakoletno 
snidenje vseh naših upokojenih delavcev! 
Srečno! 

Kolektiv 
Industrije usnja Vrhnika 

Naš portret 
ANTON ZAVRL 

Srečala sva s,e na delovnem mestu in nemalo 
presenečen je bil, ko sem ga, pobaral, če ima 
pri ,sebi kakšno od svojih slik - ja, za kaj 
pa vam bo, je odgovori!!. Ko sem mu razložil, 
da jo rabim za »Naš pcl'tret«, je pripomnil -
zakaj pa ravno jaz. Skromen in delaven kot 
je, nam bo najprej povedail nekaj o sebi: 
Rojen sem bil 21. 10. 1942 v Cerovici, kjer 
sedaj gradim tudi novo hišo. Po končani os
novni šoli sem imel dokaj skmmno izbiro pc
kilica. Zelo me je veselila mehanil,rn in tudi 
finomehanika, vendar bi bil za takšen poklic 
vezan na vožnjo z vlakom v Ljubljano. Na 
predlog mojega, tovariša, naj grem za usnjar
ja, sem predlog delno sprejel; a že je bilo pre-
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Anton Zavrl 

pozno, takoj sem bil spr,ejet za vajenca in 30. 
7. 1957 sem napravil tudi prve korake v us
njarstvu. Po končanem šolanju sem delal slrn
raj po V1seh de,lovnih mestih v usnjarni in po 
odsluženju kadrovskega Doka prisital v dode
lavi, kjer sem še danes. Marstkaj ,se je sp;.·e
menilo v teh 19 le,tih, tako v pogledu tehno
logije kakor tudi pogojih dela. Mladi sploh ne 
znajo ceniti današnje pogoje dela glede na 
prejšnje. Disciplina, delovna morala in zavest 
so po mojem mnenju celo padli napram :;ta,ri 
generaciji, pri tem pa mi:slim, da se vsak za
veda preveč svojrh pravic, premalo pa svojih 
dolžnosti. 

Kako se počutite na delovnem mestu? 

Na mojem delovnem mestu se počutim dobro, 
predvs-em zaradi dobrih tovariških odnosov. ki 
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so še kako potrebni v tr<oizmenskem delu. Po-, 
grešam le kakšen razgovor alii ,str,okovno pre
davanje tovarišev, ki hodijo v tujino in vi
dijo ogromno novitet, vendar, če samo prebe
reš por,očilo o potovanju, se ti vsili vtis, da 
bi rad še vedno kaj vprašal. 

Kaj bi vse storili, če bi imeli oblast vsaj 24 
ur? 

Ce bi imel v rokah oblast 24 ur, bi prvo do
polnil notranje akte, tako da bi v primeru ne
opravičenih izostankov bil tisti občutnej,e pri
krajšan pri osebnem dohodku, za:13tril izhod.:i 
med delovnim časom, prav tako pa predčasno 
zapuščanje delovnega mesta. Treba br bilo na
rediti prve korake za zmanjšanje kajenja med 
delovnim časom, predvsem pri mlajših. Vsq 
ves•tne ljudi bi razporedil na odgovornejša de
lovna mesita,, mlajšim dal možnost napredova
nja na bolje plačano delovno mesto, tiste, ki 
ne kažejo ambicij do poštenega dela, pa pu;,til 
na repu manj odgovornih delovnih mest. V 
zimskem času bi organiziral ·iozobraževanje v 
okviru TOZD in tako dobil ,talente, ki bi si 
z boljšim vpogledom na potek proizvodnje 
pridobili boJjša delovna mesta, s tem pa po
stali odgovornejši člen v verigi proizvodnje. 
Tudi sam še hrepenim po dodatnem izobraže
vanju in sem mnenja, da bi ,se nas našlo vsaj 
nekaj, ki bi lahko naši TOZD nudili tudi v 
strokovnem pogledu precej več. Vseeno pa 
optimistično gledam jutrišnji dan, kljub tem-. 
nim in svetlim trenutkom v usnjarstvu, saj na 
kraju vsega skupaj nastaja zgodba, ki jo pišo 
življenje na mojem delovnem mestu in v us� 
njarstvu. 

Pisma vojakov 
Po dolgem premoru se vam zopet javljam. 
Najprej se vam zahvaljujem za Usnjarja, ki 
ga redno pr,ebiram do poslednje strani. Vo
jaški dnevi mi kar hitro minevajo. Obuke je 
že konec; kot pravijo v vojski, kar je bilo 
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hudega, je že mimo. Rekruti so ,tudi že prišli; 
ti nas bodo zamenjavali na vsakodnevnih 
doožnostih. '11oliko mojega vojaškega življenja. 
Kot sem lahko prebiral v Usnjarju, naš ko-, 
lektiv pridno prihaja novim uspehom napro
ti in se srečuje z nemalo prob1emi,, katerih 
žal nikjer ne zmanjka. Top1o vas pozdrav
ljam in želim ce1o,tnemu kolektivu še •,eliko 
delovnih uspehov. 
Edvard 

Najprej vas vse toplo pozdravljam in se vam 
zahvaljujem za redno pošiljanje Usnjarja. 
Vsak mesec ga nestrpno pričakujem. Iz njega 
zvem vse, kar se dogaja v našem kolektivu. 
Sporočam vam, da sem pred kratkim ,odšel v 
»prekomando« v Banjaluko. Tudi tu sem ga
silec. Tu bom preživel drugo polo,vico vo,jaš
kega roka. 
Vas prisrčno pozdravlja in vam želi še naprej 
obilo delovnih uspehov. 
Moj novi naslov: 
Umek Milan, V. P. 5965, 78002 Banja1,uka 

Oglašam se vam iz mesta Brčko, kjer služim 
vojaški rok. Zahva�jujem se vam za list Us
njar, saj je to edini kontakt s podjetjem in 
vas prosim, da mi ga pošiljate naprej. Po
zdravljam svoje sodelavce iz ključavničarskEf 
delavnice in obenem čestitam celotnemu ko
lektivu za 30. obletnico uspešnega poslovanja. 
Tovariški pozdrav! 
Rok Kogovšek, V. P. 4041/19-3, 75300 Brčko 

Javljam se iz Zajičara, gde je veoma lepo 
vreme i priroda. Puno pozdrava svima, koji E,u 
zaposleni u Industriji usnja Vrhnika,. 
Emrič Zarif, V. P. 6002, 19002 Zajičar 

Molim vas, da ,ovo piosmo uvedete v 'Usnjar 
i da mi p,ošaljete Usnjarja, kad bude moje 
pismo u Usnjarju. 
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In memor1am 
Zopet je posegla smrt v vrste naših upoko
jenih delavcev. 
Po do,lgi in hudi bolezni je umrl 21. juliJa 
Franc Boh, mj.en 26. 9. 1909 z Drenovega gri
ča. 
V Industriji usnja Vrhnika je bil zaposlen r:d 
22. 7. 1947 do upokojitve 3. 10. 1969. 
Družini in svojcem pokojnega izrekamo naše, 
iskreno sožalje! 
Kolektiv 
Industrije usnja Vrhnika 

Franc Boh 

Nada Štirn 

V spomin 
O, da sem list zeleni na večnem dreves·u lj11d.i, 
o, da bi mogel na njem zeleneti. šumeti, 
v vejah gnezditi kot ptič gnezdi!· 
O, da bi mogel z njimi živeti! 

Štirn Nada, roj, 28. 2. 1925 

Draga Nada! 
Globoko nas je pretresla vest, da s� za vedno 
odšla, da si zapustila svoje domače in nas -
sodelavce. 
Toda bolečina ne mine in spo:nin še dolgo 
ostane. 
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Nada, ti si odšla, toda sadovi tvojega trdega 
in vestnega 16-letnega dela so ostaH med na
mi. Imela si odgovorno na1ogo - delo bla
gajničarke, ki si ga opravljala v svoje in iiaše 
zadovoljstvo. 
Poleg tega s,i bila tudi žena in mah. Takoj 
po NOB si si z vso mladostno zagnanos,tjo 
ustvarila družino in, čeprav v slabih življenj
skih pogojih, sta ;. možem v mislih že gradila 
nov, topel in prijeten dom. A usoda je hotela 
drugače. Najprej ti je bolezen priklenila na 
po-steljo moža. Z močno voljo -sta premagala 
tudi to oviro, saj se je zdra,vje tvojega živ
ljenj,skega sopotnika izboljšalo. In ·spet se va
ma! j-e zdela življenjska pot lažja. Toda ne za 
dolgo! Ponovno te je zadel hud udarec, izgu
bila si del sebe, sm1,t ti je vzela sina. Nisi 
podlegla bol-ečini. še si vztrajala. S ponovnim 
upom v lepše življenje si se :zJ družino lotila 
dela in zgradili ste lep dom. In kot da vse 
trpljenje do sedaj še ni bilo dovolj kruto, je 
bolezen zahtevala še tebe. Kljub hudi I.Jolezni 
in proti volji zdravnikov si želela prihajati 
na d_e1o·. Spominjamo se tvojih besed: »Saj 
lahko delam,« toda tvoj obra·z je izdajal bo
lečino in trpljenje, a hkrati voljo do življenja. 
Ni potrebno veliko besed, da bi izrazili tvojo 
bolečino·. To vemo le tilSti, ki smo te poznali, 
delali s teboj, in tisti, ki smo te s težkim 
srcem spremljali na tvoji zadnji poiti. 
Ko smo sitaili ob tvojem grobu, smo s-e zave
dali, da smo ir.1:gubili dobro sodelavko, borko 
za svobodo, naša 00 ZK pa vzornega komu
nista, in zmanjkalo nam j-e besed, čUitili smo 
le topo bolečino. 
Hvala ti za vse! 
Kol.ektiv TOZD -IGRAD-

Slovo od sodelavca 
Franca Primožiča 
Ni še dolgo tega, kar smo ga srečevali v Šo
štanju, saj je rad prihajal v kraj, kjer je dol
ga leta trdo dela.l. Vedno, kadar je prišel, se 
je oglasil pri vratarju, se zanimal, kako na
preduje delo pri montaži nove energetske po
staje in se vračal domov na Mali vrh z ve
seljem, saj ga je v hiši, ki si jo je zgradil, ča
kala njego-va družina in mati. 
Rodil se je 29. 3. 1925. 1eta v šmadnem ob 
Paki. Pred zapor3litvijo v Tovarni! usnja v 
Šoštanju je bil neizprosen boj v partizanskih 
vrstah. Delal je v kotlarni v začetku kot pre
mogar, pozneje pa je napredoval v kurjača 
do invalidske upokojitve. V letih po vojni je 
njegovo delo občudoval vsak, ki ga, j-e poznal, 
saj je dosegal nadpovprečne rezultate. Prvi 
petletni paln je izpolnil v dveh le,tih in pol, 
zato je bil proglašen za večkraitnega udarni
ka in dobil visoko odlikovanje dela. Tudi si
cer je bil Primožič vsestransko prizadeven, 

Franc Primožič 

saj je bil vsepovsod cenj-en kot dober tovai'iš. 
Vsakomur je rad pomagal in malo je hiš tam, 
kj.er je bil doma, ki ne bi bile zgrajene z nje
govo pomočjo. V Silužbo je hodil večinoma 
peš po pobočjih Paških vrhov, kar pomeni 
okrog 3 ure hoda v eno stran. 
Na delovnem mes,tu je s :svoj·tm zgledom po
magal pri izobra,ževanju naših najboljših ka
drov na področju energetike. Vedno se je tru
dil za njen naipredek. Skratka, bil je izredno 
delaven tako na delovnem mestu kakor tudi 
povsod drugod. Aktivno je sodeLoval v sindi
katu in ZB, pri vsaki delovni a,kciji v TUŠ 
in na Domu na Slemenu. 
Invalidsko je bil upokojen dne 30. 7. 1974, 
vendar ta počiltek ni trajal dolgo časa, saj ga 
je kruta bolezen kaj kmalu premagala. 
Na njegovi zadnji poti, dne 17. 4. 1976, ga je 
pospremi1o veliko število prijateljev, znancev, 
sorodnikov ter sodelavcev. Crna zastava, raz
obešena na pročelju tovarne, mu je plapolala 
v zadnji pozdrav, mi vsi pa, ki smo ga pozna
li, vemo, da ga bomo vedno nosili v spominu 
kot še vedno našega. 
G. A. 

Zahvala 
Ob smrti dragega moža. ter očeta Franca Boha 
s,e iskreno zahvaljujemo vašemu kolektivu za 
darovani venec ter za vse prejete Usnjarje, 
ki jih je pokojni z veseljem prebiral vse do 
zadnjega. 
Zahvaljujemo se tudi za vsa povabila na vaše 
prireditve in proslave, katerih pa se z·adnja 
lerta zaradi bolezni ni mogel udeležiti. 
V upanju, da nam boste Usnjar še naprej ta
ko zvesto pošilja,Ii, se vam lepo zahvaljuje
mo! 
žena Kati, o.troci z družinami! 
in drugi sorodniki 

Pismo 
mladih brigadirjev 
Kožbana, 2. 8. 1976 

SPOŠTOVANI! 

Oglašamo se z mladinske delovne akcije Kož
bana 76 in vsem delovnim ljudem vaše de
lovne organizacije pošiljamo tople brigadirske 
pozdrave. 
Prav z vašo finančno pomočjo se je te repub
liške mladinske delovne akcije lahko udele
žila tudi vrhniška brigada Ivan Cankar. Poleg 
mladih iz Vrhnike jo sestavljajo tudi mladin
ci iz OK ZSMS Kočevje, Domžale in Logatec. 
Nosilec pa je naša OK ZSMS. 
Brigada ima štirideset brigadirjev, ki so raz
deljeni v tri delovne :skupine. �omandant 
brigade je ·tov. Gutnik Slavko. Najvišji organ 
samoupravljanja je brigadna konferenca. V 
brigadi pa obstaja tudi aktiv ZK. Naselje je 
v vasri Bridice pri Kožbani v Go·riških Brdih. 
Nad vhodom v naselje visi napis: »Mi gradi
mo vodovod, vodovod gradi nas!« Naše delo je 
torej izkop jarkov za vodovod, ki bo nova in 
zel-o pomembna pridobiltev za prebivalce v va
seh Brdice, Nozo, Kožbana in v še nekaterih 
drugih manjših zaselkih, skozi katere bo ste
kel vodovod. 
Sedaj delamo na odseku Nozno, ki je oddaljen 
od tabora dobrih štirideset minut hoda. Pot 
je strma in zelo naporna. Ker z delom pdč
nemo že ob šestih, vstajamo ob štir•ih zjutraj. 
Vstajanju sledi jutranja telovadba, nato umi
vanje in končno težko pričakJOvani zajitrk. 
Vsako jutro in vsak večer je zbor z dviganjem 
in spuščanjem za·S1tave. Delamo osem ur. Tudi 
popoldan je -izraba časa organizirana. Vsak 
drugi dan so na programu predavanja iz 
družbenopolitičnih dogajanj v naši družbi, 
ostali dnevi so namenjeni interesnim dejav
nostim. Tu prednjačijo razna športna tekmo
vanja. Zelo uspel je obrambni dan, kjer so na
ši brigadirji zasedli vsa prva mesta. Za nami 
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je prva dekada in ugotovili smo, da smo v tem 
obdobju dosegli 178,06 �/o norm.o in tako pri
dobili naziv »udarna brigada«. 
Z domačini se dobro razumemo, saj so to pre
p11osti in skromni ljudje. Tudi kulrturni :i:;,:o
grami ob tabornem ognju z njimi so pnv pri
jetni. Ob nedeljah so dela prosti dnevi in te
daj se za vse brigadirje organizirajo izleti. 
Tako smo prisostvovali pr,oslavi v Dražgošah, 
ogledali smo si škocjansko jamo in Lipico, eno 
nedeljo pa smo preživeli ,ob morju. 
življenje v brigadi pa je prijetno predvsem 
zaradi velikega tovarištva, številnih novih pri
jateljstev, ki se tu sklepajo; pomembno je za 
krepitev bra:ts,tva in enotnosti med mladimi 
iz raznih krajev domovine in kar je najpo
membnejše, je velika, šola samoupravljanja 
za vsakega mladega človeka. Zato si zel:o že
limo, da bi bilo naslednje lerto veliko večje za
nimanje za vsključitev v katerokoli delovno 
akcijo, ,saj jih je tudi v Sloveniji iz leta v lebo 
več. 
Zahvaljujemo se vam za izkazano pomoč, ce-

,, lotnemu delovnemu kolektivu pa želimo kar 
največ delovnih uspehov! 
BRIGADIRSKI ZDRAVO 
Predsednik brigadne konference 
Dragica Pečar in vsi brigadirji brigade 
»Ivan Cankar« 

»Tvoja kri rešuje življenja!« 

HOte:J - MA!:::STOS.0 

LIPICA 

Kri za življenje 
Solidarnost je človekova vrlina, prisc,tna ved
no, kadar je potrebno pomagati nekomu ki je 
v stiski, pa čeprav ga ne po.znamo. Pokažemo 
jo na več načinov. 
Ko je letos potres prizadejal ogromno mate
rialno šlmdo na Tolminskem, smo z enodnev
nim delom pripomogli k delni odpravi posle
dic. Za nami so tudi solida,rnostne pomoči 
Kozjanskemu in soHdarnostnemu skladu za 
odpravo posledic elementarnih nesreč. 
Ena cd najhumanejših pomoči č1oveku v ne
sreči pa je nedvomno krvodajalska akcija. 
Kri, ki jo podarijo krvodajalci, rešuje na ti
soče življenj. Tega se v kolek!tivu TOZD To
varna usnja š,oštanj zaveda precej ljudi. 
Ob odvzemu krvi v Šoštanju, dne 16. 8. 1976, je 
bilo iz našega podjetja 32 darovalcev. Vsi ,ti
sti, ki na ta dan niso prišli na vrnto, bodo lah
ko ,to storili v mesecu septembru 1976, ko bo 
vsak četrtek odpeljal komnibus v bolnišnico 
Slovenj Gradec. 
KRVODAJALCI TOVARNE USNJA 
ŠOŠTANJ 
na dan 6. 8. 1976 
Berdnik Slavica, Brišnik Ivan, Leskošek Ivan, 
Kloren Stane, Plamberger Vera, Skornšek 
Tončka, Virbnik Milan, Drev Marija,, Starče
vič Petar, Meh Štefka, Gostečniik Drago, Mevc 
Matilda, šmigoc Ivanka, Bračun Ana, Krivec 
Nada, Skornšek Stanko, Pečnik Anica, Skorn
šek Nada, Navodnik Hedvika, K,očevar Zora, 
Urbanc Jože, Pudgar Angela, Kahrimanovič 
Hajrudin, Suljkanovič Rasim, Lukner Anica, 
Zager Berta, Vidakovič Dušanka, Cikojevfč 
Nevenko, Mazej Drago, Gregorc Ana, Penšek 
Manica,, Kavnik Cvetka. 
Vsem darovalcem, vodstvu podjetja in sindi-, 
katu Tovarne usnja Šoštanj se občinski cd
bor Rdečega križa Slovenije Velenje zahva
ljuj,e za to humano akcijo. 
G. A. 
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Novi predpisi 
s področja pro
m.etne varnosti 
Na podlagi zakona o varnosti cestega pro
meta (Ur. l. SRS, št. 24i75) in zakona o re
publiških upravnih organih (Ur. l. SRS, št. 39/ 
74) je republiški sekretar za notranje z•adeve 
izdal: 

l. Pravilnik o pravilih cestnega prometa 
2. Pravilnik o tehničnih pregledih mortornih 
vozil in priklopnih vozil ter kmetijskih trak
torjev in traktorskih prikolic 
3. Pravilnik o voznikih inštruktorjih 

4. Pmvilnik 10 avtošolah in o tablicah za oz
načevanje vozil, na katerih se kandidati za 
voznike učijo voziti 
5. Pravilnik o zdravstveni!h pregledih vozni
kov motornih vozil in kmetijskih traktorjev in 
o izdajanju zdravniških spričeva� 

Glede na to, da se tudi mi vsakodnevno sre
čujemo z drugimi udeleženci v javnem pro
metu in da ise marsikdaj upravičeno ali še več
krat neupravičeno razburjamo in se vroče
krvno obsipavamo z bogato zakladnico :;-kul
turnih« izrazov zaradi določenih prekrškov, 
izsiljevanj, zahtev za plačilo mandatnih 
kazni, na razpravah pri s·odnikih za prekrške 
itd., objavrjamo v celoti 

PRAVILNIK O P RAVILIH 
CES TNEGA P R O M ETA 

l. SPLOŠNA D OLOČBA 

l. člen 

S tem praviilni!kom se natančneje določajo 
prometna pravila, ki so predpisana v zakonu 
o temeljih varnosti cestnega prometa (Uradni 
Hst SFRJ, št. 17/74) in v zakonu o varnosti 
cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 24/75). 

II. PROMETNA PRAVILA 

l. Vožnja z vozili po cesti 

2. člen 

Na cesti, na kateri sfa dva ali več prometnih 
pasov za promet vozil v isti smeri, zaznamo
vanih z označbami na vozišču, morajo vozila 
vozi!ti po sredini zaznamovanega prometnega 
pasu. 
Voznik sme zapeljati z vozilom z enega za
znamovanega prometnega pasu na drugega 
oziroma iz ene kolone vozil v drugo le, če s 
tem ne ogroža ali ne ovira drugih udeležencev 
v prometu. 

3. člen 

Voznik ne sme zapeljati nazaj na nepregledno 
križišče, na prehod za pešce. Cez železniško 
progo, iz neprednostne ceste na prednosrtno 
cesto, na vrhu klanca ali na ovinku z neza
dostno vidljivostjo. 

4. člen 

Voznilki koles z motrnrjem, kolesarji, jezdeci 
in pešci smejo, če ni zanje posebne .s.t,"ze, 
uporabljati največ 1 m širok del vozišča, ra
čunano od roba vozišča. 
Kjer so na vozišču ali na drugih prometnih 
površinah posebej zaznamovani kolesarski pa
sovi, morajo vozniki koles z motorjem in ko
lesi voziti po teh pasovih. 

2. Hitrost 

5. člen 

Voznik mora zmanjšati hitrost toliko, da se 
po potrebi lahko pravočasno ustavi pr,ed ne
preglednimi deli ceste, kot tudi, če je promet 
otežen, zlasti pa: 
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l. ko pripelje do kraja, kjer j.e postavljen po
seben znak ali drugo opozorilo, s katerim je 
označeno ustavljeno vozilo; 
2. pred prehodom za pešce; 

3. na delih cesite, po kateri hodi veliko peš
cev, še posebej, če so na cesti ali ob cesti 
otroci; 

4. na ostrih in nepreglednih ovinkih; 

5. na zoženih delih ceste; 
6. na delih ceste z velikim vzdolžnim nagi-

• bom; 

7. ko se približuje nepreglednemu vrhu klan
oa; 

8. ko prehiteva ali srečava kolono pešcev ali 
vozi mimo nje; 

9. ko prehiiteva ali srečava vprežna vozila, ži
vino ali jezdece a,li vozi mimo njih; 
10. če je vozišče pokrito s snegom, ledom, vo
do, listjem, blatom ali s čim drugim in je za� 
radi tega spolzko; 

11. na nepreglednih križiščih; 

12. kjer se izvadajo dela na cesrti; 
13. ob prehitevanju ali srečavanju vozil iz
rednih dimenzij ali v,ozil s tiovo-rom izrednih 
dimenzij; 

14 če je vidljivost občutno zmanjšana. 

6. člen 

Voznik, ki namerava znatno zmanjšati hitrost 
motorneg,a vozila, mora svoj. namen, razen ob 
neposredni nevarnosti, naznaniti tako·, da ne
kajkrat zaporedoma pritisne na delovno za
voro. 

3. Promet na križišču 

7. člen 

Voznik, ki se z vozilom približuje križišču, na 
katerem promet ni posebej urejen s svetlob
nimi prometnimi znaki ali z znaki, ki jih da
je pooblaščena uradna oseba, ,s·e mora pre
pričalti, če je cesta·, na katero zavija prosta in 
po potrebi zmanjšati hitrost ali vozilo vsta
viti. 

4. Hrup 

8. člen 

Voznik ne sme z vozilom na motorni pogon 
povzročati nepotrebnega hrupa in zlasti ne 
sme: 
l. brez potrebe pustiti motoi,ja v teku, kadar 
vozilo stoji; 
2. močno dodajati plina motorju, kadar vozilo 
stoji, ali sunkovito speljavati z močnim doda
janjem plina; 
3. pustiti motorja v teku, kadar VO!Zilo s.toji 
pred zaprtim cestnim prehodom čez želerzni
ško progo; 
4. voziti v ovinkih in pri zaviranju v križi
ščih s premočnim pospeškom ali brez pOltrebe 
premočno zavirati; 
5. preglasno zapirati vrat ali pokrova pr-tljaž
nika in motorja vozila. 

5. Ustavljanje in parkiranje 

9. člen 

Ce je vozilo ustavljeno ali parkirano vzpored
no z vzdolžno osjo ceste, mora stati tako, da 
kolesa niso oddaljena več kot 0,30 m od roba 
vozišča. 
Na prometnih površinah, namenjenih za 
ustavljanje in parkiranje v,ozil, na katerih je 
z označbami na vozišču določen prostor za 
vsako posamezno vozilo, sme voznik ustaviti 
oz. parkirruti vozilo samo na takem prostoru 
in tako, kot določajo označbe. 
Pri ustavlj,anju ali parkiranju morn pustiti 
voznik med svojim vozilom in v,ozi1om, ki je 
bilo prej ustavljeno ali parkirano, dovolj pro
srtora, da se lahko to v,ozilo znova vključi v 
promet. 

Pri ustavljanju in parkiranju in ko namerava 
odpeljati, se mora voznik prepričati, če to 
lahko srtori, ne da bi povzročil šroodo na tujem 
premoženju. 

Pravila cestnega prometa veljajo tudi za 
voznike viličarjev 

10. člen 

Da se motorno vozilo ne bi ·samo premaknilo 
s kr-ada, na katerem je bHo puščeno·, rr>ora 
voznik ukreniti naslednje: 

l. prestaviti ročico menjalnika v ustrezni pre
nos in po potrebi pritegnHi parkirno zavoro; 

2. obrniti sprednja kolesa vozila, ki je ostal,o 
na cesti z vzdolžnim nagibom in sicer µroti 
robu vozišfa - če je obstal z vozilom na klan
cu navzdol, oziroma proti sredini vozišča ·-- če 
je obstal z vozilom na klancu navkreber; 

3. podložiti klinaste podložke pod ustrezna 
kolesa, če pusti na cesti z vzdolžnim nagibom 
vozil-o, ki mora po predpisih imeti take pod
ložke. 
M otorno vozilo je puščeno na cesti v smislu 
prejšnjega odstavka, kadar ga voznik parkira 
in zapusti tako, da ne more imeti nad njim 
neposrednega nadzorstva, in kadar voznj;k 
ustavi vozilo na cesti, da bi popravil okvaro. 

11. člen 

Da ne bi kdo nepoklican uporabil mO!tornega 
vozila za vožnjo, mora voznik, ki zapusti mo
torno vozilo talm, da nad njim ne more imeti 
nepo,srednega nadzorstva, ukreniti nas,led
nje: 

l. ustavi,ti motor in vzeti s seboj ključ za za
gon motorja; 

2. na vozilu, za katero je predp1sano, da mora 
imeti napravo, ki varuje vozil-o pred tatvino, 
postav�ti to napravo v položa,j, iki preprečuje 
premikanje vozila; 
3. zapreti vsa okna na vozilu; 

4. zakleniti ključavnice na vratih in pokrovih 
vozila in njihove ključe vzeti s seboj. 

12. člen 

Znak, s katerim se označuje na vozišču ustav
ljeno mOltorno vozilo, mora biti posrtavljen v 
pokončnem položaju, pravokotno nai vzdolžno 
os ceste, na razdalji do 1 m od roba vozišča 
in najmanj 50 m za ustavljenim vozilom. 

6. Vleka vozil 

13. člen 

Ra,zdalja med vlečnim motornim vozi1om in z 
vrvjo vlečenim motornim vozilom mora zna
šati 3 do 5 m, razdalja med vlečnim motornim 
vozilom in drugim vlečnim mort:ornim vozi
lom pa je lahko tudi manjša od 3 m, vendar 
ne manjša od 2 metrov. 

14. člen 

Ce se vozilo na motorni pogon vleče z vrvjo 
ali s to,go zvezo (drogom), mora tisti, ki upo
ravlja vlečeno vozilo, imeti vozniško dovo
ljenje za vožnj,o mo,tornih vozil ti:srte katego
rije, kateri pripada vlečeno vozilo. 
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Kljub prometnim pravilom je kdaj pa kdaj 
potrebno sodelovanje miličnika 

"l. Promet vozil na motorni pogon 

15. člen 

Posebno predelani vprežni voz, ki ga po cesti 
vleče kmetijski traktor, mora imeti, kolesa s 
pnevmartikami in na zadnji strani dve rdeči 
luči za označevanje vozila, dva smerna kazal
ca in dva odsevnikn (ka�adicptra), nameščene 
po predpisih, ki veljajo za priklopna vozila. 
Vprežni voz iz prejšnjega .odsrtavka mora biti 
pripet h kmeti:jskemu traktorju z ojnioo t::ko, 
da je razdalja med kmetijskim trakitorjem in 
vprežnim vozom ves čas vožnje enaka, da je 
zagotovljena stabilnost obeh vozil in da se 
vprežni voz ne more sam odpeti. 
če je vprežni voz brez zavor, ne sme njegova 
največja dovoljena teža presegaJti teže trak
torja, h kateremu je pripet. 

16. člen 

če delovni stroj ali motokul:tivator nima na
prav za dajande svetlobnih signalov in voznik 
zaradi konstrukcije vozila ali zaradi tovora 
na priključku ne more z ročnimi znaki ne
dvoumno naznaniti, da namerava spremeniti 
smer ali način vožnje, mora to storiti sprem
ljevalec. 

17. člen 

Vozniki mortornih koles, koles z motor,i8m in 
koles ne smejo prevažati predmetov, ki za 
več lmt 1 m presegajo širino vozila, ali ki se
gajo več kot 0,5 m čez skrajno točko na spred
nji ali zadnji strani vozila, ali katerih teža 
zmanjšuje stabilnost v•ozila. 
Vozniki iz prejšnjega odstavka ne smejo na 
vozilih prevažati nevarnega orodja (kose, ,.,ne, 
ipd.). 

8. Promet vprežnih vozil in gonjenje živine 

18. č:::m 

Kadall' pešec prečka cesto, ki je rezervirana 
za promet mo,tornih vozil in na prehodu čez 
železniško progo v ravnini brez zapornic ali 
polzapornic, mo,ra voznik vprežnega vozila vo
di!ti vprežno žival tako, da hodi pred njo ali 
ob njej. 

19. člen 

Posamezne živali ter črede ali krdela sme po 
cesti goni ti ali voditi le tisti, ki jih glede na 
svojo starost ali fizične lastnosti lahko ves čas 
popolnoma obvlada in ukrene, kar je treba, 
da prepreči nevarnost. 

9. Hoja pešcev 

20. člen 

Pešec ne sme prečkati vozišča na krajih, kjer 
je na vozišču neprekinjena črta, ali so vozni 
pasovi kako drugače med seboj ločeni. 

Pešec mora na zaznamo,vanih prehodih za peš
ce j,ti čez vozišče po desni strani prehoda. 
Preden stopi na vozišče, da bi se izognil oviri 
na pločniku, se mora pešec prepričati, če lah
ko to sitori varno glede na ostale udeležence 
v prometu. 

10. Obveznosti voznikov do pešcev 

21. člen 

Voznik ne sme ogrožati ali ovirati pešcev, ki 
so na pločniku, na otoku za pešce, ali ki na 
predpisan način hodijo po vozišču. 

Voznik, ki vozi čez pločnik, ko vozi v oz. iz 
garaže, dvorišča ali kakšne druge površine, 
ki ni namenjena za javni promet, mora pustiti 
mimo pešce, ki hodi·jo po njem. 

Voznik, ki vozi po vozišču, na katerem so luže 
mora vožnjo tako prilag,oditi, da ne škropi 
pešcev, voznikov koles z motorjem in k,ole
sarjev. 

11. Prevoz oseb 

22. člen 

V motornem vozilu, namenjenem za prevoz 
potnikov se sme v,ozi:ti le toliko oseb, kolikor 
je navedeno v prometnem dovoljenju. 
Dva otroka stara do deset let se v smislu 
prejšnjega odstavka štejeta za eno osebo. 
Otr.oci do 10. leta starosti se ne smejo voziti 
na sprednjem sedežu v osebnem avtomobilu. 

23. člen 

Voznik ne sme voziti oseb v zaprtem prostoru 
motornega vozila, ki se ne da odpirati od 
znotraj, razen v vozilih organov za notranje 
zadeve, obo1,oženih sil SFRJ in pravosodnih 
organov. 

24. člen 

V avtobusu ali v trolejbusu, ki vozi v jav
nem mestnem ali primestnem prometu, se sme 
stoje voziti največ toliko potnilmv, kot je to 
navedeno v prometnem dovoljenju. 

25. člen 

število in položaj ljudi v vozilu med voznJo 
ne ,sme ovirati voznika, da ne bi mogel brez 
ovire izvrševati vsega, kar mora storiti z vo
zilom in mu ne zmanjševati možI11osti za ma
nevriranje ali vidnega polja. 

Potnik ne sme med vožnjo skakati na vozilo 
ali skakati z njega in ne odpirati vrat ali se 
nagibati iz motornega vozila. 

12. Označbe na vozilih 

26. člen 

Avtobusi, ki vozijo v mestnem ali primes.tnem 
prometu, morajo imeti na levi polovici svoje 
zadnje strani na vidnem mestu označbo v ob
liki rumenega kroga, obrobljenega z rdečim 
robom, na katerem je s črno barvo zapisana 
števitka največje dovoljene hitrosti, s katero 
,smejo voziti. 

27. člen 

če segajo na motornem vozilu vgrajene na
prave več kot 2 m čez najbolj oddaljeno točko 
na sprednji ali zadnji strani vozila (dvigalo, 
žerjav, itd.), mora biti na :takih napravah s 
sprednje oziroma zadnje strani in z vsake 
bočne strani najmanj po ena tabla kvadratne 
oblike, velikosti 50 X 50 cm, pobarvana izme
noma s poševnimi vzporednimi črtami oranž
ne in bele barve, ki odsevajo svetlobo. 
Table iz prejšnjega odstavka morajo biti na
meščene talm, da ne ovirajo vidljivosti voz
niku. Od površine vozišča table ne smejo biti 
oddaljene več kot 2.60 m in ne manj kot 0,40 
metra. 

13. Ureditev prometa ob delih na cesti 

28. člen 

Organizacija združenega dela, ki mora zaradi 
del na cesti urediti promet vozil le po enem 
pasu, mora poskrbeti za izmenično puščanje 
vozil na obeh skrajnih točkah takega cestne
ga odseka tako da: 
- namesti začasne naprave, ki dajejo svet
lobne promet.ne znake z lučmi rdeče in zelene 
barve - če je odse:k nepregleden in trajajo 
dela daljši čas; 
- delavec organizacij-e združenega dela, ki 
izvaja dela, daje znake z dviganjem oziroma 
spuščanjem rdeče in zelene zastavice ali z na
meščanj-em rdeče in zelene table - če je od
sek pregleden po vsej dolžini in trajajo dela 
le krajši čas. 
Rdeči znaki pomenijo prepoved vožnje, zeleni 
pa dovoljujejo vožnjo. 

III. DOLŽNOSTI VOZNIKOV OB 
IZVAJANJU NADZORSTVA 

29. člen 

Kadar pooblaščena uradna oseba organa jav
ne varnosti preiskuje voznika s sredstvi ali 
aparati za ugot·avljanje alkoholnih mortenj, 
učinka mamil ali psihoaktivnih zdravil, se 
mora voznik pri preizkusu ravnaii po tehnič
nih na,vodilih proizvajalca sreds.tva ali apa
rata, ki mu jih posreduje pooblaščena uradna 
oseba. 

30. člen 
Kadar pooblaščena uradna oseba organa j.av
ne varnosti ugotavlja tehnično brezhibnost vo
zila, mora voznik opraviti potrebne operacije 
za izvršitev takega pregleda. 
Voznik mora na zahtevo pooblaščene uradne 
osebe organa javne varnosti pokazati opremo, 
ki je predpis:ana za vozila, voznik tovornega 
motornega vozila pa tudi listine o tovoru. 

IV. KAZENSKE DOLOČBE 

31. člen 

Z denaro kaznijo od 100 do 5000 dinarjev se 
kaznuje za prekršek organizacija združenega 
dela in druga pravna oseba: 
l. če odredi ali dovoli, da se v njenem mo
tornem vozilu vozi več oseb, kot je navedeno 
v prometnem dovol'jenju (22. člen); 
2. če odredi ali dovoli, da se v njenem avto
busu ali trolejbusu v javnem mestnem ali 
primestnem prometu vozi stoje več potnikov, 
kot je navedeno v prometnem dovoljenju (24. 
člen); 
3. če njen avtobus, ki v;ozi v mestnem ali pri
mestnem prometu, nima označbe o največji 
dovoljeni hrtrosti (26. člen); 

4. če njeno moitorno vozilo z vgrajenimi na
pravami, ki segajo več kot 2 metra čez naj
bolj oddaljeno točko na sprednji ali zadnji 
strani v;ozila, v cestnem prometu ni predpisa
no označeno (27. člen) ; 
5. če ob delih na cesti ne uredi prometa vo
zil po določbah 28. člena tega/ pravilnika. 
Z denarno kaznijo od 20 do 1000 dinarjev se 
kaiznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka 
tudi odgovorna oseba organizacije združene
ga dela ali druge pravne ,osebe. 
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32. člen 
Z denarno kaznijo 50 dinarj·ev se kaznuje ta
fuoj na mestu za prekršek: 
l. voznik vprežnega vozila, ki ravna v na
sprotju z 18. členom tega pravilnika; 
2. vuznik mO'tornega vozila, ki voei v nas.prot
ju s tretjim odstavkom 21. člena tega pravil
nika; 
3. voznik mo,tornega vozila, ki prevaža pct
nike v nasprotju z 22. členom •tega pravilnika; 
4. voznik motornega vozila, ki prevaža c-sebe 
v nasprotju s 23. členom tega pravilnika; 
5. voznik avtobusa ali trolejbusa v mes1tnem 
ali primes,tnem pl'O·metu, ki prevaža potnike 
v nasprotju s· 24. členom tega pravilnika; 
6. potnik, ki med vožnjo ravna v nasprotju z 
drugim odstavkom 25. člena <tega pravil
nika. 

33. člen 
Z denarno kaznijo 20 dinarjev se kaznuje t8-
koj na mes1tu za prekršek: 
l. voznik vozila na motorni pogon, ki pov
zroča nepotreben hrup (8. člen); 
2. vo.znik delovnega s:troja ali mcitokultiva
torja, ki pri spremembi smeri ali načina vož
nje ne upošteva določbe 16. člena tega pra
vilnika; 
3. pešec, ki prečka vozišče v nasiprotju s prvim 
odstavkom 20. člena tega pravilnika. 

Anonimnih sestav
kov ne objavljamo! 
Uredništvo Usnjarja j.e preje1o pismo, ki je 
podpisano z »DELAVCI IUV«. V njem spra
šujejo, zakaj se je toliko časa zavla,čevalo z 
nadaljevanjem gradnj,e špo1,tne dvorane, ozi
roma večnamenskega objekta na Vrhniki. 
Nadalje sprašujejo, kdo je odgovoren .la to 
in kolikšna bo škoda zaradi tega. 
Ker uredniški odbor ni seznanjen s tem, niti 
ni pooblaščen, da odgovarja na takšna in po
dobna vprašanja, smo pismo ,odstopili pred
sedniku sklada za gradnjo šol in otroških vr1t
cev (ta ,sklad nastopa pri tej gradnji kot in
vestitor). 
Anonimne pisce pisma seznanjamo, da je po
dobno vprašanje bilo pastavljeno tudi na seji 
delavskega sveta TOZD Usnjarna Vrhnika. V 
zvezi s tem je bil sprejet sklep, da se da od
goV10r na naslednji seji (op. ur.: verjetno bo 
seja DS pred izidom te številke Usnjarja). Na 
ta način bo lahko seznanjen s to zadevo vsak 
član kolektiva. Odgovor bomo v celoti obja
vili v naslednji številki USNJARJA. 
Nadalje obveščamo sestavljavce pisma in osta
le člane kolektiva, da anonimnih sestavkov 
ne objavljamo. 
Uredniški odbor 

Na gradbišču večnamenskega objekta se je 
vendarle nekaj premaknilo; tudi več mesecev 
mirujoči žerjav 

-
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Dijaki TSUG, iz Domžal pri izvajanju praktičnih vaj v analitskem laboratoriju 

Inovatorji, pozor 
Na podlagi odločbe Zveznega odbora sindikata delavcev v industriji in rudarstvu 
Jugoslavije z dne 28. maja 1976 o csnovanju letnih nagrad na najbolj uspešne re
šitve na področju izboijševanja pogojev za delo delavcev in Pravilnika o nagraje
vanju novatorjev in racionalizatorjev za najboljše rešitve na področju izboljševanja 
pogojev za delo delavcev, je razpisan 

NAGRADNI NATEČAJ ZA NAJBOLJŠE REŠITVE NA PODROČJU IZBOLJŠANJA 
POGOJEV ZA DELO DELAVCEV V INDUSTRIJI IN RUDARSTVU 

Za predložene prijave na podlagi tega natečaja v letu 1976, bodo podeljene nagrade 
v maju 1977. 
Nagrada je sestavljena iz diplome in denarnega zneska, in sicer: 

I. nagrada - 60.000 dinarjev 
II. nagrada � 40.000 dinarjev 

III. nagrada - 20.000 dinarjev. 
Pravico do udeležbe na natečaju imajo avtorji, katerih rešitve izpolnjujejo sledeče 
kriterije: 
- humanizirajo delo, 

izboljšujejo ali olajšujejo pogoje za delo delavcev v proizvodnji, 
- zmanjšujejo ali pa odpravljajo možnosti za poškodovanja pri delu, 
- zmanjšujejo težke posledice poškodb pri delu, 
- odstranjujejo ali pa zelo zmanjšujejo trajne poš'kodbe posameznih delavčevih 
udov (organov, poklicne bolezni, zaradi nezadostnih, pomanjkljivih pogojev za delo), 
- odstranjujejo vzroke bolovanja delavcev, ki so bili povzročeni zaradi škodljivega 
delovanja posamičnih elementov delovne sredine, 
- zmanjšujejo potrebe po beneficiranem stažu na posameznih delovnih mestih, na 
katerih so težki in neugodni pogoji za delo, kakor tudi za zdravljenje delavca, 
- prispevajo h krepitvi delavčeve sposobnosti za delo, 
- izboljšujejo delavčevo sigurnost pri delu, 
- zmanjšujejo invalidnost· delavcev, 
- povečujejo produktivnost dela in dohodek. 
Prijavljene rešitve se morajo nanašati na izboljševanje delovnih pogojev za delavce, 
ki so organizirani v sindikatu industrije in rudarstva Jugoslavije in je potrebno, 
da vsebujejo: 
a) prijavo in opis rešitve s potrebno dokumentacijo, 
b) dokaz oziroma pojasnilo učinkov (vplivov) inovacije na delavčevo zdravje in na 
izboljšanje delovnih pogojev, 
c) obrazložitev in dokaz ekonomskih in drugih učinkov, 
d) odločbo delavskega sveta TOZD ali po zboru delavcev o sprejemu inovacije ozi
roma racionalizacije, 
e) priporočilo osnovne organizacije sindikata in 
f) avtorjev naslov. 
Pri odločanju bodo imele prednost tiste rešitve, ki so že v praksi uveljavljene. 
Prijave je treba poslati od dneva objave natečaja vključno do 30. novembra 1976. 
Prijave s potrebno dokumentacijo je treba poslati Zveznemu odboru Sindikata de
lavcev v industriji in rudarstvu Jugoslavije - Odbor za nagrajevanje inovatorjev 
oziroma racionalizatorjev za najboljše rešitve na področju izboljšanja pogojev za 
delo delavcev, Beograd - Trg Marksa in Engelsa št. 5. 
Podrobnejša pojasnila o pogojih za natečaj lahko dobite po telefonu št. 011/333 603. 
Odbor za nagrajevanje 



Lavrin 
Ivan Cankar 

»Jaz sem ničvreden človek, izrodek - gospoda moja, in prav imate, da me zaničujete ... zaničujete; da se mi smejete v zobe . . . BocHte tako dobri, gospod poštar, in bijte me v obraz ... ni si ,treba roke ,omadeževati, -vzemite vrček ali kar hofote. Glejte, danes, je torek in jaz še zmerom pijem ... včeraj. predvčeranjim in tako dalje. In da bi videli doma mojo ženo in moje otroke! Danes w kosili 10b treh popoldne ... hm. Pomislite: ,c,cl zgodnjega zjutra je hodila po vasi, da je dobila krompirja in soli, - na upanje seveda. :Vsi so kakor trske, sesušeni in nagubani, da se Bogu usmili. In vrh tega, kako skrbi zmile .Jože ... ne hodi nikamor. J10že. Ti si bolan _in obležiš sredi ceste. Bodi pameten, Jože, in lezi na pos�eljo .. .' In jaz, gospoda moja, jaz pijem ... « Stisnil je glavo v dlani in gledal predse na mizo. Njegov obraz ni razodeval prav ničesar, najmanj pa to, kar je govoril pred trenutkom s takim vznosom in globokim čutom. Zalite oči z redkimi, rdečkasrtimi trepalnica..: 

mi so gledale nekako zvito in obenem s,amozavestno. Samo na ustnah, globoko navzdol zategnjenih, ležal je ortroški, naiven izraz. Na rumenih, suhih licih ,so se kazale :tu pa tarl} rdeče pege. Sedel je sam pri -eni mizi pokriti z lužami vina in piva, drobtinami in tobakovim pepelom. Krog sosedne mize, pogrnjene z živo rožastim prtom, smejala se mu _j-e in se »izborno zabavala « večja družba: gospod davkar in njegov adjunkt, gospod domtor, gospod po-štar, gospod učitelj Skočir -- skratka, sami stall1!i gostje Krhinovi in elita lesnobrdske družbe. 
Skočir si je pogladil svojo krasno črno brado in se mimogrede dotaknil nosu, da ,se je ščipalnik vese1o zazibal na njem. »Zakaj pa ne delate, Lavrin, a - a? žena se 

1 
vam smili, pa jo pustite, da strada; Sami pa po:,topate po krčmah in zapravljate denar!« ' Skočir je gov;oril zelo pravilno slovenščino, dasi je močno nosljal; vsako končnico je izgovoril jasno in natančno! odgriznil ni nikdar niti najmanjšega repka. »Zakaj ne delam? To prašate, gospod učitelj, ker ne veste, v kakšnem razpoLoženju je moja duša ... « 
Glasen krohot je pozdravil to patetično izjavo. 
»Jaz ne mo-rem, gospoda moja, jaz ne morem 

, dela,ti. Sedim na stolcu eno uro ... dve ... ves (, dan, in kopitto in šilo jadra v kot. čemu naj bi 1 se mučil in , pr-et,egaval? Kakšen dobiček bi imel, da bi ždel skjučen v svoji luknji let.o za letom in krpal in šival? Enkrat močnik, dvakrat močnik, trikrat močnik dan za dnem! In drugega nič: · nobenega veselja, nobene zabave. Tam skozi okno pa vidim, kako se sprehajajo in nič ne delajo, pa dobro jedo in pijo ... « 
Zde1o se je, da se je zamislil. Začel je govoriti ,tiše in počasneje. »In pri nas bo tudi tako! ... Jaz študiram, gospoda moja, kako bi ,se napravilo ... Ljudje so dobri in bodo radi pomagali bolnemu siromalku. Ne smejte se, prosim! ... Jaz ne zahtevam zase ničesar . . . ne, samo za svoje uboge, nedolžne otroke ... « Ustne ,s,o se mu še globlje zategnile, na veHko veselje gospoda adjunkta, ki se je stresava! od smeha kakor mrzličen. »Seveda vam bodo pomagali,« oglasil se je globoki poštarjev bas. »Koliko pa bi potrebovali, Lavrin? Kakšna dva tisoč, ne?« Lavrin je vstal in se opotekel k drugi mizi. Obraz se mu je svetil od očaranja in blaženosti. Ustne pa so dobile še naivnejši, otroško neumen izraz. 
»O - oh, gospod poštar . . . ali vi, vii bi mi dali ... Vi bi bili -tako dobri, tako ljubezni-vi ... O - o, dva hsoč ... !« »Ne, ne, Lavr,in, jaz nisem rekel, da vam jih dam ... Morda; bogve kako se še napravi.« »Kaj pa bi vi z dvema tisočema?« zanosljal je Slročir. 

Lavrin· je pogledal v strop in dvignil rok6. »To bi bilo življenje! Svoji ženi napravim gosposko obleko, ,s pelerino in širokimi rokavi; tudi klobuk bi no,;;,ila. Otroke pošlj-em v Ljubljano, v šolo; vse do zadnjega ... to se prav;i, dva sta še premajhna ... « 
Sedel je nazaj za mizo in govoril sam s seboj na pol -tiho- in nerazumljivo; le .zdaj pa zdaj je vzdihnil glasneje »Dva tisoč . . . dva ,tisoč ... « Videlo se je, da se je zatopiil v globoke sanje in izgubljal polagoma upanje na resnično izvršitev svojih želja. To pa gospodu adjunktu očividno ni ugajalo; zabava se mu je zdela talw imenitna in originalna-, da se ji še nikakor ni mogel odreči. 
»No, Lavrin, z dvema tis,očema, kakor vidite, bo težko kaj. Zmislite -si kaj drugega, da si opomorete in ugodite svojemu duševnemu razpoloženju. Glejte, pri nas na Letsnem brdu nimamo nika-kršne godbe. Kako bi bi1o· -·« »Gospod adjunkt, tu ste jo zadel1i, tu ste jo zadeli. Ja-z sam sem že toliko mislil o tem . . In nobenega težkega dela . . . in krasno življenj,e... F10islušajte, g:o-spoda: mi pričnemo velikansko akcijo v ta namen, kajti -tu je treba veliko stvari, katerih seveda jaz siromak ne morem sam napraviti. Naijprvo · inštrumenti; dalje primernih uniform: zaka,j da bi jaiz in moji ot.'oci kar ,takoie razcapani igra1i, kakršni smo, -to vendar ne gre ,. .. « »In paviljon!« pripomni gospod doMor. »Tam pred Matevžetovo hišo je krasen prmtor. Lep lesen paviljonček, -obsajen z drevjem, - to bi bi1o vprav ve-likome-s:tno; imeli bi imeni,tno nedeljsko zabavo!« 
»Toda prej se bo treba kaj učiti! Laviiin, ali imajo vaši otroci sploh kaj talenta za godbo?« »Moji otroci, gospod Skočir! Rečem vam, pojo kakor slavčki; doma imam cel zbor; in vi se smejete? Potrpite za trenutek!« S širokimi, nerodnimi koraki je izginil sk,ozi vrata in omahoval čez cesto proti svojemu domu. Okna so bila že temna- in duru zaklenjene. Bil je z r,01ko po steklu in kričal: »Odpri, Franca, ,odpri! Prižgi luč in obleci otroke!« Znotraj se je oglasil prestrašen, zaspan glr.s. »Kaj pa je, Jože? Kaj se je zgodilo?« Ključ je zahreščal in med vrati -se je prikazala Lavrinka, ogrnjena v -težko haljo. »Franca, Franca! Zdaj smo na konju! Zdaj je vse dobro. Gospodje so oblJubili . . . vsi, kolikor jih je: gospod poštar, gospod doktor, gospod davka,r, gospod adjunmt ... vsi! In gospod Skočir bo agitiral. Jutri začnem pobirati ... Daj, brž! Ohleci otroke!« V ,sobi je bilo vroče in zadahlo. Po tleh �o ležale razmetane postelje· od kota! do kota. Izza različnih sukenj in kril, zamazanih in zašiitih rjuh, pločastih blazin, iz katerih so štrleli tu pa tam š-opi -slame, dvigale s,o se zaspane otro:ške glavice. 
»Ali kaj vednar počneš, Jože? In kakšen ·si spet moj Bog!« »Jaz nisem pijan, nikakor ne! V glavi se mi maio vrti, pa to je od slabosti . . . Al6, Pepček, Francek, Tonček, Hanček, - kvišku, bratci moji! ... Ne, to j-e -prepočasi; ni jih treba oblačirl:i in obuvati, -saj ni daleč; in naposled, če pridejo v svojih cunjah, to ne napravi dobrega vtisa.« Otroci so stali pred njim še v polspanju, meli si oči in s,e pra;skali p;O glavi. »Za menoj, banda! Primite se zai roke! Stopaj1te!« »Kam, za božjo voljo, kam? Pusti jih, ne vlači jih ponoči na cesto!« »Nikamor na cesto! H Krhinu; tam jih hočejo videti. Ne bo nič hudega, Tonček, le korajžno glej!« Franoku so se začele natezati ustne na j,ok. »Kam pa gremo, ata?« ,,Mama, spančkat! « zastokal je Tonček. »Kruha!« domi,slil se je Pepček. » Vsega bo dovolj; vina in kruha in mesa; le z menoj!« »In konjička tudi?« »Kaj ti pride na misel!« Francku se je začel podbradek itresti. »Ali da, da, konjička tudi, samo ne cmeri se mi!« »Ti, Jože, lepo te· prosim ... « žena mu j-e položila roko na ramo. »Mir!« 

Vise štiri stene Krhinove krčme so odmevale od krohota, ko je vstopil Lavrin s svojo družino. 
»Tu so moji otroci; gospoda, poglejte jih! Oblečeni sicer nis,o, kakor bi se ·spodobilo za tako častito družbo, toda ker ni bilo dovolj časa, izvolite mi to nemarnost blagohotno oprostHi . . . Da vidite muzikalni talent našega rodu--! To je mešan zbor! Hanček in Nežica na lev,o, Francek v sredo, vidva na de1sno ... Gospoda moja, ker se doslej še nisem zadostno bavil z vzgajanjem njihovega glasbenega čuta, za-to je naravno, da ne znamo še nobenih imenitnih kompozicij. Ali tudi prepr,osta narodna pesem lahko pokaže, kje je fin posluh in lep glas in kje ga ni ... Torej! Jaz pa po-ojdem -.« P-epček in Tonček sta se obrnila v s-teno in si zakrivala oči z I10kami, Hanček je gledala v tla in molčala, Nežice drobni obrazek pa se je čedalje bolj nabiral na jok. Samo Francek je spustil tenak, tresoč glasek, ki je pa takoj utihnil. »Kaj je to? Zakaj ne pojete? Tu sem, k meni, Tonček, in ubogaj! še enkrat od začetka ... « »Jaz pa-a ... « Nežica je začela na glas jokaiti in celo Francek je zaihtel. Gospod adjunkt se je smejal, da si j-e bri,sal oči z robcem, Skočir pa se je od radosti zibal z vsem gorenjim životom. V tem hipu 'stopi v sobo razjarjena Lavrinka. »Tako počneš ti s svojimi otroki! Ali nisi sam zadosti v zasmeh ljudem? Nobene sramote nimaš .. ! In vi ste tudi dovolj neumni, da se smejete takemu ... Fej vas bodi!« »Franca, Franca! Ven!« »Pusti otroke pri miru. Le sem pojdi, Nežica.« Prijeli so se je za krilo in capljali za njo preplašeni in tresoči se v svojih tentkih srajčkah. «Opr.osrtite, gospoda, mo-ja žena je malo prenapeta in njeno vedenje res ni, kakor bi moralo biti; ali kljub temu j-e dobra ženska, verjemi-te mi ... « 

Odgovarjal mu ni nihče več, in celo a-djunkt se je nekako prisiljeno smejal. Lavrinu se je videlo, da je poparjen; ni vedel, kam bi pogledal in kaj bi govoril. 
»Nocoj, gospoda moja, se je stva[" tako slabo završila - a ,t,o ne da veliko. Jutri napravim natančen _projekt in se vam ga usodim pred.,. ložiti, da! ga odobrite aU prenaredite ... « »že dobro, že dobro, Lavrin; zdaj pa pojte spat!« je zagodrnjal poštar, ki je hipoma pri-. šel ob dobro volj.o, kakor vsi drugi. Lavrin je vstal drugo jutro precej pozno, opotekal se je in pal na kolena s,redi sobe. Zena j,e skočila k nj-emu, da bi ga vzdignila. Na li-:cih so- mu gorele rdeče pege, oči ,so gledale mot11Jo in brezizrazno; na ustnah pa se mu je prikazala kaplja krvi. 
»čemu vstajaš? Lezi takoj nari:aj na post'eljo in dobro sie zavij ... Jezus, Marija, kaj bo iz tega! In včeraj ves dan in vso noč v gostilni!« »Daj mi hlače - kje so hlače? Jaz moram k poštarju, da se zmeniva ... Tu gre za našo prihodnost ... « 

Sedel j-e na šepav stol in se začel oblačiti. »Ne vem, kako je to, dai -se mi roke tako tresejo, kakor bi ne bile moje; čisto lesene sio ... Odpri okno; -tako tema je tukaj!« Vsak čas se je zazibal na ,stolu, zgrabil se trdno za stolico in počival. »Ta1ko bo dobro. Daj mi suknjo; tam visi ob vratih. Kmalu pridem nazaj ... Zdaj se prične življenje, Franca; sinoči so mi oblju-bili ... « 
Zunaj je bilo jasno in gorko, in vendar ga je spreletel zdaj pa zdaj leden mraz po hrbtu; pred ,očmi se mu je vrtilo in meglilo, kakor bi skaikale v zraku -okrog njega zlato rumene iskre. 
»Kaj pa je, Lavrin, kaj hočete?« Osorni, hladni ogovor ga je spravil nekoliko v zadrego in te1:mo mu je posta1o v prsih. »Oprostite, gospod poštar, sinoči ste bili tako ljubeznivi, da ste mi izvolili obljubiti ... glede nameravane velike akcije ... « Poštar se je veselo zasmejal. »Ali ,se vam blede, Lavrin, ali ste navsezg.odaj pijani? Ka,j niste videli, da so yas imeli vsi za bebca ... Ne ... Vi ste res nenavadno zabiiti ... Poslušaj-te, Lavrin: vi lepo delajte, pa 
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pustite pijančevanje in druge prismodarije 
pri miru ... In tako - zbogom!« 
Lavrin je stal nekaj. časa v veži in gledal topo 
predse. Doma je sedel za peč in ni zinil be
sedice. 
Popoldne je prišel g,ospod doktor. 
Larvrin ga je pogledal s široko odprtimi očmi. 
potem pa je vstal, opotekel ,.;,e proti njemu in 
kričal: 
»Stran, stran od mojega praga! ... Vi s,te se 
mi smejali; ko sem vas prosil, vi ste se ,ogali 
mojim otrokom, vi ste me umorili .. !« 
Vzdignil je pest, spotaknil ,se in padel na ob
raz. Zena pa je hitela po gospoda. 
Gospod adjunkt in gospod poštar sta se bila 
sprla; kateri je bil vzrok temu znamenitemu 
do�odku, ni zapisano v lesnobrdski kroniki. 
»Vi ,ste ga pogubili; drezali ste ga toliko časa. 
da ste ga popolnoma utopili v neumne fanta-= 
zije in ga odvrnili od dela; vi ste njegov mo
rilec!« 
»Ha .. . vi ... vi ... Potrpite, vidiva �·e dru
giod; zdaj se nečem ... ha ... takle .. !« 
To so bile zadnje besede, ki sta jih govorila 
med ,seboj gospod adjunkt in gospod poštar; 
od takrat se niti pozdravila ntsta več. 

Od vsepovsod 
REKONSTRUKCIJA V KRZNAR! 
PANCEVO 

Lansko leto je Krznara v Pančevu ugodno 
zaključila in ima že prodano iudi letošnjo pro
izvodnjo. Letos planirajo 80 milij. bruto pro
meta oz. 16 % porast proizvodnje. 80 �/o pro
izvodnje imajo pokrite z izvoznimi pog,odba
mi. 
Izdelali bodo 26.000 modni plaščev iz usnja 
in krzna, 60.000 krznenih prevlek za avtomo
bilske sedeže in 50.000 prevlek za volane. 
Krznena konfekcija bo šla v ZSSR, prevleke 
pa v ZR Nemčijo. V srednjeročnem planu na-

Po končani tekmi Vrhnika : Rudar so se 
oddahniti igralci in gledalci - navijači 
Vrhnike, kajti z zmago nad Rudarjem so si 
zagotovili obstanek v slovenski košarkaški 
ligi 
(na sliki: ekipa Vrhnike s svojim vodstvom, ki 
je uspešno zaključila lanskoletno tekmoval
no sezono) 
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meravajo rekonstruira.ti zastarele pogone, v 
kar bodo vložili 25 milij. din. 
P. P. 

V BOSNI NAMERAVAJO POVECATI 
CEVLJARSKE KAPACITETE 

U fabriki kože i obuce Kombinat Borac 
Bugojno bodo pb programu letos izdelali 
250.000 parov ženskih čevljev. Polovio::> izdel
kov pa naj bi izvozi1'i. V srednjeročnem načrtu 
razvoja bodo. dogradili in razširili obstoječe 
pogone, tako da bodo kapacitete podvojili na 
500.000 parov obutve letno, v kar bodo vloiili 
140 milij,onov din in odprli 600 novih delovnih 
mest. 
EP 1272/76 

NIŠKA USNJARNA DUKA DIMIC 
BO UVAJALA PREDELAVO SVINJSKIH 
KOŽ V ZSSR 

V kraju Ki.rov, oddaljenem 700 km severno od 
Moskve, bo Beograjski Investimpol't s Kostro
jem zgradil usnjarno za predela,vo 40ton svinj
skih kož dnevno. Po daljših pogajanjih je ni
ška usnjarna pristala, da bo dala svojo teh
nologijo in strokovne kadre za uvajanje pro
izvodnje v Rusiji. Pričetek poskusne proiz
v,odnje predvidevajo v letu 1978. Zahteva na
ročnikov je, da se v tehnologiji uporabijo ru
ski pomožni materiali in usnjarski stroji in 
da bi uSIIljarna izdela1a vsaj 70 °/& svinjskega 
velurja. Ko bo usnjarna v Kirovu pričela red
no obratovati, bodo takoj začeli graditi drugo 
usnjarno za predelavo svinjskih kož s kapaci
teto 100 ton dnevnega namaka. 
S. G. 

LIKVIDACIJA USNJARSKE INDUSTRIJE 
V HONG KONGU 

Področje Sheung Shui v Hong Kongu je bilo 
oddano v najem usnjarjem z odpovednim 1·0-
kom 3 let. Na 72.000 m2 se je razvilo pr,eko 50 
usnjarn, ki zaposlujejo 1500 delavcev. Ker ni 
mogoče rešiti problemov odpadnih voda, jo 
vlada pred tremi leti odpovedala najemno 
pog,odbo in 31. julija letos je bil določen zad
nji nepreklicni rok za preselitev usnjarske in
dustrije na novo določen prostor, velik komaj 
9500 m2

, kar je absolutno premalo, saj vsaka 
usnjarna rabi najmanj. 500 m2 zemljišča v 
tamkajšnjih pogojih, ko se vsa sušenja oprav
ljajo na soncu. Noben od hongkongških tis
njarjev finančno ni sposoben zgraditi na no
vem prostoru novo usnjarno, zato poznavalci 

označujejo vladni ukrep kot likvidacijo us
njarstva, s katero ne bodo prizadeli le 1500 
zaposlenih v usnjarnah, ampak tudi 10.000 
delavcev v 200 rokavičarskih obratih, ki boda 
morali na novih tržiščih iskati rokavičarsko 
usnje po neprimerno višjih cenah. Lani so iz
vozili 55 milijonov parov usnjenih rokavic, za 
to količino je potrebno precej najkvalit�tnej
šega rokavičarskega usnja, ki naj bi ga v bo
doče uvažali, po sugestiji vladnega predstav
nika, predvsem iz Kitajske. 
po LH 31/76 

15. KONGRES IULTCS -
MEDNARODNE ZVEZE USNJARSKIH 
TEHNIKOV IN KEMIKOV 
BO V NEMCIJI 

Kongresno mesto bo Hamburg, sam kongres 
pa bo ,trajal od 3. do 7. septembra 1977. Ko
misija za predavanja poziva tudi naše stro
kovnjake za prispevke. 

Glavne teme bodo: 
l. znanstvene osnove izdelave usnja 
2. tehnološki prob1emi izdelave usnja 
3. izboljšanje lastnosti usnja, kvali,tetne za
hteve in nove metode analiz 
4. problemi zaščite okolja. 

Natančnejše informacije lahko dobite pri Sa
vezu kožara i obucara SFRJ v Zagrebu. 
J. G. 

IZ TUJIH CASOPISOV 

FRANCIJA 

Vlečenje vozila; ki ni sposobno za vožnjo, je 
lahko draga stvar. V Franciji je kasacijsko so
dišče razsodilo, vozi1o, ki vleč,e neko drugo 
vozilo, ni več zavarovano z lastno polico·. V 
takem primeru mora imeti lastnik sklenjeno 
posebno zavarovanje, sicer zavarovalnica ne 
krije morebitne škode. 

ŠVICA 

V centru za informacije združenja švicarskih 
zavarovalnic so glede na podatke o povečanju 
števila mrtvih in ranjenih na švicarskih ce

stah objavili podatke, ki so jih zbrali pri po
skuS"ih z lutkami, ko je vozilo čelno trčilo v 
zid. 

Ugotovili s,o: 

HITROST 

10 km = 12 O/o ranjenih in nihče mrtev 
20 km= 47 O/o ranjenih in 2 '°/o mrtvih 
30 km = 73 O/o ranj•enih in 9 O/o m11tvih 
40 km = 85 O/o ranjenih in 25 °/o mrtvih 
50 km = 92-0/o ranjenih in 48 O/o mrtvih 
60 km = 96 °/o ranjenih in 75 O/o mrtvih 
70 km = 98 '°/o ranjenih in 90 O/o mrtvih 
80 km = 100 O/o ranjenih in 95 O/o mrtvih 

»Ali si vpisal posojilo za ceste?« 

»Seveda sem, ker so nekako dejali, da bomo 
morda tudi v naši vasi prišli na vrsto v sred
njeročnem obdobju. Ker pa so si naši od
borniki pred leti ,;izbojevaii«; da je· naša ,;esta. 
sedaj OBCINSKJL ostajajo na njej še vno.
prej lukn.iP. in prah, ki ga _na srečo zadnji 
teden »kroti« dež, ki se ne napaja iz opčin
skega proračuna!« 




