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Naš veliki 

praznik 
29. november 
že več mesecev pred tem novembrskim dnem 

v l. 1943, ki ga danes vsi Jugoslovani slavimo 

kot rnj.stni dan naše nove Jugoslavije, so nu·

zlične priprave, ki so zajele tudi najbolj 

zakotne in oddaljene predele, naseljene z 

našimi ljudmi, napovedovale bližajoči se ve

liki dogodek. Kljub izrednemu stanju - saj 

se je H�tlerjeva Nemčija po hudih porazih v 

Rusiji in na afriških tleh ter po kapitulaciji 

Italije z vsemi ,silami in brez izbire sredstev 

borila za svoj lasten obstoj - so vse te pri

prave potekale brez večjih ovir. V S�oveniji 

smo srečali posebno situacij•o: terenski odbori 

OF in vse osnovne partizanske enote so or

ganizirale volitve predsta:vnikov Ko,čevskega 

zbora, ki je bil približno dva meseca pred 

drugim zasedanjem AVNOJ, je pa v nada-

ljevanju vojne odigral podobno vlogo pri 

Slovencih, kot jo je II. AVNOJ za, vse jugo

goslovanske narode. Delegati tega, zbora so 

pa nato iz svojih vrst izbrali tiste, ki so slo

venski narod zastopali na II. AVNO,J. 

Pot do Jajca je bila dolga in je skrivala vrsto 

nevarnosti, zato so poslanci potovali skoraj 

izključno le ponoči. Sovražnik ni smel niti 

posumiti, da naj bi se v malem bosenskem 

mestu zbrali najvidnejši vojaški in duhovni 

vodje boja proti okupatorju in njegovim po

magačem. Delegati so na zasedanju obrav

navali uspehe preteklega boja, začrtali smer

nice prihodnjemu boju in enoglasno odločali 

o organih, ki naj bi do konca vojne pred

stavljali politično vodstvo novonastajajoče 

države, v kateri naj bi prvič _vsi narodi, pa 

tudi posamezniki zaživeli v resnični svobodi 

in enakopravnosti brez omejHev. 

Kiot zanimivost naj navedemo to, da so rav

no na predlog s1ovenskih predstavnikov to-

varišu Titu podelili naslov maršal. 

Zasedanj-e so zaključili v delovnem in praz

ničnem vzdušju, nato pa so se delegati vr

nili v svoje eno,te, da bi soborcem in ostalim 
prenesli sklepe zasedanja in navodila za na

daljnji boj. 

D. V. 
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Nadaljnje naloge 
sindikata pri 

• v • 

uresn1cevan1u 
zakona o 
združenem delu 
Ocenjujoč aktivnost sindikata v javni raz
pravi osnutka zakona o združenem delu in 
načrtovanj nadaljnjih nalog pri uresničeva
nju zakona je predsedstvo sveta Zveze sindi
katov Jugoslavije 30. septembra 1976 zaklju
čilo, da je bila javna razprava o osnutku za
kona v organizacijah združenega dela in dru
gih sredinah vsestranska, široka in koordini
rana akcija vseh organiziranih sil naše socia
listične družbe. 

Velik doprinos v tej akciji, v kateri se je ce
lotna družba usmerila k razvijanju samo
upravnih odnosov na osnovi ustav, so dopri
nesle vse družbenopolitične sile v okviru 
Zveze komunistov in sindikatov. 

Eden izmed največjih rezultatov v tej akciji 
je, da so vsi delovni ljudje enotno sprejeli 
osnovna politična izhodišča, ki so opredeljena 
v zakonu. Pripombe, predlogi in sugestije iz 
javne razprave o osnutku zakona so dopri
nesle k njegovemu dograjevanju, usklajeva
nju in natančnejšemu formuliranju predlože
nih določb. Z druge strani je izredno pomem
ben rezultat javne razprave, v katerem so 
zbrali kritične analize dosedanjega stanja. Na 
tej osnovi je bil dosežen velik doprinos k na
daljnji transformaciji združenega dela in raz
voju samoupravne prakse v celoti. 

V tej akciji je bilo zlasti pomembno, da se je 
sindikat afirmiral kot politična organizacija 
delavcev. Ob odprtih vprašanjih so organiza
cije sindikata zavzemale politična stališča, ne 
da bi pri tem prevzemale vlogo samouprav
nih in drugih družbenih organov, s čimer so 
doprinesle k nadaljnjemu uveljavljanju sa
moupravljanja. 

Pri načrtovanju nadaljnjih neposrednih nalog 
sindikata na uresničevanju ZAKONA O 
ZDRUŽENEM DELU je predsedstvo ZS Ju
goslavije zaključilo, da mora biti težišče ak
cije na nadaljevanju in pospeševanju vse
binske obdelave sprejetih rešitev in napre
dovanju samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov na osnovi zalwna o združenem de
lu. Energično se je zoperstavil vsem odpo
rom, ki onemogočajo dosledno izvajanje usta
ve. 

Vse organizacije in organi sindikata so dolž
ni, da kritično analizirajo dosedanjo družbe
nopolitično angažiranost v javni razpravi in 
da v sodelovanju s samoupravnimi organi 
izdelajco program akcije za prip,ravo samo
upravnih sporazumov, statutov in drugih 
splošnih aktov, oziroma da izvrše politično 
razpravo o njih. 
še zlasti je pomembno, da se organizacije 
sindikata angažirajo na doslednem uresniče
vanju dohodkovnih odnosov in dohodkovnem 
povezovanju organizacij združenega dela na 
osnovi zakona o združenem delu. Važna na
loga je tudi kritično analiziranje izvajanja 
družbenih dogovorov in samoupravnih spora
zumov o pridobivanju in razporejanju dohod
ka in delitvi osebnih dohodkov, z gledišča 
hitrejšega izpopolnjevanja kriterijev za de
litev po delu in rezultatih dela. 

Težišče akcije bo na tem, da se zagotovi od
ločanje in kontrola delavcev na vseh nivojih 
samoupra,vnega organiziranja. 
Talm zamišljeno akcijo mora spremljati nuj
na pospešena izdelava in sprejem sistemskih 
zakonov in drugih predpisov, ki bodo upo
števali vse predloge in javne razprave, ki se 
nanašajo na vprašanja, ki morajo biti rešena 
v teh zakonih. 
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Mezdrenje in cepljenje - TOZD TUŠ 

Poleg obveznosti, da se delavci še v naprej 
seznanjajo z vsebino zakona, stoji pred sindi
katom dolgoročna in neposredna naloga uspo
sabljanja celotne organizacije za nove, odgo
vorne naloge. Zaradi tega je treba izdelati po
sebne programe za usposabljanje sindikalnih 
aktivistov za akcijo pri praktičnem uresniče
vanju zakona o združenem delu in družbeno
politični vlogi sindikata. 
Organi sindikata na nivoju federacije, re
publik in pokrajin bodo obdelali nekatera 
vprašanja, ki so posebnega pomena za ures
ničevanje vloge sindikata, tako kot je •regu
lirano z zakonom. 

P. P. 

Ponovno veliko 
• 

priznan Je 
»ZLATA 
KOŠUTA« 

za IUV 

SEJEM MODE BEOGRAD! 

V prvih dneh meseca oktobra je Beograd 
zopet gostil proizvajalce in poslovne ljudi iz 
cele Jugoslavije in tujine, ki se kakor k•oli že 
ukvarjajo z modo. Tokrat se je na že 17. sej
mu mode zbralo rekO'I"dno število razstav
ljavcev (proizvajalcev tkanin in metražnega 
blaga, tekstilne konfekcije, trikotaže, perila, 
usnjene in krznene konfekcije, usnjene galan
terije in obutve ter visakdanjih modnih do
datkov), ki so prikazali svoje najnovejše mod-

ne izdelke za prihodnjo sezono pomlad-po
letje 1977. Ta sejem je za Jugoslavijo najpo
membnejša modna manifestacija in je za vse 
že omenjene proizvajalce udeležba skoraj 
nujna. Tu se na enem mestu soočijo posamez
ni proizvajalci in tako lahko kupci in proiz
vajalci sami ocenijo, kako so se pripravili za 
prihodnjo sezono. Prireditev je tudi časovno 
zelo primerno uvrščena in ji nikakor ni mo
goče oporekati pomena. Tega se zavedajo tudi 
organizatorji, ki v času sejma organizirajo 
vrsto modnih posvetovanj, revij in drugih 
prireditev, obenem pa skušajo na sejmu pri
tegniti tudi čim več pomembnih svetovnih 
usmerjevalcev modnih tendenc, ki s svojo 
prisotnostjo še povečajo pomen prireditve. 

Vseh že omenjenih dejstev se dobro zaveda
mo tudi v naši delovni organizaciji in temu 
primerno dajemo tudi poudarek naši udeležbi 
na beograjskem sejmu mode. Za nas je ta 
pravzaprav tudi najpomembnejša propagand
na akcija, s katero smo si do sedaj ustvarili 
zelo velik krog poznavalcev naših usnjenih iz
delkov po celi državi, kar še posebej velja za 
področje Beograda. Lahko trdimo, da smo v 
našem glavnem mestu res zelo po,znani, tako 
po kvalirteti kot po okusnih modernih izdelkih, 
katerih pa si marsikdo na žalost ne more pri
voščiti. Vzrok je predvsem v tem, da imamo 
v Beogradu le eno samo majhno prodajalno 
in bomo morali čim prej poskrbeti, da tu po
stavimo nov, dovolj velik in moderen pro
dajni prostor, ki bo zadovoljil potrebe tam
kajšnjih kupcev. 
Letos smo na zelo es>tclsko urejenem paviljo
nu razstavljali izdelke usnjene in krznene 
konfekcije ter usnjene galanterije, kakor tu
di vse vrste usnja, ki ga izdelujejo naše us
njarne. Dvakrat dnevno smo naše izdelke 
predstavili občinstvu tudi s kratkimi modni
mi revijami na samem sejemskem prostoru, 
ki so pritegnile veliko pozornost občinstva. 
Lahko rečemo, da si je tekom celega tedna, 
kolikor je trajal sejem, samo to revijo ogle
dalo nekaj tisoč obiskovalcev. še posebej so 
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Zlata Košuta za izdelek iz junečje nape 

bili nad našimi izdelki navdušeni predstav
niki Industrialimporta iz Bolgarije in Sojuz
pušnine iz Sovjetske zveze, ki so ločeno obi
skovali naš paviljon. Glede na to, da preko 
teh dveh firm dobimo surove svinjske kože iz 
omenjenih držav, je prav, da so se njihovi 
predstavniki na kraju samem prepričali, da 
sodelujejo z resnim in uspešnim poslovnim 
partnerjem, s katerim je možno in tudi pri
merno dolgoročno poslovanje. 
Da so naši izdelki za prihodnj,o sezono res
nično uspešni, potrjuje tudi ponovno prizna
nje beograjskega sejma, >+Zlata košuta« za 
ženski plašč iz juneče nape, katerega je obli
kova,la naša mlada kreatorka Lidija Kočevar 
in je to že njeno drugo zaporedno priznanje 
na tem sejmu. Seveda pa pri tem ne smemo 
pozabiti tudi vseh ostalih, ki so sodelovali pri 
izdelavi celotne kolekcije, kakor tudi sploš
nih pogojev in možnosti, ki omogočajo delav
cem na tem področju uspešno uveljavljanje. 
Poleg tega smo prejeli tudi »Zlate plakete« 
(ki jih podeljuje društvo kožara i obucara SR 
Srbije) za konfekcijo iz svinjskega velurja, za 
sam svinjski oblačilni velur in junečo obla
čilno napo ter diplomo za kolekcijo izdelkov 
krzna in več diplom za razne vrste usnja. Pri 
vsem tem pa je najvažnejše, da so bili tudi 
rezultati na področju prodaje zelo uspešni, 
precej boljši kot preteklo leto in lahko raču
namo, da bo ob primerni prodajni politiki in 
solidnem odnosu do kupca plasma naših us·
njenih izdelkov na domačem tržišču vedno 
zadovoljivo sprejet s strani potrošnikov. 

PREJEMNIKI »ZLATE KOŠUTE« ZAi 
NAJBOLJŠE STVARITVE 

Strokovna žirija na 17. mednarodnem sejmu 
oblačenja »Moda u svetu« je sklenila, da s 
tradicionalnimi priznanji »Zlato košuto« in 

Naš razstavni paviljon na sejmu mode 

diplomo nagradi 23 proizvodov iz 12 blagov
nih grup. 
V blagovni grupi tkanine je >+Zlato košuto« 
prejel TETEKS - Tetovo (za volneno tkani
no), diplomo je prejel, MTT - Maribor (za 
žensko lahko konfekcijo in srajce). V blagov
ni grupi moška konfekcija je »Zlata košuta« 
pripadla KAMENSKO - Zagreb (za moško 
obleko), diploma Industriji KLUZ - Beograd 
(za moško jakno), v grupi ženske konfekcije 
je »Zlato košuto« prejel TETEKS - Tetovo 
(za dvodelni komplet), diplomo pai ASTIBO 
- štip (za obleko s šalom). 
V blagovni grupi trikotaža je dobila »Zlato 
košuto« ALMIRA - Radovljica (za ženski 
komplet), diplomo Pa ARENA - Pula (prav 
tako za ženski komplet). 
V grupi perilo je »Zlato košuto« prejel TTZ 
- Zemun (za žensko spalno srajco), diplomo 
pa ASTIBO - štip (za moško srajco). 
V grupi usnjena in krznena oblačila je »Zla
to košuto« prejela Industrija usnja Vrhnika 
(za ženski športni plašč), diplomo pa MILAN 
KITANOVIC (TOZD »Bobeda«) - Ljig (za 
moško oblačilo). 
V grupi moška obutev je bila »Zlata košuta,, 
dodeljena PEKU - Tržič za nizke čevlje, 
diplomo pa ASTRI - Zagreb za škornje. 
V grupi ženska obutev je »Zlata košuta« do
deljena KOšTANI - Vranje (za športrro obu
tev), diploma pa ASTRI - Zagreb (za čevlje). 
V blagovni grupi usnjena galanterija je dobil 
»Zlato košuto« KOMBINAT »VISOKO« 
Visoko (za potovalno torbioo,), diplomo pa 
TOKO - Domžale (za žensko torbico). 
V grupi dopolnilni asortiment je bila »Zlata 
košuta« dodeljena ALMIRI - Radovljica (za 
volneno garnituro). Diploma ni bila dodelje
na. 
V blagovni grupi otroška oblačila je bila po
deljena »Zlata srnica« ASTIBU - štip (za 

oblekico), diploma pa TIZ - Zemun (za kom
plet). V grupi otroška obutev je »Zlata srni
ca« dodeljena tovarni RAS - Novi Pazar (za 
čevlje), diploma pa PEKU - Tržič (za čev
lje). 
K. A. 

Sejem v Parizu (stroji) 
Tudi na letošnjem sejmu v Parizu so proiz
vajalci usnjarskih strojev in naprav razstav
ljali izdelke, ki jih v glavnem že poznamo, 
vendar so jih nekateri opremili z raznimi iz
boljšavami v pogledu zaščite, avtomatike, do
datnih naprav, povečanja zmogljivosti in po
dobno. 
Najuspešnejši proizvajalec sodov, tj. Vallero, 
je pokazal izpopolnjeni barvilni sod 
2,55 X 2,30 m z dvojno kapaciteto, tj. za 1800 
kg stružne teže in je pri ceni 11.000 S le za 
2000 $ dražji od klasičnega soda. 
Barvilni sod je izdelan po novem načinu tri
komorne razdelitve notranjosti (kakor Core
tan) in ima troje vrat za polnjenje in praz
njenje. Mislijo pa tudi na to, da bodo notra
njost soda prevlekli s plastičnim premazom, ki 
bo odporen proti vsem materialom, ki se upo
rablj aj o pri barvanju. 
Za nas, tj. predvsem za usnjarni v Šmartnem 
in v Šoštanju, pomeni ta rešitev podvojitev 
barvilnih kapacitet na obstoječih temeljih za 
sedanje barvilne sode. To je pa pri stiski s 
prostorom in pri pičlih sredstvih za investicij
ske naložbe za nas vsestransko sprejemljivo, 
posebno še pri pripravah za morebitna pove
čanja proizvodnje v barvarnah, četudi se še 
nismo prepričali o 20 °/o prihranku barvil in o 
drugih siceršnjih prihrankih, ki izvirajo iz 
tega, da so lahko kopeli v sodu bolj koncen
trirane, saj je potrebno za tehnologijo manj 
vode, kot pa v običajnih barvilnih sodih in se 
odplake od barvanja znižajo približno na po
lovico. 
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Tudi firma DREES se je pomerila v •izdelavi 
posebnih sodov. Prikazovala je sod, ki ima v 
notranjosti boben iz lesa z luknjami podobno 
kakor Coretan. Boben je predeljen v tri lm
more, od katerih ima vsaka svoja vrata in se 
vrti v ohišju iz lesa. Praktično je to Hagspie
lov strojilni avtomat, le da je izdelan :iz 
lesa. 
Vsekakor je to zelo draga rešitev v primer
javi z Vallerovo, saj sta to praktično dva so
da: zunanji v celem, ki se ga da poljubno • 
nagniti (zavrteti), da pridejo polnilna vrata v 
položaj za polnjenje ali pa praznenje, ter še 
notranji s tremi komorami in vrati. 
Firma BMD je razstavljala napravo za obde
lavo strojne mezdre surovih a!.i pa luženih 
kož, ki je bila po velikosti prirejena za obde
lavo in transport mezdre od strojev za mez
drenje govejih kož. 
Polžasti transporter pošilja mezdro in vodo 
v grelnik, kjer se godlja ogreje na največ 
50° C v plašču, ki je ogrevan s paro. Pri tem 
mezdra upada ob oddaji vode, pa tudi maščo,
ba se izloči. Zmes: mezdra-voda-maščoba 
nadaljuje pot skozi tlačni del, kjer se trdna 
snov mezdra) loči od vode in maščobe in tako 
predelana vsebuje le še 60-65 % vode, 40--35 
odstotkov pa trdne snovi. Te vrednosti so v 
Nemčiji pogoj za dovoljenje za odlaganje 
mezdre na odlagališčih. Maščobo pa je mo
goče posebej predelati oziroma odvažati. 
Verjetno bi kazalo izvršiti poskuse tudi z 
maščobnim tkivom iz odmaščevalnice svinj
skih kož, ki danes pomešano z mnogo vode 
pomeni problem za predelavo svinjskih kož. 
Cena stiskalnice z grelnikom je ca. 50.000.
DM. 
Za govedaše zanimiv stroj za razpolavljanje 
kož je bil tudi letos razstavljen. Gre za tekoči 
trak, ki je rahlo narobljen, da kože ne drsijo. 
Trak teče od tal pod kotom približno 30° do 
višine približno 1,6 m. Na vrhu je rotirajoče 
rezilo. Dva delavca polagata kože na trak in 
pazita, da je hrbna linija točno v sredini tra
ku. Ko koža potuje proti vrhu, doseže rezilo, 
ki jo razpolovi. Polovici padeta vsaka na 
svoj kup, ali pa jih nekdo zlaga na palete ali 
na kaj drugega. 
Stroj je precej drag: 19.500 švicarskih fran
kov. 
Firma Mercier oziroma njeni predstavniki so 
delali poskuse sušenja s sušilnim kanalom 
CATASECHE, ki naj bi zaradi mrzlega (in 
dragega) kovinskega traku prispeval k ohra
nitvi vseh dobrih lastnosti lica. 
Bistvo sistema je naizmenična uporaba celic z 
infradrečim sevanjP.m in celic z običajnimi 
grelci. Uporablja plin propan. 
Za kilogram uparjene vode porabi: 

1,82 kg pare 
0,273 kg plina in 
0,245 kWh električne energije, torej kar pre
cej in je r.ena sušenja s to napravo dva
krat višja od cene za klasično sušenje. 

Firma Raum je prikazala svojo ožemalko 
»MEMBRAPRESS«, ki jo je za lansko leto 
napovedoval TURNER oziroma TTH. To je 
edina, do sedaj poznana ožemalka, ki naredi 
na zgubanih kožah najmanj škode. Govejo 
kožo smo dvakrat prepognili in poslali v stroj. 
P.o ožemanju in rahlem ročnem izravnavanju 
prepognjena mesta niso bila kaj prida bela 
(ali prveč ožeta), koža sama pa je bila lepo 
in dovolj ožeta. 
Stroj so razvijali in preizkušali štiri leta in 
po mnenju marsikaterega obiskovalca sejma 
predstavlja eno najboljših ožemalk na svetu. 
Stroj z delovno površino 3200 X 1700 mm z 
elektromotorji za 15 kW stane 169.00 DM. 
Letos se je pojavil tudi drugi proizvajalec 
naprav za sušenje s toplotno črpalko. 
To je v bistvu naš domači hladilnik, samo 
zelo velik: namesto 0,1 kW ima kompresor 
z močjo 15 kW, hladilnik in grelnik pa sta za
poredno nameščena tako, da gre zrak, ki ga 
hočemo osušiti, najprej skozi hladilnik, kjer 
se ohladi na 5° C in pri tem odda vlago, ki 
kondenzira na hladilnih rebrih in odteka kot 
voda (5° C) na prosto. Pri 5o C in 100 °/o re
lativni vlagi vsebuje zrak le 5,4 g/m3 vode. 
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Naš razstavni paviljon na sejmu v Parizu 

V nadaljevanju zrak, ki smo g� s k;ompresor
jem s pomočjo freona i,n hladilnika ohladili na 
5° C in s tem osušili, ogrejemo na 35° C s tla
čnim delom naprave (pri domačem hladilniku 
zunanja »vroča« rebra), nato pa ga pošljemo v 
sušilnico med obešeno usnje. Zrak pri 35° C 
in s 5,4 g/m:i vlage ima relativno vlažnos•t 15 
odstotkov in zato hlastno vpija vlag·o iz kož. 
Del njegove toplotne vsebine (entalpija) se po
rabi za uparjevanje vode iz kož, zato se ohla
di na 30° C in ovlaži na 60 °/o rela,tivne vlage, 
tj. osuši 16 g/m3 - 5,4 g/m3 

= 10,6 g/m8 vode. 
Takšen g,re ponovno v hladilnik na razvlaže
nje, v grelnik na ogrevanje in v sušilnico. 
Za sušenje torej ne rabimo pare, temveč le 
električno energijo, iz kož izparjeno vlago pa 
lahko merimo v obliki vode 5° C, ki iz
teka iz naprave, zraven pa pridobivamo še 
toliko toplote, kolikor jo proizved� elektromo
tor, ki se seveda pri svojem delu greje in od
daja toploto zraku v sušilnici. 
Za sušenje tudi svežega zraka ne rabimo. Ko
mora, v kateri je obešeno usnje, mora biti zelo 
dobro zaprta in dobro izolirana. 
Za nas je zanimivo to, da se pri takšnem su
šenju usnje manj skrči in ostane mehkejše. 
čas sušenja za goveje usnje je 16 ur. 
Naprava, ki posuši v 16 urah ca. 528 kg vode 
iz usnja stane ca. 180.000 Ff. 
Poraba električne energije znaša okrog 0,6 
kWh na kg uparjene vode ali v dinarjih ok
rog 0,24 din/kg vode. Pri današnjih kanalskih 
in »pasting« sušilnicah pa znaša strošek okrog 
0,52 din/kg vode. 
Stroški energije za sušenje bi se znižali pri
bližno na polovico. 
Firma Wilson iz Liverpoola se je pričela po
javljati z dokaj zanimivimi rešitvami na raz
nih področjih. Letos so pokazali zanimivo 
črpalko za mezdro, ki je približno naša blata
rica z dopolnitvami: izven ohišja vidimo maj
hen, niti ne oster propeler, okrogla ravna plo·
šča ima luknje, za luknjami pa vidimo nož, 
ki drsi ob tej plošči podobno stroju za seklja
nje mesa, samo smer je obrnjena: name.sito 
ven, gre vsebina noter. 
Cena črpalke z elektr,omotorjem za 20 KM je 
1876 funtov. 
Ista firma je razstavljala tudi »Airjet« -
elektronski merilni stroj zelo primeren za 
merjenje površin krzna. Površino otipavajo 
šobe, skozi katere piha zrak. Ovira (koža in ne 

volna ali dlaka) povzroči spremembo zrač
nega tlaka, ki se registrira in električno pre
naša na merilni del. Dolžina volne ali dlake 
ne moti merilnih rezultatov. 
Cena za stroj delovne širine 1500 mm je 9800 
funtov. 
S področja ekologije pa smo se v razgovorih 
z usnjarji iz drugih držav in kontinentov pre
pričali, da je naš izbor naprave za regenera
cijo in ponovno uporabo rabljenih lužilnih ko
peli pravilen, saj so vsi po vrsti hvalili prav 
te naprave na vse pretege. 
M. T. 

Naše izdelke smo 
predstavili tudi 
na se1mu v 
Plovdivu 
Letošnje leto smo poleg Pariza prvič razstav
ljali še na nekem drugem sejmu v inozem
stvu. Da je bila to prav Bolgarija, nam je 
narekovala letošnja specifična situacija glede 
nabave surovine in želje Bolgarov, da bi so
delovali tudi na področju usnja in finalnih 
izdelkov. Tako sem se kot predstavnik naše , 
delovne organizacije udeležile sejma v Plov

divu, kamor sem potoval v začetku meseca 
septembra. 
Na sejmu v Plovdivu smo razstavljali svinj
ski oblačilni velur in obutveni velur, svinj
ski cepljenec, svinjsko anilin podlogo in iz
delke usnjene konfokcije iz svinjskega ve
lurja. Naš razsitavni prostor je bil v okviru 
skupnega jugoslovanskega paviljona, ki je bil 
ločen na skupni razstavni prostor in več po
slovnih prostorov. Zaradi velikega števila 
razstavljalcev je imelo več podjetij skupne 
poslovne prostore. Naše podj.etje je le-te ime
lo skupaj s Progresom iz Beograda, ki tudi 
zastopa naše poslovne interese v Bolgariji. 
Razstavo v Jugoslovanskem paviljonu je or
ganiziralo podjetje za reklamo in propagan
do pri Gospodarski zbornici Jugoslavije - Ju
goslavijapublik. 
Na skupnem razstavnem prostoru so se tako 
skupaj znašli predvsem razni proizvodi široke 
potrošnje, delno pa tudi proizvodi strojne 



industrije ter črne in barvne metalurgije. 
Največ prostora je zavzelo trgovsko podjetje 
Makoteks iz Skopja z izdelki tekstilne indu
strije (blago, konfekcija), razstavljalo pa je 
tudi svinjski oblačilni velur in svinjsko ob
la.čilno napo Tovarne usnja iz Kamnika. 
Močno je bila zastopana tudi pohištvena in
dustrija (Slovenijales, Simpo-Vranje) in in
dustrija gospodinjskih aparatov (Gorenje) ter 
strojna industrija (Unis in Energoinvest iz 
Sarajeva). Od jugosLovanskih razstavljalcev 
je imelo povsem svoj razstavni prostor v 
mednarodnem paviljonu le podjetje Emona iz 
Ljubljane, ki si s svojo ponudbo prehrambe
nih izdelkov šele utira pot na bolgarsko tr
žišče. Po besedah njihovega predstavnika se 
jim obetajo lepe možnosti še posebej sedaj, 
�o so začeli samostojno obdelovati to tržišče. 
Izdelki s področja usnjarske industrije so bili 
na splošno zelo slabo zastopani. Tako so kon
fekcijo iz pele-velurja in raznega krzna raz
stavljali le domačini - Bolgari - v svojem 
paviljonu široKe potrošnje. Modeli so bili do
kaj moderni in estetsko izdelani, vendar je 
glede na to, kaj sedaj nudijo trgovine, težko 
pričakovati, da bodo izdelki kmalu na raz
polago in dostopni njihovim potrošnikom. 
Romunsko podjetje Arpimpeks Pa je razstav
ljalo usnjeno konfekcijo iz svinjskega velur-

Plovdiv 

ja, dokaj zadovoljivo tako po kvaliteti kot 
desenu. 
Usnjeno obutev so razstavljali poleg domači
nov še Romuni, Indija, Ciper ter le bolj in
formativno še Italijani in Avstrijci (firma 
Galus). Seveda ni manjkalo tudi velikih ke
mičnih koncernov, ki izdelujejo tudi proiz
vode za usnja,rsko industrijo (Hoechst, Ciba
Geigy, ICI), opremo za usnjarsko industrijo 
pa sta nudila Turner (cepilni in brusilni stroj) 
ter Arendonk (cepilni in brusilni stroj, kovin
ski lužilni oziroma strojilni sod in grundirni 
aparat). 
Za naše razstavne proizvode, predvsem us
njeno konfekcijo, j<e med obiskovalci sejma, 
ki so se stalno v vrsti pomikali skozi naš pa
viljon, vladalo zelo veliko zanimanje, da ne 
rečem občudovanje, saj sami nimajo prilike 
kupiti usnjenih modnih izdelkov. Kljub temu 
pa s strani bolgarskih firm ni bilo pravega 
zanimanja za naše izdelke, čeprav smo usnje 
že pred časom ponudili izvozno uv,oznemu 
podjetju Industrialimport, za kar so sami za
prosili. 

Glede usnjene k•onfekcije lahko trdim, da v 
bližnjem obdobju ne moremo pričakovati da 
bi lahko prodali neke pomembnejše količine, 
saj kljub zanimanju potrošnikov in tudi 
plačilni sposobnosti določenega kroga ljudi, 
oblasti ne uvažajo mno�o potrošnih dobrin. 
In če ugotavljamo, da v prihodnjem srednje
ročnem obdobju predvidevajo povečanje tega 
sektorja za 7 O/o, potem tudi glede na sedanjo 

nizko bazo tudi ne moremo pričakovati velike 
potrošnje. Tudi naše cene (ženska jakna 50$ 
in ženski plašč 70$) so zaenkrat previsoke, saj 
so v prodajalnah v Plovdivu moški sakoji iz 
ovčje nape (izdelani v Tolbuhinu) in iz svinj
skega velurja (izdelani v Pirinu) po 60 oziro
ma 65 levov. ženski plašč iz svinjskega ve
lurja je sta,l 100$, iz pele velurja pa i90$. T'i 
plašči so bili bvez ,oznake proizvajalca in 
verjetno iz uvoza, ker so biLi tudi primerne 
oblike, <ločim so bili domači moški modeli 
brez vsakega modnega desena. 

Glede plasmaja blaga široke potrošnje (razen 
prehrambenih izdelkov) so bili enotnega 
mnenja tudi predstavniki Slovenijalesa, Go
renja, Topra in smatrajo, da je tu možno kaj 
več doseči morda v kooperaciji, seveda, če je 
ta možna. 

Sicer pa je sejem za Bolgare enkratna pri
reditev, ki jo lahko primerjamo z nekdanjim 
Zagrebškim velesejmom, ko je bil le-ta še 
edina tovrstna prireditev v naši državi. Tako 
lahko rečem, da se je v Plovdivu za časa sej
ma zvrstil velik del delovnih ljudi iz cele Bol
garije, kar je dajalo mestu svojevrsten utrip. 
Talm je ob času sejma tudi veliko število kul
turnih prireditev, ki so vsekakor privabile 
številne gledalce. Današnji Plovdiv je zrasel 
na mestu, kjer se še danes vidi ostanek sta
rega mesta iz obdobja helenizma, še posebej 
pa je lepo ohranjen stari turški del mesta 
Plden, ki je danes zeio vzorno obnovljen in 
preurejen za sprejem .turistov. Tudi sicer je 
mesto samo zelo čisto, s številnimi parki in, 
ker se je sejem odvijal pred državnim praz
nikom, je bilo ,tudi vse okrašeno in označeno 
s parolami o sovjetsko-bolgarskem prijatelj
stvu. Vse veforno življenje se je ,odvijalo na 
ulici, ki pa je že ob 9 uri malodane zamrlo, 
kakor se verjetno po sejmu tudi mesto ob 
Marici umiri v vsakdanji tok življenja. 
K. A. 

Srednjeročni plan 
�fOZD Usnje-Plast 
l. TEMELJNA NAČELA IN POSLOVNI 
CILJI 

-- Pri planiranju nalog bomo največjo pozo1·
nost namenili tesni povezavi skupnih nalog, 
ki povezujejo <trgovino in proizvodnjo. To so
delovanje pa mora biti najbolj čvrsto in enot
no v okviru naše organizacije združenega 
dela. 

- Po vprašanju realizacije prometa bomo 
skušali doseči tudi v bodočem obdobju pro
g1,esivno rast realizacije celotnega dohodka. 
Prioritetno bomo v naš program prodaje sku
šali vključiti vse prizvode, ki jih pmizvajajo 
vse naše TOZD v OZD. Enako bomo razvijali 
in širili predmet poslovanja z ,ostalimi pro
izvodi, kjer že sedaj dosegamo dobre poslov
ne uspehe. 

- V realizaciji srednjeročnega načrta mora
mo v naši OZD organizirati enotno trgovsko
p1,odajno poUtiko, k,i bo omogočala racional
no poslovanje. Smatramo, da je naša skupna 
obveznost, da bo vloga trgovske mreže vklju
čena v srednjeročni načrt naše OZD. Za iz
vedbo tega programa je nujno čimprej izde
lati samoupravni sporazum, ki bo usmerjal 
komercialno politiko, enotno prodajno mrežo 
in ustvarjal najboljše po�oje, ki bodo koristni 
za proizvodnj10 in trgovino .. 

- V razvojnem investicijskem načrtu mora
mo vsa razpoložljiva sredstva namensko in
vestirati v izgradnjo lastnega centralnega 
prodajnega skladišča v Ljubljani. Samo z no
vim prodajnim skladiščem nam bo možno 
ustva,riiti planirane naloge v našem srednje
ročnem načrtu. 

V trgovini TOZD Usnje-Plast 

s 
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2. PLAN PROMETA SREDNJEROCNEGA NACRTA V OBDOBJU 1976-1980 

Realizacija prometa v Letu 

Realizacija prometa v letu 

Planiran promet za leto 

Plan prometa v letu 

Plan prometa v letu 

Plan prometa v letu 

Plan prometa v letu 

Plan prometa v letu 

1973 146,843.829.- ND 

1974 204,188.871.- ND 

1975 250,000.000.- ND 

1976 271,000.000,.- ND 

1977 294,000.000.- ND 

1978 319,000.000.- ND 

1979 346,000.000.- ND 

1980 375,000.000.- ND 

vrševali vse obveznosti, ki bodo izvirale iz 
samoupravnega sporazuma o medsebojnih 
odnosih med trgovino in proizvodnjo v naši 
OZD. 

Z a i z v e d b o i n v e s.t i c i j ,s k e g a 
n a č r t a  p l a n i r a m o  v o b dob j u  
1976-1980 

v· novih dinarjih 

l. za nakup novih sklad. prost. 6,000.000.-
2. za adaptacijo in opl'emo 2,000.000.-
3. za strojno opremo 500.000.-
4. za obnovo voznega parka 500.000.-
5. za investicij,sko vzdrževanje 400.000.-

Skupaj 5,400.000.-

Vsa predvidena sredstva izviraj,o iz že ustvar
jene lastne akumulacije iln iz sredstev či
stega dohodka, ki ga planiramo v srednjeroč
nem na,črtu. 
- V primeru negativne rešitve našega pred
loga bomo pri!siljeni ilskati druge oblike za re
šitev tega problema. 

- V naše skupno deLo pa moramo vgraditi 
nove družbenoekonomske odnose, na osnovi 
ustavnih načel, da neposredni proizvajalec 
lahko odloča o rezultatih ustvarjenega dela. 
Razčlenitev prometa po delovnih enotah bo
mo planirali vsako leto pred začetkom po
sLo·vnega leta. 4. PLANIRANJE POSLOVNEGA USPEHA IN DELITEV V OBDOBJU 1976-1980 

- Delovne dolžnosti poslovodij DE pa, so, da 
v svojih enotah realizirajo planirani promet. 
Na doseženi promet je treba nujno ustvariti 
najmanj enake rezultate uspeha poslovanja, 
kot je povprečni uspeh, dosežen v letih 1974 
in 1975. 
- Delovne dolžnosti komerciale TOZD 
Za lažje doseganje planiranega in kar naj
bolj uspešnega poslovanja moramo v komer
ciali ·organizirati razširjeno komercialno služ
bo, ki bo koordinirala i,n enotno vodila delo 
in sodelovanje med DE in enako skrbela za 
enotnost celotnega komercialnega poslovanja 
v naši OZD. 
- Osnovne naloge komercialne službe bodo 
programirane v samoupravnem sporazumu o 
enotni prodajni politiki v naši OZD. 

3. PLAN INVESTIRANJA 

- Ce izvršimo pregled nad razpoLožljivimi 
skladiščnimi prostori, ugotovimo, da danes 
razpolagamo z lastnimi prodajnimi prostori 
samo v izvenljubljanskih delovnih enotah. 
V Beogradu imamo dva skladišča v ,skupni 
izmeri 500 m2

, v Nišu pa skladišče v ,izmeri 
250 m2

• 

V Sp1'i1tu je skladišče v izmeri 100 m2, v Nišu 
pa trgovina v izmeri 186 m2

• 

- Pripominjamo, da so vsa 'IlJaša Lastna skla
dišča in trgovina v izvenljubljanskih delovnih 
enotah na ustreznih lokacijah, dobro ,oprem
ljena in odkupljena v novogradnji. 
- Predvidevamo, da je s tem investicijski 
problem v teh enotah za obdobje leta 19·76 
do 1980 rešen. 
- Situacija v skladiščih ljubljanskih delQIV
nih enot pa je povsem obratna. Od pe,tih 
skladišč je samo .skladišče kovinske galante
rije na Komenskega 22 v naši lasti. 
- Pri današnjem obsegu poslovanja ugotav
ljamo, da j.e fizični ,obseg dela v vseh enotah že 
preobremenjen. Razdrobljenost delo,vnih enot 
na različnih lokacijah povečuje stroške posuo
vanja in onemogoča racionalno poslovanje 
pri lmriščenju delovne sile in voznega parka. 
- V že obstoječih funkcionalno in tehnično 
slabo opremljenih skladiščih ljubljanskih 
delovnih enot nam je slmraj nemogoče iz
vršiti vse predvidene naloge, ki jih planira
mo v našem srednjeročnem načrtu. 
- Največji problem in nujen razlog, da si 
moramo pridobiti v bližnji prihodnosti novo 
centralno ,skladišče, je to, da bomo vsled ur
banističnega načrta izgubili skoraj vse delov
ne enote, ki jih sedaj koristimo na, osnovi 
najemnih pogodb. 
- Za najbolj idealno rešitev tega perečega 
problema predlagamo, da se nam omogoči 
v:seHtev v obstoječe poslovne pro,store v 
Ljubljani na Tržaški cesti 108. 
- Z izvedbo tega načrta bodo ustvarjeni vsi 
pogoji za povečano planirano realizacijo na
šega srednjeročnega načrta. Vzporedno pa 
nam bo dana možnost, da bomo uspešno iz-

6 

1976 

l. celoten dohodek 271.000.-

2. pocrabljena sredstva 252.000.-

3. dohodek 19.000.-

4. peg. obvez. 1.350.-

5. zak. obvez. 3.000.-

6. oseb. dah. 7.810.-

7. ost. dohodka 6.840.-

8. amortizacija 480.-

9. prisp. za stan. izgradnjo 
45 O/o 210.-

25 0/o 117.-

- Z oziram na realno,st planskega, pro
meta predvidevamo, da bomo tudi vse ostale 
pokazatelje ustvarjenega dela realizirali v vi
šini, ki jih planiramo v našem programu za 
obdobje 1976-1980. 

P o v z ete k p r e d l o g o v  n a š e g a  
s r e d n j e r o č n e g a  p l a n a ,  k i  n a j  
b o d o  z a j e t e  v s r e d n j e r o č n em 
p l a n u  O Z D. 
a) Predlog za vselitev v poslovne prostore v 
Ljubljani na Tržaški cesti 108 tega leta 1977. 
b) Pred�og za priključitev prodajnega skladi
šča usnja k TOZD Usnje-plast. 
c) Predlog za združitev TOZD Usnje-plast in 
TOZD Maloprodajna mreža. 
d) Predlog za izdelavo »Sporazuma o vlogi 
trgovine v OZD. 
Programa zahtevnih in obsežnih na1o,g naše
ga srednjeročnega plana za obdobje 1976 do 
1980 nam bo možno realizirati, če bomo vsak 
na svojem delovnem mestu izvrševali vse ob
veznositi. V okviru naše OZD pa ,se moramo 
vse TOZD povezati v enotno gospodarsko 
skupnosit, ki bo neločljiva go,spodarnka orga
nizacija združenega dela. Vsem zaposlenim 
pa moramo omogočiti neposredno upravljanje 
in razpolaganje z rezultati ustvarjenega 
dela. 

O. P. 

v 000 din 

1977 1978 1979 1980 

2!:KOOO.- 319.000.- 346.000.- 375.000.-

273.000.- 296.000.- 321.000.·- 348.000.-

21.000.- 23.000.- 25.000.- 27.000.-

1.460.- 1.580.- 1.700.- 1.800.-

3.280.- 3.550.- 3.850.- 4.200.-

8.470.- 9.200.- 9.980.- 10.800.-

7.790- 8670.- 9.470.- 10.200.-

550.- 620.- 690.- 750.-

229.- 248.- 269.- 292.-

12.7.- 138.- 150.- 162.-

TOZD »Igrad« se 
izločuje iz OZD IUV 
Delovni ljudje naše delovne organizacije so 
že v samoupravnem .sporazumu o temeljih 
srednjeročnega plana razvoja OZD IUV od 
1976-1980 predvidevali, da se TOZD Igrad -
gradbeniš·tvo izloči iz sestava Industrije us
nja Vrhnika. Takšno predvidevanje j,e teme
ljilo na dejstvu, da so uspešno zaključena de
la na novi opekarni v Sinji gorici in da je 
s tem v glavnem tudi presežen namen, za.
radi katerega je prišlo do združi,tve. V samo
upravnem sporazumu o temeljih srednjeroč
nega plana je predvidena mož,n,o.st, da se 
TOZD !grad - gradbeništvo po izločitvi or
ganizira kot samostojna delovna organizacija, 
ali pa se združi z drugimi sorodnimi delo�ni
mi organizacijami v novo asociacijo združe
nega dela. 
V skladu s smernicami srednjeročnega plana 
in podlagi določil člena 35. in 41. statuta , 
TOZD Igrad - gradbeništvo je delavski svet 
te temeljne ·organizacije sprejel sklep, da se 
za dne 23. 9. 1976 razpiše referendum za iz
ločitev temeljne organizacije !grad - grad
beništvo iz organizacije združenega dela In
dustrije usnja Vrhnika. Na referendumu je 
za izločitev temeljne organizacije !grad -
gradbeništvo iz OZD IUV glasovalo 160 delav
cev, proti izločitvi pa je glasovaLo 54 delav
cev temeljne organizacije. Tako so defovni 
ljudje v !grad - gradbeništvo pravnoveljav
no sprejeli sklep, da se izloči iz OZD IUV in ' 
se orgnizirajo kot delovna organizacija, ka
tere naziv se bo glasil »Splošno gradbeno pod
jetje !grad« Vrhnika. 
Sklep o izločitvi je bil vročen vsem temelj
nim organizacijam v sestavi OZD IUV. 
Sklep o izločitvi TOZD iz sestave de�o,vne or
ganizacije pa postane dokončen, ko so z iz
ločitvijo soglasne vse TOZD v sestavi deLovne 
organizacije, iz katere se temeljna organiza
cija izloča. 
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Težki obratovalni pogoji pogojujejo na 
viličarjih pogoste okvare, zato je redno 
vzdrževanje in odstranjevanje okvar 
življenjska nujnost za nemoten potek 
proizvodnje 

Omejitev hitrosti, prehodi za pešce in prometne 
poti za vozila smo označili zato, da bi bili tudi 
na tovarniškem območju bolj varni 

Prav zaradi navedenega mora TOZD, ki se 
izloča iz s,eSJtave delovne organizacije, v roku 
8 dni zatem, ko sprejme sklep o izločitvi iz 
delovne organizacije tega vročiti vsem TOZD 
v sestavi delovne organizacije kakor tudi naj
višjemu organu upravljanja v delovni organiza
ciji. Ce delavci drugih TOZD v sesfavi delov
ne organizacije menijo, da ni pogojev za izlo
čitev, lahko sprožijo spor pred sodiščem zdru
ženega dela, in sicer v roku 30 dni od dneva 
vročitve sklepa. Ce tožba ni vložena v zako
nitem roku 30 dni, postane sklep o iz1očitvi 
TOZD iz delovne organizacije dokončen. 
Čeprav zaenkrat ni poznanih zadržkov oziroma 
premis:lekov proti iz1očitvi TOZD !grad -
gradbeništvo iz sestave OZD IUV, pa je ven
darle potrebno počakati najkasneje do pre
teka 30-dnevnega roka, ki teče od zadnje vro
čitve ,sklepa o izločitvi prizadete TOZD v se
stavi DO, šele takrat bo izločitev dokončno 
opra,v lj ena. 
J. o. 

Odbor za 
medsebojna razmerja 
TOZD Usnjarna 
Vrhnika 
je n,a sejah v septembru in oktobru 1976. ob
ravnaval problematiko gospodarjenja in na 
osnovi ustvarjenih rezultatov doJočal vred
nost točke za obračun osebnih dohodkov. Pri 
obravnavanju rezultatov poslovanja v zadnjih 
mesecih je odbor ugotovil, da smo izdelali 
manj usnj,a lmt lani, predvsem je nižja pro� 
izvodnja boljših artiklov - velurjev, kar je 
posledica znižanega namoka s 43.000 na 31.800 
kg dnevno. Porasla pa je proizvodnja svinj
skih cepljencev, ki naj bi poleg črpanja zalog 
nedo,vršene proizvodnje ublažila zmanjšani na
mok zamdi težav pri zagotaivljanju potrebnih 
količin svfoj1skih kož. V lansk1h 9 mesecih 
smo nabavili skoraj 30 O/o več kož kot v tem 
obdobju letos oziroma nekaj nad 10.000 ton, le
tos pa le dobrih 7000 ton. 
Zaradi zmanjšanega namoka je moral odbor 
za sta1no premes,titi nekaj delavcev v pos,a
meZJnih oddelkih usnjarne iz delovnih mest, 
kjer ,se je pokazal zaradi znižanega namaka 
višek delavcev, na druga delovna mesta. Pri 
teh premestitvah je odbor upoštevaJ določila 
samoupravnega sporazuma o sistemizaciji de
lovnih mest v temeljni organizaciji in ugoto
vil, da premeščeni delavci ustrezajo zahtevam 
delovnih mesit, na kaitera so bhli razporejeni. 
Odbor je ,sprejel še naslednje sklepe: 

PooblaSJtil je zdravnika Notranj1skega zdrav
stvenega doma na Vrhniki dr. Mitjo Mikliča, 
da lahko samo on priZJnaiva bo,lniški dopust 
delavcem temeljne organizacije. 

Odbor je razpravlj,al tudi o problematiki na
raščanja bolniških izostankov. Ugotovil je, da 
je kontrola na domu pomanjkljiva in wto 
sklenil, da je treba imenovati komisijo, ki bo 
obiskovala bolnike na domu, še zlasti tiste 
deLavce, ki pog.o,stokrat koristijo bolniški do
pust. Za usklajeno delo komis1je naj skrbi 
socialna delavka, ki naj bo istočasno tudi 
član kiomisij e. 
šolanje na enoletni Srednji politični šoli pri 
CK ZKS je odobril tovarišema: Janezu Po
pitu in Milanu Bareticu. 
Odobril je organiziranje nadaljevaljneg,a te
čaja angleščine in nemščine v naši delovni 
organizaciji na Vrhniki (za nadaljevalni an
gleški tečaj je 9 kandidatov in za nadalje
valni nemški 12 kandidatov). Vsak od teh dveh 
tečajev pa stane 16.000 novih din. 

Odobril je sredstva za obiskovanje osnovne 
šole po dopisnem sistemu za 25 delavcev te
meljne organizacije, ki žeUjo dokončati os
novno šolanje." Stroški za en razred znašajo 
1800 novih din na slušatelja, k čemur pa je 
pdpravljena prispevaiti Temeljna izobraže
valna skupnost Vrhnika 700.- din za vsake
ga, ki si bo pridobil ,osnovnošolsko izobraz
bo. 
Odobril je 4 štipendije na srednjih šolah, in 
sicer: SLavici Butinar iz Smrečja pri Vrhniki, 
Mihaeli Železnik iz Podlipe in Antonu čuku 
iz Logatca za šolanj,e na Tehnični srednji šoli 
- oddelek za kemijo, in na TSUGŠ - us
njarski oddelek - V1talu Veku iz Pristave pri 
Mekinju. 

Prostovoljnemu gasilskemu industrijskemu 
društvu TOZD Usnjama Vrhnika je odobril 
za pokrivanje stroškov izleta 7.600.- din. 

Odbor je na predlog družbenega pravobra
nilca samoupravljanja občin Vrhnika - Lo
gaitec obrav,rnava,l izvajanje samoupravnega 
sporazumevanja o medsebojnih razmerjih 
delavcev v združenem delu v zvezi z razpo
rejanjem dopusta v posameznem koledarskem 
letu in njegovo pobudo za uskladitev samo
upravnih ,splošnih akitov temeljne organiza
cij,e z ustavo, zakoni in drugimi predpisi in 
s splošnimi akti. Odbor je sprejel v zvezi s 
tem naslednje sklepe: 
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l. da je treba za prihodnje leto pravočasno 
izdelati plan dopus,tov in za,staviJti od1':Jčbe lmt 
to določa s,amoupravni sporazum o medseboj
nih razmerjih delavcev v združenem delu, 
2. delavsk,emu svetu temeljne org,a1I1izacije pa 
predlaga, da začne postopek za spremembo 
splošnih aktov oziroma njihovo uskladitev z 
ustavo in zakonskimi predpisi, zlasti osnut
kom o združenem delu - predvsem naj spro
ži postopek za spremembo samoupravnega 
sporazuma o medsebojnih razmerjih delav
cev v združenem delu in statuta temeljne or
ganizacije. Delavski svet naj v ta namen 
imenuje komisijo, ki bo skupaj s srt:rokovnimi 
službami pripravila predlog sprememb. 
Pripombe družbenega pravobranilca samo
upravljanj,a glede izvajanja ,samoupravnih 
splošnih akitov in njihove usklajenosti s po
zitivnimi predpisi je obravnaval tudi izvršni 
odbor sindikalne organizacje TOZD Usnjarna 
Vrhnika. Zlasti j-e obravnaval pripombe, ki 
se nanašajo na izračunavanje števila dni let
nega dopusta delavcev; pripombe o pristoj
no,stih delavskega sveta in odbora za medse
bojna razmerja; predlog za uskladitev ,staituta 
z družbenim dogovorom o temeljih kadrovske 
politike glede pogojev za zasedbo nekaterih 
vodilnih delovnih mest (v statutu so na
vedene tri alternative glede stopnje izobraz
be, v družbenem dogovoru Sita le dve, kar pa 
smo v samoupravnem sporazumu o sistemi
zaciji delovinih mes,t že upoštevali). Pr-edlog 
pravilnilm o normah je še v postopku :spre
jemanja; pravilnik o izumih, tehničnih iz
boljšavah in koristnih predlogih ter pravilnik 
o odlikovanju v IUV pa sta že v veljavi. Iz
vršni odbor je sprejel v zvezi s pripombami 
družbenega pl'avobranilca samoupravljanja 
enake sklepe kot pred njim odbor za medse
bojna razmerja. 
Na isti seji je izvršni odbor obravnaval pri
tožbo Marukic Ešrefa zoper sklep o preneha
nju lastnosti delavca v združenem delu. Po 
ugotovitvi, da je tovariš Marukic storil eno 
lažjo kršitev delovne obveznosti in dve huj
ši kršitvi (neopravičeno je izostal z dela 1, 3 
in 17 delovnih dni), je sprejel izvršni odbor 
sklep, da ne more priporoč�ti delav'Skemu 
svetu temeljne organizacije, da bil to pr,itožbo 
ugodno rešil. 
Pregledal je tudi pritožbe delavcev zoper raz
poreditve na delovna mesta in sprejel v zvezi 
s tem sklep, da predlaga delavskemu svetu 
imenovanje posebne komisije, ki naj sproti 
spremlja spremembe v organizaciji dela in 
predlaga na podlagi ugotovljenih sprememb 
revalorizacijo ocen in sistemizacijo delovnih 
mest. 
Izvršni odbor je bil seznanjen s potekom po
svetovanja v Nišu z naslovom: reševanje be
neficiran·e dobe za nekatera delovna mesita v 
usnjarski ,industriji. Stališče IUV do te p:m
blemaitike je bi1o in je, da je potrebno še več 
sredstev vlagati v zboljšanje delovnih pogo
jev (v bo,ljšo opremljenost im uvajanje sodob
ne tehnologije), ne pa denar odvaja,ti v sklade 
invalidsko pokojn1nskega zavarovanja za pla
čev,anje beneficirane dobe. Po grobih izraču
nih bi morala npr. temeljna organizacija pri
spevati okrog 2,5 milijarde S din, če bi bila 
na določenih delovnih mes,tih beneficirana 
doba priznavana od 194·6. leta naprej. 
Izvršni odbor je sprejel še naslednje sklepe: 
V odbor za inovacije pri Občinskem sindi
kalnem svetu je imenoval tovariša Zupan
čič Andreja. 
Prostovoljnemu industrijskemu gasilskemu 
druš,tvu temeljne .organizacije je odobril 3000 
N din za pokrttje stroškov izleta v San Ma
rino. 
Občinskemu komiteju ZSMS Vrhnika je odo
bril 5000 N din za organizacijo republiškega 
zbora brigadirjev - veteranov na Vrhniki. 
Strokovne službe je zadolžil, da poiščejo mož
nos,ti kampiranja počitniških prikolic v dru
gih krajih ob obali in jih čimprej razmesti
jo, da bodo pravočasno pripravljene za leito
vanje v naislednji sezoni. 
K. I. 
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Letos največji 
sprejem novih 
članov v ZK 
število komuni>stov se je z nedavnim, letos 
največjim sprejemom, ki ga je pripravil Ko
m1te OK ZK Vrhnika, v naši občini dvignilo 
na 505, kar pa še vedno ni zadovoljivo število 
in bomo morali kadrovskim izpopolnitv,am v 
članstvu Zveze komunistov posvetili še ve
liko pozornosti. 
Članske izkaznice in skromno knjižno darilo 
je prejelo 37 novih članov, od tega 9 žensk 
in 28 moških. Večina no,v,osprejeitih članov 
je mlajša od 27 let in 14 od njih je delavcev 
v neposredni proizvodnji. 
K svečanemu sprejemu, ki je bil v Domu JLA 
in katerega so se udeležili predstavniki vseh 
družbenopoliltičnih organizacij, so veliko pri
spevali pionirji iz obeh vrhniških šol s kul
turnim programom in mladinski oktet iz Ver
da, ki je ubralilo zapel nekaj umetnih in bor
benih pesmi. 
T. H. 

Izobraževanje V• v nas1 
. . .. 

delovni organ1zac111 
Iziobraževalna dejavnost je v letošnjem letu 
dobila širši razmah. Organizirana je vrsta 
izobraževalnih dejavnosti, v katere bo vklju
čena večina delavcev naše delovne organiza
cije. 
Najbolj je razveseljivo dejstvo, da je odziv 
za vp,is v osnovno šolo za odrasle dober. Kort; 
je znano, dobra polovica zapo,slenih delavcev 
nima zaključene osnovnošolske izobrazbe. V 
osnovno šolo se je vpisalo 28 delavcev, vsak 
dan pa se prijavljajo novi. Šolanje temelji na 
dopisni metodi s konzultacijami ob prostih so
botah, saj bi bila zaradi izmenskega dela vsaka 
drugačna oblika težko izvedljiva. 
Začetek izobraževanja ozkih profilov usnjar
skih delavcev, ki je bilo prvotno planirano za 
konec meseca oktobra letošnjega leta, se bo 
začelo nekoliko kasneje, lmt je bilo predvide
no. ker mora Svet za šolstvo SR Slovenije 
odobriti učne načrte, katerih izdelava je v 
zaključni fazi. 
Poklicna šola za ozke profile usnjarskih de
lavcev bo obsegaI,a 7 teoretičnih predmetov v 
skupnem trajanju 511 ur. Pogoj za vpis pa je 
dokončanih 6 razredov osnovne šole. Poglej
mo, kako bo izgledal predmetnik poklicne šo
le za ozke profile usnjarskih delavcev: 

l. Slovenski jezik 
2. Samoupravlj,anje s temelji 

marksizma 

70 ur 

105 ur 

3. Osnove organizacije dela 30 ur 
4. Str01k:Jovno računstvo 30 ur 
5. Poklicna tehnologija 120 ur 
6. Stroji in __ n_a

_,
p
,_
r_a_v_e _________ 1_2

3
,--0
6
_u
u
r
r 7. Var-stvo pri delu 

šola bi delovala na, Vrhniki kot dislociran 
oddelek domžalske poklicne šole. Strokovne 
predmete bi podajali strokovnjaki iz naše de
loVi!le ,organizacije. 
Tudi letos so v delovni organizaciji organi
zirani nadaljevalni jezikovni tečaji angleške
ga jezika, ki .se jih udeležuje 22 delavcev. 
Za vse zaposlene delavce bo organiz,iran 12 
urni seminar iz v,arstva pri delu. Ob koncu 
seminarja bo preizkus znanja iz varstva pri 
delu. 
Obsežen je tudi program izobraževanja pri
padnikov enot in oddelkov civilne zaščite. 
Družbenopolitično izobraževanje obsega iz
obraževanje članov samoupra,vnih organov, 
članov 00 ZKS ter članov delegacij. 
Poleg že omenjenega pa bodo slušatelji sez
nanjeni tudi z aktualnostmi doma i:n po 
svetu. 
F. R. 

Štipendije skupščine 
Titovega sklada za 
šolsko leto 1976/77 
Na predlog Odbora za medsebojna razmerja 
TOZD Usnjarna Vrhnika je Občinska kon
ferenca ZSMS Vrhnika predlagala Petlmv
šek J,aneza, štipendista TOZD Usnjarna V_rh
nika za podelitev štipendije Skupščine Tito
vega sklada za šo1sko leto 1976/19·77. Skup
ščina Titovega sklada je na svoj,i seji, 7. 9. 
1976, predlog ugodno rešila in podelila Janezu 
Petlmvšku štipendijo TLtovega sklada za štu
dij na FNT, smer kemijska tehnologija. Janez 
Petkovšek je v preteklem šolskem letu z od
ličnim uspehom zaključil šolanje na TUGSŠ 
v Domžalah, kjer je bil naš štipendist. Aktiv
no deluje v 00 ZSMS Zaplana, kjer od leta 
1,97 3 opravlja dolžnost podpredsednika te _or: ganizacije. Kot predsednik 00 ZSMS _na .�oh 
pa je pokazal izredno delavnost, pa tudi velike 
organizacijske sposobnosti. 
Pod njegovim vodstvom je uspešno delov� 
marksLstični krožek, klub OZN, 00 ZSMS Je 
pokazala veliko aktivnost na kulturnem in 
športnem področju. 
P>osebno dragoceni pa< so bili stiki z zamejsko 
mladino v Nabrežini pri Trstu in stiki z dijaki 
slovenske gimnazije v Celovcu. Iz vrhniške ob
čine sta poleg Petkovška Janeza dobila šti
pendijo skupščine Titovega sklad� š_e L�gar 
Boris »Slove1I1ija avto« TOZD Servis m širok 
Branko iz Kovinarske. 
F. R. 

človek, delo, kultura 
KULTURNI TEDEN KOMUNISTA, S SKUPNIM NASLOVOM 

»ČLOVEK, DELO, KULTURA« BO V NAŠI OBČINI OD 12. DO 

20. NOVEMBRA. PROGRAM VSEH KULTURNIH PRIREDITEV, 

KI SE BODO V TEM TEDNU ZVRSTILE V KRAJEVNIH 

SKUPNOSTIH IN DELOVNIH ORGANIZACIJAH, BO 

OBJAVLJEN KASNEJE! 



Vsak dom za 

zdravstveni dom! 
NA DOSEDANJIH REZULTATIH GRADIMO 
POVEč:ANI SAMOPRISPEVEK ZA 
GRADNJO NOVEGA ZDRAVSTVENEGA 
DOMA V LITIJI 

Največja solidarnostna akcija v občini Litija 
je bilia izkazana z uvedbo občinskega samo
priispevka za gradnjo šolskih in vzgojnovar
stvenih objektov. Ta samoprispevek je bhl 
uveden za čas od l. januarja 1969 do 30. ju
nija 1975. 

Program je bil zelo zahteven, obsegal je: 

- adaptacijo osnovnih šol v Litiji, Polšniku, 
Hotiču, Savi, Jevnici, Javorju, Mamolju 
- napeljav,a centralne kurjave na šoli Vače, 

- pričetek gradnje osnovne šole na Graški 
Dobravi v Litiji, 

- prizidek k osnovni šoli Šmartno, 

- izgradnjo nove šole v štangarskih Polja-
nah, 

- popravilo strehe na osnov.ni šoli Kostrev
nica, 

- izgradnjo nove šole na Primskovem, 

- izgradnjo nove šole v Konjšici, 

- adaptacijo in napeljavo centralne kurjave 

na šoli Gabrovka in Dole. 

V programu je bilo tudi predvideno, da se 
adaptirata šoli Ribče in Kresnice, kar ni bilo 
realizirano. V Ribčah je šola začasno ukinje
na zaradi premajhnega števila učencev, ki so 
bili prešolani na sosednje šole. Za šolo v 
Kreffilicah pa je strokovna komisija ugoito
vila, da adaptacij,a ne pride v poštev, zato je 

ZUNANJI VIDEZ TLORISA 

ZDRAVSTVENEGA DOMA 

LITIJA 

�� 
�-. 

V) 

1:1000 

v programu drugega samoprispev:ka predvi
dena gradnja nove šole. 
Pri sestavi programa v letu 1968 je bilo ugo
tovljeno, da bi za realizacijo bilo potrebno 
5,410.000.- din, dejansko pa je bilo pridob
ljenih 10,431.589.- din. 
Za realizacijo programa so prispevali: 

din 

delovne organizacije 2,572.651.

zaposleni v družbenem sektorju 5,354.031.-

obrtniki 315.236.-

kmetje 287.285.-

sredstva iz proračuna občine 536.784.-

bančni krediti 2,056.488.-

drugi dohodki 23.237.-

SKUPAJ: 11,145.694.-

1 PRISPEVAJMO ZA ZDRAVJE 

Ob spremljanju potreb šolstva, otroškega 
varstva, telesne kulture in kulture in rea
lizacije programa samoprispevka smo ugo
tovili, da je reševanje potreb še treba nada
ljevati z združeval!ljem sredstev na podlagi 
solidarnosti. 

Občani smo se že pred iztekom prvega samo
prispevka odločili na referendumu, dne 17. no
vembra 1974, za nov drugi samoprispevek za 
obdobje od l. julija 1975 do 30. julija 1980. 

Program drugega samoprispevka obsega: 

- izgradnjo novih šol na Graški Dobravi v 
Litiji in Kresnicah, 

- adaptacija s prizidkom in telovadnico pri 
osinoV1ni šoli Gabrovka, 

- adaptacija osnovne šole na Rozmanovem 
trgu v Litiji, 

- napeljava centralne kurjave na osnovnih 
šolah J ev,nica, Polšnik in Kostrevnica, 

- izgradnja telovadnice pri osn()!Vni šoli na 
Graški Dobravi in osnovni šoli Šmartno, 

- sofinanciranje telovadnice pri osnovni šo
li Vače, 

- gradnja šolskih igrišč, 

- gradnja vrtca v Šmartnem in Litiji, 

- gradnja otroškega letovišča na Debelem 
rtiču. 

Vredn,o,st sprejetega programa je planirana v 
višini 27,600.000 din. Sredstva se bodo zbirala: 

- občani iz delovnega raz
merja in občani, ki prejema
jo osebno ali družinsko po
kojnino, po stopnji 1 °/o od 
neto dohodka in pokojnine 

- občani, ki oprarvljajo obrt
no ali drugo dejavnost, po 
stopnji 1 O/o od ugotovljenega 
dohodka 

- občani, ki opravljajo kme
tijsko dejavnost, po stopnji 1 °/o 
od katastrskega dohodka in po
seka lesa letno 

- dohodek po stopnji iz bruto 
osebnega dohodka, za katere
ga znaša povprečna stopnja 
za leto 1976 1,40 O/o 

SKUPAJ: 

din 

8,340.000.-

705.000.-

305.000.-

18,250.000.-

27,600.000.--

1 VSI ŽELIMO BITI ZDRAVI 

9 



Glede na rast cen in gradbenih storitev je 
realizacija izvedbe programa samoprispevka 
zagotovljena z rastjo osebnih dohodkov in 
števila zaposlenih, ostanka sredstev iz prvega 
samoprispevka in bančnimi kreditnimi sred
stv,i, 

Reailizacija programa samoprispevka poteka 
v -skladu s časovnim planom: 

- v zaključni fazi je gradnja osno,vne šole 
na Graški Dobravi v Litiji, 

- v gradnjd je telovadnica pri tej šoli, 

- določena je lokacija za osnovno šolo Kre-
snice, na11očeni in plačani ,so projekJti, izvršena 
geološka razLskava tal, naročena je Jokacij
sko1tehnična dokumentacija, v ,teku je posrto
pek za pridobitev zemljišča, 

- izdelani so projekti za centraino kurjavo 
za osnovne šole Jevnica, Polšnik in Kostrev
nica, 

- poraVt11ana je obveznost sofinanciranj::i le
tovišča na Debelem rtiču, 

- v zakl,jučni fazi je gradnja vrtca v Šmart
nem, 

- v postopku je pridobttev zemljišča za pri
zidek in telovadnico pri osnovni šoli Gabrov
ka. 

Poleg prenešenih sredstev iz prvega samo
prispevka, v :z,nesku di:n 714.195.-, so bila 
iz viriov samoprispevka ·v ča:su od l. julija 

NA PRVEM MESTU 
AKTIVNO ZDRAVSTVENO 
VARSTVO DELAVCEV 

1975 do 30. junija 1976 zbrana sredsitva v vi
šini 6,403,022.- din. 

Za dos,lej reailiziran program pa ,so bila po
rabljena navedena sredstva, bančni kredit v 
znesku 3 milijone din in sredstva združene 
amortizacije izobraževalne skupnosti višini 
800.000.- dLn. 

Poleg navedenih sredstev s:> bila zbrana in 
porabljena tudi sredstva, ki so jih organiza
cije združenega dela namenile za realizaoijo 
p:mgrama po zaključnem računu v skupnem 
znesku 887.268.- din, kot tudi sredstva, zbra
na: po samoupravnih sporazumih ilI1teresnih 
skupnosti, ki so vključena v pro,gram samo
prispevka v skupnem znesku 250.000.- din. 

Skupno zbrana in porabljena sredstva do 3-0. 
junija 1976 so 7,540.290.- dinarjev. 
Z realizacijo programa prvega in drugega sa
moprispevka bo področje osnovnegai šolstva, 

KV ALITETNEJšE 
ZDRAVSTVENE STORITVE 
KRAJŠA ČAKALNA DOBA 

otroškega vars,tva in delno tudi področje te
lesne kulture in kulture ustrezno našim raz
meram rešeno. 
Ze več let pa je na območju občine nevzdržno 
stanje na področju zdravstva. O tej problema
tiki so obširno razpravljali zbori občinske skup
ščine kot tudi družbenopolitične organizacije in 
ugotovili, da je treba pristopiti h gradnji no
vega zdrav;sitvenega doma. 

Sedanji zdravstveni dom je bil zgrajen v 1eitih 
1953-54 in je bilo takrat v njem zap,O•i'.lenih 
17 zdravstvenih delavcev, danes pa je zapo
slenih že 59 ljudi. 

Pl.'cstorsko 'Stisko so poskušali reševati s šte
vilnimi adaptacijami, zadnja večja je bila v le
tu 1966, ko so se prostori, namenjeni za čakai
nice, preuredili v o ,rdinacije, bolniki pa so 
prisiljeni čakati na hodnikih, kar je gotovo v 
nasprotju z vsemi predpisanimi normativi s 
področja zdravstva. Kljub velikim naporom 
v preteklio,sti je stavba zdravstvenega doma v 
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V sedanjem Zdravstvenem domu v Litiji so 

hodniki spremenjeni v čakalnice 

Gradnja telovadnice pri novi šoli na Graški 
Dobravi 

V tej stavbi je sedaj ambulanta ZD 
v Gabrovki 

Učilnice v novi šoli na Graški Dobravi 



Litiji danes funkcionalno povsem neprimerina. 
Vsi razpoložljivi prostori so zasedeni in pre
natrpani. Nekatere službe so brez nujno po
trebnih funkcionalnih prostorov (npr. čakal
nic, garderob . . .  ). FizLoterapijo zaradi po
manjkanja prostorov sploh ni mogioče organi
zirnti. številne službe se ne morejo v skladu 
z obstoječimi potrebami ustrezno razširi.ti, saj 
ni mogoče dobiti ustreznih ordinacij.skih pro
stor,ov. V obstoječih prezasedenih prositorih 
pa ni mogoče namestiti novega zdravstvenega 
osebja. 
Pros<to,rske ·stiske ni mogoče več reševati s 
posameznimi adaptacijami ali dozidavami, 
zB!to je občinska_ zdravstvena ,skupnost pri
stopila k načrtovanju nove stavbe za potrebe 
zdravstvene službe v občini. Glede na razvoj 
zdravstvenega varstva, rast zaposlenosti, 
uveljavitve pravic do zdrav.Sltvenega varstva 
kmetov, preventivnih akcij obstoječi zdrav
stveni dom onemogoča nadaljnji razvoj v 
skladu s potr,ebami in pravicami zavarovan
cev. 
Pri razvoju zdravstvene službe na: območju 
občine pa je nujno upoštevaiti velikost kot 
tudi komunikacijske zveze, ki so narekovale, 
da se za območje Gabrovke in. Dol organizira 
splošna in zobna ambulanta. 
Ob načrtovanju razvoja kraja in po,večanih 
zdravstvenih potreb ter izboljšanju zdrav
stvenih storitev v prid zavarovancev je nujno 
realiziraiti dolgoletno željo prebivalcev teh 

ZDRAVJE JE NAŠE NAJVEČJE 
BOGASTVO 

krajev, ,to je, da se zgradi novai splošna in 
zobna ambulanta v Gabrovki. 
Izhajajoč iz stanja v občini in na podlagi 
ugotovitev strokovne komisije, mnenj stro
kovnih insti:tucij, razvoja občine, je ugotov
ljeno, da je za normalno delovanje zdravstve
ne službe nujno ,treba zgraditi nov zdravstve
ni dom. 
V skladu · s sprejetim urbanističnim načrtom 
je določena Lokacija za nov,o gradnjo ob 
šmarski cesti (Litijska Dobrava). 
Stavba novega zdravstvenega doma mo,ra za
gotoviti kvalitetnejše delo zdravstvene službe. 
Normativi določajo ob upoštevanju števila za
varovancev, da bi za nemoteno opravljanje 
zdrav,stvenih storitev morali namestiti še en 
team splošne zdravstvene ·službe, dva, teama 
zobozdravstvene službe, fizioterapije, službe, 
zdravstvenega varstva žena, medicine del:a, 
prometa in športa, pnevmofiziološko službo, 
psihiatrično, higiensko-epidemiološko službo 
in drug,ih nujno potrebnih prosto,rov za nemo·-

GLASUJMO DANES 
ZA LEPŠI JUTRI 

teno opravljanje dela. Z izgradnjo nor,rih pro
storov in organizacijo ustreznih služb se ne 
bodo izboljšali samo pog,o,ji in kva1iteta zdrav
stvenih storitev, temveč bo to močno vpliva
lo tudi na čakal.no dobo zavaro,z;,ancev za 
zdravstvene storitve. 
Z družbenim planom občine Litija za ob
dobje 1976-80, ob upoštevanju stanja na pod
ročju zdraV1Stvenega varstva, so de1ovni ljudje 
in občani zavestno sprejeli skup,no obvezo do 
izgmdnje novega zdravstvenega doma. 
Izgradnja zdravstvenega doma v Litiji je 
vključila v srednjeročni program za obdob
je 1976-80 tudd Regionalna zdravstvena skup
nost Ljubljana. V okviru te skupnosti so v 
omenjenem obdobju predvidene velike inve
sticije na področju osno,vne zdravstvene služ
be na vseh področjih (18 obči111.), zaradi velikih 
potreb in omejenih sredstev bo ta skupnost 
iz združenih sredstev lahko prispevala le 45 
odstotkov od vrednosti zdravstvenega doma. 
Ostala sredstva pa morajo zbrati družbeno
pohltične skupnosti s samoprispevki občanov 

in s prispevki združenega dela. 
Iz programskoprojektne na1oge, ki jo je izde
lal IOZD - Medicum - ingeneering - Kli
nični center Ljubljana, izhaja glede na veli
kost, ki je 4564 m2

, predračuI1Jska vrednosit 
62,929.422.- dilll. 
No•v zdravstveni dom, ki je načrtovan glede 
na rast in razvoj občine Litija, bo enonad
str,open, v njem se bodo opravlja,le zdravst
vene storitve s področja splošne medicine in 
dtspanzeookega zdravljenja v pritličju zgrad
be, v nadstropju so predvidene specialistične 
ambulante, dispanzer za mentalno higieno, 
zobozdravstvo, patronažna služba, higiensko
epidemiološki in upravni prostori. V kletnih 
prostorih se bodo opravljale storitve fizio
terapije, diagnostičnega laboratorija, reševal
ne službe . .. , v tej etaži so predvideni tudi 
pomožni prostori. 
Za nemoten dostop do novega zdravs1tvenega 
doma je predvidena modernizacija ceste Li
tija-Šmartno in organizacija redne loka1ne 
avtobusne proge. 
Za re·a1izacijo te naloge, ki vsebuje gradnjo 
novega zdravstvenega doma v Litiji in sploš
ne ter z;obne ambulante v Gabrovki, je po 
oceni potrebnih 64,000.000.- dinarjev. 

Sredstva naj bi se zbrala iz naslednjih virov: 

l. prispevek Regionalne zdrav
stvene skupnosti Ljubljana 45 
odstotkov, tj. 

2. povečan samoprispevek ob
čanov po stopnji 1 °/o 

3. dohodek od prodaje seda
njega objekta zdravstvenega 
doma 

4. ·sredstva za komunalno ,op
remljenost zemljišča in moder
nizacijo cest 

5. prispevki organizacij zdru
ženega dela 

SKUPAJ: 

din 

28.800.000.--

12,950.000.-

7,000.000.-

4,000.000.-

11,250.000.-

64,().00.000.-

Občani bi združevali ,sredstva za izgradnjo 
zdravstvenega doma v Litiji in zdravstvene 
ambulante v Gabrovki s tem, da bi se .sedanji 
samoprispevek povišal od 1 °/o na 2 °/o za čas 
od l. januarja 1977 do 30. junija 1980, ko se 
bo iz;tekel že izglasovani ,samoprispevek za iz
gradnjo vzgojno izobraževalnih, varstvenih, 
telesnokulturnih in kulturnih objektov. 

Na podlagi stališč iniciativnega odbora za iz
vedbo referenduma o povečanem samopri
spevku občanov za gradnjo zdravstvenega do
ma v Litij,i in ambulante v Gabrovki, spreje
ma izvršni odbor Občinske konference SZDL 
Litija 

Pravilnik o podelitvi nagrad 
najuspešnejšim krajevnim 
skupnostim v občini Litija 
pri glasovanju na referendumu 

l. člen 

Nagrade se podeljujejo krajeWlim skupno
stim za uspešno izvedene politične, propa
gandne in in.formaitivne akcije v pripravah na 
referendum. 

2. člen 

Nagrade podeljuje Občinska foonferenca SZDL 
Litija. 

3. člen 

Podelijo se tri nagrade in sicer: 
l. nagrada: 30.000,00 din za KS, ki bo dosegla 
najboljši uspeh pri glasovanju. 
2. nagrada: 20.000,00 din za KS, ki bo, dosegla 
drugi najboljši uspeh pri glasovanju. 

3. nagrada: 10.000,00 din za KS, ki bo dosegla 
tretji najboljši uspeh pri glasovanju. 

4. člen 

Nagrade se podeHjo krajevnim ,skupnostim v 
primeru, da r,eferendum uspe. 

5. člen 

Nagrade prejmejo tri krajevne skupnosti, ki 
so dosegle najboljše rezultate pri glasovanju. 

6. člen 

Nagrade bo podelil izvršni odbor Občinske 
konference SZDL Litija na podlagi ugotov
ljenih rezultatov glasovanja. 

7. člen 

Nagrade se nanašajo na referendum, ki bo 21. 
novembra 1976 v občini Litija in bodo razde
ljene najkasneje do 31. januarj.a 1977. 
Litija, 7. oktobra 197·6 

Občinska konferenca SZDL 
LITIJA 

Službeno potovanje 
v ČSSR in Poljsko 
Obiskala sva v CSSR firmo CHEMOPOL, 
Praga, na Poljskem pa CIECH v Varšavi. 

CHEMOPOL,PRAGA 

Obisk pri firmi je organizira1Lo zastopništvo 
lntertrade v Pragi, s katerim imamo tudi po
g,odbo glede posredovanja uvoza oziroma iz
voza v CSSR. Namen potovanja in obiskov je 
bil predvsem obdržati stike ter zaključiti čim 
več pomožnih materialov in analinskih barv, 
bodisi do konca leta oziroma za prihodnje 
leto. Prodaja se odvija po posameznih od
delkih, odgo,voren za lmocdinacijo pa je g. 
Zvejška. 

a) Anilinske barve - oddelek vodi g. Pospi
šil, ki pa je bil odsoten zaradi bolezni. Za 
letošnje leto so razprodani, količine za pri
hodnje leto pa bodo znane šele lmnec .novem
bra. Proizvodnja anilinskih barv se odvija 
v lmmbinatu VAZ v Pordiibioah. Izjavili so, 
da imajo velike težave s surovinami in in
termedijati, kajti večina barv je bila na bazi 
benzidina, katerega pa v zadnjem času tudi 
na vzhodu ne smejo več proizvajati. Iz palete 
metalkompleksnih barvil so nam ponudili sa
mo štiri barve, in sicer: 

- KOROSTANBRAUN ER 
- KOROSTANBRAUN G 
- KOROSTANBRAUN IZ neu 
-KOROSTANDUNKELBRAUN RG 

Dogovorjeno je bilo, da nam bodo prekio pred
staW1ištva r,ntertrade v Pragi (tov. Logar) po
sredovali vz;orce teh, katere bomo preizkusili. 
Kolikor bi nam katero od teh barvil odgo
varjalo, bi lahlm Chemopol eve,1tualno do
bavljal šele z novembrom prihodnjega leta. 

b) Mravljična kislina, Ca-formiat - odgovor
na za ta ,oddelek je ing. Rulfova, ·in Vera 
Hanyšova. Zanima1i smo s,e za možnost do
bave v letošnjem ter prihodnjem letu. Do
govorili smo se za 20 ton mravljične kisline 
v letošnjem decembru. Cena v steklenih balo
nih ostane ista, tj. 450 Cl. $ za tono, medtem 
ko je v plastičnih balonih cena 470 Cl. $ za 
tono. Količine za naslednjo leto niso vpraš
ljive, gre le za način dobave. Kislino lahko 
dobavljajo v steklenih ali plastičnih balonih 
in železniških cisternah. Pri dobavah kisline 
vztrajajo pri železniških cisternah (kar za nas 
ni sprejemljivo) oziroma v avtocisternah, kar 
bi bilo za nas najcenejši način, če bi imeli 
doma postavljene rezervoarje za uskladišče
nje. Lastnih avtocistern nimajo, zato je treba 
prevoznika poiskati doma v Jug,oslaviji. Do 
konca novembra je potrebno posredovati ko-
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ličine za naslednje leto. Ca-formiata imajo 
dovolj na zalogi in se ga da dobiti po ceni 
200 CI. $ za tono (v večjih količinah ga že 
uporablja TOZD Usnjarna Šmartno). Pro
izvodnja mravljične kisline in Ca-for
miata je pri Karlovyh Varyh v HZ »SOKO
LOV«. 

c) Bazične kromove soli, postrojHna in ma
stilna sredstva - oddelek vodi ing. Svoboda. 
Za letošnji november in december je dogo
vorjena dobava 80 ton Chromzaz 45 ;1/o bazič
nosti po ceni 395 CI. S za tono, fco jugomeja. 
Za prihodnje leto predvidevajo 5 O/o zvišanje 
cene, tj. na 410-415 CI. $ za tono, kar je v 
primerjavi s ceno domačega produkta še ved
no ceneje, v primerjavi z zapadnimi produkti 
pa veliko ceneje. Predvidevajo da bodo v letu 
1977 imeli za nas na razpolago ca. 120 ton, 
s tem da smo polovico, tj. 60 ton rezervirali 
fiksno za I. kvartal, ostalih 60 ton pa bodo 
izdobavili kasneje. Opozorila sva na slabo 
embalažo in zahtevala ustrezno (kakršno ima
jo za izvoz v prekomorske države). Prav tako 
so nam obljubili, da bomo vse količine dobili 
v zahtevani bazičnosti. Kar zadeva postrojilna 
in mastilna sredstva, nimajo na razpolago za 
nas primernih in ustreznih produktov oziroma 
krije proizvodnja le potrebe domačih usnjarn. 
Pripravljajo sicer nekaj novih produktov, 
vendar nam niso mogli nuditi potrebnih teh
ničnih podatkov, niti količin in ne cen. Ing. 
Svoboda je obljubil, da bo do konca novemb
ra pripravil in nam poslal komplet prospek
tov, vzorcev in orientacijske cene. 

Bazične krom soli izdelujejo v ZAZ Hradeku 
na Nisi pri Liberecu, mastilna in postrn:iilna 
sredstva pa v SPOLEK PRO CHEMJCKOU 
A HUTNI VYROBU, N. P. USTf NAD LA
BEM. 

d) Na - sulfid - oddelek vodi ing. Vojtaz, 
ki razgovorom ni prisostvoval. G. Zvejska pa 
je izjavil, da so možnosti dobave zelo majh
ne. Ing. Vojtaz bo predvidoma v novembru v 
Jugoslaviji in bodo takrat znane količine 

., '• ·' '·· ... _ .. ..... 
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sulfida za Jugoslavijo. Glede sulfida bi bilo 
koristno navezati direktne stike z ambasado 
CSSR v Beogradu s g. Polačekom. Dali so in
formacijo, da bi določene količine lahko do
bavljal Chemolimpex iz Budimpešte. 

e) Kalcinirana soda - oddelek vodi ing. 
Krothy. Dovolj ga je na razpolagi, cena je 
ugodna - po 55 CI. $ za tono (domača po 2 

din za kg, fco Lukavac). Vprašanje je, ali se 
dobi dovoljenje za uvoz. Ce uvoz ni prepove
dan, bomo fiksno potrdili po 20 ton za no
vember, december in januar ·Oziroma v pri
hodnjem letu ca. 200 ton. 

CIECH, WARSZA WA, POLJSKA 

,a) Organski del oddelek vodi g. Anna 
Aleksandrowicz, ki dela z Jugoslavijo že 14 

let. Predstavništvo imajo v Beogradu, Toma
zijeva 17, direktor je magister Fazan, zastopnik 
za Jugoslavijo pa je »NARODNA RADI
NOST«, Beograd, tehnični servis opravlja ing. 
Gazic Boško. V preteklih letih posebne po
�o·rnosti Jugoslaviji niso posvečali, ker niso 
imeli na razpolago zadostnih količin reproma
terialov za usnjarsko industrijo. Sedaj se je 
stanje bistveno spremenilo in zato kažejo pre
cej interesa, da bi se z materiali, ki jih ima
jo na razpolago, vključili v menjavo z Jugo
slavijo. 

Za barvanje USIIlja prideta predvsem v poštev 
koriamin in koriaminecht paleta. Dogovor
jeno je bilo, da nam v čim krajšem času poš
ljejo vzorce obeh palet. Količine imajo na raz
polago, dobavni roki pa so vezani na pravo
časno planiranje. Dobili smo okvirne cene za 
obe paleti. So zelo interesantne, ker so občut
no nižje od cen zahodnoevropskih dobavi
teljev. Dobila sva tudi katalog kazeinskih 
pigmentov - Dermapol paleta, ki jih imajo 
na razpolago. Dogovorili smo se, da nam bo 
g. Aleksandrowicz poslala vzorce in sporoči
la cene. Prav tako tudi cene za ostala usnjar-

Varšava - novo mesto. V ozadju palača 
znanosti in kulture. Zgradili so jo arhitekti 
Sovjetske zveze 

ska pomožna sredstva, ki bi '"ventualno 
prišla v poštev, ki so za nas interesantna in 
bi jih lahko dobavljali. Ker želij.o čimbolj 
informirati jugoslovanske usnjarje o svojih 
produktih, bodo v prihodnjem letu organizi
rali volonterski tečaj na inštitutu v Lodžu. 

b) Anorganski del - kot koordinator naju je 
sprejela g. Zofia Demianczuh. Zanimala sva 
se predvsem za dobavo Na-sulfida, Na-sulfhi
drata, kalcinirane sode. Ker bi izčrpnejše in
formacije lahko dobili od prisitojnega refe
renta šele naslednji dan, nama je g. Demian
czuh dala naslednje informacije: 
Na-sulfid v luskah - zahtevano količino za 
prihodnje leto ca. 300 ton bodo predvidoma 
imeli na razpolago. Obljubila nam je, da nam 
bo poslala tehnične podatke in kontrakt (po
nudbo) za 40 ton sulfida, dobava v decembru, 
kakor tudi za celotno količino za prihodnje 
leto. Prav tako bo poslala tehnične podatke in 
ponudbo za Na-sulfhidrat in kalcinirano sodo. 

K. A. in S. A. 

ZAKAJ PIJE? 

Vipavski kmet je pripovedoval prijatelju: 
»Pozimi pijem, ker me zebe; spomladi pijem, 
ker moram delati; poleti pijem, ker je Vl'Oče; 
v jeseni pijem, kar imam premalo posode in 
ne vem, kam bom spravil vino, ki mi ostaja.« 

BRIHTEN MOZ 

Mož je nesel vrečo pšenice v mlin. Med potjo 
se vreča odveže. Postavi vrečo na tla in jo za
veže. Po nekaj korakih se spet razveže Spet 
jo postavi na tla in jo zaveže. In tako še dva
krat. To ga razjezi, da se vrne k ženi in jo 
ozmerja: »Le kako si zavezala vrečo? Odve
zala se je. Ze štirikrat sem jo zavezal, pa se 
mi je vedno odvezala.« 

�-·--�� 
<k 1.-; 

Varšava - staro mesto. Trg dvorcev - na levi 
dvorec Zygmunta III. Interesanten podatek 
Varšava - staro mesto je bilo med drugo 
svetovno vojno popolnoma porušeno in 
ponovno zgrajeno po vojni z vsemi značil
nostmi (fasade hiš in dvorcev, spomeniki, 
cerkvenimi zvoniki, strehe, ulice) in podobno 
kot pred porušitvijo 



Rezultati poslovanja v 9 mesecih 1976 
v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta 
Namok surovih kož: v tonah 

(za 3 usnjarske TOZD) I.-IX. 1976 I.-IX. 1975 Indeks 

svinjske kože (odmaščena teža) 10.337 11.301 91 
goveje in junčje kože 6.695 5.106 131 
ovčje kože 675 572 118 
skupaj 17.707 16.979 104 

Proizvodnja: 
(za 3 usnjarske TOZD) v 000 m2/tonah 

svinjsko usnje s cepljencem 2.983 3.110 96 
goveje usnje s cepljencem 1.004 892 113 
goveje podplatno in tehnično usnje 663 482 138 
ovčje krzno 201 202 100 
sortirane ščetine 77 76 101 
poraba usnja v lastnih obratih 176 183 96 
poraba krzna v lastnih obratih 37 19 195 
Izvoz - dolarjev 12.415.561 12.450.223 100 

Zaradi pomanjkanja svinjskih kož smo z mesecem aprilom zmanjšali namok za 11 O/o v usnjar
ni na Vrhniki in enako v Tovarni usnja Šoštanj. Ker je situacija s surovino še zmeraj kri
tična, smo s septembrom namok spet zmanjšali v obeh usnjarnah, in to kar za 17 O/o. V 9 me
secih smo v letošnjem letu porabili preko 1.000 ton manj svinjskih kož kot lani, kar predstavlja 
9 °/o zmanjšano porabo. Proizvodnja svinjskega usnja pa ni toliko zmanjšana kot namok, ker 
smo močno črpali nedovršeno proizvodnjo in pa zaradi večjih količin izdelanega cepljenca. 

P. G. 

Svoje »konjičke« vztrajno parkiramo kjerkoli 
nas je volja 

Pritožbe rešitve v 
zvezi s sistemizacijo 

oceno delovnih 
. 

1n 

TOZD 
Vrhnika 

mest v 
Usnjarna 
V TOZD Usnjarna Vrhnika je s l. julijem le
tos stopila v veljavo nova ocena delovnih mest, 
izdelana na osnovi sistemizacije delovnih mest. 
Pri izdelavi sistemizacije oz. opisov delovnih 
mest je sodelovalo poleg sedemčlanske komi
sije še veliko delavcev. Izdelani opisi so bili 
dani v razpravo in vsak delavec je lahko dal 
pripombo na opis svojega ali drugega delov
nega mesta. Določene stvari v opisih je komi
sija na podlagi pripomb korigirala in tako po
pravljene opise ponovno dala na samouprav
na jedra. Na osnovi opisov je bila izdelana ana
litična ocena, ki so jo delavci na jedrih spre
jeli z več kot dvotretjinsko absolutno večino 
in jo je verificiral delavski svet. S tem je ocena 
stopila v veljavo. 
Kljub precejšnjemu sodelovanju delavcev pri 
izdelavi sistemizacije in ocene je bilo mogoče 
sodelovanje še premajhno. Na že sprejeto oce
no se je pritožilo določeno število delavcev, ki 
se ne strinja z oceno svojega delovnega mesta. 
Zal je moral delavski svet te pritožbe zavrniti 
kot neutemeljene, kajti oceno je sprejelo več 
kot dve tretjini vseh delavcev. Razumljivo je, 
da je vedno nekaj delavcev, ki se z oceno ne 
strinjajo, toda ocena je sprejeta, če jo sprejme 
več kot dve tretjini delavcev in velja za vse. 
Nekaj delavcev se je pritožilo oz. je opozorilo 
na pomanjkljivosti v samih opisih delovnih 
mest. Namreč, v času, ko se je ocena izdelo
vala, je prišlo že do določenih sprememb na 
nekaterih delovnih mestih, ki pri ocenjevanju 
niso bile upoštevane. 
Ker sistemizacija ni statičen akt, ampak se 
mora spreminjati in prilagajati spremembam 
v organizaciji dela, pogojih dela ipd. je delav
ski svet na seji 11. 10. 1976 imenoval sedem
člansko komisijo za spremljanje in izvajanje 
določil samoupravnega sporazuma o sistemiza-

Označitev prometnih poti in parkirišče ni 
samo po sebi namen 

ciji delovnih mest. Naloga te komisije je, da 
bo sproti spremljala vse spremembe na delov
nih mestih (delokrog, pogoje dela ipd.) in na 
podlagi ugotovljenih sprememb predlagala 
spremembo samoupravnega sporazuma o si
stemizaciji in ocene delovnega mesta. 
Tako je delavski svet zgoraj navedene pritož
be delavcev odstopil navedeni komisiji, ki naj 
ugotovi upravičenost teh pripomb in nato iz
dela ustrezen predlog. Nekaj delavcev se je 
pritožilo zaradi tega, ker so razporejeni na 
delovna mesta z enakimi delovnimi nalogami, 
ki pa so različno ocenjena (delovna mesta z 
oznako I in II). Tudi te pritožbe je delavski 
svet odstopil komisiji, ki naj pripravi predlog 
enotne ocene teh delovnih mest. 
Določeno število delavcev se je pritožilo na 
razporeditev na določeno delovno mesto, ker 
izpolnjujejo pogoje za višje ocenjeno delovno 
mesto, ki pa je nezasedeno. Delavski svet je v 
zvezi s temi pritožbami sprejel sklep, da so 
trenutno potrebe po taki zasedenosti delov
nih mest, kot je bila potrjena na odboru za 
medsebojna razmerja in ni možna, kljub iz
polnjevanju pogojev, razporeditev na drugo 
delovno mesto. 
Pri vsakem korigiranju osebnih dohodkov, naj 
bo to kompletna nova ocena delovnih mest 
ali samo malenkostne korekture, je normalno, 
da pride pri določenem številu delavcev do 
nezadovoljstva, pa čeprav njihov osebni do
hodek absolutno gledano ni nizek, kajti ne
hote ali hote se vsak primerja z drugim (na
vadno s tistim, ki je višje ocenjen) in smatra, 
da je delo, ki ga opravlja, najpomembnejše, 
najbolj težko, najzahtevnejše. Vsako delo oz. 
vsako delovno mesto je potrebno, eno je bolj 
fizično zahtevno, eno bolj umsko, eno zahteva 
več znanja, eno manj. Z analitično oceno se 
skuša čim bolj objektivno oceniti zahtevnost 
delovnega mesta glede na vse te kriterije. Res 
pa je, da dva delavca na istem delovnem me
stu nista enaka, nista enako vestna, nimata 
enakega odnosa do dela, eden si prizadeva, da 
dobro dela, drugemu je vseeno, samo da mine 
osem ur ipd. Zaradi tega mora biti v nadalj
njem delu pri oblikovanju nagrajevanja ena 
najvažnejših nalog izdelati neke kriterije, ki 
naj bi na čim bolj objektiven način omogo
čili resnično nagrajevanje po delu. 
P. G. 

Naš portret 
Alojz Starič 
Ko smo premlevali misel, koga od delavcev 
TOZD Tovarne usnja Šoštanj naj bi bolje 
spoznali s pomočjo rubrike »naš portret«, smo 
se odločili, da bo tokrat na vrsti vodna delav
nica. Pri izbiri kandidata nam je velikodušno 
pomagal vodja izmene tov. GREGORC !'_::ton, 
ki je predlagal tov. ALOJZA STARICA. 
ALOJZ STARIC se je rodil kot drugi otrok 
19. 2. 1920 v vasi Karteljevo, ki je od Novega 
mesta oddaljena približno 5 km. Za njim so 
privekali na svet še štirje otroci, zato je imel 
Alojz nenehno skrb, da se kateremu mlajšemu 
ne bi zgodilo kaj hudega. 
Ko je bil star 12 let, mu je umrla mati, v hišo 
je prišla mačeha, ki je rezala tanjši kos kruha, 
leta 1935 pa je umrl še oče in Alojz je moral 
v svet, saj mu je hiša, v kateri se je rodil in 
v njej napravil prve korake, odrekla streho 
nad glavo. 
Star 15 let se je odpravil v svet, iskat dela in 
sreče. Pot ga je peljala na Gorenjsko, kjer mu 
je uspelo najti zaposlitev, in sicer najprej na 
Jesenicah, kasneje pa v Kranju. 
Prišla je vojna vihra, ki je s seboj prinesla 
korenite spremembe, tako se je spremenilo 
tudi življenje Alojza. V tem času je spoznal 
svojo življenjsko tovarišico, zato se je preselil v 
šaleško dolino, se zaposlil v rudniku lignita v 
Velenju, nato pa leta 1942 prvič stopil med 
šoštanjske usnjarje. Rad bi ostal med njimi, 
toda mobilizacija mu je to preprečila, zato se 
je vrnil šele leta 1945 in je med njimi še 
danes. 
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Več kot 31 let že prihaja v tovarno iz Topol
šice kjer sta si z ženo s trudom popravila in 
lep� uredila dom. Ima dva odrasla sinova, ki 
sta si že ustvarila družini in sta tudi oba, kot 
oče, zvesta tovarni usnja. 
Alojz se spominja, da je v teh letih delal v 
domala vsej tovarni, posebno pa ima v spominu 
poslušnost, ki jo je moral kot mlad fant izka
zovati mojstru, zato je še danes zelo discipli
niran in s kritičnim očesom opazuje dogajanje 
okoli sebe. 
V svojem dolgoletnem delu je aktivno sodelo
val tudi v organih upravljanja in to kar pol
nih 9 let, in sicer v upravnem odboru in de
lavskem svetu v obdobjih, ko so bile odločitve 
najtežje. 
Naš Alojz pa že nekaj časa boleha, zato si 
želi predvsem ozdravitve, tovarni kot celoti 
pa želi predvsem dobro poslovanje in tova
riške medsebojne odnose. 
s. z. 

Prišli odšli 
V mesecu septembru 1976 se je v TOZD 
Usnjarna Vrhnika, skupnih strokovnih služ
bah Vrhnika, TOZD Usnjarna Šmartno, TOZD 
Opekarna Vrhnika in TOZD Tovarna usnja 
Šoštanj zaposlilo 29 delavcev, 34 pa jih je za
pustilo delovno organizacijo. 

a) TOZD Usnjarna Vrhnika: 

prišli: 
Rasima Abdakovic, Hasiba Beganovic, Vinko 
Bizjak, Marija Borjančič, Jano Sabo, 

odšli: 
Jelica Aleksic, Joža Buh, Vladimira Dimač, 
Majda Dolinar, Alojz Lesjak, Janez Marolt, 
Vladimir Pahor, Janez Petkovšek, Nedeljko 
Perkovic, Dragomir Rogic, Otmar Srebotnjak, 
Rastislav Vintar, Martina Zobec; 

b) v delovni skupnosti skupnih strokovnih 

Rojstni dnevi 
upokojenih delavcev 
v mesecu novembru 
a) TOZD Usnjarna Vrhnika: 

Andrej Caserman 69 let 7. novembra 
•Harun Esati 32 let 7. novembra 
Franc Fatur 64 let 17. novembra 

Janez Jerina 70 let 28. novembra 
Francka Jesenovec 62 let 4. novembra 

Marija Kapfer 78 let 30. novembra 

Francka Klemenc 67 let 2. novembra 
Leopold Nadlišek 78 let 14. novembra 
ing. Branko Prinčič 66 let 6. novembra 
Jože Purkart 67 let 22. novembra 
Jožefa Slak 57 let 26. novembra 
Marija Svete 46 let 17. novembra 
Janez Švigelj 67 let 19. novembra 

Ivanka Tomšič 63 let 20. novembra 
Elizabeta Velkavrh 84 let 6. novembra 
Marija Velkavrh 64 let 11. novembra 
Stanislava Zorc 59 let 8. novembra 

b) TOZD Usnjarna Šmartno: 

Valter Kolarič 66 let 
Andrej Koren 72 let 
Leopold Mrzel 65 let 
Zora Strman 75 let 

služb, c) TOZD Opekarna Vrhnika: 
sta se zaposlili Marija Repac in Tatjana Šu-
šteršič; _K_a_r _·o _l _P_a_v_lo_v_c_'i _č ___________ 8 _0_le_t 

c) TOZD Usnjarna Šmartno: 

prišli: 
Kazimir Anžur, Nada Auflič, Zlata Berdajs, 
Cirila Brandstater, Ana čopar, Vida Grošelj, 
Marija-Vida Jesenšek, Rajko Kokalj, Martin 
Matoz, Pavla Medved, Ne':enka Paternoster, 
Alojz Pintar, Alojz RogelJ, Zdenka Stopar, 
Magda Škerbec, Zdravko Učakar, Vera Ulčar, 

odšli: 
Stane Antic, Karolina Bregar, Franc Bric, 
Ivanka Ivančič, Danica Ivanušič, Jakob Meke, 
Janez Soklič, Marija širok, vojaški rok je šel 
služit Miha Savšek; 

d) TOZD Opekarna Vrhnika: 

prišli: 
Kazimir Metljak 
odšli: 

e) TOZD Tovarna usnja Šoštanj: 

prišli: 
Dragan Gavrilovic, Srečko Krumpačnik, Ladi
slav Lendero, Silvester Udrih, 

odšli: 
Goce Bojoski, Franc Drev, Anton Golob, Mi
roslav Gvozdic, Elizabeta Halužan, Franc Ko
rotaj, Svetozar Medojevic, Sonja Sternad, Mar
tin Strigi, Silvester Udrih, Milan Vatovic, Bo
židar Vujovic, Džemal Džambic. 
J. B. 
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d) TOZD Tovarna usnja Šoštanj: 

Ivan Atelšek 74 let 
Franc Drev 48 let 

Edvard Eder 72 let 
Ivan Hliš 71 let 
Andrej Koren 65 let 

Rudi Kresovic 54 let 
Martin Ločan 61 let 
Martin Mravljak 58 let 

Franc Nadvežnik 75 let 
Anton Plankl 73 let 
Franc Rajšter 74 let 
Franc Ramšak 58 let 
Ivan Sovič 65 let 
Franc šerdoner 66 let 
Franc šumljak 74 let 
Ivan Tekavc 53 let 
Martin Vrečar 71 let 

Iskrene čestitke z najlepšimi željami vsem na
šim slavljencem, posebno pa čestitamo Eliza
beti Velkavrh za visoki jubilej - 84-letnico 
in Karlu Pavlovčiču za 80-letnico. 
S r e č n o! 
INDUSTRIJA USNJA VRHNIKA 

70. rojstni dan 
tovariša Karla 
Grabeljška-Gabra 
Vsi poznamo Karla Grabeljška-Gabra, sivola
sega moža, ki se rad odzove vsakemu vabilu, 
pa najsibo to delovni sestanek ali otvoritev 
še tako skromne kulturne prireditve, ki pa za 
našo občino pomeni v kulturnem življenju 
veliko. Tudi najmlajši ga dobro poznajo, saj 
jim s svojimi živimi spomini na čase, ko je pri 
nas hotel zavladati fašizem z vsem svojim te
rorjem, obuja dogodke, ko so se njihovi starši 
krvavo borili za svobodo. 
Sredi oktobra je tovariš Grabeljšek praznoval 
pomemben življenjski jubilej - 70. obletnico 
rojstva. Veliko teh let in ogromno delovnih 
moči je posvetil prav Vrhniki, tukajšnjim lju
dem, njihovemu kulturnemu in političnemu 
življenju. Kot sina vrhniških proletarcev ga je 
ogromna želja po znanju gnala v svet, v šole, 
kjer si je nabral veliko znanja, tega kasneje 
v pedagoškem poklicu delil med najmlajše, 
nato pa ga še kako koristno uporabil v dneh 
revolucije. 
Zivljenjska pot ga je vodila dalje od politič
nega delavca do novinarja in končno se je tov. 
Grabeljšek uvrstil med naše najvidnejše po
vojne pisatelje. Tematika njegovih del sega v 
čas vojne vihre, prav tako pa črpa snov tudi iz 
povojnih razmer, ko je naša družba iskala naj
primernejšo obliko svoje ureditve, za katero 
so se naši narodi krvavo borili vsa štiri revo
lucionarna leta. 
Tovariš Grabeljšek je kljub svojemu obilnemu 
delu vedno našel čas, da je aktivno sodelo-

Karel Grabeljšek 

val v družbenopolitičnem življenju našega 
kraja in še vedno se rad odzove vabilu naj
mlajših, pionirjev, da jim s svojim pripovedo
vanjem obuja spomine na čase, ki jih niso do
živeli in za katere upamo in se borimo, da se 
ne bodo ponovili, ali pa vabilu, da s svojimi 
bogatimi izkušnjami in izoblikovanim literar
no-estetskim čutom, s svojimi mislimi, napot
ki in sugestijami sodeluje v kulturnem življe
nju našega kraja. 
Pridružimo se željam njegovih tovarišev, so- • 
borcev, ki so mu za njegov praznik pripravili 
v mali dvorani Cankarjevega doma skromno 
slovesnost in mu izrekli skupno željo, da je 
pred nami še veliko let, v katerih bomo sku
paj reševali vsakdanje probleme, še zlasti pa 
so mu zaželeli veliko uspehov v njegovem lite
rarnem ustvarjanju, saj njegovo kritično pero 
veliko prispeva k ustvarjanju pravičnejših 
medsebojnih odnosov, k našemu boljšemu 
jutri. 
T. H. 



Ivan 

Naš 

Cankar 

laz 
Tudi mi smo imeli svoj laz. 
Tam v samotnih, zapuščenih notranjskih hri
bih, med pustimi, hladnimi globelmi in zaseka
mi samujejo kotlinice - lazi. Na dnu teh kotli
nic je košček obdelane zemlje, ki je po navadi 
ograjen z bodičevjem in kamenjem. Tam kje 
raste oreh ali temna tepka, drugače pa vse
povsod krivenčasto grmičevje, nizka, siromaš
na trava in osat. Posuti so lazi z belim, drob
nim kamenjem, ki se je bilo prikotalilo bogvedi 
odkod - morda se je bilo ob hudi uri z neba 
samega usulo. 
Tista ped obdelane zemlje rodi nekaj krompir
ja, fižola in graha; ves pridelek bi lahko žen
ska spravila z dvokolnico ali celo z jerbasom, 
pa bi ji še teden dni ne bilo treba hoditi. Zakaj 
lazi so polje gostačev in najubožnejših bajtar
jev, ki si niti lehe na močvirju ne morejo na
jeti. In prav zato, mislim, ker so njih edini 
delež pod soncem, ljubijo svoje laze bolj glo
boko in prisrčno nego kralj svoje kraljestvo. 
Z najmočnejšimi koreninami se ovija srca lju
bezen do grude .. človeku, po svetu pognanemu, 
iz zemlje izruvanemu, se toži najpoprej po koči, 
po njivah, po senožetih, celo po siromašnem 
lazu, nato šele po materi, sestrah in bratih. 
V nas vseh se pretaka kmečka kri in v tej krvi 
ljubezen do zemlje, koprnenje po zemlji. Veli
ko sem dosegel spoznanja - dal bi vse to spo
znanje in vso modrost za ozko leho pod brdom, 
za ponižen vrt kraj hiše. Amerikanec, ki se je 
po dolgih letih vrnil v domovino, iz katere ga 
je bila pregnala krušna skrb, ali pa prepodila 
trda pest davkov in drugih nadlog, si ustanovi 
najprej novo domačijo, najrajši blizu prodane 
ali porušene domačije svojih očetov. Grenko 
je slovo od žene, grenkejše slovo od matere; 
slovo od očetne grude pa trga srce iz prsi, sili 
solze v oko moža, ki nikoli ni jokal. -
Moja mati je bila kmetica in je v svojem srcu, 
v vseh svojih mislih ostala kmetica do smrti. 
Kadar sva bila sama, mi je pripovedovala, ka
ko lepo da je bilo tam v horjulskih hribih. 
Vsako leto sva se domenila, da pojdeva tja; 
daleč ni bilo v tiste kraje, ali pogovarjala sva 
se o tem popotovanju kakor o dolgem, veselja 
polnem romanju v deveto deželo, v obljublje
no Koromandijo. Nikoli nisva šla tja; mati je 
prej umrla. še tri tedne pred smrtjo, ali je bilo 
morda še bliže tistemu strašnemu večeru, mi 
je rekla, ko sem se sklonil čez njen potni, 
upali, ubogi obraz: »Ali ne bi šla prihodnji te
den?« - »Prihodnji teden pojdeva!« sem od
govoril; v grlu me je tako stiskalo in dušilo, da 
še zajokati nisem mogel. 
Njena goreča misel, njeno verno upanje, njen 
sveti spomin - vse je bilo le koprnenje po iz
gubljeni, ugrabljeni grudi, po vonju senožeti in 
njiv, po šumenju daljnih gozdov. To koprnenje 
je bilo tudi v meni in je danes tako živo in 
grenko, kakor je bilo tisti prvi dan, ko sem 
ga začutil. -
Imeli smo svoj laz; uro hoda je bil daleč od 
vasi. Pot se je vila naprej skozi tesno zaseko 
in se je ob deževnih časih, posebno jeseni, spre
menila v hudournik; če je v takih dneh bilo 
treba v laz, smo hodili po kolovozu ob njivah, 
da so se nam noge preko gležnjev udirale v 
blato. Iz zaseke se je vzdignila pot strmo v 
hrib. Tega klanca nikoli nisem maral; še pre
plavljena zaseka se mi je zdela prijaznejša; 
bila je temna in hladna, košato, visoko leščevje 
jo je senčilo od obeh strani. Klanec pa je bil 
širok, pust in gol; v soncu je bil vroč in pra
šen, puščava sama; rdeči prah je silil v oči in 
v usta in se je mešal s potom na čelu in licih; 
človek se je utrudil že ob tretjem koraku. če 
je rosilo ali celo deževalo, pa se je ilovica raz
mehčala in je bila spolzka kakor led; še bose
mu je drčalo. Nikjer in nikoli ni bilo kraja te
mu klancu; nanj sem se spomnil, kadar sem v 
tistih časih in tudi pozneje bral o klancu na 
Golgoto. 
Kaj pot, kaj zaseka in klanec! Naš laz je bil 
naš laz - naše polje, naš svet, naše najmilejše 
bogastvo! Pozimi smo se pogovarjali o spo
mladanskem delu s toliko vnemo in resnobo, 
kakor da bi bili imeli najmanj sto oralov sveta. 
Komaj je kopnelo po prisojnih rebrih, smo hi-

teli v laz, ki je bil še ves pod snegom. Tista 
prva pot mi je bila vselej praznik. Kjer je 
sonce že popilo sneg, se je prikazovala črna, 
mokra prst, so že poganjali zvončki. Na klancu 
je močno drselo; v soncu se je svetila mokra 
ilovica; kjer pa je zavila pot na osojno stran, 
je ležal sneg še za ped visoko. 
Spomladi, poleti in jeseni smo zahajali v laz, 
kadar je bilo treba in ne treba. Otrok hiti k 
materi, samo da je blizu nje, da jo vidi in da 
se pritisne k njenemu krilu. Nič ne vpraša, če 
je uboga in žalostna; zdi se mi celo, da jo ljubi 
toliko bolj, kolikor bolj je uboga, žalostna in 
bolna. Hudo nam je bilo, kadar smo v pozni 
jeseni pobrali poslednje tepke, poruvali natiče 
za fižol ter jih naložili na dvokolnico. Ozirali 
smo se, dokler smo še videli do laza. 
»Zbogom, ti zemljica naša, ti naša siromašna, 
ljubezniva mati, naše veselje in naša sladka 
skrb! Zbogom, pa ne pozabi na nas v svojih 
dolgih sanjah, kakor tudi mi ne bomo pozabili 
nate!« -
Sam ne vem, kako se je zgodilo in kako se je 
moglo zgoditi, da naš laz nenadoma ni bil več 
naš. Ali smo se zamerili gospodarju tistega sve
ta, ali je hotel sam obdelovati tisto beraško 
ped zemlje, ali se je oglasil drug najemnik -
nič ne vem. Le toliko vem, da laza nismo imeli 
več in da se nam je tako zgodilo, kakor da 
nam je bil kdo zemljo izpodmaknil pod noga
mi. 
Gostači smo bili; to se pravi: popotniki, ki jih 
močan veter lahko zažene danes na to, jutri na 
ono stran. Nikjer niti za dlan grude, da bi člo
vek lahko trdno stopil ter rekel: »Moja je ta 
zemlja, na svojem svetu stojim!« 
Potrti smo bili, malodušni in molčljivi. Nismo 
si upali govoriti o lazu; če se je kdo spomnil 
nanj, je govoril čisto na kratko in s tihim gla
som - kakor o mrliču, ki leži v sosednji izbi. 
Mati je molčala, ni rekla nikoli besede o lazu; 
zdelo se mi je celo, da ni prav nič bolečine v 
njenem srcu. 
Tisto zimo je obolela. 
Prišel sem nekoč domov - bilo je že blizu bo
žiča in jasen dan je bil - pa je sedela na pra
gu, vsa sključena, v dolgo ruto zavita. Ozek, 
ves dekliški in čisto bel je bil njen obraz, oči 
so strmele v daljno daljavo. Prestrašil sem se, 
pa sam nisem vedel, odkod in čemu tak strah. 
Mati! Ne tukaj, ne v mrazu! Stopiva v izbo! 
Vzdignil sem jo za obe roki in šla sva v izbo. 
Ko sva sedela za mizo, mi je pogledala v oči 
in se je nasmehnila. Tisti smehljaj vidim še 
dandanašnji, ko je tega že mnogo let; toliko 
bolesti in koprnenja je bilo v njem. 
»Pa kaj tisto, glej, če laza nimamo več! Saj je 
bil tako predaleč ... moje noge se že stare in 
trudne ... kdo bi lazil po teh klancih! ... Ali veš, 
kaj sem si izmislila, ko sem sedela tam na pra
gu? Da si najamemo leho tam pod Hruševico! 
Blizu je tam in vsa druga zemlja ... tam ne bo 
sam krompir pa tisti fižol ob razoru ... Ze sem 
si v mislih izbrala leho - tisto, ki se od ko
zolca do kozolca položno spenja v hrib ... Tam 
.seješ kamen, pa žanješ zlato!« 
Tako grenko in tesno mi je bilo pri srcu, da 
me je skelelo v očeh. Mati me je pogledala in 
je umolknila. Kar sem vedel jaz, je vedela sa
ma: saj so to same otroške sanje, same pripo
vedke o daljni deveti deželi, o obljubljeni Ko
romandiji! Človek govori, da bi z zaupljivo be
sedo potolažil strah srca; da bi z vero na jeziku 
preglasil tiho vdanost duše ... 
Koj po praznikih je mati legla in je ležala tri 
tedne. Sedel sem ob njeni postelji, otiral sem 
ji potni obraz in poslušal njene bolne sanje ... 
Koliko vas je, ljudje božji, da ste doživeli take 
dni in noči? Do takrat nisem vedel, da v naj
grenkejšem trpljenju ni ne solz in ne vzdiho
vanja. 
Tretji dan pred smrtjo me ni poznala več; iad
nji dan pa me je spoznala. Počasi je okrenila 
glavo proti meni in me je pogledala z velikimi, 
jasnimi očmi. 
»Ti, Ivan ... meni pa se le zdi, da bi spet do
bili laz . . . Ali še veš, kako sva kar tam grah 
luščila, da bi ne bilo treba prenašati še stroč
ja? ... Daj mi vode, žejna sem!« -
Tisto noč je umrla; lep in miren je bil njen 
obraz, tak, kakor je še dandanašnji v mojem 
srcu in v vseh mojih mislih. 

v 
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spomin 
Jože Zager je bil poslednjič med nami, svojimi 
nekdanjimi sodelavci, na dan srečanja upoko
jencev. 
Veselil se je in v živahnem pogovoru je obujal 
spomine na čas, ko je še kot aktiven član delal 
v tovarni usnja. Imel je veder obraz in ni tožil 
nad zdravjem, zato smo bili še toliko bolj pre
senečeni, ko je do nas prišla vest, da je 30. 9. 
za vedno zatisnil svoje oči. 
Rojen je bil kot kmečki sin leta 1896, letos je 
praznoval življenjski jubilej - osemdesetlet
nico življenja. Poleg tega je letos s svojo dru
žico ponovno stopil pred matičarja, kajti bila 
sta zlatoporočenca. 
Jože je bil od nog do glave gasilec, začelo pa 
se je leta 1931, ko je bil soustanovitelj gasil
skega društva Topolšica, na ustanovnem zboru 
pa so mu že zaupali mesto poveljnika in to 
dolžnost je opravljal do leta 1959. Vso svojo 
skrb je posvečal vzgoji gasilcev - varuhom 
našega premoženja. Z veliko vnemo si je pri
zadeval pridobiti ustrezno gasilsko orodje, naj
bolj vesel pa je bila leta 1933, ko so zgradili 
svoj gasilski dom. 
Ni bil samo vzoren gasilec-poveljnik, temveč 
tudi udarnik, saj je pri dozidavi dvorane na
redil celih 400 udarniških ur. Posebno pa je bil 
ponosen na odlikovanje maršala Tita, ki ga je 
prejel leta 1965. 
Skromen, vesel in preudaren, tak je bil Jože. 
Pogosto je posedal pod kostanjem pred gasil
skim domom v Topolšici, kjer je s svojo sopro
go tudi stanoval. 
Letošnje leto se je vseskozi s skrbjo oziral v 
krošnjo drevesa, kateremu so se počasi, a 
vztrajno sušile veje, in v teh jesenskih dneh, 
ko odpadajo že zadnji orumeneli listi, so se do
mala vsa Topolšica, vsi znanci in sodelavci, po
slovili od krajana, gasilca, sodelavca. 
Z. s. 

Jože Zager 

Zahvala 
Ob smrti našega Pavleta Petkovška se iskreno 
zahvaljujemo kolektivu IUV za izraženo so
žalje, za krasni venec in za udeležbo pri po
grebu. 
Vrhnika, 12. 10. 1976 
Zalujoči bratje in sestre 
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V spomin 
Vse pogostejše posega smrt med naše upokoje
ne delavce, in tako nam je 29. septembra ne
nadoma umrl - zadet od srčne kapi -
PAVEL PETKOVŠEK, rojen 16.5.1910, stanu
joč na Vrhniki, Mrakova cesta 6. 
Pokojni Pavel se je zaposlil v Industriji usnja 
Vrhnika že l. maja 1946. Delal je v obratu 
lužilnice na raznih delovnih mestih vse do 5. 
februarja 1965, ko je bil zaradi bolezni invalid
sko upokojen. 
Skromnega, poštenega, vestnega in pri svojih 
sodelavcih zelo priljubljenega delavca smo po 
upokojitvi še dolgo pogrešali. 
Ob smrti pokojnika izrekamo njegovim bratom 
in sestram iskreno sožalje. 
INDUSTRIJA USNJA VRHNIKA 

Pavel Petkovšek 

Bolniški stalež bo 
priznaval le 
pooblaščeni zdravnik! 
Odbor za medsebojna razmerja TOZD Usnjar
na Vrhnika je pooblastil dr. Mitja Mikliča, 
zdravnika notranjskega zdravstvenega doma 
Vrhnika, za izključno priznavanje bolniškega 
staleža delavcem, zaposlenim v usnjarni, šče
tinami in konfekciji usnja Vrhnika. 
Ta sklep ima dvojen pomen: 
l. Načrt razvoja zdravstvenega varstva po
udarja potrebo po zdravstvenem varstvu de
lavcev z ustanavljanjem obratnih ambulant. 
Usnjarna Vrhnika je po številu delavcev tako 
velika delovna organizacija, da bi morala imeti 
svojo obratno ambulanto. Omenjeni sklep po
meni tako prvo stopnjo k osnovanju obratne 
ambulante. Zaenkrat bi bil v tej ambulanti za
jet samo kurativni del zdravstvenega varstva, 
to je zdravljenje delavcev, ko bo zdravnik na
redil specializacijo iz medicine dela, bo lahko 
prevzel tudi preventivni del zdravstvenega 
varstva. Preventivni del zdravstvenega var
stva posega neposredno v delavčevo okolje na 
njegovem delovnem mestu. Obratna ambulan
ta, ki združuje preventivni in kurativni del, 
daje delavcem kompletno zdravstveno varstvo 
z namenom, da mu čimdlje ohranja njegove 
delovne sposobnosti, v primeru bolezni pa ga 
ozdravljenega čimprej vrne na delovno mesto. 
2. Drugi namen sklepa pa je vsekakor ta, da 
bi se zmanjšal odstotek bolniških izostankov. 
Večkrat smo že navajali, da je precej posamez
nikov, ki nimajo pravega odnosa do dela in jim 
je postalo koriščenje bolniškega dopusta kar 
standardna navada. Menjavali so zdravnike in 
ambulante. če pa samo en zdravnih dalj časa 
pozna delavca in njegovo delovno mesto, bo 
lažje presodil o upravičenosti do bolniškega 
dopusta. 
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Delavci, ki stanujejo izven vrhniške občine, še 
vedno lahko iščejo zdravniško pomoč in dobijo 
bolniški stalež v zdravstvenem domu, kamor 
spadajo glede na mesto bivališča. Bilo bi nam
reč neumestno in večkrat tudi neizvedljivo, da 
bi bolan delavec, npr. iz Logatca ali iz Ljub
ljane, hodil na Vrhniko, da bi dobil zdravniško 
pomoč. Takih primerov je malo in nimajo bi
stvenega vpliva na izostajanje z dela. 
Odgovorni zdravnik ordinira za usnjarno v 
Splošni ambulanti Vrhnika v naslednjem času: 

ponedeljek od 12.30 do 16. ure 
torek od 6.30 do 10. ure 
sreda od 12.30 do 16. ure 
četrtek od 6.30 do 10. ure 
petek od 12.30 do 16. ure 

Dogovorjeno je, da bodo imeli delavci usnjar
ne v navedenem času prednost pri sprejemu v 
splošni ambulanti. če bodo delavci upoštevali 
ta čas, bo čakanje na sprejem v ambulanti 
manjše. Ker pa je zdravnikov v splošni ambu
lanti še vedno premalo in mora zdravnik, ki 
je odgovoren za usnjarno, nuditi zdravniško 
pomoč tudi drugim občanom, brez čakanja še 
vedno ne bo šlo. 
Da delavcem ne bi bila kratena pravica do 
proste izbire zdravnika, se lahko poslužujejo 
kateregakoli zdravnika, ko gre za zdravniški 
pregled, ki ni vezan z bolniškim staležem. 
V nujnih primerih lahko izven omenjenega de
lovnega časa prav tako iščejo zdravniško po
moč pri kateremkoli zdravniku. Nadaljnje 
zdravljenje pa bo predano odgovornemu zdrav
niku, ki bo tudi izključno vodil bolniški sta
lež. 
s. z. 

Rak na dojki 
Letošnji teden boja proti raku je bil posvečen 
zgodnjemu odkrivanju bolezni dojk, zlasti raka. 
Svetujemo ženam in dekletom, da brošurico o 
samopregledu dojke, ki vam jo bomo posredo
vali na ustrezen način, skrbno pregledate in se 
ravnate po njenih navodilih. 
Objavljamo prispevek dr. JURIJA LINDT

NERJA - specialista-kirurga pri Onkološkem 
inštitutu v Ljubljani: 

Med boleznimi, ki jih s skupnim imenom ozna
čujemo kot rakaste, je rak na dojki ena naj
pomembnejših. To pomembnost bolezen zasluži 
zaradi nekaterih neugodnih značilnosti: 
gre za vrsto raka, ki zelo pogosto, če ne celo 
najpogosteje, prizadeva ženske, ki so komaj 
dobro zakoračile v četrto desetletje življenja; 
zdravljenje raka na dojki je navadno dolgo
trajno, neprijetno in - neredko brez uspeha; 
odkrivanje raka na dojki je v zgodnjem raz
vojnem obdobju bolezni težavno. 
Rak na dojki vznikne iz celic žlez, namenjenih 
izdelavi mleka, ali pa iz celic izvodil, po kate
rih prispe mleko iz žleze. Razumljivo je, da 
tako zgodnjega dogajanja ne moremo opaziti 
drugače kot z drobnogledom. Sčasoma pa mo
remo tako spremembo otipati, ker se bolno 
tkivo loči od zdravega po trdoti. Ni pa redko, 
da se začne bolezen v več predelih v dojki ali v 
obeh dojkah hkrati. Zaradi enostavnosti sledi
mo poteku ene same rakaste zatrdine: s svojo 
rastjo uničuje zdravo tkivo dojke, vraste v ko
žo, ki se vname ali celo razpade tako, da se na 
tem mestu pojavi rana. Po drugi strani pa se 
razraste rakavina tudi v steno prsnega koša in 
povzroči, da se bolni organ povsem zraste s 
podlago. 
čeprav torej rak prej ali kasneje uniči dojko, 
v kateri je zraste! (ne pozabimo tega, kadar 
govorimo o kirurškem zdravljenju raka na doj
ki!), pa je vendar bolezen bolj usodna zaradi 
neke druge lastnosti: celice rakavine lahko za
puste in tudi praviloma zapuščajo kraj, kjer so 
nastale, in se po mezgovničnem in krvnem ob
toku selijo v pazdušne bezgavke in notranje 
organe. Na srečo ne najdejo vedno ugodnih tal 
za naselitev in rast, pogosto pa se to zgodi. 
Jasno je, da delovanje organa, v katerega se je 
naselila rakavina, slabi in končno preneha. Kaj 
to pomeni pri kakem življenjsko potrebnem or
ganu, ni treba posebej povedati. 

Zdravljenje raka na dojki je odvisno od nje
govega obsega in razsežnosti. Dokler sodimo, 
da je rak zajel le dojko in njeno najbližjo oko
lico, naravnamo zdravljenje le v ta predel, bo
disi da ga odstranimo z operacijo bodisi da 
zavremo rast rakavine z obsevanjem z ionizi
rajočimi žarki. Pri tem velja načelo, da je ki
rurška odstranitev bolezni zanesljivejša kot pa 
njeno uničevanje in zaviranje z obsevanjem. 
Kadar pa najdemo znake razsoja v notranjih 
organih, takrat posvetimo vso pozornost zdrav
ljenju zasevkov in se manj oziramo na obolelo 
dojko. Pri zdravljenju zasevkov, ki so pravi
loma številni, uporabimo spoznanje, da vpliva
jo na rast rakavine zavirajoče ali pospešujoče 
nekateri hormoni, izločki spolnih žlez. Vrsta 
zdravilnih postopkov temelji na tem spozna
nju, pa naj gre pri tem za odstranitev žlez, kjer 
hormoni nastajajo, ali pa za preprosto vnaša
nje teh snovi v telo. Poleg tega so v zadnjih 
desetletjih našli vrsto kemičnih spojin, ki prav 
tako uničujejo rakaste celice, predvsem s pre
prečevanjem njihove delitve. Te snovi imenu
jemo citostatiki. Seveda bi bila ta zdravila 
idealna, če bi prizadevala le rakaste celice, ne 
pa tudi zdravih. Tako pa se ta zdravila hitro 
sprevržejo v strup, če niso v veščih rokah. 
Ves čas že besedujemo o zdravljenju. Kaj pa je 
z ozdravljenjem? Rak na dojki je zahrbtna bo
lezen in zato težko govorimo o ozdravljenju. 
Govorimo pa lahko o obdobju, ko je bolnica 
brez znakov bolezni, govorim lahko o obdobju, 
ko sicer najdemo znake bolezni, vendar bolnici 
ne povzročajo težav in podobno. Ne izmikamo 
se odgovoru o ozdravljenju, le pojasniti mo
ramo, kaj ozdravljenje v našem primeru sploh 1 

pomeni. Zaradi enostavnosti odgovora recimo 
takole: če začnemo zdraviti bolnice z rakom 
na dojki v tako imenovanem zgodnjem stanju 
bolezni, lahko računamo, da jih bomo srečevali 
čez deset let brez znakov bolezni osmero od 
deseterice. če pa začnemo zdraviti raka na 
dojki v napredovalnem stanju, ne moremo pri
čakovati, da bi sploh katera teh bolnic doča
kala deset let. 
Iz tega preprostega odgovora je moč razumeti, 
zakaj toliko in vedno znova govorimo o zgod
njem odkrivanju raka na dojki. Drugi vzrok 
velikega zanimanja za zgodnje odkrivanje raka 
na dojki pa je dejstvo, da je zgodnje odkriva
nje te bolezni izredno težavno, kot je nasprot
no zdravljenje take zgodaj odkrite bolezni raz
meroma preprosto in - uspešno. Upoštevati 
moramo, da ni vsaka zatrdina v dojki rak, na
sprotno, rak je vir neznatnega dela zatrdin, ki 
se pojavljajo v dojkah. Zato moramo omeniti 
sicer nenevarne zgostitve železnega tkiva dojk, 
kar učeno imenujemo mastopatije ali displa
zije. Te spremembe so odraz delovanja organov 
z notranjim izločanjem, predvsem jajčnikov, 
skrivajo pa nevarnost, da zaradi njih prezremo 
rakasto zatrdino. Upoštevati moramo še res 
nico, da nobena od danes znanih, enostavnih 
preiskovalnih metod, ki jih lahko na široko 
uporabljamo, ne more zanesljivo pojasniti, 
kakšna je narava zatrdine v dojki. Pred ne
davnim je morda v javnosti zbujala take upe 
rentgenska preiskava dojk. Ta način preiskave 
je postal sicer eden od temeljnih preiskovalnih 
načinov dojk, za množično uporabo, kot je to 
primer pri fluorografiji, pa ni primeren. 
Pri odkrivanju raka na dojki imamo opraviti 
s skoraj nepregledno množico sprememb, pri 
katerih moramo ločiti nevarne od nenevarnih. 
Pri tem si moramo pomagati z nekaterimi me
dicinskimi ugotovitvami, da rak na dojki pri
zadeva določen del žensk pogosteje kot druge. 
Med značilnosti tega dela žensk sodi starost, 
višja od 35 let; rak na dojki je pogostejši pri 
ženskah, ki niso nikoli r9dile ali pa so prvič 
rodile po 30. letu starosti. Zenske, katerih ma
ter ali sestro je prizadel rak na dojki, pogo
steje zbole za to boleznijo. 
Raka na dojki večinoma odkrijejo bolnice sa
me. Zal pa jih več kot polovica pride pozno 
na zdravljenje. Zenske navadno vedo za spre
membo v dojki mesece in mesece, ne gredo pa 
k zdravniku, misleč, da spremembi ne velja 
posvečati pozornosti, ali pa zato, ker prav do
bro slutijo nevarnost, boje pa se izvedeti res
nico. Očitno je, da moramo teh nekaj dejstev 
posredovati našemu prebivalstvu, predvsem pa 
seveda ženskam; prepričati jih moramo, da ni 
izgubljen čas, ki ga posvetijo mesečnemu pre-



gledu lastnih dojk; prepričati jih moramo, da 
velja prepustiti zdravniškim rokam vse spre
membe v dojkah, pa naj gre za zatrdine, izce
dek iz bradavic, »vnetja« v dojkah ali v koži 
dojk, ki v mesecu dni ne izginejo. Nedvomno 
pa je potrebno prepričati ženske, da je treba 
premagati strah pred trenutkom, ko bo morda 
zdravnik povedal neugodno resnico. Bolj ko 
bodo premagovale ta strah, manj bo resnica o 
raku na dojki neugodna in manj usodna. 

Vloga in pomen 
mednarodnega jezika 
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pn uresn1cevan1u 
ustave 
Pod tem naslovom je bil na letni skupščini ZES 
(Zveze esperantistov Slovenije) obravnavan re
ferat, ki ga posredujemo v celoti. Referat zelo 
jasno prikazuje pomen Deklaracije, rezultate 
ankete v delovnih organizacijah in pomen 
mednarodnega jezika za dosledno uresničeva
nje nove ustave. Istočasno pa ta referat zelo 
jasno opredeljuje vlogo mednarodnega jezika v 
nadaljnjem razvoju naše samoupravne socia
listične družbe (op. ur.). 
Ko pregledujemo delo in dogodke po »Deklara
ciji o vprašanju jezika v odnosih med narodi 
in narodnostmi«, katero smo sprejeli na izred
nem občnem zboru v decembru 1972, se mora
mo povrniti na ugotovitve in takrat sprejete 
sklepe, da bomo lažje ocenili pot, po kateri smo 
krenili v preteklih letih in se dogovorili za 
usmeritev v bodoče. 
S sprejeto deklaracijo smo jasno in javno po
vedali naša stališča ter nakazali pot reševanju 
jezikovnega problema v odnosih med ljudmi 
in narodi. Kakor je bilo takrat sklenjeno, smo 
dokument o »Deklaraciji« predali in obrazložili 
centralnemu komiteju Zveze komunistov Slo
venije, Socialistični zvezi delovnega ljudstva 
Slovenije ter republiški skupščini Slovenije s 
prošnjo, da jo s potrebno pozornostjo proučijo, 
idejnopolitično ocenijo in omogočijo enakopra
ven pouk (glede na druge tuje jezike) medna
rodnega jezika v šolah; kakor tudi njegovo 
uporabo v mednacionalnih odnosih po lastnih 
odločitvah ter možnostih državljanov, samo
upravnih organizacij in ustanov; s čimer bi do
bilo delo esperantskih organizacij v Jugoslaviji 
svojo družbeno in politično vlogo, kar bi vse
kakor pozitivno odjeknilo v svetu in v medna
rodnih esperantskih organizacijah. Vse to smo 
javnosti sporočili le preko našega informativ
nega časopisa in s krajšimi obvestili v javnih 
občilih. 
S sklepom predsedstva Zveze za esperanto 
SFR Jugoslavije, dne 17.12.1972, pa je »Dekla
racija« postala Izjava vseh esperantistov Jugo
slavije. Z njo smo nastopili tudi na svetovnem 
kongresu esperantistov v Beogradu in v kon
taktih z esperantskimi organizacijami sosed
njih držav. 
Vemo pa, da se samo z deklaracijami esperanto 
ne bo mogel poučevati v šolah, niti se ne bo 
mogel uporabljati v praksi. Priprave za sve
tovni kongres in »Deklaracija« so zahtevale 
pospešen postopek za verifikacijo družbeno
političnih stališč izraženih v Deklaraciji s stra
ni socialistične zveze delovnega ljudstva, ki je 
v Sloveniji in kasneje tudi v drugih republikah 
podprla tako usmeritev, 
Po obravnavi na koordinacijskem odboru za 
sodelovanje z drugimi družbenimi organizaci
jami pri Zvezni konferenci SZDL Jugoslavije 
in po njegovem priporočilu v vseh republiških 
in obeh pokrajinskih konferencah SZDL je ta
kratni predsednik SZDL Jugoslavije tov. Velj
ko Milatovič - kot zastopnik pokrovitelja sve
tovnega kongresa, predsednika republike tov. 
Josipa Broza-Tita - pred našo in mednarodno 
javnostjo izjavil: »Poleg podpore, ki jo daje 
temu dokumentu zvezna konferenca SZDL, De
klaracijo podpirajo tudi vse republiške in obe 
pokrajinski konferenci SZDL.« 
S tem je Deklaracija dobila družbenopolitično 
podporo tiste organizacije, ki po ustavi pred
stavlja osnovo družbenopolitične dejavnosti v 

socialističnem samoupravnem sistemu in v 
okviru katere delovni ljudje Jugoslavije ures
ničujejo akcijsko enotnost vseh socialističnih 
sil. 
Z načelno in praktično podporo, dokumentira
no z rezultati ankete in obnavljanjem članstva 
»prijateljev mednarodnega jezika« v letih 1973, 
1974, z družbenopolitično podporo naše Dekla
racije s strani SZDL in njenim pozitivnim od
mevom v svetu, se je ustvarila ugodnejša klima 
in novi boljši pogoji delovanja, ki nas zadolžu
jejo, da napravimo korak dalje in izdelamo 
konkretnejše programe delovanja ter organizi
ramo obstoječe sile za njihovo izvajanje. 
Dodatno anketiranje v 185 delovnih organiza
cijah v SRS, ki poslujejo z drugimi republikami 
in inozemstvom, je pokazalo, da: 
l. sodelujejo z evropskimi državami v 25 pri
merih, z azijskimi državami 11, z afriškimi 
državami 9 in z ameriškimi državami v treh 
primerih; skupaj s 47 državami; 
2. pri tem sodelovanju uporabljajo 14 jezikov, 
in sicer: 

nemški 135 
italijanski 102 
angleški 90 
francoski 54 
ruski 20 
skupaj 401 

to je 99,5 O/o 

španski 5 
češki 3 
madžarski 5 
nizozemski 2 
švedski 
grški 
romunski 
poljski 
albanski 
skupaj 

2 
1 
1 
1 
1 

21 
to je 0,5 O/o 

3. Za vzdrževanje teh stikov imajo zaposlenih 
2431 uslužbencev! 

4. V Jugoslaviji 
uporabljajo: 

slovenščino 
srbohrvaščino 

z inozemstvom 

slovenščino 
jezik partnerja 
nek tretji jezik 

pismeno v pogovoru 

76 17 
117 137 

132 100 
130 101 

Iz teh podatkov vidimo, da se slovenščina upo
rablja v pismenih stikih 41 O/o, srbohrvaščina 
59 °/o; v pogovornih stikih se uporablja sloven
ščina le v 9 O/o, srbohrvaščina v 74 O/o (v Jugo
slaviji). 
Pri stikih z inozemskimi partnerji se sloven
ščina sploh ne uporablja, razen v primerih, ko· 
imajo svoja zastopništva. Jezik partnerjev se 
v dopisovanju uporablja v 71 O/o, v pogovoru 
pa v 45 O/o. V nekem tretjem jeziku si dopisu
jejo v 70 O/o in govorijo v 45 O/o. 
5. Na vprašanje, ali je znanje tujega jezika po
goj za sodelovanje v delegaciji pri razgovorih z 
drugimi partnerji, je 115 delovnih organizacij 
65 O/o odgovorilo, da prevajalce uporablja 56 
delovnih organizacij ali 30 O/o. Le 7 izmed njih 
ali 4 O/o lahko uporablja slovenščino, to je v pri
merih, ko imajo svoja predstavništva - to pa 
so le največja izvoznouvozna podjetja. 
6. 132 delovnih organizacij ali 71 O/o izjavlja, da 
z delavci ali z delovnimi kolektivi poslovnih 
partnerjev ne sodelujejo zaradi jezikovnih te
žav, medtem ko 51 organizacij ali 27 O/o vzdr
žuje povezavo: 

preko strokovnjakov 26 
z ekskurzijami • 24 
z zamenjavo delavcev 12 
preko sindikatov 10 
s športnimi tekmovanji 10 
preko strokovne vzgoje 6 
s kulturnim sodelovanjem _________ 2 
preko mladinske organizacije 1 

Preko samoupravnih organov nimajo povezave 
nikjer. 
7. Vseh drugih 144 ali 78 O/o pa meni, da espe-

ranto lahko izboljša neposredne stike delovnih 
ljudi različnih narodov in so zato, da se med
narodni jezik postopno uvede v šole in da tele
vizija pripravi tečaj esperanta v svojem pro
gramu. 
Vsi ti podatki jasno govore, da je problem je
zika močno prisoten tudi v življenju delovnih 
kolektivov, da ovira samoupravno udeležbo 
delavcev in krepi pozicije tehnokracije, pre
prečuje neposredne stike in sodelovanje z de
lavci-partnerji in končno povišuje tudi režij
ske stroške. če upoštevamo še neustrezno kad
rovsko zasedbo, ko filozofi sklepajo ekonom
skokomercialne pogodbe s partnerji ekonomi
sti in pravniki v tujem jeziku in spregledajo 
podtaknjene zanke, se ta davek diskriminacije 
še poveča. če še pogledamo situacijo v stikih 
znotraj države, vidimo, da se odpovedujemo 
slovenščine v 60 O/o v pismenih stikih in da le v 
9 O/o uporabljamo slovenščino v pogovornih sti
kih. Iz tega sledi, da danes skoraj ni človeka, ki 
tako ali drugače ne bi občutil neugodja in pri
zadetosti, ko ostaja gluh ali nem ali pa vsaj 
močno omejen v sporazumevanju. Tako stanje 
ogroža že osnovni občutek socialne varnosti, ki 
ga človek hoče imeti ne glede na narodnostne 
ali državne meje. Problem je vsesplošen in del
ne rešitve ne zadovoljujejo. Seveda zrelost si
tuacije ni povsod enaka, zato bo tudi stopnja in 
motivacija različna. Neenakopravnost v oseb
nih odnosih, odkrita ali prikrita asimilacija, ki 
jo občutijo vsi, ki žive na področju druge na
rodnosti, pritiski prevladovanja velikih naro
dov nad malimi, okupacije in genocidi, ki smo 
jih tudi v Jugoslaviji že okusili; v svetu je pa 
še veliko tega. To so manifestacije jezikovnega 
problema, ki ogroža medčloveške in mednacio
nalne odnose v sodobnem svetu. Skupni jezik, 
ki naj bo enako tuj in enako lasten vsem, je 
edina demokratična rešitev tega problema. 
Nič ne pretiravamo, ko v naši »Deklaraciji« 
trdimo, da je esperanto danes edini jezik, ki je 
sposoben prevzeti to vlogo. Ne zato, ker smo 
mi esperantisti, ampak zato, ker je esperanto 
v 90 letih svojega obstoja dokazal sposobnost 
normalnega razvoja, obdržal strukturalno 
enotnost in uporabnost v sodobni mednarodni 
družbi. Mednarodni jezik je edini sprejemljivi 
demokratični način rešitve jezikovnih proble
mov sodobne družbe. Vse drugo je diskrimina
cija, hegemonija, asimilacija, genocid ali oku
pacija. 
Zato se pridružujemo OZN in vsem demokra
tičnim silam sveta v »Desetletju borbe proti 
rasizmu in rasni diskriminaciji« - z odpira
njem nove fronte na področju jezika, ki naj 
poruši nedotakljivost velikih svetovnih jezikov 
kot sredstva, s katerimi veliki narodi še vedno 
vzdržujejo imperialistične položaje v svetu. 
Tov. Veljko Milatovič je dobro rekel v Beogra
du na svetovnem kongresu esperantistov: 
»Esperanta ne prinašajo osvajalci, kolonizator
ji, silni in močni, on je nastal in se razvija iz 
same potrebe ljudi in narodov, da se lahko 
sporazumevajo in zbližujejo. Prav ta prosto
voljnost je njegova najgloblja vsebinska, civi
lizacijska in humana vsebina. Esperanto ne 
more biti alternativa že obstoječim jezikom, v 
katerih je ustvarjeno in že zbrano ogromno 
kulturno in znanstveno bogastvo, lahko pa 
omeji njihovo dominacijo in hegemonijo.« 
Omejevanje dominacije in hegemonije je pa 
naša izhodiščna točka. Spoštovanje čl. 29 De
klaracije o pravicah človeka, ki je smiselno 
prenesen s čl. 153 v jugoslovansko ustavo, pra
vi, da so pravice človeka omejene le z isto pra
vico sodržavljana ali sočloveka. To je naša mo
ralna, politična in zakonita osnova, na kateri 
gradimo vso dejavnost in se vključujemo v 
konkretno borbo za dosledno izvajanje ustav
nih načel pri urejanju mednacionalnih odnosov 
v skupnosti jugoslovanskih narodov in narod
nosti in s svojim primerom sodelujemo v sploš
nih naporih človeštva, da si ustvari pogoje za 
enakopravno sožitje ljudi in narodov, kar je 
zahtevek današnjega časa. 
Vsak narod zase se mora prostovoljno odločiti, 
v kakšnih odnosih hoče živeti z drugimi na
rodi v širši človeški skupnosti in vsak posa
meznik mora priti do lastnega spoznanja o 
usodni povezanosti z drugimi ljudmi ne glede 
na raso, jezik, vero, spol ali družbeni položaj. 
Pri uporabi jezikov to pomeni: ali želiš svoj je
zik vsiljevati drugim ali se vdinjati drugim s 
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sprejemanjem njihove govorice; ali pa hočeš 
živeti kot enakopravna osebnost v aktivnem 
sožitju; da torej veliki in mali sprejmejo vsem 
enako tuj in enako lasten mednarodni jezik. 
To je tisto, kar nam je tov. Tito rekel ob 50-let
nici esperantskega gibanja v Jugoslaviji: 
»Esperanto se lahko uveljavi le od spodaj na
vzgor na demokratičen način. Esperanto je la
tinščina demokracije.« 
(Vir: Interna informacija RS ZS Slovenije; 
21/XII) 

Pisma vojakov 
Oglašam se vam drugič in vse lepo pozdrav.:. 

!jam. Obenem se vam zahvaljujem za Usnjar
ja, ki ste mi ga redno pošiljali in vas prosim, 
da mi ga še naprej, ker iz njega izvem, kako 
napreduje naš kolektiv. 

Obveščam vas tudi, da sem šel v prekomando 
v Šabac, k mornarici. Imam se kar dobro in 
upam, da bo tako do konca vojnega roka, 
dokler se ne vrnem spet v vaš kolektiv in med 
svoje tovariše. 

Sedaj še enkrat lepo pozdravljam celoten ko
lektiv in vam želim mnogo delovnih uspehov, 
in da bi še naprej tako napredovali, kot ste do 
sedaj. 

Lep pozdrav vsem tovarišem iz lužilnice in 
odmaščevalnice. 

Lukman Franc, V. P. 2827/23, 15002 ŠABAC 
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Ob dnevu mrtvih 
Prepozna vrnitev 
I. 

že dve leti prebiva v tej sobici. Kolikokrat je 
že, tako kot danes, legel na posteljo in strmel 
v razpokani strop ter zraven premišljeval. Zu
naj po cesti so hrumeli avtomobili, on pa je 
mislil na domačo vasico, stisnjeno med hribe, 
obsijano od sonca in okrašeno z drevjem in 
rožami. Dolgo je že ni videl. že dve leti bo 
tega; dve leti od tistega nesrečnega prepira z 
očetom. Ničkolikokrat se je že pokesal trdo iz
rečenih besed. 

Motorno kolo bi rad kupil, oče pa mu ni hotel 
dati denarja. Za novo kosilnico ga je hranil; 
že dolgo si jo je želel kupiti. On pa je trmo
glavil; nič niso pomagale tolažeče materine be
sede, ko mu je prigovarjala, naj malo počaka, 
leto ali dve, pa se bo našel denar tudi za mo
torno kolo. Zabil si je v glavo, da ga mora imeti 
takoj. 
Ko se je, jezen, ker ni dobil denarja, neke ne
delje napil, je v pijanosti hotel udariti očeta. 
Mati je skočila med njiju in prestregla udarec, 
namenjen očetu. Skoraj ves mesec zaradi po
škodbe ni mogla iz postelje. On pa je še tisto 
noč odšel od doma. Največ iz jeze, malo pa tudi 
zaradi sramu pred sosedi. Odšel je v tujino in 
sklenil, da se nikoli več ne bo vrnil domov in 
da tudi pisal ne bo nikoli, ne očetu ne materi. 
Po letu dni, ki jih je preživel v tujini, ga je 
pričelo mučiti domotožje. Počasi je tudi začel 
spoznavati, kako grdo je bilo njegovo ravnanje 
do očeta in matere. Posebno, ko se je spomnil 
na njeno dobroto in ljubezen. Toda ostal je 
trd, otroška ljubezen do matere ni več z nek
danjim ognjem gorela v njegovem srcu. 

Pred dobre pol leta pa je mati dobila od 
nekega njegovega znanca njegov naslov in 
kmalu je dobil njeno pismo. Nič mu ni očitala, 
nič ga silila, naj se vrne, samo domače novice 
mu je sporočila. Nazadnje mu je poslala tudi 
očetove pozdrave. Jezno je raztrgal s toliko 
ljubeznijo napisano pismo. Ko je raztrgane 
liste že hotel vreči v smeti, mu je pogled še 
enkrat obstal na materinih črkah, okornih in 
zveriženih, pa z ranjeno ljubeznijo napisanih. 
Kakor da se mu je oster trn zadrl v srce, ga 
je zbodlo pri duši. Pred sabo je v mislih zagle
dal materin obraz, ves žalosten in zguban, iz 
njega ga je žalostno gledalo dvoje modrih oči. 
Sam ni vedel, kdaj je zbral in uredil raztrgane 
in zmečkane kose pisma. Ponovno in ponovno 
jih je prebiral in vedno znova in vedno več je 
v okornih stavkih našel materine dobrote in 
ljubezni. Vedno bolj pa je tudi spoznaval svojo 
krivdo, čeprav jo je še vedno skušal olepšavati 
in se je še vedno trudil, da bi se sam pri sebi 
jezil na očeta. 

Toda počasi je le pričela zmagovati materina 
ljubezen. Počasi, dan za dnem, se mu je nevid
in tiho vtihotapljala v srce, dokler nekega dne 
ni bilo polno in je spet zagorelo kakor nekdaj 
v srečnih časih, ko še ni z nehvaležnostjo oma
deževal svojega srca. Vedno močneje je hrepe
nel, da zopet vidi njo, ki mu je dala življenje, 
toda misel, da bi ga sosedje zasmehovali, in 
trma do očeta sta ga zadrževali. 

še so prihajala materina pisma, z ljubeznijo 
napisana; kajti, kakor solza iz nedolžnega oče
sa je lepa in čista materina ljubezen, ne pozna 
zamere, le odpuščanje pozna do tistega, ki je 
del njenega telesa. 

Počasi je potrkala skrb na njegovo srce. Iz ma
terinih pisem je spoznal, čeprav mu tega ni na
ravnost omenila, da je bolna. Vse življenje ni 
poznala počitka. Ko je bila še majhna deklica, 
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je že morala služiti pri tujih ljudeh; ni bilo za 
vse prostora pod domačim krovom. Ko sta se z 
očetom poročila, sta dolgo trdo garala, da sta 

· si kupila majhno posestvo, pa še sta se morala 
zadolžiti ter dolgo plačevati obroke in obresti. 
Sedaj fi je pa še on s svojo nehvaležnostjo za
grenil življenje in ji spodkopal že tako rahlo 
zdravje. 
V svojem zadnjem pismu mu je pisala, da bi 
ga rada še enkrat videla, kajti ni preveč zdra
va, pa naj zato tudi ne zameri, da mu piše tako 
kratko pismo. Nazadnje je še oče pripisal z 
okornimi črkami: »Dragi Ciril, pišem Ti, pa 
tako, da mati tega ne ve. Težko je bolna, pa ti 
tega noče pisati, da ne bi bil v skrbeh; kajti 
zelo, zelo te ima rada. Ce ti je mogoče, pridi! 
Tvoj oče Andrej.« 
Kaj naj stori? Naj mar gre? Dolgo, predolgo, 
ves teden se je boril sam s seboj in z nepo
trebnimi predsodki. Končno je vendarle zma
gala ljubezen do matere ... 

II. 

Peš se je napotil od postaje proti domači hiši. 
V kovčku je nosil darila za mater in očeta; 
lepo pisano ruto in toplo jopico za mater, sre
brno okovano pipo za očeta in še razne drobne 
stvari. 
O, vse drugače bo zdaj! Ostal bo doma in po
magal očetu in materi. Mati bo ozdravela in 
spet bo lepo kot nekoč. Pobožala ga bo mati po 
laseh in mu, gledaje v oči, dejala: »Ti moj Ciril, 
samo da si spet doma!« On pa ji bo vračal lju
bezen, ji pomogal in ji stregel ter skušal vsaj 
malo popraviti, kar ji je grenkega prizadejal. 
Tudi očeta bo prosil za odpuščanje, da bo spet 
vse kakor nekoč ... 
Se zadnji ovinek in doma bo. Pred njim so se 
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zasvetila okna. Kako to, da je vsa razsvetljena 
domača hiša? Mislil je, da bosta oče in mati že 
odšla k počitku. Crna slutnja mu je stisnila 
srce, ko je videl, da so vežna vrata široko od
prta. 

Stopil je v razsvetljeno vežo in s tresočo roko 
odprl vrata v sobo. Obstal je kakor okamenel. 
Sredi sobe je med gorečimi svečami, obdana 
s cvetlicami ter sklenjenih rok na mrtvaškem 
odru ležala njegova mati. Vsa bela je bila v 
obraz in njene oči so bile zaprte. Zameglilo se 
mu je pred očmi, skorajda ni videl ljudi, zbra
nih v sobi. 

Stopil je tja do matere in bolj dahnil kakor 
rekel: »Mati, odpustite.« In pobožal je z roko 
uvelo materino lice in zdelo se mu je, kakor 
da je prej žalosten materini obraz spreletel ra
hel smehljaj. Nato ni videl ničesar več. 

Zavedel se je šele v kuhinji, ko mu je soseda 
z robcem močila razgreto čelo. Tesno poleg nje
ga je sedel oče, po razoranem licu so mu tekle 
solze, ko je dejal: »Sin moj, kakor ti je mati vse 
odpustila, ti tudi jaz odpuščam. Sama sva 
ostala. Njena želja in prošnja je bila, naj bo 
le ljubezen med nama.« 

»Bo, oče, bo,« je dahnil Ciril in objel očeta, ka
kor ga ni nikoli, odkar je pomnil. 

III. 

Lep spomenik, iz belega marmorja klesan, je 
dal postaviti Ciril materi tam na vaškem po
kopališču. 

Večkrat obiščeta z očetom njen grob. Vsako
krat prinese sin materi na grob šopek. 
šopek prepozno vzcvetele ljubezni. 

I. M. 

Novo vozilo TAM za vožnjo kontejnerjev 

Zanimivosti 
TEDEN USNJA V PIRMASENSU 

V prvi polovici novembra bodo v zahodno
nemškem mestu Pirmasensu odprli 13. teden 
usnja, ki se ga bo po sedanjih podatkih udele
žilo 440 razstavljavcev iz skupno 21 dežel, v 
želji, da bi prikazali program novosti pri usnju 
in drugih umetnih obutvenih materialih. Prvič 
se ga bosta udeležila Tajvan in Indija. Po šte
vilu kolekcij so na prvem mestu italijanski 
razstavljavci, predstavili jih bodo 159, sledi pa 
jim ZRN. Obe klasični proizvajalki usnja in 
usnjenih izdelkov bosta prikazali širok spekter 
izdelkov, zato strokovnjaki upajo, da se bo na 
tem sejmu že izkristaliziral modni trend za se
zono jesen/zima 1977/78. Od izvenevropskih de
žel kažeta Brazilija in Uragvaj še posebno za
nimanje za trgovino z usnjem, saj sta na sejmu 
zakupili kar 16 razstavnih prostorov. Med dru-

gim običajno udeleženci tega sejma razstavlja
jo tudi obutveno podlogo, podplate, jermene 
za čevlje in okrasne dodatke za čevlje. Kar za
deva fay0rizirano vrsto usnja - to se je že 
pokazalo na sejmih v Parizu in Milanu - iz
gleda, da prehaja ponovno v ospredje gornje 
obutveno usnje. Poleg tega pa pričakujejo tudi 
obsežno ponudbo sintetičnih obutvenih mate
rialov. 
VWD 

MEDNARODNI OBUTVENI SEJEM 
V DO'SSELDORFU 

Konec septembra so se že dvainštiridesetič od
prla vrata mednarodnega sejma obutve v Diis

sedorfu. Po, kar zadeva razstavljene predmete, 
enako usmerjenih sejmih v Milanu, Parizu, 
Eldi in Firencah, kjer je prišlo do raznih po
pravkov in dopolnitev razstavljenih kolekcij, 
pa prinaša -:Ousseldorf dokončno ponudbo za 
sezono pomlad/poletje 1977. Svoje kolekcije je 
prikazalo 400 podjetij z vseh koncev sveta. 
Vse bolj jasno je, da si diisseldorfski sejem v 
vse večji meri pridobiva vse pomembnejše me
sto kot izvor informacij in prodajni trg ob
enem. Največji dokaz za to je v vse večji inter
nacionalizaciji tega sejma. Na koncu še .to, da 
sejem ni odprt širšemu krogu ljudi, temveč 
imajo dostop izključno trgovci te panoge. 
VWD 

VELUR PONOVNO V OSPREDJU 

Po podatkih zahodnonemškega Zveznega urada 
za statistiko se je uvoz usnjenih oblačil in sa
mega usnja v ZRN zelo zmanjšal. Sami pred
stavniki te panoge menijo, da je to predvsem 
posledica vse močnejšega ponovnega uveljav
ljanja velurja, pri tem izdelku pa igrata vrsta 
predelave in pa kvaliteta važnejšo vlogo kot 

pri napi. Podatki izpred dveh let kažejo, da je 
napa tedaj predstavljala celo 80 O/o celotne pro
izvodnje oblačilnega usnja, sedaj pa so se šte
vilke prevesile v korist velurja. Podjetja, ki so 
pravočasno sledila modnim trendom, so sicer 
v prvi polovici tega leta utrpela manjše izgube, 
saj se je trgovina založila predvsem z izdelki iz 
nape in ni kazala večjega zanimanja za izdelke 
iz. velurja. Stanje se je med tem že stabiliziralo 
in večina proizvajalcev usnjene konfekcije je 
ponovno postavila velur na prvo mesto. Neka
tera večja nemška podjetja tovrstne konfek
cije izdelujejo že kar 70 O/o oblačil iz velurja. 
VWD 

KAJ PREDLAGA MODA 
ZA NASLEDNJE LETO? 

Galanterijski izdelki morajo biti iz posebno fi
nega in mehkega usnja. Pri torbicah prevladu
jejo modeli kvadratnih in pravokotnih oblik, 
posebnost pa predstavljajo ročaji in okrasni 
dodatki teh torbic, kajti zanje uporabljajo za 
to panogo precej redko uporabljene materiale, 
kot so alabaster, slonovina ali ahat. Kar za-
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deva barve, dominirajo: bela, barva slonovine, 
paradižnika in temno plava ali tako imenova
na oceanska barva. Precej pa je tudi vseh na
ravnih barv. Torbice z bolj športnim videzom 
pa so v kombinaciji usnja s platnom ali svilo, 
poleg gladkega usnja pa za take torbice upo
rabljajo tudi velur in usnje reptilij. 

VWD 

Vabilo 
V okviru praznovanja 40-letnice društva pri
reja Društvo prijateljev malih živali razstavo 
malih živali. Razstava bo 12., 13. in 14. novem
bra 1976 v dvorani krajevne skupnosti Vrh
nika (Tržaška cesta). 
V navedenih dneh je razstava odprta od 8. do 
17. ure. 
Vse ljubitelje in gojitelje malih živali vabimo 
na ogled razstave! 
Za predšolsko in šoloobvezno mladino ter vo
jake bo ogled razstave brezplačen. 

Društvo prijateljev matih živali 

Za razvedrilo 
GROŽNJA 

- Ti je grozil, preden te je poljubil, otrok 
moj? 

- Da, mama! Rekel je: Ce boš kričala, te ne 
bom nikdar več poljubil. 

ZMOTA ODPADE 

- Tako ravnaš z mano, da ljudje gotovo mi
slijo, da sem tvoja kuharica, ne žena. 
- Potolaži se: kdor je že pri nas jedel, mu kaj 
takega ne more priti na misel. 

VELIK TALENT 

- Janezek, ali doma nič ne spiš, da si v šoli 
vedno zaspan? 
- To je najbrž od tega, tršica, ker naša mama 
vedno naši teti pripoveduje, da v meni drem
lje velik talent. 

ŠKODA 

V gostilni je pijanec zlil sosedu po obleki ko
zarec vina in se opravičil: 
- Priznajte, gospod, da ga je bilo škoda! 

IZKUŠEN VOZNIK 

- Pavle, je zavpila žena za volanom, zavora 
nič ne prime! 
- Potem pa hitro zavij proti kakšni poceni 
stvari!! 

ZARADI SOSEDOV 

- Očka, kam se bomo pa v nedeljo peljali na 
, izlet? 

- Nikamor, zdaj so ceste preveč nevarne; saj 
vidiš, da je v časopisu vsak dan vse polno av
tomobilskih nesreč! 
- Zakaj pa potem imamo avto?! 
- Zato, ker ga imajo tudi sosedovi! 

ZARADI STATISTIKE 

- No, punčka, le sedi v avto, saj štopaš, ali 
ne? 
- štopam že, pa v vašega ne grem, ker je 
ravno sedmi, ki je pripeljal tod mimo. Po sta
tistiki se pa pri nas vsak sedmi zaleti! 

MED GOSPODINJAMI 

- Vi ne veste, gospa, kakšna pridobitev za go
spodinjo je hladilnik. Jajca, maslo, meso, sad
je ... prav nič se mi ne pokvari. 
- Meni tudi ne, pa nimam hladilnika. 
- Kaj pa imate? 
- šest otrok. 

NAJVIŠJA INšTANCA 

Pomočnik Jernej končno zbere skupaj ves po
gum in stopi pred mojstra: 
- Mojster, veste ... saj jaz se pravzaprav ne 
bi upal priti sem, toda moja žena mi ne da 
miru in tako vas moram prositi, da mi zvišate 
plačo. 
Mojster nekaj časa premišljuje, nato pa reče: 
- Prav, prav. bom vprašal svojo ženo, kaj ona 
misli o tem! 

PRI IZPITU 

- Povej mi nekaj o Ivanu Cankarju! 

- Ivan Cankar je bil velik pisatelj ... veli ... 

- No, nekaj več o njem, o njegovi mladosti, 
morda veš kaj o enajsti šoli na Vrhniki? 

- Ne, Vrhniko dobro poznam in vem, da ima
jo tam osemletko! 

Naši pevci spet vadijo za novo sezono 
Pevovodja tov. Jurjevčič daje bodrilne 
napotke 
Kako poiskati načine in možnosti, da bi 
zainteresirati čim več mladih in vseh tistih, 
ki imajo posluh in veselje do petja? 
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··'.Na prvi vaji v tej sezoni- bila je na Utovki 
-- »Petje je umetnost, ki nas ohranja ljudi, 
__ notranje vznemirja, kar dokazuje, da še nismo 

stroji in da naša čustva še niso otopela« 
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ON BO MORAL DRUGAČ:E 

- Jelica, že spet so ti plačo zvišali! Kako pa to 
narediš? 
- Tovariš Janez, tudi če bi vam povedala, si 
s tem ne bi mogli nič pomagat. 

REŠILNA BILKA 

- Sedaj se pa odloči: ali se boš z mano poročil 
ali ne?! 

- Kaj? Lahko še izbiram? 

KVECJEMU PO JEDI ENO CIGARETO 

Andreju je zdravnik prepovedal kaditi. »Kveč
jemu po jedi, po eno,« je dejal. 

Po osmih dneh je šel Andrej spet k zdravniku. 

- Vidite, kako ste se popravili! 
- Ni čudno, saj jem po desetkrat na dan! 

NA DUŠEVNI KLINIKI 

- Kaj je možu v celici 13? 

- Ljubil je deklico, pa ga ni marala. 

- Pa tistemu v celici številka 14? 

- Ta je pa tisti, ki ga je marala! 

ZDRAVLJENJE PO RECEPTU 

- Se vaš mož ravna po navodilih, ki sem mu 
jih dal? Ali jemlje po dve tableti in nato poži
rek konjaka? 

- S tabletami je na tekočem, s konjakom pa 
za en mesec prehiteva. 

DOBRA TOLAŽBA 

- Tovariš zdravnik, kaj pa, če vam operacija 
ne uspe? 

- Bodite brez skrbi, tega ne boste doživeli! 

VIŠEK INTELIGENCE 

»Veš,« pravi Janko Milanu, »moja mama ved
no pravi, da sem inteligenten otrok. Ko sem 
bil deset mesecev star, sem že hodil!« 
»To je ravno nasprotno od inteligence,« pravi 
Milan. »Jaz sem imel že dve leti, pa sem se še 
pustil nositi po rokah!« 

Clani sindikalnega pevskega zbora iz TOZD 
Usnjarna Vrhnika so se pogovorili na prvem 
delovnem sestanku v tej sezoni o vsem 
potrebnem, kar lahko pogojuje njih uspešno 
delo 



SRECEN ZAKON 

- Ce jo zvečer mahnem v gostilno, moja žena 
ves teden ne govori z mano. 
- Pa greš potem sploh še kaj ven? 
- Seveda grem! Vsako soboto! 

MOČ LJUBEZNI 

Po strastnem ljubljenju vpraša ona sramež
ljivo: 
»Dragi, si imel dosti deklet pred menoj?« 
On molči. Minute minevajo. 
»Dragi, čakam na odgovor,« reče ona. 
»Trenutek počakaj, seštevam.« 

NENAVADNO 

»Oče, on me ljubi!« 
»Potem te bo gotovo poročil. Koliko zasluži?« 
»Ne vem. Ampak kakšen slučaj! Isto je hotel 
vedeti zate.« 

ZAUPNOST 

Maruša je v Hollywoodu priredila vrtno za
bavo. Prisotni so gostje z veliko denarja in lepe 
dame. Dva gosta, ki se še nista videla, se spo
prijatelji ta. 
Med večerjo pravi eden: »Zaupno vam povem 
tista blondinka tam je moja žena in črnolask� 
zraven pa je moja ljubica.« 
»Zaupanje za zaupanje,« se nasmehne drugi, 
»pri meni pa je tam ravno obratno.« · 

HUMORESKA TEGA MESECA! 

Kljub temeljitim pripravam za privatni izlet 
na »Madžarsko morje«, se je dvema našima 
strokovnima sodelavcema pripetilo naslednje: 
- eden je hotel Madžare preslepiti z neveljav
nim potnim listom, 
- drugi pa je hotel prestopiti mejo kar s hra
nilno knjižico Ljubljanske banke, 
- morda bi bila uspešnejša z izkaznico dolo
čene organizacije ali društva? 

ČE SE PREPIRATA DVA .. . 

Polde: »Kako je pa bilo doma, ko si prinesel 
v spričevalu štiri nezadostne?« 
Dane: »Cisto srečno se je iztekl,o. Oče in mati 
sta se začela prepirati, po kom sem se vrgel, 
pa sta med tem pozabila na mene ... « 

žena: »Lepo te prosim, možek, zapri okno 
kadar vadiš doma, da ne bodo ljudje misliti, 
da te pretepam!« 
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Sportna rekreacija 
Menim, da je športna rekreacija v naših TOZD 
premalo razvita, predvsem pa ni množičnosti. 
Rekreaciji delavcev v prostem času posvečamo 
premalo pozornosti, nimamo pa tudi na razpo
lago dovolj objektov, kjer bi se delavci rekrei
rali. Rekreacija pa je pomembna ne samo za 
počutje in zdravje posameznega delavca, tem
več tudi za celoten kolektiv. 
Naj navedem samo nekaj osnovnih misli: 
Sama beseda rekreacija, ki je latinskega iz
vora, pomeni aktiven počitek. Delavec (delavec 
je vsak član delovne skupnosti) lahko z najraz
ličnejšimi aktivnostmi sprošča prenapetost mi
šic ali pa prerazdražene živce, je bolj gibčen, 
z več kondicije, ima boljše reflekse itd. To pa 
vpliva na njegovo večjo in boljšo storilnost in 
s tem večjo produktivnost. Po drugi strani pa 
se zmanjšajo delovne poškodbe in obolenja. 
Rekreacija pa ima tudi širši pomen. Ne gre 
samo zato, da se z rekreacijo doseže večja pro
duktivnost in boljše zdravje posameznika, am
pak tudi zato, da bi bil delavec pri delu in živ
ljenjskem okolju takrat, ko ne dela, srečen. 
Vpliv telesnih vaj na organizem je velik. Vpliv 
se kaže na moči mišic, srcu in krvnemu ob
toku, na dihalnih organih, živčnem sistemu itd. 
Moč mišic je odvisna od debelosti mišičnih vla
ken, iz katerih so mišice zgrajene. Pod vplivom 
sistematičnih telesnih vaj postane mišica debe
lejša. Za uspešno delo mišic sta potrebna za
dostna količina kemične energije (ogljikovi 
hidrati) in kisik. To bo mišica pretvorila v me
hansko energijo. 
Organi krvnega obtoka so srce in žile (arte
rije, vene in kapilare). Srce je motor, ki poga
nja kri po žilah. Sestavljeno je na podoben na
čin kot druge mišice. Sistematična telesna vad
ba vpliva na srce tako, da srčne mišice zmerno 
zadebeli, srce se razširi. To pa pomeni, da se 
prostornina srčnih votlin poveča. Tako srce 
lahko sprejme večjo količino krvi in jo tudi 
potisne v ožilje. Zato se istočasno poveča de
lovna kapaciteta žil - poveča se prekrvavitev. 
Ce še pogledamo vpliv telesnih vaj na dihala, 
vidimo, da se ravno tako kot pri srcu povečata 
moč in prostornina pljuč in s tem dihalna ka
paciteta. število dihljajev se zmanjša, dihanje 
se poglobi - poveča se sprejemanje kisika. 
Vse te dobrine rekreacije pa vplivajo tudi na 
staranje, saj se staranje začne približno deset 
let pozneje. Drugače rečeno, intezivnost dela 
starejših ljudi, starih okoli 60 let, ki so se 
ukvarjali s telesno vadbo, je enaka intezivnosti 
dela pri ljudeh, ki so 10 let mlajši in se ne 
ukvarjajo s telesno vadbo. Cas rekreacije de
lavcev bi razdelili na: 

- aktivni počitek med delom, 
- športna rekreacija v dnevnem prostem času, 
- športna rekreacija v času tedenskega oddi-
ha in na letnem dopustu. 

Pri aktivnem počitku med delom gre za to, da 
obremenimo tiste dele telesa, ki pri delu niso 
sodelovali, ter da menjamo okolje, v katerem 
ni činiteljev, ki so pri delu negativno vplivali 
na dobro počutje delavca (ropot, smrad, prepih, 
vročina itd.). 
Bil naj bi v času 30-minutnega odmora. Ta 
mora biti za posamezna delovna mesta različen, 
odvisno od tega, kakšne fizične in psihične na
pore delovno mesto zahteva. Ce, na primer, 
delovno mesto zahteva obremenitev rok, po
tem bomo iskali takšne vaje, ki ne bodo obre
menjevale rok. Aktivnost ne sme presegati 
50 °/o delavčeve zmogljivosti. Z razvojem me
hanizacije je v podjetjih vse manj težkega fi� 
zičnega dela, zato delavec čuti vse več potrebe 
po aktivnem kot pa po pasivnem počitku. Zeli 
si torej dejaven počitek, gibanje, hojo, telesne 
vaje, športne dejavnosti, skratka športno re
kreacijo, toda pri mnogih posameznikih obstaja 
nezainteresiranost za to dejavnost. Bistveni 
razlogi za to so: 
- manjši interes je pri tistih delavcih, ki imajo 
slabe delovne pogoje ali težko delo; 
- manjši interes čutijo tisti delavci, ki vrste 
športne dejavnosti niso vešči; 

- manjši interes je tudi pri tistih, ki delajo 
v več izmenah, se vozijo na delo ali pa oprav
ljajo po delu še kaka druga dela. 
Za rekreacijo v dnevnem prostem času je več 
popularnih aktivnosti, kot so: hoja, vožnja s 
kolesom, plavanje, razne športne igre itd. 
Največ pozornosti bi morali posvetiti letnemu 
oddihu delavcev. 
Tečaju, katerega sem se udeležil v lanskem letu 
v Zeleni laguni pri Poreču, so tudi organizator
ji posvetili največ pozornosti. Vedno več de
lavcev svoj letni dopust preživi nekje izven 
svojega kraja na morju ali v planinah - v 
turističnem centru. Turistični centri pa se vse 
bolj spreminjajo v športno-rekreacijske centre 
s športnimi tereni in objekti. To omogoča de
lavcu, da uporabi roke, noge, srce, pljuča, da 
se razbremeni vsega tistega, kar ga je priza
dejalo v družini, na delovnem mestu ali v šir
šem družbenem okolju. 
Največkrat delavci hodijo na dopust posamič 
ali v manjših skupinah in preživijo dopust pa
sivno in neorganizirano. To se pravi, da tedaj, 
ko niso v vodi (plavanje), preležijo na plaži. 
Tak dopust je pasiven letni oddih. 
V nekaterih primerih pa se delavec poleg pla
vanja ukvarja tudi z drugimi športnimi dejav
nostmi in tak dopust bi bil aktiven letni od
dih. Pri tem pa mu ostane še toliko časa, da 
lahko razmišlja o svojih težavah, ki ga tarejo. 
Zato bi bil najprimernejši organizirani aktivni 
letni oddih. Za to vrsto oddiha je potrebno na
praviti načrt dela s skupino ljudi, ki se bodo 
poleg plavanja (kopanja) udejstvovali tudi v 
drugih rekreacijskih panogah. Na seminarju v 
Poreču smo videli, kako naj bi potekal deset
dnevni organizirani aktivni počitek. Poleg ko
panja smo se ukvarjali še z vrsto drugih šport
nih aktivnosti. Tako smo se ukvarjali z raznimi 
aktivnostmi na vodi in kopnem. Seveda pa vsi 
rekreacijskoturistični centri ne nudijo tako ši
roke možnosti udejstvovanja. Zato je potrebno 
načrt prilagoditi možnosti objektov, predvsem 
pa finančnim možnostim delavcev. Da bi lahko 
vse to izvedli oziroma izvajali, bi morali zato 
imeti kadre. V kadrovski politiki bi morali sle
diti načelom, da bi TOZD, kjer število zapo
slenih sega od 500-1000 zaposlenih, zaposlile 
profesionalne organizatorje športne rekreacije. 
V Tovarni usnja Šoštanj imamo dvakrat teden
sko rekreacijo v telovadnici Osnovne šole Ka
rel Destovnik-Kajuh, in sicer ob ponedeljkih 
in sredah od 18.-20. ure. Tu igramo košarko, 
odbojko in namizni tenis. Udeležba je sicer 
skromna - ni množičnosti, a kljub temu ne 
moremo reči, da telovadnica ni izkoriščena. 
Predvsem pogrešamo delavce, starejše od 30 
let in pa delavke, saj sta se do sedaj rekreacije 
udeležile le dve. 
V hotelu »PAKA« v Velenju imamo rezervira
ne tri steze vsak ponedeljek od 16.-17. ure. 
Kegljajo v glavnem samo tiste delavke in de
lavci, ki zastopajo naše podjetje na različnih 
tekmovanjih. 
V zimskem času organiziramo ob prostih sobo
tah šahovske turnirje, v letnem pa igramo no
gomet, ekipa pa se udeležuje ali pa organizira 
turnirje, na katerih dosega lepe rezultate. Naj
bolj delovna pa je strelska družina, ki dosega 
tudi najboljše rezultate v moški in ženski kon
kurenci: 
Ce pod vse to potegnemo črto, vidimo, da se v 
naši delovni organizaciji ukvarja s športom 
oziroma rekreacijo ca. 10 O/o od vseh zaposlenih, 
kar je absolutno premalo. 
Ugotavljamo, da se rekreirajo samo tisti de
lavci, ki so že primerno trenirani in pa pred
vsem mlajši delavci. 
B. F. 
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Večnamenski objekt na Vrhniki počasi toda 
vztrajno dobiva obris namembnosti 
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Fotoreportaža 

S svečanega sprejema mladincev-prostovoljcev 
v enoto teritorialne obrambe 

Takšni motivi so na naših cestah vse 
prepogosti 

Fotoreportaža 

V preurejeni nekdanji »Dom počitka« se je 
vselilo sedem naših delavcev 

• 



Fotoreportaža 

V tem objektu bodo po preureditvi našli varno 
zatočišče najmlajši člani naših delavcev 

Nov stanovanjski objekt v katerega se v teh 
dneh vseljujejo tudi delavci iz TOZD Usnjarna 
Vrhnika 

Ključe za stanovanje sprejema Radanovič 
Cvetin 

Fotoreportaža 

Sprejem ključev za stanovanje 
»Pomemben dogodek za Kljajič Velimirja« 
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NAGRADNA 
KRIŽANKi\ 

Pri nagradnem žrebanju imajo pravico sodelo
vati samo člani OZD Industrija usnja Vrhnika 
(vključno tudi vojaki, štipendisti in upokojen
ci). Vsakdo, ki bo poslal rešitev, mora poleg 
priimka in imena napisati tudi natančen na
slov, TOZD in delovno mesto, na katerega je 
razporejen. 

INDUSTRIJA USNJA VRHNIKA 
Tržaška 31 
Splošni sektor 
61360 VRHNIKA 
(NAGRADNA KRIŽANKA) 

CESTIT.l\MO K 

29. NOVEMBRU 

\ 
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l,t:JVLJENs.t, 
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OPEČ•• 
N05T 

Upokojenci, vojaki in štipendisti pa naj poleg 
priimka in imena navedejo še status, ki ga ima
jo do OZD-IUV (upokojenec, štipendist, vojak) 
in natančen naslov. 

Izžrebali bomo tri nagrade, za katere bo izdan 
dobropis za nabavo izdelka iz našega velurja 
v trgovinah TOZD Maloprodajne mreže. 

l. NAGRADA - DOBROPIS ZA 500 din 
2. NAGRADA - DOBROPIS ZA 300 din 

Rešitve pošljite najkasneje do 10. decembra 
1976 na naslov: 

3. NAGRADA - DOBROPIS ZA 200 din 

Urednik 

S/AVJ/; GOSPODA· URADNI qoVE PUI !S!USCI/JJJJ ll[K4 >/ 
O• l!SKA S"'S 

' .Sf.LON KOT/OVNI JJ SEVER/JI UR�f)NIK DnJ:'Nf· !JA8JC_A 0 n ZLOBA PREIJLOG v VODE v RAD ' " "' 
,1 PIIAZNIKU ooi�s

T
- {JVOJINA) SLOVI.J/C/ KAA.141. POLMER NEMči.ll (JSJJJI/RJA HANJf (HllVASKO; 

• 

VRSTA 
OfLA V 

LI/BOl,4-
rOR./JU 

Oot14ČA 
ilYAL 

AIABSKr 
iR.ESfC 

RAZT.f· 
CjLJ/VI 
TRAK 

./0$11' 
8'0Z 

TURŠKI 
VL!MR 

L/TE/l 

PNIJ,11.1· 
/J.iALo 

.lli/JSI(/ 
(/lAS 

NAN 
NJTRČ 

EMIL. 
AMMIČ 

f>I.E6IY.41.El 
FIRE/JC 

usrvA/1.
JAlKA 
MODE 

(i!lŠKA 
CRKA 

IIJ) 

JttE STARI SLOV. AKA· 
of.E:!-4�,; 

NOVIJJ4ll(f. SLOVAN 
?OfX;O/!JJrK 

IUV 

KR.AJ 
PRI 

LJUBLJANI 

{;OR.4 
v' 

IJU/IJCIJ.I 

SESTAVIL 

UM. 
TOVARNI/ 
STROJEV 

v 
SLOVErJ. 
KONJICAI-I 

PREKlr 
UTI 

NAR.OČILO 

N,WSAL 

s.s. 

DH 
SMiJCA 

TOV/IRI.J.4 
NA 

1/1/HN/K/ 

24 

i,WVEC 

WDI) 

f,l,4NOS 
ZEMLJE 
čil.NA 
PTICA 

KURl/1 

IZDELEK 
PAJKA 

OČK,4 

/11/KOL.4 
TESLA 

foOBLA • 
3čEIJFC 

LAHKA 
IIOVIAIA ( AL 
MOŠKO 

IME 

OSEBNI 
lAIMEK 

• SILICIJ 

BELC,. 
FILMSKA 
tqRALrtA 
IITHE/11,.;I:) 

1 JELEf!J.4 
i 

KOZ.4 

EONEC 

Š!ILJ/;'EC 

HOŠK/J 
IME 

RDEČI 
KR.IŽ 

OZKA 
D.IFSKA 
ODLICNA 
408,4 

LJUDSKI 
JUNAK 

(MA/ITIN) 

PllEBIVAIKA 
CEJL0,,,4 
O•Lo '1/ 
PROZI 
--

11,ošTE
vA rt 

YEZNII< i;ALANTEl. 

KDSAII.K. 
KLU/j 

IZDELEK 
l(jl/ALN4 
KAIITA· 

PR.EPRE� 
CfV/Jrl 

KAJENJE OČE 

DEL 
rELES.4 

KANON 

lj0/1,4 
NA 

NOTRAN.I· 
SKEM 

KALIJ 
1 

/'OJEH 
UAJ.ANJA 
Hk!HONOI 

POHAČE 
OKOLJE 

OS[!JNI 
Z,ll/'fEK 
ŽEtJSKO 

1/'fE 

STANI: 
DOLANC 
ANTON 
bEBHEC 

KO/NO 
., 

HORIU 

100 

HOČ, 
VZROK 
c,rM/JJA 




