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praznik vseh 
delovnih ljudi 
V naši socialistični samoupravni družbeni 
skupnosti bomo letos že enaintridesetič praz
novali s številnimi manifestacijami in praz
novanji mednarodni dan dela - l. maj. Praz
novali so ga naši delavci sicer že prej, ven
dar na skrivaj. 
Danes je to osrednji praznik vseh delovnih 
ljudi, narodov in narodnosti Jugoslavije. Ob 
praznovanju tega dne se spomnimo p,omena 
in poslanstva tega praznika. Pri tem pa nam 
mora biti vedno prisoten vzor naših preka
ljenih revolucionarjev - komunistorv in pro
letarcev, ,po katerem bomo uspešno izvajali 
tudi naše sedanje revolucionarno poslanstvo. 
Vedno bomo manifestirali ideje in cilje pro
letarskih revolucij in jih dalje razvijali z 
našo aktivno pripadnostjo svetlim pridobit
vam narodnoosvobodilne borbe in našega 
samoupravnega socializma. 
Naša revolucija, kot vemo, ni bila samo os
vobodilna borba proti olrupatorjem ill1 tujim 
zavojevalcem, bila je revolucija za nekaj več, 
za osvoboditev oziroma osvobajanje človefua. 
V povojni izgradnji smo, zavedajoč s·e tega 
našega skupnega cilja, trdno odločeni začeli 
izgrajevati .socialistično družbeno skupnost. 
Sami sebi bomo gospodar in uipravljalec, sa
mi bomo odločali o svojih nalogah in ciljih, 
sami bomo rezali kos slrupno prisluženega 
kiruha! To nam je bilo, nam je in nam bo 
vodilo tudi za vn,a,prej. 
Prav ob ;proslavljanju se moramo 1I1ašega 
[)os,lanstva zavedati tem bolj, ke7: naša po! v 
izgradnji tako začrtanega razv,oJa domovme 
še ni kiončana. 
Ob razmiš,ljanju pred tem mednarodnd.m 
dnev,om dela .pa je prav, da raz;mišljamo tudi 
o sebi ali bolje ,rečeno o naši ožji delovni 
celici - naši organizaciji združenega dela. 
Povsem jasno nam mora biti, da so in da 
moraj,o biti naši deloWli uspehi &pod:buda in 
pot za naprej. Venda,r se žal včasih kar pre
malo zavedamo tega. Ali smo storili v,si s1ku
;paj dovolj za razvoj naših sam,ou?I'.avnih o�
nosov za boljšo ,poslovno orgamziranost m 
učink�vitost v naših delovnih sredinah, ali 
vlagamo dov,olj prizadevanj v naš nadaljnji 
,razvoj, ali simo aktivni in dovo,lj prisotni v 
aktivnostih družbenopolitičnih or,ganizacij? 
To je samo nekaj nedvomnih vprašanj v r�z

:mišljanje ! Skušajmo nanje tudi odgovoriti, 
pa ne samo in ,zgolj z besedami, temveč tudi 
z dejanji! 
Pri tem pa seveda ne smemo pozabiti, da bo
do vsa naša prizadevanja uspešna le takrat 
in ,samo takrat, lm jih bomo na vseh področ
jih delovanja (gospodarskih, družbenih, sa
mouprav.nih in družbenopolitičnih) združeyali 
s tovariši sodelavci vseh temeljndh orgamza-
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cij združenega dela. Ob tem tPa me smemo 
pozabiti, da moramo svoje delovne_ i_n ustvar
jalne razvojne in samoupavne cilje podre
jati �zi!roma prilagajati splošnim, šir�im d:�
benim ciljem, od krajevne skupnos,ti, obcme, 
republike do federacije. 
Kaj nas ta čas najbolj zavezuje? Vse nara:ge 
pred nami so ,pomembne in odgovorne, od iz
polnjevanja delovnega in poslovnega progra
ma i2Vajanja stabilizacije (ta nas še posebno 
zadeva), do stalne skirbi po reali�aciji sred
njeročnih pvog;ramov, akcije pod,pisoya�ja 
interesnih samoupravnih sporazumov, utrJe
vanja samoup,rave in gojitve tovairiških med-
sebojnih odnosov. • • Prizadevati si moramo, da bodo nase dnu:
benQPO>litične organizacije aktivnej,še, razum
ljivo z aktivnejšo vlogo vseh 1I1as, ki v njih 
delujemo. Ce bomo tem ciljem sledili ill1 naše 
naloge vestno iZl!)olnjevali, na slehernem de-

lovnem mestu in v vseh sredinah (verjetno 
brez o•vir in težav tudi tokrat ne bo šlo), bo 
to vsekakor naš najlepši ipriSipevek k prazno
vanju, v naše zadovoljstvo in naš uspeh. 
Seveda pa ne smemo pozabiti na prireditve, 
proslave in množične manifestacije ob l. m�
ju. Udeležimo se jih! S svojo p>risotnostJo 
bomo tako ponovno ,potvdili �n dokazali našo 
pripadnost ter soli,darnost z vs�mi delavsk!
mi organizacijami po svetu, ki pone.Jmd se 
vedno pra,zn,ujejo ta praznik skrivaj, zatirani, 
a prežeti z vero v pravičnejšo in svobodnej
šo prihodnost. 

D.P. 

Ob praznovanju l. maja čestitamo vsem 
delavcem OZD IUV. 

Organi samoupravljanja, družbenopolitične 
organizac(je, uredniški odbor 
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27. april dan OF 
Partizanstvo in oborožen boj proti okUipa
torju sta zrasla iz močne politične podla,ge 
ki jo je ustvarila že pred Hitlerjevim napa� 
dom na SZ Protiimperialistična fronta usta
novljena 27. aprila 1941, ob napadu n� Sov
jetsko zvezo pa preimenovana v O.wobodilno 
fronto. 
OF slovenskega naroda je bila vseljudska 
množična organizacija, ki je vključevala na
predne in svobodoljubne Slovence ne 
glede na njihovo socialno, ideološko ali ver
sko pripadnost. Njena glavna na1oga je bila 
povesti slovenski narod v organiziran boj za 
osvoboditev in družbeno preobrazbo. Vklju
čevala je 20 naprednih skiUJpin, med katerimi 
so bile najmočnejše KPJ (organizator in edi
na homogena politična sila), kTščanski socia
listi, slovensko soko1s1'vo in na;predni kultur
ni delavci. OF se je nenehno širila in kre
pila med slovenskimi delovnimi ljudmi. Zgra
dila je mogočno organizacijo, ki je bila zgled 
tudi drugim pokrajinam v Jugoslaviji. 
OF je bila politična osnova ljudske oblasti 
ter dejavnosti delav.;kih in ljudskih množk 
pri obnovi in uresničevanju ciljev sociali
stične družbe. Ob uvajanju delavskega in 
�benega samoupravljanja se s krepitvijo 
družbenoekonomskega po1ofaja delavskega 
razireda in vseh delovnih lj,udi spremLnjajo 
organizirano,st, načini in oblike delovanja 
OF, ki prerase v Socialistično zvew delovne
ga ljudstva, katere temeljni cilj je razvija
nje in uveljavljanje social,tstičnih samouprav
nih odnosov. 
SZDL kot demokratična oblika povezovanja 
iln združevanja občanov in vseh delovnih 
ljiudi ter njihovih organiziranih socialističnah 
sil je najširša politična osnova samouprav
ljanja, s katero si delavs!kli r!l7lred in delovni 
ljudje zagotavljajo pogoje za premagovanje 
družbenih nasprotij in ·za T'azvoj iin napire
dek socialistične družbe. Na podlagi vsestran
ske razvitosti proizvajalinih sil, visoke pro
duktivnosti dela, obilja dobrin in vsestran
skega razvoja človeka kot svobodne ustvair
jalne osebnosti bodo omogočeni takšni druž
beni odnosi, v katerih bo svoboden rarzvoj 
posameznika pogoj svobodnega raz;,,noja vseh 
in s tem uresničenja še drugih načel komu
nizma. 
Dl'l\lŽbenopolitične organizacije !Z ZK kot 
avantgardo delavskega razireda z aktivnostjo 
sv,ojih članov zagotavljajo samoupravni so
oialistični razvoj in imajo v SZDL pravico 
in dolžnost, da sode1ujejo pri sprejemanju 
vseh njenih ,stališč in sklepov. Tako nasfaja 
sfoupen akcijski program in dogovoir vseh or
ganiziranth sil za reševanje družbenih vpra
šanj. Odnosi med njimi temeljijo na njihovi 
samostojnosti, enakopravnem ,sodelovanju in 
medsebojnih pravicah in dolžn'Ostih. 
Tako kot •so bile temeljne celice OF njeni te
renski odbo-ri, ima SZDL rnrajevne konference 
SZDL. V njih delovni ljudje in oočani izra
žajo želje in mišljenja ter soodločaj'() o svo
jih temeljnih življenjskih interesih in potre
bah, organiZrirajo in usklajuiejo družbenopo
litične akcije za zadovoljevanje svojih po1'reb 
in mejanje skupnega življenja ter oblikujejo 
predloge za reševanje posameznih in skiUJPnih 
temeljnih in šii.iših družbenopolitičnih skup
nosti. 
S sv,oji,m druž,benopoUtičnim delovan,jem se 
kiraij,evne k!onference SZDL s pomočjo svoj1h 
delegatov neposrredno V'ključujejo v oblikova
nje stališ·č organizacij SZDL v Sloveniji in 
Jugoslaviji. 
Z novo ustavo ima ,vse večjo v,Iog,o v našem 
samoUJ!)lrarvnem družbenem sistemu delegat
ski sistem. Prav z delega,tski.mi razmerji v 

SZDL kot f:rontni organizacijli, delovni ljiudje 
in dbčani kot organitzi!rarne socialistične sile 
uresničujejo svoje politične pravice, dolžnosti 
in odgovornosti ter zagotavljajo neposredno 
udeležbo v delu občtns1kiih, reip,ubliških in 
zveznih institucij. V organih SZDL, kamo,r je 
delegat delegiran oziroma i,2rvoljen, deluje na 
podlagi .političnih stališč in smernic, izobliko
vanih v organizaciji, ki ga je delegirala ozi

l'Oma izvolila. 
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Prav ·zato se delovni ljudje in občani po·ve
zujejo in združujejo v SZDL Slovenije kot 
posamezniki ali združeni v organiziranih ob
likah svojega družbenopolitičnega in drugega 
interesnega povezovanja in združevanja. 
Združujejo se zaradi usipešnega uresničevanja 
svojih interesov, ,samoupravnih in političnih 
pravic ter dolž,nosti tn zato, da bi uskladili 
svojo drnžbenD1Politično aktivnost piri usmer
janju ,in zagotavljanju razvoja socialistične 
samoupravne družbe. 

P.J .• 

Aktualne 
in dolgoročne 
naloge 
OZDIUV 
DOGOVORJENE NA SESTANKU VODILNIH 
IN VODSTVENIH DELAVCEV TEMELJNIH 
ORGANIZACIJ IN SKUPNIH SLUZB, DNE 
3. MARCA 1976. 

Sestanka se je udeležilo okrog 100 delavcev, 
ki zasedajo v,odilna in vodstvena delovna 
mesta v temeljnih organizacijah in skupnih 
službah. Sestanek je vodil glaJVni direktor de
lovne organizacije. 
Obravnavama je bila problematika gospodar
jenja temeljnih or,ganizacij in še posebej us
njarskih v novih, zaostrenih pogojih poslova
nja. Dogovorjene pa so bile naslednje trenut
ne in dolgoročne naloge: 
l. Zaključni račun in poslorvno poročilo za 
leto 1975 morajo •cYbraivnavati vsi delarvci te
meljnih organizacij na sestan:kiih samouprav
nih jeder, delavci -strokovnih sJužb pa po 
posameznih oddelkih iln sektorjih. Obravnava 
go>Sipodarjenja v letu 1975 mora biti organi
rana tako, da bo vsaka delovna enota vsaka 
srl�ba, vsak seMor in tudi vsak iPOSa�e-znik 
dal odgovor, ali je bilo delo i,n p@zadevanja 

Odgovorni delavci OZD IUV na sestanku, kjer 
jih je glavni direktor seznanil z najvažnejšimi 
nalogami, ki stoje pred nami v Letu 1976 

v preteklem letu zadovoljivo opra.l(ljano ali 
pa bi z boljšim in odgovornejšim od.nosom do 
delovnih nalog lahko usipešneje poslovali. 
Obravnava zaključnega raČlllna mora biti or
ganizirana v mesecu marcu. 
Gospodarjenje v lanskem letu pa morajo, ob
ravnavati tudi vsi samoupravni organa in 
družbenopolitične oi.iganizacije, ki nad kritič
no ocenijo, koliko in kako so se angažirale 
piri raZTeševanju celotne ,problematike gospo
darjenja. Obenem pa si morajo ·zastaJViti cilj, 
razviti gospodarjenj,e do take stopnje, da bo
mo dosegli najboljše re2Jultate. 
Na teh sestankih je potrebno kritično, oceniti 
naše slabosti in napake posame2rnikov, obe
nem pa tudi uspehe kolektiva in posamezni
kov in jim dati pri2Jnanje. 
2. Do konca meseca marca morajo biti spre
jeti plani temeljnih 011ganizacij in delovne 
organizacije za leto 1976 s poudarkom, damo
rajo biti plani posameznih TOZD medsebojno 
usklajeni in podrejeni ,interesom delovne or
ganizacije kot celote. 
3. Temeljne organizacije mora,jo v roku ene
ga tedna izdelati analizo sedanjega stanja in 
pričako'Vanih efektov delovanja dveh novih 
zakonov: zakona o zagotavljanju plačil med 
uporabniki družbenih sredstev in zakona o 
ugotavljanju celotnega dohodka po plačani 
realizaciji. Z ugotovitvami in podatki je treba 
seznaniti celotno samoupravno strukturo. 
Vsem članom delovne skupnosti pa je treba 
pojasniti smisel in namen teh dveh zaikonorv 
- da lahko trošimo samo tis-to, ka!r imamo, 
kair smo sami ustvarili. 
4. Problem številka 1 je trenutno kvaliteta 
naših izdelkov. Ce je ne bomo izbo[jšali, ne 
bo izvoza, ne bomo mogli uvažati in mašli se 
bomo v resnih težavah. 
Pl'ipombe, rki jih dajejo naši kupci na kvali
teto urSIIlja in reklamacije nič ne zaležejo -
k!ot da niso naslovljene na nas. Zavedati se 
moramo, da je od kvalitete, ki smo j,o, že do
segli, odvisen naš obstoj. Zato moramo pri
sluhniti upravičenim zahtevam kupcev. 
Od vseh dela'Vcev je treba mhtevati točno 
izvrševanje delovnih nalog, za neizvrševanje 
in malomarnosti pa delavce ;poklicati na od
govornost tn ukrepati. 
Ugotaivljanje nap,aik in slabooti ne more biti 
pavšalno - da slabo delamo, ampak je treba 
konkretno povedati, kdo slabo dela, kdo dela 
na,pake. O teh napakah se je treba pogovoa-iti 
na oddelčnih sestankih tako v proizvodnji 
kot skupnih službah - analizirati in oceniti 
delo vsakega posameznika in il)ovedati, koga 
je treba zamenjati, ,premestiti llla manj odgo
vol'no delovno mesto. 



V zaostrenih pogojih gospodarjenja mora ve
ljati tudi zaostrena politika do izvrš-evanja 
delovnih nalog din obveznosti. Ne more biti 
nobenega popl.liščanja in izgovarjanja. Slabo
sti in naipake moramo odpraviti, čeprav s ka
drovskimi spremembami. 
·5_ Vse temeljne organizacije se mocajo pod
rediti enotno začrtč1ni <poslovni politiki. Le na 
ta način bodo uresničeni ci.lji, ki sio nas vo
dili k združitvi v delovno organizacijo IUV 
na podlagi samoupravnega sporazuma. Zato 
ne more imeti visaka TOZD svojo nabavno, 
prodajno in izvozmo (Politiko. 
6. Glede oskrbov:anja s -surovimi kožami se 
je treba dogovoriti, kakšne kože bomo pre
delovarli ,in k-oliko jih !Potrebujemo, in jih tudi 
zagotoviti. Seveda bo rpotrebno več prizadeva
nja in naporov, da bomo kože dobili. Van.dar 
kože ·so, vsaj govejih j,e dovolj, če ne na do
ma'čem trgu [}a drugje po svetu. Prvenstveno 
pa se moramo usmeriti v predelavo dcimsče 
suroviine in najti z odkupnimi podjetji oziro
ma surova,ši ustrezne oblike sodelovanja za 
zagotov:itev lrož. Poleg; sedanjih odkupnih de
lovnih organizacij, s katerimi tesneje so:'elu
jemo, bi morali na ,področju Vo,jv-odine najti 
doLgorocme skupne interese z delOivno orga
nizacijo Jugokoža iz Subotice. 
7. Naši izvozni re�ultati in us,tva.rjena ak:u
mulacija nam dajejo ugodne pozicije, da pri
demo ,z našimi razvojnimi projekti za nasled
nje srednjeročno obdobje v ožji i.0bor sloven
skih deloV'Ilih organizacij, M bod-o imele pod
poro, pri bankah :iin drugih re(PUbliških insti
tucijah. 
V naših srednjeročnih načrtih moramo naloge 
in plane postaviti tako, da bomo osta1i naj
večji proizvajalec US!l1ja v drža;vi. Znotraj 
delovne 011ganizacij,e pa se moramo do,govoll."i
ti za tako delitev dela, da bodo doseženi 
najviišji možni efekti del>ovne o,rgani:zacije kot 
celote. 
8. V z,vezi s tem moramo tekom letošnjega 
leta -Opll."edeliti našo .predelavo svi,nj,skih kož. 
V vseh teh letih proizvodnje svinjskega us
nja smo si nabrali določene i©lrušn,je in spo
vnali zakonitosti v tej ,predelavi. Na podlagi 
tega moramo oceniti, kaj storiti, da bo ta pro
izvodnja dajala največje rezultate, saj prede
lavo svinjrskih kož v Jugoslaviji ne moremo 
povečevati. Iz tega, kar imamo, moramo v 
kakovostnem ;Slffiislu doseči povečanje in na-
predek. 
Delitev proizvodnje med temeljnima organi
zacijama, ki se UJkvarjata s .predelavo svinj
skih .kiož, ne bo smela biti ;problematična. 
Razmerja med njima !bodo urejena na osnovi 
dohodkovnih odnosov in bo zato vseeno, za 
kakšno delitev proizvodnje se bomo odločili. 
V kratem času bo treba imenovati skru,pino 
delavcev, !ki bo pripravila [)'rog;ram ;razvoja 
svinjine. 
9. Glede razvoja govej·e ,proimodnje bo treba 
iti v takšno delitev, ki bo pripeljala IUV do 
največjega proizvajalca govejega usnja v Ju
goslaviji. To bo zahtevalo določena sredstva 
in angažiranje strokovnih kadrov. TucLi v tej 
proizvodnji bo rp,otrebno opraviti delitev dela 
med TOZD Usnjama Šmartno in TOZD TUŠ. 
Tudi za i:zdelavo programa ,razvo,ja goveje 
proizvodnje moramo postaviti delovno slru
pino. Opredeliti bo morala piredlog programa 
razvoja goveje proiZ'vodrnje v šma,rtnem in 
Šoštanju in ju medsebojno uskladiti, čemur 
bo ,potem .prilagojena politika nabave kož in 
vse drugo. Usinjao:mo v Šmartnem mornmo v 
bližnji pe11spektivi usiposobiti za proizvodnjo 
1,500.000 m2 usnja letno oziroma za 50 O/o po·
večati :proizvodnjo. 
10. Proizvodnja ,podplatnega usnja je v Jlll
goslaviji še vedno interesantna. V okviru IUV 
()IZiroma TOZD TUŠ moramo USIPOSobiti obrat 
za to pmi:zvodnjo :iin angažiirati vse srile, Srred
stva in ,znaJ11.je, da bomo ta projekt v srednge
ročnem obdobju realiziraJi. 
11. Tako govejo rproizvodnjo kiot predelavo 
svinjskih kož mora,mo kvalitetno dvigniti in 
določene naloge čimprej rea1izirati. Taka na
loga pri govejem programu je proizvodnja 
kvalitetne nape, pri svinjini p,a •proizvodnja 
tapetniškega ,uS1I1Jja in razvoj pll."oizvodnje cep
ljencev. ST·edstva in razumevanje za izpopo,1-
njevanje proizvodnje pri nas so-, potrebno .pa 
bo več stmkovnih delavcev (tudi v ;popoldan-

skem času) z;a poboljšanje asortimenta, dvig 
kvalitete in uvajanje novih artiklov. 
12. Za proizvodnjo krzna potrebujemo prak
tično nov obrat. Izdelava in .realizacija tega 
projekta mora biti naša naloga v naslednjem 
srednjeročnem obdobju. Proizvodnja v krz
narni 1pa rbo morala biti tako !kot druge 
usmerjena prete�no v izvoz. 
13. V srednjerorčnem ,programu moramo za
črtati tudi koncept ·razvoja konfekci:oniirqnja 
usnja. Povečati moramo pmizvodnjo finalnih 
izdelkov. 
H. Na področju obdelave �unanjega trga mo
ramo našo aktivnost širše zasnovati, tako gle
de tržišča SUl!.",ovin kot ,plasmana naših izdel
kov. Strokovne službe moramo okrepiti z de
lavci, rki bodo usposobljeni za obdelavo vzhod
nih tržišč, tržišča ZDA, da ne bomo odvisni 
le od pripravljenosti in volje zunanje-trgo
vinskih organizacij. Enaka naloga nas čaka 
tudi glede obdelave nerazvitega sveta. 
15. Med naloge s področja siurovinske poli
tike spada tudi ta, da bomo 4)1!."evzemanje kož 
drugače zasnovali. že več let goV'Orimo, da 
je treba usposobiti strok!ovne kadre za to 
delo, vendar v tej smeri nismo še ničesar 
stori1i. Zato naj bo ena naših prvenstvenih 
nalog za,gotovitev in usposobitev kadrov za 
prevzemanje kož. 
16. Pri srednjeročnem plan�ranju je treba 
obdelati mož,nosti in predvideti akcije, da bi 
glede na domač-e surovinske ·vire del prede
lave kož (Prenesli na področja, kjer je suro
vina - v VojV1odino. 
17. Skrajni rok za ,začetek orbratovanja nove 
opekarne je datum - l. maj 1976. Temu ro
ku je treba, podrediti V'Se naloge. 
V razvojnem programu O(Pekarne pa mora bi
ti razčiščen program ;proi,zvodnje poroton 
opeke. 
18. Strokov.no, irobraževanje i,n izipopolnjeva
nje kadrov za potrebe usrnja11ske proizvodnje 
mora biti kvailitetnejše in je treba v tej sme
ri sodelovati s Tehnično srednjo šolo in Fa
kulteto za naravoslovje in tehnologijo, iki 
w,posabljata kemijske tehnike in inženirje, 
ter Inštitutom Jožef Stefan. !,zdelati je po
trebno progi;-am in upoštevati specifičnosti 
naše rproiZN-odnje. 
19. Naše notranje rezerve so tudi v tem, da 
se moramo o vseh problemih sproti odkrito 
in k!on.kiretno ,pogoy,oriti, brez užaljenosti in 
za.mer, v naše delo moramo vnesti več samo
k11itičnosti ustvarjalnosti, disci!pJine in odgo
vornosti. 
Tudi v ,praviln�ši ra�oreditvi in angažira
nosti strokovinih kadrov imamo notranje re
ze,rve. Za to virsto dela običaj.no :mnanjka ča-

sa, da bi sproti ,preverjali in zasledovali us
pešnost delavcev. 
20. Velik del nalog iz srednjeročnih pll."ogra
mov bodo morale opraviti sklllpne strokovne 
službe. Vso to problematiko v sedanjem se
stavu in številu zaposlenih ne bodo mogle 
obvladovati in bomo morali iskati nove ka
dre za delo na naših programih, za našo iz
voZil1o ekS[}a:nzijo, obdelavo surovinskega trga. 
Iz lastnih i2'Jlrušenj pa ugotavljamo, da smo 
uspešnejši na tistih tržicščih, ki jih sami ob
del1Uj·emo, kot pa na trgih, ki jih za nas ob
delujejo ,:ziunanjetrgovinsrka podjetja. Stroški 
naših slrupnih služb sro ,pa za polovico nižji 
od strošk,ov, ki bi nam jih za to delo ,zaira
čunala s provizijami ZJuna.njetrgo·vinska pod
jetja. 
21. Glasilo Usnjar mora več obvešča,ti o stva
reh, o katerih naj se odločtjo člani delovne 
sk!upnosti. Zato naj ·se razširi krog sodelavcev, 
ki bodo laihko prispevali s svojimi predlo,gi 
k razreševanju problematilre. 
22. V naši politiki nagirajevarnja je moooo 
pdsotna tendenca uravnilovke. Te stvari 
moramo popraviti in jih urediti tako, da bo
mo na,girajevaU delo in delovne rezultate. 

Informiramo 
in odločamo na 
samoupravnih jedrih 
Obveščanje je v TOZD TUŠ organizirano do
kaj dobro, saj redno sklicujemo samouprav
na jedra oziroma sindika1ne sku,pine. Teh je
der je 7, poleg tega :pa razpravljajo v lužilni
ci, vodni delavnici in dodelavi o teh proble
mih še po izmenskih skupinah. To pomeni, da 
je poročanje i,n neposredno odločarnje v 11 
skiupinah, z oztrom na to, da tv-orijo v nočni 
i:mneni delavci iz lužilnice, vodne dela'Villice 
in dodelave eno skupino. 
Sestanki so od 10. do 15. v mesecu. Kot stal
na oblrka informiranja je točka o izvršitvi 
plana za pretekli mesec in oU;)�rativni plan za 
tekoči mesec. Med drugim smo v februarjru 
obravnavali predlog družbenega dogovora o 
družbeni samozaščiti. Le-ta je bil tudi sprejet. 
Razpis novih derovnih mest v orbratu druž
bene prehrane in obvestilo o evidenci kon
trolnih listov kontrole bolniške je bil del 
podlage za živahno ra:zipravo. Izredni sklic 
jeder je bH 25. in 26. februarja 1976; raz-

Lepljenje na plošče v TU$ 
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pravljal smo o delitvi dohodka za leto 1975 
in o pocl4)isu samoupravnega sporazuma o 
financiranju železniškega in luškega pa-ometa 
in financiranju pokritja tzgwb eleiktrogo51>0-
darstva. 
V mesecu maTcu pa smo na jedrih obravna
vali problematiko izvrševanja proizvodnega 
plana, govorili smo o družbenem dogovor:u 
o razporejanju dohodka v občini Velenje za 
leto 1976. Podano je bLl<o ipomčilo delegacije 
TUŠ zibora ZJdruženega dela silrupščin-e občine 
Velenje, z dne 5. 3. 1976. 
Strofoovne službe so pri-pravile poroči1o o 
preskrbi s siur.o,vino, o disciplini in kvaliteti 
naših izdelkov. Nakazali so tudi na naipa:ke, 
ki se pona·vljajo na določenih fazah predela
ve usnja. 
Vselej je na jedrih 1iočika razno dokaj zani
miva. Iz predlogov in pripomb se da pa-ecej 
storiti za odpravo razinih problemov in s tem 
tudi izboljšanje medsebojnih odnosov. Vpra
šanja, ki jih člani našega delovnega kolek
tiva postavljajo na jedrih, se ,zabeležijo, če 
nanje ni moč takoj odgovoriti. Zal pa na ta 
vprašanja redko odgovarjajo odg,o,vorne ose
be, kar pa uipamo in želimo, da bo v bodoče 
tudi urejeno. 

G.A. 

Iz dela Odbora 
za medsebojna 
razmerJa 
TOZD TUŠ 
Ce,prav je bila ,prva seja OMR TOZD To
varna usnja Šoštanj v letu 1976, je bila le 
vseeno 18. po vrsti glede na mandat, ik:i mu 
poteče letos junija. V istem času poteče tudi 
vsem ostalim samoupravnim 011ganom. V da
našnjem sestavlru bom na kratJko OJPisal delo 
OMR le na zadnjih dveh sejah. 
18. seja OMR 
Firma Bayer i,z Leverkusna v ZRN po,vabi 
vsako leto strokovnjake usnjarske indJUstrije 
in v;seh tistih, ki Jrupujejo njihove proizvode. 
Povabijo jih zato, da jim ,prezenti:rajo njiho
ve izdelke in postopke v ,predelavi usnja. 
OMR je S1klenil, da se tega ,posvetovanja ude
leži tov. Bemo Ačkovic. To posvetovanje je 
trajalo od 14. l. do 17. l. 1976. 
V drugi točki je bil obravnavan predlog, da 
se tudi va,jencem in štipendisrtom TUŠ dodeli 
novoletna nagrada v višini 300 din. Predlog 
je bil sprejet, tako da so tudi naši bodoči 
sodelavci deležni naše pozornosti, kar jih bo 
prav gotovo spodbudilo v njihovih nadaljnjih 
prizadevanjih. 
V tretji točki dnevnega reda je bil obravna
van sklep kadrovske komisije, ki je predl-o,g 
o napredovanju nekaterih članov 1Iro'1ektiva 
odstopila reševanje OMR. Le-ta pa smatra, 
da se ta sklep vrne kadrovski \komisiji, ki naj 
to zadevo ,reši dokončno. šele na pritožbo ob
ravnavanega bo razpravljal OMR. 
4. točka je bila posvečena nagrajevanju prak
tičnega dela učencev v TUŠ, ki so ,pričeli z 
obvezno prakso 12. l. 1976 in bo Ie-ta trajala 
4 mesece. S tem v ,zvezi ipredJaga kadro,vs,ka 
komisija OMR iziplačevanje nagrad tem učen
cem med praktičnim de1'om v višini trimeseč
nega povprečja njihovega OD. Delavci pa, 
ki so se zaposlili namensko za šolanje v us
njanski stroki, pa dobijo OD po II. plačiLni 
skupini. Predlog je bil sprejet. 
V nadaljevanju prebere predsednik OMR po
ročilo tov. Ačkovica s sLuŽJbenega poto,vanja 
na pirmasem,kem sejmu usnja, 10. 11. 1975 v 
Nemčiji. 
Poročilo zajema med drugi,m tudi to, da je 
na sejmu sodelovalo okr.og 600 •razstavljalcev 
usnja. Od njih je bil večji del iz Evrope in 
Južne Amerike. 
V hali usnjenih vzorcev je bilo videti največ 
italijanskih, nemških, španskih in dmgih 
firm. Predsednik firme Schmenger je po·svetil 
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veliko pozornost naši ce1'otni eki:pi OZD IUV, 
v <kateri sta bila tudi tov. Valjavec in šebjain. 
Opaziti je bHo, da prevladuje zanimanje za 
anilin usnje, za prešan.o, gladko in v drugih 
izvedbah z efekti. 
Večje število wsnja,rjev se je zainimalo za 
usnje iz kozjih in koziličjih kož ali za usnje z 
imitacij,o koze. Za tako usnje je precej za
nimanja tudi med jugoslovanskimi čev,ljarji. 
Po ogledu se je naša ekipa sestala s čevljarji 
Planike iz Kranja. Z njimi smo se dogovo
rili o naročilih za goveje in junečje usnje. 

.Na seji so razpravljali tudi o pdtožbah za
radi delovnega okolja, o UJPravičenosti izpla
čila odipravnine. V obeh primexih se je OMR 
odločil, da zahteva podrobnejše podatke za 
rešitev problema. 
19. seja OMR 
Bila je 30. l. 1976. 
Predlagan in sprejet je bil naslednji dnevni 
red: 
l. določitev vrednosti točke za I. trimesečje 
1976 
2. prošnje in p,ritožbe 
3. ramm 

Z ozilrom na to, da se OD v našem TOZD 
giblje na podlagi ovrednotenja delovnega 
mesta, na podlagi doseganja indivtdualnih 
in skupi-n:skih nol'm in na podlagi uspešno,s.ti 
poslovanja TOZD TUŠ, je na1'oga OMR, da 
p,otrdi vrednost točke na predlog kolegija. 
Ker pa še ni bilo zaključnega računa za leto 
1975, se je OMR odločil določiti v,rednost tio1::
ke ·za mesec januar v višini 115 °/o od osnove. 
Po zaključnem računu pa se ponovno skle_·oa 
o vrednosti točke za mesec februar in ma
rec. 
V drugi točki dnevnega reda se je obiravna
vala pritožba tov. Ivana Klančnika, nabijaka 
nožev. Po ugotovitvi, da omenjeni delavec ne 
opravlja samo· dela pri nabijanj.u nožev, am
pak opravlja tudi delo obratnega ključa.vni
čarja in po primerjanju ocenitve enakega de
lovnega mesta v TOZD Usnjarna V,rhnika 
OMR smatra napredovanje za u.pravičeno. Tu 
ne gre za nobeno ustanavil.janje novega de
loVinega mesta, ampak za i·ealno nagrajeva
nje IPO delu, saj se delo nabijalca nožev de
jansko .preHva v delo obratnega lkl.jučavni
čarja. Sklep, ki je bil siprejet z večino glasov, 
je omogočil napredovanje iz VII. v VIII. pla
čilno slrupino. 
Na iprošnjo tov. Stankota La,znika, ki dela 
na delovnem mestu valjanje, pred tem pa je 
delal na viseh težjih delovnih mestih v obra
tu likanec in podplatno usnje, je bi1o skle
njeno, da mu TUŠ nudi finančno ,pomoč. Naš 

doLgoletni sodelavec oS!kirbuje 5-člansko dru
žino in je zaradi bolezini in zato manjšega 
OD v i,zredno težkem položaju. Vodja oddel
ka in obrata podpirata prošnjo to·v. Laznika, 
saj je dober in vesten delavec. Prisotni so 
mnenja, da je tov. Lazniku potrebno poma
gati. Ker pa podjetje ne razipolaga s sredstvi 
za omenjeno finančno pomoč, odstopa OMR 
prošnjo osnovni organizaciji sindikata TUŠ, 
s pripocočilom, da jo ugodno reši. 
(Sindikat je upošteval ,predlog in odobril tov. 
Lazniku skromno finanč,no pomoč.) 

G.A. 

Nove volitve na stari 
opekarni 
V eni od !la!llskoletnih številik »Usnjarja« smo 
zapisali, da »prehod ne bo lahek«. Pri tem 
smo imeli v mislih prehod iz stare qpekaime 
na nov moderen obrat. 
Sedaj, ko je novi obrat že tik pred preizkuš
njo, šele vidimo, kakšne težave v resnici na
stopajo v takih okoliščinah. Ob tej prilož
nosti imamo namen na kratko opisati samo 
nekatere p,robleme, ker moramo ostati pri 
osnovni temi, ki je že razvita iz naslova. 
Nihče ,si ne bi mogel misliti, kako težavno je 
zaustaviti utrip neke ,stare tovarne. 
Tu so delavci, ki so svoje najboljše moči pu
stili v obratu in so se z ,njim takiorekoč zra
stli. Ne gre jim v .glavo, kako je mog;oče, da 
se jutri ne bodo več zavrtele jermenice in da 
se bo lp'I"enehal,o kiaditi iz starega visokega 
dimnika. Njim je v resnici vsako pdgovar
janje in pojasnjevanje odveč. šli bodo sicer 
v nwo svetlo opekar.no, v mislih pa bodo še 
nekaj časa ostali v mračnih in hiladnih šupah 
stare »cegunce«. Nekateri od njih se bodo 
prav kmalu navadili na nove bolj,še razmere 
in z gotovostjo prispevali k proizvodnim 
uspehom nove opekarne. Saj so nedvomno 
njihove dolg,oietne izikušnje v opekarski stroti 
kvaliteten dodatek k novi tehnologiji. 
Glede mladih, koHkor jih je na stari opekar
ni, je stanje dosti boljše, saj kažejo veliko 
zanimanje za nov obrat. 
Stanje stare opekarne je po mnenju strokov
njako,v dokaj kiritično in bi bilo nadaljevanje 
obratovanja v njej neval'Il;(), zato je odloči
tev, da se obrat ustavi, preudarna in tudi 
pcr"avočasna. 

Vgrajevanje naprav v novi opekarni 
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Dne 9. III. 1976 ·so bile forej zadnje volitve 
na stairi opekarni. Na teh volitvah so bili 
iZJbrani prvi člani samoupravnih organov, ki 
jim bo zaupano upravljanje z novo opekarno. 
Izvoljeni so bili naslednji ·člani: 

D'ELA VSKI SVET: 
l. Dobrovoljc Niko 
2. Grego,rka Marjana 
3. Jesenovec Janko 
4. Mesec Rajko 
5. Samotorčan Stane 
6. Novak Kristina 
7. Ogrin Martin 
8. Vrhovec Franc 
9. Bofanic Dimitar 

DRUŽBENA 
KONTROLA: 
l. Albreht Maiks 
2. Ogrin Miha 
3. Dečman Stane 
4. Potrebuješ Paivle 
5. Novak Anton 

ODBOR 
ZA MEDSEBOJNA 
RAZMERJA: 
l. Jerina Jože 
2. Nartnik Marta 
3. Jereb Franc 
4. Novak Janez 
5. Ma1kovec Janez 

KOMISIJA 
ZA 
UGOTAVLJANJE 
KRŠITEV 
DELOVNIH 
OBVEZNOSTI: 
l. Gregorrka Franc 
2. Ogrin 1'1ranc 
3. Slabe Avgiust 

namestniki: 
l. MHnar Ivan 
2. Potrebuješ Pavle 
3. Celarc F•ranc 

V svet delegatov OZD IUV kandidat še n; 
bil k7JVoljen, zato bo treba volitve ponoviti. 
Novo izvoljenim članom želimo v proizvodnji 
in upravljanju dosti uspehov. 

A. A. 

Sklepi odbora za 
medsebojna razmerja 
TOZD Usnjarna 
Vrhnika 
Odbor za medsebojna razmerja je na ma,rčev
ski seji ugotovil, da je bila proizvodnja svinj
skega usnja v januarju in februarrju nižja k?t 
v iistem obdobj,u lani, prav tako prodaja m 
i21voz. Nižja je bila tudi dosežena povprečna 
prodajna cena, kar pomeni, da smo proizva
jali in prodajali ,slabše i':z.delke. Zaradi 
slabe kvalitete izdelko,v oziroma zaradi na
p,a,k pri delu izgubljamo mhlijonske viredno,sti. 
S temi podatki je treba seznaniti vse člane 
delovne skupnosti na sestankih samourp,rav
nih jeder in dosledno zahtevati prav od vsa
kega posameznika točno izvrševanje de.Io,vnih 
nalog, tako glede tehnoloških navodil kot de
lovne discipline. Clani odbora so ugotovili, 
da disciplina pada, da izrečeni discip.Unski 
ukrepi ,skoraj nič ne zaležejo,, da je osebna 
odgovornost nadrejenih delavcev premalo za
o,strena in da trna fluktuacija delo,vne sile 
�n nezaintereskanost novih deolavcev za delo 
tudi močan vpliv na doseženo kvaliteto in 
procliuk>tivnost pri p,roizvodnj,i usnja. Odborr 
je v zvezi s tem še ugotovil, da bodo mora1i 
biti osebni dohodki v naslednjih me"Secih 
nižji kot jih imamo sedaj, če .ne bomo uspeš
nejše delali. 
Ščetinama in konfekcija usnja (Pa sta dose.g
li v teh dveh mesecih višjo rprni:ZNodnjo, in 
realizacijo kot ·v enakem času lani. 
Stanovanjslka komisija je odbor seznanila, da 
bo v leto,šnjem letu vseljivih 34 stanovanj, in 
sicer: sedem stanovanj v :bivšem domu po
čitka na Tržaški cesti, dve stanovanji v bivši 
Šušteršičevi hiši na Stari cesti, pet stanovanj 
v solidarnostnem blolm in dvajoset stanovanj 
v novem blokiU TOZD. Ker je prosilcev za 
stanovanja vedno več, j,e sprejel odbor sklep, 
s katerim je zadolžil strokovne službe za ,pri
pravo predloga, kaiko naj poteka akcija za 
urejanje stanovanj,ske problematike, in iska
nje novih variant in možnosti za čim uspeš
nejše in učinkovitejše reševanje tega proble
ma. 
Za pripravo srečanja krvodajalce;v iz TOZD 
Usnjarna Vrhnika je odobril 5.900 din - za 
organizacijo tega srečanja iin nalrup spomin
skih knjig za več!watne darovalce krvi, ki 
jih je v temeljni organiozaciji blizu sto. 

Odbor je reševal še druge pro,šnje raznih 
organizacij in društev za denarno ,pomoč. Po
zitivno je rešil le prošnjo or,ganizacije Rdeče
ga križa iz Ho.rjula in jim odobril 1000 din za 
organiziranje krrvodajalske akcije in obda-ri
tev ,starejših, osamelih žena. 

Sklepi izvršnega odbora 
sindikalne orga nizaciJe 
TOZD Usnjarna 
Vrhnika, ki je bila 
9. marca 1976 
Za predsednika izvršnega odbora osnovne or
ganiozacij e sindikata v TOZD Usnjarna Vrh
nika je bil na predlog kad:ro·vsike komisije 
pri 00 ZK TOZD izvoljen tovariš Franc Kra
šovec (dosedanji ,predsednik tovariš Milan 
Bofanič se je namreč zaipo,slil v TOZD Ope
ka,rna v.rhnika). 
Za člana delegacije za samoupra,vne interes
ne skJUpnosti je bila predlagana to·varišica 
Vida Knez - namesto ing. Marka Sakside, ki 
se je zaposlil drugje. 
Sklenil je, da si bodo ladjo »Vrhni,'ka« v I·�o!Li 
ogledali naslednji člani ikolektiva: Vojko Je
rina, Marija Velušček, JUJSti Babic, Nada Ro
me in . Dragovarn Pantelic. 
Sprejel je pred1oge iz ·samoiU(Pravnih jeder, 
da sta do brezplačne ozimnice upravičena 
tov. Alojz Gombač (ki jo je naba;vil za wed
nost 679 din) in Zdenko Hrestak (vredno,st 
340 din), in posreduje to v potTditev odbo,ru 
za medsebojna razmerja TOZD. 
Izv·ršni odbor predlaga za dodelitev sindikal
nega priznanja »Srebrni znak Zveze si,ndika
tov« naslednjim sindikalnim delavcem: An
toniu Plahtarj,u (upokojenec), Mihi Markiču, 
Stanetu šventnerju, Jožetu Pahorju, Ivanki 
Kenk in I•vanki Dolenc. 
Temeljni telesno-ku1lturni slrupnosti Vrhnika 
je i21wšni odbor odobril 5000 din za orrgani
ziranje triim tekmovanj v Letošnjem letu za 
delavce v občini Vrhnika. 
Sindikalne poverjenike je izvršni odbor za
dolžil, da na naslednjih sestankih samouprav
nih jeder začnejo razpravo o kandidatih za 
letošnjo podelitev odlikovanja »vzorni dela
vec - samoupo:-avljavec«. 

Izvleček iz 
zapisnika DS 
TOZD Usnjarna 
Šmartno z dne 
26.2.1976 
DS je na svoji seji ra21pravljal o inventurnih 
ra21likah, u,gotovljenih v letu 1975 v TOZD 
Usnjarna Šmartno. Bri večini ,tnventur,nih 
razlik: gre očitno za zamenjavo, tako da je ver
jetno večina ,primanjkljajev kritih v viških. 
Največ viškov je bi1o ugotovljenih v usnjar
ni. Inventurna komisija je ugotovila, da je tu 
prišlo do precej,šnjih zamenjav in da so rarz
like nastale iz tega vzroka. V najkrajšem ča
su naj bi odbor samoupravne delavske kon
trole pregledal vse elaiboraite in s svojimi 
ugotovitvami seznanH DS. 
V z,yezi s tem je DS sprejel sklerp, da vse 
viške knjižiomo kot izredne dohodke, primanj
kljaje ;pa kot izredne izdatke ter da naj od
govorne o•sebe pred1ožijo poročilo odboru sa
moupravne delavske kontrole, zakaj je prišlo 
do iiniventumih razlik. 
DS je razp,ravljal tudi o ;predlogu delitve do
hodka TOZD Usnjarna Šmartno za leto 1975. 
Vsi izračuni v tem predlogu s•o narejeni na 
podlagi enajstmesečnih rezultatov [Poslovanja, 

vendar pa obračun za dvanajstmesečno ob
dobje ne bi smel bistveno odstaipati. V pred
logu je predvideno, da TOZD Usnjarna 
Šmartno nameni v sk!l.ad skupne porabe 
4,200.000 dinarjev. 
Ko so delavci na samoupravnih jedrih raz
pravljali o ,predlogu delitve dohodka in 
ostanka dohodka, so zavzeli stališ·če, da za po
večanje kapacitet v počitniškem domu ne bi 
namenili 1,000.000 din kot je predvideno v 
predlogu delitve, ampak 500,0001 din ter da 
naj bi temeljne or,ganizacije v OZD s.prejele 
sporazrum in na podlagi :potreb prispeval� 
sredstva za počitniški dom, tako da ne b1 
bila glavna nosilca stroškov TOZD Šmartno 
in TOZD Vr,hnika. 
Po razpravi je DS potrdi:! predlog delitve 
clohodka TOZD Usnjarna Šmartno za leto 
1975 in sprejel sklep, da v sklad sku<pne po
rabe namenimo 4,200.000 din. 
Ker v letošnjem letu potečejo mandati ola
nom vseh samoupravnih or,ganov, je DS ra,z
pisal volitve novih delegato,v v samoupravne 
organe za čas od 23. do 27. ma,rca 1976. 

DS je razpravljal o programu investicij z_a 
leto 1976 in program ,potrdil ter pooblastil 
skupne strokovne službe, da sestavijo priori
tetno listo investicij. 
DS je imenoval skUJpno komisijo za analitič
no oceno delovnih mest. 
Sklepal je tudi o tem, da ,pri samoupravni 
stanovanjski sku(Pnosti vložimo vlogo za na
jetje dolgoročnega kredita v višini 1,500.000 
dinarjev. 
Odprl je dve novi delovni mesti, in sicer: 
»administrativni referent« in »referent za pro
daj,o III«. 
Prodajni služ;bi je odobril izidajo dobrorpisa, 
in sicer to,varni obutve Pek.o, Tdič v višini 
50.00Ddin ter podjetju Ciciban, Mioren pri 
Gorici v viš,ini 56.276,25 din. 
V zvezi s praznovanjem dneva žena je DS 
s.prejel sklep, da se v počastitev dnE:_va žena 
organiziira prroslava za vse delavke nase TOZD 
ter da se jih obdari z denarnim bonom v 
vrednosti 200 din. 

Izvleček 
iz zapisnika 
odbora 
za medsebojna 

• 

razmerJa 
TOZD 
Usnjarna 
Šmartno 
z dne 4·. III. 197 6 
Odbor za medsebojna razmerja TOZD· Us
njarna Šmartno je na ,svoji seji z dne 4. 3. 1976 
pregledal februarske poslovne rezultate in bil 
seznanjen s ,problematiko nabave surovih 
kož. Ugotovil je, da je -surovina čedalje draž
ja tako na domačem kot na tujem trgu. Se
znanjen je bil tudi s tem, da je na domačem 
trgu surovine vedno manj. Iz teh razlog,ov 
je potrebno, da zbolj,šaimo odnos do dela, da 
surovino racionalneje izkQ!iščamo in poveča
mo produktivnost. 
Da bi realizirali predvideni plan proizvod
nje, moramo v najkrajšem času sp,rejeti ak
cijski program, v katerem bi bile odražene 
metode dela, s pomočjo katerih bi dosegli za
stavljeni cilj, u,krerpi, s katerimi bomo zmanj
šali nedisciplino in povečali stori1nost, kako 
najrentabilneje izkoriščati surovino in zinanj
ša-ti ,količino odpadkov. 
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OMR je na podlagi doseženih poslov,nih re
zultatov v mesecu februarju določil vrednost 
točke za obračun OD za ta mesec. 
Odbor je razpravljal tudi o osnutku plana za 
letošnje leto po posameznih proizvodnih 
enotah in s.prejel sklep, da naj o osnutku p:a
na razpravljajo delavci na samoupravnih je
drih ter izrazijo svoja stališča. 
OMR je na svoji seji sklepal o zaposlitvi no
vih delavcev in o njihovi rčl2Jl)oreditvi na de
lovna mesta. V februarju se je v temeljni 
organizaciji zaposlilo 18 novih delavcev, de
lovno razmerje pa je prekinilo 7 delavcev. 
Odbor je razpravljal tudi o prošnjah za po
večanje OD in sprejel sklep, da z oziroin na 
izdelavo analitične ocene delovnih mest in s 
tem tudi predvideno korekturo OD na po,sa
meznih delovnih mestih odloži reševanje 
prošenj za toliko časa, da analitična ocena 
delovnih mest pride v veljavo. 
OMR je potrdil programe obiskov tujih firm 
in sejmov za proizv,odni enoti usnjarno in 
krznarno. 
šolsko-kulturnemu društvu Zvonček pri os
novni šoli Šmartno pri Litiji je odobril 1000 
dinarjev za organizacijo domačih proslav in 
obiskov v operi in gledališču. 

Zbor kolektiva IUV 
TOZD
Maloprodajna mreža 
13. marca letos je bil na Vrhniki v Domu 
družbene prehrane IUV zbor kolektiva IUV 
TOZD Maloprodajna mreža Ljubljana. Od 
skupaj 45 zaposlenih je bilo prisotnih 30 de
lavcev. Vabilu na zbor se je odzval tudi glav
in direktor IUV - tovariš Debevec. 
Zbor je obravnaval: zaključni račun za leto 
1975, pogoje poslovanja v OZD in TOZD v 

letu 1976, p·redloge nekaterih samoupravnih 
sporazumov in ostalo tek•očo problematiko. 
Ob obravnavi rezultatov zaključnega računa 
TOZD je bilo omenjeno, da so �raoonani bi
lančni podatki o celotnem dohodku, dohodku 
in ostanku dohodka za leto 1975 zelo razvese
ljivi in ugodnejši kot leta 1974, vendar pa se 
zdij,o zaloge trgovskega blaga nerealno viso
ke in jih je treba preveriti in z morebitnimi 
razlikami korigirati ugotovljen poslovni 
uspeh za l. 1975. 

Proizvodni oddelek konfekcije usnja 
v Ljubljani 
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Sklenjeno je bilo, da se 31. 3. 1976 opravijo 
izredne letne inventure 1mgovskega blaga v 
poslovalnicah. 
Ob analizi pogojev poslovanja v l. 1975 je 
bila omenjena nezadostna povezanost med 
trgovino in konfekcijskimi TOZD, oziroma 
pomanjkanje prioritetnega pristopa konfek
cij pri zadovoljevanju potreb z ustrezno 
konfekcijo maloprodajne mreže. 
Mnogo je bilo govora o padcu kvalitete -
zlasti krznarske konfekcije. Ugotavlja se, da 
kvaliteta materiala in �delave zadnja leta ni 
zadovoljiva in je vse več reklamacij in pri
'pomb strank. Ob izrednem pomanjkanju ne
katerih materialov (sumivelurja, plemenitih 
krzen) kupci posegajo tudi po manj lwalitet
nih izdelikih, vendar je to dvorezen meč -
na eni strani je nato precej stroškov pri od
pravljanju reklamacij in iz�ba zaupanja pri 
kupcih. 
Glavni direktor je omenH osnovne značilno
sti pogojev poslovanja v l. 1976. Omenil je 
tefave, ki nam jih bodo povzročile povišanja 
cen suro·vin in reprodukcijskega materiala, 
novi predpisi o ugotavljanju celotnega do
hodka in o zagotovitvi plačil ter ostala bre
mena, ki na,m jih nalagajo samoupravni spo
razumi. 
Poudaril j.e osnovni UJkrep, ki nas lahko ob
varuje pred izpadom dohodka, tj. boljša 
kvaliteta izdelkov in produktivnejše delo. 
Glede nadaljnjega razvoja trgovinske mreže 
v ·sklopu IUV je dejal, da je vsekakor v in
teresu proizvodnih temeljnih organizacij, da 
se maloprodajna mreža še nadalje razvija. 
Na zboru je bilo poudarjeno, da bi se v okvi
ru IUV morala izvajati enotnejša politika 
glede pristopanja ik posamezn,im samouprav
nim sporazumom. 
Zbor je obravnaval predloge pristopov k sa
moupravnim ,spora=om za pok,rivanje iz
gub v elektrogo,spodarstvu, pokrivanje izgub 
v železniškem transportnem luškem prometu 
in sprejel sklep, da se o navedenih sporazu
mih predhodno informiramo pri sekretarju 
Skupščine občine Ljubljana Center, k osta
lim samoupravnim sporazumom se ne pristo
pi, ker nam tega ne dovoljuje naš dohodek, 
ki je premajhen, da bi i,z njega lahko krili 
nove obveznosti. 
Med tekočo problematiko so bila zlasti inten
zivna vprašanja glede izvršene razprodaje 
nekurantnega blaga v Mladinskem domu na 
Vrhniki. Ocena je bila, da razprodaja ni bila 
dobro organizirana in da so zato nastale ne
katere pomanjkljivosti. 
Na zboru je bil še enkrat objavljen rezultat 
volitve v samo'llQ)ravne organe TOZD. Izvo-

ljen je bil predsednik DS TOZD in izrečena 
zahvala dosedanjemu predsedniku DS za nje
govo uspešno sodelovanje kljub njegovemu 
daljšemu bolovanju in krajevni oddaljenosti. 

D.K. 

Ivan Cankar 

in delavski 

razred 
Letos mineva sto let, ko se je rodil veUki 
slovenski pisatelj, druž;beni kritik in nei-zipro
sen bojevnik za pravice malega človeka Ivan 
Cankar. Z drugimi .sloji se bo tudi delavstvo 
poklonilo njegovemu spominu, to še p['av po
sebno, saj je bil Cankar glasnik dela'Vskega 
;razreda in njegovega boja za lepšo prihod
nost. četudi se je v družbenem smislu ,pri 
nas v glavnem že iz;polnila vizija Cankarje
vega pisanja, je njegova beseda še pxav tako 
živa in prav tako trka na človeška srca, ka
kor je tedaj, ko je pisatelj še živel. 
Cankarjeva življenjska pot je več ali manj 
znana. Rodil se je v sproletarizirani družini 
revnega krojača na Klancu na Vrhniki. Ko 
je trgovec Mayer pregovoril Cankarjevega 
očeta, da je ta prevzel njegovo trgovinico na 
Vasi, potem pa ga z golj,u:Mjo spravil na bo-
ben, je zadel rodlbino prvi udarec. Drugi uda
rec jo je zadel, ko jim je ob velikem požaru 
- leta 1879 je pogorelo ·skoraj fPOl•ovico Vrh
nike - pogorela hiša na Klancu. Takrat je 
bilo Cankarju tri leta. Osemk,rat so se po 
tistem selili v stanovanja, od katerih so neka
tera komaj še zaslužila ta naziv, saj so, nekaj 
časa stanovati celo v mantovskem hlevu. Si
romaštvo je v•se huje pritislkalo. Oče ni imel 
dela, pazneje se je celo odselil od doma. Vse 
breme je padlo na šibka materina ramena. 
številno družino je preživljala z bmnimi za
s1už;ki od dnin. Bila .pa je kopa otrok. Dva
najst se jih je rodno Neži in Jožetu Cankar
ju, samo osem jih je dočakalo deseto leto,. 
»Umirali so po vrsti, brez šundra, kakoT bi 
lučke ugašale,« ![)'ravi Can1kar v avtobiogrr-af
ski povesti »Grešnik Lenart«. ZdravnHc pa 
je rekel očetu - v isti povesti: »Ali veste, 
kako se pravi po naše tisti bolezni, ki vam 
jemlje otroke tako 7lgodaj in tako po wsti? 
Lakota se ji pravi.« Da, lakota je bilo prvo, 
kar se je mlademu Ivanu neizbrisno utisnilo v 
dušo. Kolikokrat jo je pozneje opisal. Koli
kokrat nam je pripovedoval o svoji materi 
mučenici, ki mnogokrat ni imela kaj dati v 
lonec, da bi s,lmhal,a otrokom kosilo ali ve
čerjo. S strahom v srcu in s težkimi koraki 
se je napotila po hišah, če bi ji kdo :posodil 
desetico, da bi otrokom ,ku,pila vsaj kruha. 
Ker je bil Ivan Cankar zelo nadarjen, so 
vrhniški veljaki dejali, da bi šel študirat. A 
kako naj tako reven fant študira, kako naj 
se v mestu preživ!j,a? Mati je hodila od ve
ljaka do veljaka prosit podpore. A to je za
dosto_valo komaj za Ivanovo stanovanje, mrno
gokrat pa je še za to ZJmanjkalo. Hrano je do
bival zastonj, z.daj v tej, zdaj v oni hiši, ko
silo drugod kakor večerjo, zajtrka ni imel. 
Zivel je kakor svetopisemsiki Lazar, od drob
tinic z bogatinoive mize. To se je globoko, za
j,edlo v njegovo dušo. V povesti »Na klancu« 
pravi o Lojzu, ki je on sam: »Beraštvo, ki ga 
je bilo polno vse njegovo živiljenje, ki so mu 
ga očitali neprestano, se mu je izlilo polago
ma v naturo.« Beraštvo je drugi pečat, ki se 
je vtisnil v pisateljev spomin, ta (Pečat nosi 
vse njegovo .pisateljevanje. 
Od pete šole dalje si je sam pomagal. Inštru
iral je sinove imovitejših staršev, začel je tudi 
objavljati prve črtice in pesmi, za kar je 
prejemal skromne honoria1rje. Po maturi je šel 
na Dunaj, da bi študiral tehniko, a je štu
dije kmalu obesil na klin, kakor ·,pravimo. 
Ves se je posvetil pisateljevanju. Ko se je 
nekoliko izvlekel i,z najhujšega siromaštva -
na Dunaju, nekaj časa še stan01Vanja ni imel 



-, se je naselil v okraju Ottakrin.g, kjer je 
ž.iv,elo poldrugstotisoč delavcev. Tu s,e je prvič 
srečal z organiziranimi delavci, saj je bil 
OttakTing trdnjava socialne demokracije. Sre
čal ,pa se je tudi z neizmerno krivičinostjo te
danjega družbenega reda. Sam pravi: »Tam 
sem gledal dan za dnem stvari, ki bi morale 
tudi duševno plitkega in v srcu revnega člo
veka <prisiliti k ipremišljevarnju. Krivičnost 
družbenega reda se je kar na cesti razkazo
vala. Pozimi, v mra2Ju in snegu so metali na 
ulice družine bre�ose1nih delavcev. Videl 
sem človeka, ki je bil brez zavesti na tia
lru, miJsili so, da je pijan. Ko so poklicali re
šilni voz, je zdravnik dognal da se razcapani 
jetičnik ni zgrudil ·v:sled ,pijanosti temveč 
visled gladu.« 
Cankar seveda ni bil pasiven gledalec tistih 
strašnih krivic, pero mu je kar samo sililo v 

roke. Tako so nastale tiste pretresljive so
cialne pO'Vesti, ki jih je izdal v �jigi »Za 
križem.« Naj omenim samo eno: »Jakobovo 
hudodelstvo«. Jakob je bil delavec, oženjen, 

, imel je kopo otrok. Zgubil je delo. Ker ni 
mogel ničesar več storiti, da bi nahranil lač
na usta, je ubupal in j,e šel, da se obesi. Na 
poti pa sreča gosposkega 2JUarnca. Ker je bil 
ta pijan je povabil Jakoba v boljšo restav
racijo, češ da bo šel bolj vesel na oni svet. 
In kaj je videl Jakob v restav·raciji? Bogat 
gospod kupi nagelj 1n ga vrže načičkani žen
ski, ki pa se za nagelj ne zmeni in ga nata
kar pohodi. »Koliko pa stane tak nagelj?« 
vpraša Jakob znanca. »Goldinar.« Tedaj v 
Jakobu zavre. Za goldinar bi morebiti njego
va družina živela teden dni. Plane k gospodu, 

, ga stisne za vrat in zakriči: »Goldinar, ali 
veš, kaj je goldinar,« To je bilo Jakobovo hu
dodelstvo, zato so ga zaprli. 
Lakota, siromaštvo in krivice družbenega re
da, to je tista zemlja, iz katere so srkale ko
renine Cankarjeve ustvarjalnosti. Sam je re
kel, da je obsojen, ker se je rodil na Klancu, 
ker se je rodil v siromaštvu. Obsojen je bH 
v dvojnem smislu, ker se vse življenje ni 
mogel Izkopati iz tega siromaštva in ker se 
je čutil brata vsem, ki jih je življenje obso
dilo, da kljub žuljevim rokam poberkujejo 
drobtinice z bogatinove mize. Tudi mnogi 
drugi so se rodili v siromaštvu, ko pa so se 
na ta ali oni način dokopali do boljšega po-· 
ložaja, so pozabili na svoje poreklo, nič skup
nega niso več čutili z ljudmi, iz katerih so 
izšli. Cankar tega ni mogel. »Dozorelim očem 
se je odprlo življenje z vso svojo krivico, s 
svojo lažjo ,in surovostjo, s svojo neizmerno 
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smešnostjo - in nisem s,e prestrašil, nisem 
omahnil. in se molče vdal. Vesel sem bil razo
detja, kakor je bojaželen človek vesel sovraž
nika. Boj, večen boj, do konca, do kaplje!« 
Ta boj je bojeval s peresom. Opisoval je živ
ljenje, kakTšnega je videl, resnica mu je 
bila edino merilo. »Niti ene besede nisem na
piisal, ki bi bila vede neresnična,« pravi sam. 
Njegovo srce je bilo na strani malih ljudi, na 
strani delavstva, vest mu ni dala, da bi se 
izneveril Klancu, s katerega je izšel. 
Leta 1907 so bile v nekdanji Avstriji razpisa
ne splošne volitve z enako volilno pravico. 
Tedaj je postal Cankar član socialdemokrat
ske strancke, takrat edine delavske stranke, in 
je ostal njen član do smrti. Ponudtili so mu 
poslansko kandidaturo v litijskem o·kTaju. Ce
prav je to terjalo od njegovega šibkega tele
sa veliko naporov - opravil je petnajst sho
dov -, čeprav je to terjalo od njega tudi 
gmotne žrtve in čeprav je vedel, da ne bo 
izvoljen, ker je bil okraj po volilni geome
triji tako zaokrožen, da je bilo v njem več 
kmečkih volilcev (za katere se je vedelo, da 
bodo volili klerikalce) kakor delavcev, je kan
didaturo spirejel, da bi tako koristil delavski 
stvari. In še v času volilnega boja je osnoval 
po,vest »Hlapec Jernej in njegova pravica«. 
Profesor, kritik in publicist dr. Ivan Prija
telj je rekel o njej, da je to mo,gočna pre
pesnitev Marx-Engelsovega »Komunističnega 
manifesta«. Sam pisatelj pa je dejal: »Mislil 
sem napisati volilno brošuro, pa je nastala 
moja najboljša novela.« 
štirideset let je delal hlapec Jernej pri Si
tarju na Betajnovi, delo je izželo iz njega 
obilo moči. Ko je prišel k hiši, je bil grunt 
zanemarjen, hiša in gos,podavsko poslopje sla
ba, pa so tekom let vse prenovili in povečali. 
Od vseh, ki so prelivali znoj za to, je ostal 
živ samo Jernej, V1si drugi so pomrli. Tudi za 
Jerneja bi bil čas, da sede v zapeček k za
služenemu počitku. Mladi Sitar pa mu po 
smrti starega gospodarja pokaže vrata. Jer
neja je čakala usoda onemoglih hlapcev: be
raška palica. Vendar Jernej ne more ra:z;u
meti, kako bi ga mogel kdo spoditi iz hiše, 
ki jo je bil sam postavil, kako mu more kdo 
vzeti njegovo štiridesetletno delo. »Cigava je 
jablana, tistega, ki jo je sadil, ali tistega, 
ki je jabolka klatil?« sprašuje Jernej, ko 
r.oma od Poncija do Pilata, da si pribori svojo 
pravico, da mu priznajo, da so proizvodi nje
govih rok njegovi. Zupan ga nažene, na sod
niji ni pravice zanj, v Ljubljani ga celo za
pro, zapro ga tudi, ko hoče do cesarja, ŽUJiP
niik:, ki je namestnik boga, mu pokaže vrata. 
Tako Jernej spozna, da si mora sam priboriti 
pravico. Gre in zažge Sitarjevo domačijo. Po
žar pomeni revolucijo. Samo z revolucijo si 
bo delavstvo priborilo svoje pravice. Ne boj 
za drobtinice z bogatinove mize, potreben je 
boj za prevzem oblasti, to je nauk te povesti. 
Revolucijo je Cankar tudi v nekaterih drugih 
spisih napo,vedoval. Ze leta 1899 je v epilog;u 
k knjigi »Vinjete« zapLsal: »Ze je obsenči,! 
duh upornosti sestradane ·Obraze in stiskajo 
se okrvavljene pesti, prišel bo čas, ko se bodo 
majali beli gradovi ob ,svitu krvave zo,re.« 
Tedaj še ni bil socialist. Ko pa se je uvrstil 
v organiziramo delavsko armado, je začel štu
dirati tudi znanstvene spise o socializmu, 
Marxa, Engelsa in druge. V članku » Kako 
sem postal socialist« je zapisal: »Ko sem bral 
znanstvene knjige o socializmu, sem občutil, 
da ne berem tujega evangelija, temveč da 
sem bil vse to spoznanje že ob mukah in 
dv()IU1ih sam v sebi doživel, ter da sta mi 
znanost in z�dovina le do dobra dokazala, 
kar mi je povedalo življenje samo.« 
Cankar se je poveZJoval z delavskim razre
dom tudi s svojimi predavanji. Naj-večkrat 
je predaval v delaV1skem domiu v Trstu. Prav 
v teh ,predavanjih je najbolj jasno 'in na
tančno razložil svoje nazore o vlogi in po
menu delavskega razreda v tedanji in bodoči 
dvužbL Ko je leta 1907 imel predavanje »Slo
vensko ljudstvo in slO'Venska kultura«, je iz
rekel tele znamenite besede: »Kaj niso ti za
mazani in zaničevani delavci tudi kulturni 
delavci, kaj ne ,sloni vsa kultura na njih iz
mučenih plečih? Na temeljih, ki jih oni u-stvar
jaj,o, zidanno svoje k;ulture babilonski stolp; -
»Zal, so bile talcrat družbene racz;mere take, 

da •so bili delavci samo producent killlture, 
ne pa tudi njen konrument. Zlahtne plodove 
kulture so uživali drugi sloji, predvsem ka
pitalisti. Ker so bili le-ti lastniki proizvajal
nih sredstev, so si prilaščali tudi proizvode 
delavčevih rok med njimi tudi proizvode kul
turnih delavcev. Pisatelji, umetniki, znans,t
veniki so bili prav tako hlapci in sužnji ka
pitalistične družbe kakor ročni delavci, zato 
so morali ustvarjati tako, kakor so jim uka
zovali gospodarji. Ročnim delavcem, ki se 
tudi niso mo.gli dokopati do zadostne izobraz
be, so bili njihovi proi:;,vodi mnogokrat tuji. 
»Kadar pa pogine ta družba, ne smejo biti 
pogubljeni sadovi kulture,« je rekel Cankar. 
»Vse, kar so ustvarjali in delali, za kar so 
trpeli in umirali naši kulturni delavci od 
Trubarja, Gubca, go Prešerna in Keteja, bo 
svobodna last svobodnega ljudstva. » Da pa 
se bo to zgodilo, bo potreben boj za popolno 
politično in socialno svobodo ljudstva, brez 
politične svobode ni lrulturne svobode, je 
rekel Cankar. Torej je tudi tu nakazoval re
volucijo, boj :zia prevzem oblasti po delav
skem razredu. A tudi to še nd dovolj. Po 
prevzemu oblasti bo treba zgraditi nJ,vo, so
cialistično družbo. Kako si to zamišlja, je 
Cankar razložil v svojem zadnjem predava
nju v tržaškem delavskem domu leta 1918 
»Očiš·čenje in pomlajenje«. Takole je med 
drugim rekel: »Temeljna načela socializma Ln 
zadnj,i cilji njegovi so last vseh narodov, to
da pota, ki vodijo do teh ciljev, si mora za
črtati v,sak narod zase, po svojih posebnostih, 
po s,vojih domačih gospodarskih, političnih in 
kulturnih ,razmerah.« 
Razumljivo je, da tak Cankar o.f.icialni slo
venski javnosti ni bil všeč, veljaki so se ču
tili ogrožene. Zato Cankar ni mogel dobiti 
nikakršne službe. Meščanski kritiki pa so se 
ob vsakd izišli Cankarjevi knjigi srdito za
ganjali vanj. Neki Kobal je v kritiki knjige 
»Hiša Marije pomočnice« zapisal, naj Cankar 
pobere šila in kopita 1n zap1Usti hram slo
venske literature. Ce se Cankar ne bo pre
okrenil, da ga bo narod odstranil, kakor od
stranimo gnusno gosenico. Drugi pa so pisali, 
da je Cankar ljudstvu tuj, da ne piše za 
ljudstvo, ljudstvo da ga ne razume itd. Dru
gače delavci. Ko je Cankar prvič prišel med
nje predavat, je po predavanju neki tržaški 
delavec ogorčeno dejal: »Pa še pravijo, da 
tega človeka ne razumemo.« še kako so ga 
ra2JUmeli! 

K.G. 

Obiskovali smo 
politično šolo 
Občinski komite ZK Litija je organiziral eno
tedenski politični seminar za mlade komu
niste. Iz naše 00 ZK (Usnjarna Šmartno) 
smo se tega seminarja udeležili trije člani. 
Teme predavanj so bile različne in zanimive, 
saj smo spoznali, kaj je marksistična eko
nomska teorija, etika, nadalje zgodovinske 
predpostavke marksizma, odmiranje države 
itd. Pod-robneje smo spoznali, kaj je Inform
biro ter religija. Marskido izmed nas ima se
daj drugačne poglede na pomembnost in vlo
go ZK, saj smo bili prenekateri premalo se-
2Jnanjeni s tem. Sestava slušateljev je bila po 
izobrazbi različna, tako da marsikdo ni po·
rznal vsega tega drugače kot iz časopisja. Mi
slim, da bi se morali udeleževati takih semi
narjev predvsem mladi, ki želijo vstopiti v 
ZK, saj je veliko takih, ki nimajo dovolj raz
jasnjenih pojmO'V o vlogi ZK. To so pred
vsem delavci iz neposredne proizvodnje. Na 
tak način bi si pridobili dobre delavce in sa
moupravlj alce, katere pa naša družba in 
ureditev še kako potrebujeta. Tovariš Tito je 
rekel: mladina se ne vzgaja dovolj na revo
ludionarnih tradicijah ZK, premalo ve o de
lu SKOJ, o njegiovih dejanjih, zgledih in li
kih. 
Na tem seminarju smo se 'S tem okvirno se
znanili in b()IU1o skušali s pridom uporabljati 
pridobljeno znanje. 

M.M. 
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Pripoved pripravnika 
Imamo zakon o pripravnikih, v vseh org,inl
zaoijah združenega dela govorijo o štipendi
stih - pripravnikih, v sindikalni lisi! so na
pisana merila za določanje njegovega osebnega 
dohodka itd. Pa pustimo to naštevanje in se 
rajši seznanimo z njegovimi začetki: 
Prva velika sprememba je kot na dlan1: pre
davanje na fakulteti se začne ob 8.15 zjutraj, 
v tovarni pa l. signal za delo zadoni že ob 
5.55. Vidiš, dragi bralec, niso to mačje solze, 
če moraš tako zgodaj vstati. Ampak človek 
se vsega navadi oziroma se mora navaditi. 
Tudi pripravnik ni izjema in pripada mu de
lovna halja, ki jo lahko celo izbira, tako da 
mu je vsaj približno prav. In ko je službeno 
»opravljen«, se prične potovanje po tovarni. 
Toda to ni navadno potovanje, Organizirano 
je kot pri turistični agenciji: na podlagi pro
grama, ki določa sme1· in čas. Turistični vodiči 
se seveda menjavajo, odvisno seveda od od
delka, kamor si pripotoval. Ker se pa pogosto 
uporablja beseda generalni, vam moram po
vedati, da obstoji tudi generalni vodič, katere
ga naloga je, da pripravnika vsako jutro var
no pospremi in »odda« v varstvo, seveda z na
vodili, vodiču, ki je Usti dan določen za spre
jem pripravnilca. 
Vsi vemo, da drevo raste iz korenin in če teh 
n.i, tudi sadežev ni. Vidite, pri nas pa so osnova 
sut·ove kože, smrdljiva, mastna, slana, kosmata 
gmota, ki je svoje dni pokl'ivala lj1..1bke te
ličke, junčke, krave, med njimi tudi »buše«, 
katerih »oble!<« prav nič ne maramo, kel' iz 
njih ni kvalitetnega usnja. Ne smem pozabiti 
štirinožnih godmjavčkov, katerih kožo nam 
pošljejo Iz daljnje Sovjetske zveze, Iti ji krat
ko rečemo kar Rui;lju. Naj vas spomnim: to 
je -dežela, ki ima Sibirijo in hud, hud mraiz. 
Rsk, rsk, vam škripa pod čevlji, ko vas vodja 
skladišča surovih kož pelje naokoli. Soli je 
toliko, da se človeku nehote zazdi, da vidi so
ldne v malem. A ta misel te kmalu mine, saj 
v nosnice prodira neprijeten duh po počasi 
razpadajočem mesu. In ko prideš ven in po
gledaš tistih nekaj sončnih žarkov, ki si sku
šajo utrniti pot skozi ta onesnaženi zrak, se 
vprašaš, ali je to smog ali ne. Delavce v tem 
skladišču po končanem delu po vsej verjetnosti 
ne mučijo problemi o odvečnem C02 in ostalih 
šlcodljivlh plinih v zraku, ki ga vdihavamo 
brez razlike vsi, 
Skladišče surovih kož in li.1žilnica sta soseda, 
in to dobra. Skladišče jim na težkih železnih 
vozičkih vozi kože, oni jih potapljajo v kadi 
polne neke brozge, ki ji pt·avijo voda s pri
mesmi. Ce ste zgolj gledalec kot npr. priprav
nik, je najbolje, da greste na galerijo in si s 
ptičje perspektive ogledate potek dela. Tal<o 
boste varni pred žerjavom, ker vas bi sicer 
lahko mirne duše prestavil s prijemom za pas 
halje, če bi se preveč motovilili in ovirali 
pridne delavce pri delu. 
Ko gledate z galerije, ne bodite ptav nič pre
senečeni, če vam bo kdo pokazal osle. Pravijo, 
da nasmeh razorožuje. Poizkusite! V skrajnem 
primeru mu jih pokažite nazaj ali poglejte 
stran in se naredite, kakor da niste videli. 
Pametnejši popušča ! 
Pot vodi pripravnika nato skozi vodno delav
nico in dodelavo I in II, lcjer si ogleda do
končno izdelavo oblačilnega usnja. 
V oddelku vegetabila boste najbolj začudeni ob 
vsej raznolikosti dela. Imajo »savno« - to jo 
prostor, kjer kože toplo mastijo In je tempe
ratura zraka vedno nad 80° C. Tu so zelo težki 
pogoji dela zaradi hudih temperaturnih spre
memb pri pl·enašanju kož v in iz tega p1·ostora. 
Sicer pa je ta oddelek zelo stm· in grajen tako, 
da se sam novinec le stežlca znajde v teh pro
storih, zato je pomoč vodje tega oddellca toliko 
bolj dobrodošla, saj vam poleg podrobnega 
opisa vseh delovnih operacij mimogrede pove 
še vrsto zanimivosti iz zgodovine te tovarne. 
Plašči: črni, rjavi, zeleni, modr-i; jakne; torbi
ce . . . vse to in še kaj izdelujejo v oddelku 
OPUM. V mnogo premajhnem prostoru delav
ke hitijo, da bi izpolnile plan. 
Na koncu vas seznanijo še z načinom dela v 
obratih za vzdrževanje in v operativni pri
pt·avi proizvodnje, nakar se lahko pripravite 
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na vrnitev od koder ste začeli - v sektor lta
mor spadate. Vmes obiščete še komercialo, ra
čunovodstvo in knjigovodstvo. 
In če ni vse tako, lcalcor pripravnik prJčakuje 
oziroma kakor bi moralo biti, nika1· se sekirati, 
ker se bo vse uredilo. 
s. z. 

Za kaj niso več 
j ugoslovanski ženski 
škornji najbolj iskani 
na Peti aveniji 
v New Yorku? 
V Gospodarslcem vestnilm, št. 2176 smo pre
brali zanimiv članek izpod peresa D. Bošlco
vica, v katerem piše, kako je Jugoslavija pred 
tremi leti osvojilci Ameriko oziroma Ztiksiizno 
Peto avenijo v New Yorlcii s svojimi ženskimi 
škornji, ki so se prodajali kot med po najvišjih 
cenah, tako da nam italijanski izdelki splo1i 
niso mogli konktirirati, ne po 1watiteti niti po 
izgledu. V nadaljevanju članica preberem.o, da 
sedaj tega čucleža ni več, ker se je nelcaj zatak
nilo pri tivozii tisnja. Torej so nesrečne restrilc
cije uvoza gotovega usnja krive, da smo izgu
bili stavo kot najboljši proi.wajakt ženskih 
škornjev na svett1. 
Statistilca naše zunanje frgovhie na.m pove, da 
je bilo i;;voženih §komjev v ZDA: 

Leta 

1972 86.069 pa1·ov s povpr. vrednostjo 140,52 din 
1073 Z0.597 pai·ov s povpr. v1·ednostjo 110,73 din 

1974 G.740 parov s 7Jovpr. vrednostjo 142,83 din 

Stevillce nam jasno povedo, za lcalcšne velilce 
količine §kornjev je šlo in po lcakšni povprečni 
ceni so biti p1·oc1nni v Združene države. 
Objavljamo 1cumpleten članelc lcot primer, 
lcalcfoi naj bi tovrstni članici ne bilt, lcer z lciž
nim bliščem in pretiravanjem zavajajo 11epo
t1čene braZce, pi·i tem pa se prnva dejstva za
molče, večkrat pa sploh niso poznana piscu. 

J. G. 

YU ŠKORNJI S PETE AVENIJE 

V New Yorlcu se je težko povzpeti in pasti 
Med številnimi superlativi, po katerih hrepeni 
Amerika, je pred tremi leti veljal Jugoslova
nom vsaj eden: ženske škornje, proizvedene v 
Jugoslaviji, so na Peti aveniji, najdražji new
yoršld ulici, prodajali lwt naj dražji proizvod 
te vrste. 
To ni majhna stvat-. Ni namreč lahko priti do 
kakršnega koli položaj a na trgu, kjer ni, če 
malo pretiravamo, samo tistega »česar ni mo
goče transportirati«. Se teže pa je pridobiti slo
ves naj d1·ažj ega na področju, ki ga drugi S\.1-
vereno obvladajo. Za tenak sloj bogatejših je 
zanimivo angleško blago, italijansko pa za vsa
kogai·, ki ima dovolj denarja, da gre lahko v 
korale s tem, kar je pojem evropskega, lepega 
in modernega. Peta avenija je preplavljena s 
pestrim italijanskim blagom, izložbami in 
imeni. 
Očal'ljive napovedovalke v TV oglasih pa ne 
skrivajo, pač pa poudarjajo italijanski izgovor 
angleških besed. 
Tu so bili torej pred tremi leti jugoslovanski 
škornji najdražj i. Namreč, niti teh niti kaldh 
drugih jugoslovanskih ženskih škornjev ni na 
Peti aveniji, pa tudi na nobeni drngi newyor
ški aveniji. Pred tremi leti smo tu prodali za 
3,5 milij. $ škornjev. »Letos je saldo enak nič
li«, pravijo naši ti·govci. 
V izginotju jugoslovanskih škornjev iz Izložb 
Pete avenije je manj skrivnosti, več pa sporočil 
o tem, kaj je bistveni pogoj za pl'ihod In ob
stanel� v krajih, kjer vlada neusmiljeno tek
movanje. Zgodilo se je namreč, da so modni 
diktatorji spremenili mne11je o tem, koliko dol
go naj bo žensko krilo, hkrati pa so t1.1di naši 
kreatorjl zunanjetrgovinskega režima spreme
nili mnenje o tem, kako je treba uvažati te in 
one proizvode. Zrtev te sočasne spremembe so 

postali tudi jugoslovansld škornji. Nove jugo
slovanske kolekcije škornjev so bile namreč 
pravočasno pript·avlj ene in dobro sp1·ejete, 
vendar se je nekaj zataknilo pl'i 1.1vozu usnja, 
iz katerega naj bi jih izdelali. 
V New Yorku nihče nikogar ne čaka. »Ko smo 
zamudili eno sezono, je bilo že jasno, da bomo 
izgubili bitko tudi za naslednjo sezono«, pra
vijo jugoslovanski Izvozniki v New Yorku. Z 
amerišlce strani Atlantika se zdijo nekateri 
naši običaji in regulativa skraj110 skrajno po
časni glede na zahteve takih trgov. Naš izvoz
nik, ki je te dni jugoslovanskemu novinarju 
opisoval zgodovino ženskih škornjev, je bil 
močno zaskrbljen, če bo te dni nekemu za
grebškemu tekstilnemu podjetju odobreno 
uvoziti Iz Švice nekaj deset kilogramov barve. 
Ta barva je  bila pogoj za dogovorjeni desen 
z ameriškim kupcem, in to za posel približno 
12 milij. S . Neki drugi izvoznik je drago rešil 
jugoslovanski posel. Da bi namreč s težavo iz
bojevani uvoz iz ZDA zaradi ponovnega izvoza 
dospel v državo pred 31. decembrom, ko pre
nehajo veljati vsa dovoljenja, je najel letalo, • 
kar je podražilo tkanino za četrt dola1·ja po 
metrn. »Najslabše je«, je dejal, da Izvoznik, 
»ker z novim letom prenehajo veljati vsa zu
nanjetrgovinska pravila, pa vse do aprila niso 
znani pogoji za naslednje leto«. 
V New Yorku je težko pl'idobiti sloves, bl!sko· 
vito pa ga je mogoče izgubiti. To dokazuje ble
ščeča, vendar kratka zgodba o vzponu jugo
slovanslcih ženskih škornjev v izložbe Pete 
avenije. To kraljestvo Italijanov napadajo 
španski in brazilski proizvajalci obutve. Razen 
razočaranih jugoslovanskih izvoznikov se n(lj
brž nihče več ne bo spomnil, da so bili ne�o 
sezono pred tremi leti najlepši škornji »made 
in Yugoslavla«. 

D. Bo§lcovic 
(Vir: Gospodarski vestnil<:, št. 2176) 

Novi sedeži 
Malokrat mi zaide noga v vrhniški kulturni 
dom - Ivan Cankar. Ne vem, zakaj. Morda je 
temu kriv čas, ali pa za moje pojme preslaba 
izbin1. in informativnost o gostujočih filmih. 
Edino, kar pa sem vedno z veseljem obiskoval, 
so bile kake igre, gostovanje tujih igralskih 
družin ali pa domače prireditve in proslave. 
Sko1·aj vsaka kulturna pril'editev je lepo uspe
la, vendar je bllo nekaj, kar je motilo vse v 
dvorani. Poslušalce, gledalce in izvajalce. Nam
reč leseni stoli, ki so ob vsakem premiku sede
čega strahovito škdpall. Ta vzporedna sprem
ljava pa ni bila za nobenega potrebna in ko· 
ristna in nobenemu ni bila prav nič všeč in je 
šla vsakemu na živce. 
Tem bolj sem bil presenečen, ko sem obiskal 1 

predstavo FS Tine Rožanc In sem, namesto da 
bi se vsedel na škripajoče, trde lesene stole, 
sedel prav prijetno na mehke in oblazinjene 
sedeže. Pa tudi prepleskana dvoi·ana deluje 
bolj estetsko, je prijetnejša na oko, predvsem 
pa lepša in čistejša. 
Kdo ve koliko časa bo še tako? Ali se na se
dežih ne bo ponovilo stanje, ko so bili že tretji 
dan sedeži v novih avtobusih narezani? Bo 
morda kultura obiskajočih v lculturnem domu , 
kaj višja? 
Vsaj upamo lahko! 

M. S. 

Od vsepovsod 
PRI ŠVEDSKIH VLOMILCIH CEVLJ I 
BOLJ CENJENI OD DRAGULJEV 

Ker je v zadnjem času na švedskem vedno več 
vlomov v prodajalne čevljev, so v vse večje •· 
trgovine montirali alarmne varnostne napra
ve. V Skandinaviji so v nasprotju z drugimi 
evropskimi državami čevlji zelo cenjeni kot 
vlomilsko blago. Pred kratkim so vlomilci vdrli 
v neko dl'aguljarno in od tam prebili steno do 
sosednj e trgovine s čevlji.  Medtem ko so čev
ljev odpeljali za cel tovornjok, je v draguljar· 
ni zmanjkala le zapestna ura, vredna 190 šved
skih kron. 

V/abc der schulifabrilcation 1976 
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Batibouw -

Evroclima 7 6 
V organizaciji Združenja gradbenih inženir
jev in tehnikov Slovenije ter turistične agen
cije GlobtouT, Ljubljana sem s,e udeležil stro
ko,vnega potovanja z letalom v Bruselj v času 
od 25. do vključno 27. februarja 1976. Namen 
potovanja je bil obisk dveh pomembnih stro
kovnih razstav, in sicer: VII. mednarodne 
gradbeniške razistave BATIBOUW 76 (stan,o
vanjska, industrijSlk:a gradnja in aThitektura) 
ter EVROCLIME - mednarodna raZJStava 
gretj,a, klimatizacije in izolacije. 
25. februarja 1976 ob 6.00 uri smo z avtobu
som krenili izipred Univerze v Ljubljani proti 
Za1trnbu med potjo smo se ustavili v Catežu 
v �otel� Petrol, da smo vsak nekaj popili. 
V Zagreb smo prispeli kmalu !P'O deveti uri. 
Ta,koj po prihodu na letališče so se ziačele 
V1Se formalno,sti od podeljevanja boarding 
kart ter pregleda potnih listov do pirija:7lja

-: nja tehničnih predmetov, katere smo imeli 
s seboj. Po vseh formalnostih nam. je _ostal� 
še nekaj časa, da smo v brezcarinski com 
nakuipm razne stvari od viskija, cigaret, lepo
til itd. Kmalu se je začelo vkrcavanje v le
talo in smo točno ob 10.10 uri vzleteli proti 
Belgiji oziroma nj,enemu glavnemu mestu 
Bruslju. Leteli smo z letalom DC-9, last JAT. 
Vreme na vsej ,poti je bilo oblačno in _me

-: gleno, samo najvišji vrhovi ALp so se videli 
iz oblakov. Leteli smo na višini 10. 000 me
tmv, polet je bil v glavnem miren brE:z ve
likih težav 1n tudi pdstanek na bruselJskem 
aetališču je bil izredno miren, tako da sko-raj 
nismo čutili, ko smo ,se dotaknili tal. 
Po k,rajših cariinskih pregledih smo se napo
tili iz stavbe letališča po dolgih premičnih 
hodndkih na izhod, kj,er nas je čakal avto�us 
iln nas odpeljal v mesto oziroma hotel, k!er 
smo prejeli ključe svojih sob, odlo�ili prtlJa
gp ter ,ponovno vstopili v avtobus _in _se od
peljali na raz·stavne prostore omenJenih raz
stav. Ob prihocLu na razstavišče so nas lju
beznivi domačiini sprejeli in pozdravili te,r 
nas postregli s kozarci rpiva, katero je v Bel
giji zelo kvalitetno. Isto;časno smo pr�jeli i:er
manentne karte-vstopnice .za neomeJeno ste
vilo vstorp,ov in izstopov iz sejmišča. Po teh 
forma,l,no,stih smo začeli ogledovanje sejma v 
manjših sfoupinah ali individualno, pač . tisto, 
kar je ikakšnega najbolj zanimalo. Na teJ raz
stavi je bilo opremljeno in odprto za ogle� 
sedem pa1viljonov, kateri so bili med seboJ 
povezani. z zaprtimi hodniki, tako da obisko
valec ni potreboval načrta paviljono·v, vse 
smeri· so bile dobro za2J11amovane. 
Talmj na začetkiu ogledovanja je bilo orpa
ziti, da je velik poudarek razstave na ogr�
vanju, prezračevanju ter izo1aciji s!an�wan�
skih prostoro·v. Stanoivanj.ska gradnJa Je pn
kazana v glavnem v raznih monta�nih siste
mih, specifičnih za skandinavske dežele: l_ah
ke lesene konstrukcije, katere so dodobra izo
lirane z raznimi izolacijskirnd materiali. Od 
industrijske gradnje so bili_ prika1za1;i samo 
shematski na ,črti brez detaJlov. Arhitekture 
je bilo videti na razstavi bore malo, tako da 
sem imel občutek da ne prisostvujem grad
beni ,raz,sfaivi. Težke gradbene mehanizacije 
tudi ni bHo, toda majhni priročni stroji so 
biiLi zastopani v velikem številu in v izboru; 
naj naštejem le nekaj teh: strojčki _za 01?de.lavo keramike, rezanje kovin, vrtalni st.roJčki, 
rnzne pištole za streljanje vijakoiv in žični
kov, stroji za pomivanje 1okenskih .stekel, 
strojčk,i za obdelavo lesa, razni stro,ji z,a delo 
vodovodnih in toplovocLnih inštalaterjev .  
Kot že rečeno velik poudarek je da,n o,gre
valni tehniki, 'bilo je ogromno pro•izvajalcev 
peči za centralno ogrevanje in radiatorjev, 
kot značilnost teh peči je, da ni bilo videti 
niti ene, da je prirejena za kiu:rJenje s trdimi 
gorivi �premog, drva) temveč samo na lahka 
olja in plin. Največ je bilo prikazano apa,ra
tov, prirejenih na uporabo plina, zelo malo 
na električno energijo. Ko je človek og1edo
val te razne a,parate, je lahko u.gotoivil, da se 
pliruu posveča veliko pozornost in raounati je 

treba, da bo to energetski vir bodočnosti. Ni
kjer pa ,ni bilo opaziti termoakurnulacijs:kih 
peči. Razen tega, da je bilo veliko stro,jev za 
pridobitev toplotne energije, pa je bilo ist�
časno tudi dosti načinov kako je treba pri
dobljeno toploto varovati, da se ne gubi brez 
potrebe. Videti je bilo, da se zidovi vseh vrst 
gradbenih materialov dodatno izolirajo z raz
nimi izolacijskimi materiali n,a razne načine. 
Ravno tako je poskrbljeno, da se toplota drži 
tudi pri vratnih in okenskih odprtinah. Na
čini, kako se da toplota zadržati, niso taki, 
da so nam nepoznani, toda zdi se mi, da sm:> 
premalo- ,pozorni do tega in da vse gledamo 
skozi dena,r, kadar gre za osnovno konstruk
cijo objekta, tega pa se ne držimo, kadar je 
treba objekt opremiti, takrat denar ni po
memben, važno je, da je to za oko v redu. 
Med drugim je bilo videti, kako se toplota 
z,adržuje tudi v peči, da ne uhaja v dimnik 
po nepotrebnem. O tem je nek proizvajale� 
prikazal preprosto napravo, katera se vgradi 
v dimnik da regulira vleko istega glede na 
zunanje pritiske ozračja. Skra,tka, veliko je 
skrbi za pravilno in koristno izikoriščanje to
plotne energije v stanovanjski gradnji. 
Veliko in zanimivo izbiro so prikazali izdelo
valci raznih kaminov (odprtih), kot tudi vla
žilcev zraka za stanovanjske ,prostore. Od 
materalov za obdelavo notranjih prostorov je 
bilo veliko videti keramičnih izdelkov kot tu
di tapet ter lesenih oblog, v glavnem takih 
izdelkov, katere tudi ,pri nas poznamo. 
Stavbno pohištvo je bilo zastopano v gla"'.Ile� 
s kovinskimi in plastičnimi okni ter mas1vm
mi lesenimi vrati, suhomontažnih sistemov 
oken in vrat ni bilo. Za obdelavo tlakov so 
proizvajalci predstavili v glavr.iem. take ma.teriale kateri so nam manj ah vec poznam, 
mogoč� je izjema plastični premaz! k:3te:ri je 
odporen tudi na mehanske udarce llil Je izde
lan v raznih barvah. Videti je bilo tudi dosti 
»Pireli« tlakov. 
Po našem programu smo imeli ogled sejma 
25. II. od 14.-18. ure ter 26. II. od 10. do 
14. ure zato se ni bilo mogoče vse podrobno 
ogledati. V glavnem se je dalo ogledati tisto, 
kar je posameznike zanimalo. '.l'o je bilo ne
kaj podatkov o sami razstavi, prav pa je, da 
v nekaj vrsticah povem še nekaj o samem 
mestu, kjer je bi.Ja razstava. 
Bruselj je glavno mesto Belgije in ima okoli 
1,5 milijona prebivalcev (Belgija ima 9,5 mi
lij,ona prebivalcev), kar pomeni, da približno 

Spomenik »ATOMIUM« simbol svetovne 
razstave 1958. leta 

ena šestina prebivalcev ž�vi in dela v Bruslju. 
Tu se nahaja sedež vojaškega pakta 
NATO, kateri se je sem preselil iz Francije, 
razen tega se nahaja tu sedež Ev,ropske go
spodarske skupnosti in še mnoge druge važne 
svetovne institucij.e. Belgija je kapitalistična 
država s kraljev.s.ko vlado, večina koncernov 
in po<ljetij se nahaja v rokah posameznikov 
in se močno opazi privatna iniciativa . Klima 
za naše razmere ni ugiodna, ker je preveč 
vlage. Podatki kažejo, da imajo v Bruslju v 
enem letu 250 deževnih dni oz�roma do,gaja 
se tudi to, da ,se v štirih dneh spremenijo vsi 
letni časi. Da je klima res vlažna, smo obču
tili tudi na naši koži, toda v teh treh dneh 
bivanja nismo doživeli deževnega dne kot 
tuidi ne sončnega. 
V Bruslju živijo Flamci in Va}onci, vsak ima 
svojo govorico, kateri se med se.boj močno 
razlikujeta. To se je dalo videti po tem, da 
so vsi napisi dvojezični. Kot nekaj nenavad
nega za naše razmere mo·ramo povedati, da 
Belgijci za upravljanje z avtomobilom ne po
trebujejo vozniškega i2Jp1ta. Navadijo se vo
ziti in ,gredo pred komisij,o, da pokažejo, da 
znajo voziti. Tedaj dobijo potrdilo, da so 
bili pred komisijo in vozijo toliko časa, do
kler ne napravijo prometnega prekrška. Ce 
ga v enem letu ne napravijo, jim izdajo po
trdilo tudi za naslednje leto, v nasprotnem 
primeru jih ob prekršku močno kaznujejo, 
tako si za dalj časa zapomnijo s,vojo na
pako. V treh dneh bivanja nismo opazili no
benega karamboliranega avtomobila, čeprav 
je promet zelo gost, kot to sodi za tako veli
ko mesto. 
Mestni promet je zeJo močan, ljudje se pre
važajo z avtobusi, tramvaji in taxi avtomo
bili, katerih je na vsakem mestu veliko in 
,ponujajo svoje usluge. Mesto ima »Metro«, 
katerega tudi v tem času delajo v delih me
sta, kjer ga še ni. V mestu je veliko zelenih 
površin, za katere domačini dobro skrbijo ter 
postavljajo velike posode z rožami in grmi
čevjem po ulicah, kjer to drugače ni možno 
urediti. 
Splošni vtis je, da je Bruselj manj onesna
žen od Ljubljane, čeprav je nekaj•krat večji 
od nje. Cestni promet je v večjih kTižišč�h 
urejen z izvennivojskimi cestami. Bruselj Je 
eno samo veliko in močno gradbišče, na vseh 
koncih in krajih se veliko gradi. Zgrajeno je 
ogromno velikih in drznih objektov vseh 
vrs,t, poslovnih iin stanovanjskih. Kot naJvečji 

Stavba razstavišča v Bruxellesu »želva« 
simbol razstave 

9 

II 



objekt zgrajen v zadnjih 30. letih je ATO
MIUM, simbol Bruslja. To je nadnaravne ve
likosti prikazan atom železa (kroženje) kate
r� je visok UO m i_n težak 2500 ton; to je res
nično ogromen obJekt v čigar kroglah se na
h�jajo razni muzeji in so med seboj poveza
m s hodniki. V najvišji krogli .se nahaja re
stavracija z impozantnim pogledom na me
sto. V neposredni bližini Atomluma se na
haja steklena okrogla stavba EGS (JDvro_;,ske 
gos,podarske skupnosti), ki je tudi čudovit ob
jekt z odlično arhitektonsko rešitvijo glede 
na okolje, kjer se nahaja. Potem so tu še 
veliko nogometno igrišče ter stavbe razstavi
šča kot tudi stavba »Evropac«, kjer je stalna 
razstava za vse vrste izdelkov, kjc.r se dogo
varjajo za razne kupčije in v njo je do,vo
ljen vstop samo trgovcem s poselJ.oo do,vo
lilnlco ter ministrom EGS, ki na enem mestu 
vidijo vse Izdelke, katere nudijo proizvajalci 
članic EGS. 
V vseh delih mesta se rušijo cele četrti Ln se 
širi prostor, kjer nastajajo nova in velika 
gradbišča; skratka, staro mesto se umika no
vemu. Povsod nastajajo nove in zelo moder
ne stavbe, lahl110 rečem, da je mesto čudet 
Tu se nahajaj o tudi močne inozemske dru2-
be, kot so Hllton, Martini, tu je sedež Philiip
sa za zahodno Evropo, v čigar pritličnem de
lu se nahajata največja lestenca na svetu. 
Trgovina v mestu je zelo močna, kot sem že 
preje omenil je to v glavnem privatna Ini
ciativa In so nekatere blagovnice ocliprte tudi 
do 23. ure, odvisno pač od obiskwalcev. Vse 
trgovine so zelo dobro založene, Izdelki so 
l�alitetnl in temu primerno dragi za naše 
razmere. V večini so vsi izdelki v primer
j tl'vi z našimi cenami za 100 °/o di·a?ji. Nave
dem naj le nekaj cen: boljša moška obleka 
stane ca. 4.500 din, čevlji 1.000 din, 2 dl piva 
15 din, kosilo v samopostrežni restavraciji 
skromne izbire 100 din, 1 kg hrušk 25 din. 
povprečni zasluželc KV in delavcev s sred
nješolsko izobrazbo je ca. 8000 do 9000 din 
na mesec. 
V Belgiji nimajo lastne avtomobilske indu
strije, toda !majo zelo dobre avtomobile (med 
drt11;im smo videli tudi našega fička), katere 
�važajo iz vseh drža.v. Taxl shnba je oprem
lJena v glavnem z mercedesi, zelo veliko je 
japonskih avtomobilov mazda in tojota. Zelo 
močno je razvita tekstllna indust.rlia. Betgti
sko gospodarstvo je močno odvisno od iz
voza. 
Bruseljske utice so leno uire,1ene in so osvet
ljene z rumenimi lučmi, in f;o, :zaradi tega, 
ker je v mestu večkrat zaradi vla'!e kate-ro 
sem že prej omenil, gosta megla in rumena 
luč daje v me�ll boljšo svetlobo. Tudi kul
turnih spomenikov v Bruslju ne manjka. 
Omenil bom samo tista dva, katera smo v 
večernih urah obiskali. To sta G"' AND PLA
CE ter MANEKEN PISA. Nekollkio besed o 
Grand place ali po naše Veliki trg ali Lepi 
trg. mnogi ga smatrajo za najlepši trg na 
svetu. Ta trg se imenu1e tudi cvetlični trg. 
zatio ke>r se ob delavnikih na njem prodaja 
cvet1e, ob praznikih ln nedeljah pa se tu 
prodajajo izdelki ročnega dela, predvsem ko
vani okraski ter čipke. Namreč Belgija je 
poznana lrnt močna proi21vajalka najbolj kva
litetnih čiplt. Trg obdajajo stavbe raznih ce
hovskih združenj, kateri so med seboj tekmo
vali, kdo je bolj bogat, kar se je tudi odraža
lo na videzu samih stavb kot tudi po znalcih 
kateri so simbolizirali posamezne cehe. Trg 
je ponoči polmračno osvetljen tn je na njem 
prav prijetno. Vse stavbe so zasedene z mu
zeji predmetov, lcateri pripadajo dejavnostim 
posameznih cehov, v pritličjih je povsod tr
go,vlna in gostinski prostori. 
Nedaleč od tega trga se nahaja 9Pomenik 
MANEKEN PISA na1starejšeg;a Bruseljčana, 
kot mu domačini rečejo. Tu gre za spomenik 
AKT majhnega otroka (fantiča), kateri se je 
staršem Izgubil ter. taval okrog. Dokler so 
njegovi starši z veliki.ml skrbmi premišlje
vali, kje je, so ga našli ne:zinanl ljudje popol
noma brezbrižnega In nasmejanega, kako lu
la. Najditelji so ga vrnili zaskrbljenim star
šem in kasneje je bil narejen SJ)Offlenlk. okrog 
katerega je zraste! sedanji Bruselj in zato 
ga domačini kličejo »najstarejši Bruseljčan«. 
V neposredni bližini In okrog tega spomenika 
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je ogromno_ trgovinic, katere prodajajo spo
m.lnke ter čipke, največ spominčkov spominja 
na malega polulančka ter Atomium. 
Naš obisk se je bližal koncu zato smo na 
hitro obiskali še nekaj velikih' trgovin ter si 
nakupili nekaj za spomin ali kaj druge"'a se·
veda odvisno od denarne zaloge. 27. II. 'smo 
se ob 11.30 z avtobusom od.peljali na le
tališče, oddaljeno okrog 10 km od samega 
mesta. Med potjo smo ogledoivali naselja, ka
tera so skrbno zgrajena in zelo čista. Sk;ora,j 
vse hiše so zgrajene z opeko (fasadno) In so 
tudi poltrite s strešno opelro. Salonita ali be
tonskega strešnika ni bilo nikjer opaziti tudi 
na sejmu ne. še ena zanimivost je da s'o vse 
hiše zgrajene z opeko navadneg� formata, 
redko kje se vidi opeka velikosti našega mo
dularca. Med potjo do letališča smo lahko še 
enkrat videli veliko gradbišč tn opaziti je 
bilo povsod živahnost na delu (v vsem času 
bivanja v Bruslju, kjer je kot sem že ome
nil veliko gradbišč) ni nikjer opaziti neaktiv
nosti, ali kot se to pri nas reče »zabufava
nja«. Pri vsem tem se pozna verjetno tudi to, 
da skoraj vsak delavec dela s strojem. 
Po prihodu na letališče, katero je ogromnih 
ra1J.Sežnosti in kapacitet, so se ponovno za
čele vse potrebne formalnosti. V prostorih 
kjer prodajajo karte, se je gnetlo veliko lju
di, kar ni nič čudnega, ker je od tod možno 
potovati v skoraj vse države sveta. 
Po prejetih kartah smo se spet napotili na 
kontrolo potnih listov ter v brezcarinsko co
no, da zat)I'avimo še poslednjo valuto drža
ve, katero bomo lcmalu zapustili. Po nakup!U 
smo spet po pJ;emlčnlh hodnikih pds,peli v 
okroglo stavbo na letališču, iz l,atere je ne
posreden dostop v letalo. Po carin&ki kon
troli. katera je bila zelo natančna pri vsa
kem potniku (cariniki so bile fone), smo vsto
pili v JAT letalo DC-9 ter po nekaj minutah 
razmeščanja in pripravljanja za letenje vzle
teli. 
Ko smo vzleteli na določeno višino, n�s je 
toplo sprejelo sonce, pod nami pa &O se videli 
gosti oblaki, kateri so bili na celi poti po rav
ninskem ozemlju Belgije in Nemčije. Ko smo 
prileteli nad Alpe in ,pa vse do Zagreha je 
bilo brez oblakov in je bil čudovit po�le<l na 
Alpski masiv, ki je bil pokrit s sne;fno odejo 
ter ledeno sikorjo. Letenic na celi poti je bilo 
čudovito mirno brez kakršnegakooi tre<;l'a'o. 
Sama priprava za pristajanie na letališču 
PLESO ni bila naibolj prlietna, ker se je 
letalo veliko obračalo, na�ibalo. treslo, tak.o 
da mi bo to ostalo kot edini neprijeten tre
nutek na celi poti. toda sam dotik z letališko 
pisto je bil za čudo neopa,zen. 
Po izhodu Iz letala smo spet imeli cal"lnsko 
�controlo, katera je zelo hltl"o potekala, ver-
1etno zaradi tega, ker je za naše denarnice 
BelJZlia oziroma nieno glavno mesto zelo dra
go. Na Izhodu letališke stavbe nas je počaltal 
Kompasov avtobus in nas popeljal nazai pro
ti Ljubljani zopet s postankom v Cate1,u. V 
motelu »Petrol« smo si pl'lvoščlli steklenico 
piva kajti tega si v Bruslju nismo mogli pl'i
voščiti, ker tam so steklenice samo po 2 dl, 
katere so za naše navade očitno premalo. 
V Ljubljano smo prispeli točno ob 18.00 uri 
in sicer točno po predvidenem programu. 
To je bilo nekaj podatkw s koristnega, pred
vsem pa prijetnega potovanja v Bruselj na 
razstavo BATIBOUW ter EVROCLIMA od 
25. II. do 27. II. 76. 

L.M. 

ZGLEDI VLECEJO 

Starejši zakonsk1 par se pelje z vlakom. Zraven 
njiju sedita mlada zakonca. 
Zena se obme k možu. 
»Poglej, kako se imata rada. On jo kar nap1·ej 
poljublja. Zakaj ne storiš tudi ti tako?« 
»Le kaj ti pride na misel,« odvrne mož, »saj jo 
sploh ne poznam!« 

Naš portret 
šivilja. usnjene konfekcije Francka Statič se 
je rodila 27. l. 1929 na Drenovem griču. Po 
končani dnigl svetovni vojni je šla v uk k 
mani . vrhniški šivilji Zavbe Antoniji. Učno 
dobo Je nadaljevala v tedanji šiviljski delav
ni�!, kje1· je tudi ostala do ukinitve. Po ne
kaJmesečnem premom se je zaposlila v IUV 
in vse od leta 1953 dalje dela pri izdelova
nju u&njene konfekcije. V začetku niso ime
le šivilje vedno dovolj dela, zato so jih čez 
poletje premeščali v ščetinarno. Zaradi se
zonskega dela pri usnjeni konfekciji je bila 
celo dvakrat odpuščena, vendar je delo potem 
zopet nm'ffialno steklo, tako da je do danes 
ostala pri izdelavi usnjene konfekcije. 
Včasih so bili pogoji za delo veliko slabši kot 
so danes ln tudi življenje je bilo težje. 'šest 
let se je vozila na delo s ,Jcolesom. Ko se je 

Naš portret - Fmncka Starič 

poročila, sta veliko let z možem stanovala le 
v eni sobici. Z odrekanjem in marljivim de
lom sta si v nekaj letih postavila ncw domek 
na V1·hnlkl. 
Svoje delo ima zelo rada, sicer najbrž ne bi 
vztrajala kljub premestitvam v ščetinarno in 
odpovedi. Dela je sedaj veliko, norme so tudi 
visoke, ,posebno če so partije majhne In ve�
barvne. Sicer pa p1·avl, da je to kar v redu 
če je veliko dela, saj je potem v 1·edu zaslu� 
želt in življenje lažje. Ko pogleda nazaj v 
leto 1953 bi se upala trditi, da so sedaj de
lovni in življenjski pogoji neprimerno boljši. 
Zeli si, da bi tako tudi ostalo. Veliko so sta
rejši delavci žrtvoval! za podjetje, skupnost, 
za boljši danes, zato misli, da so up.rav!foni 
do višjega dohodka. Do upokojitve želi de
lati na sedanjem delovcnem mestu med svo
jimi sodelavci, saj se v redu ra,z�ejo, delo 
pa ji gre tudi dobro od Tok. 

R.F. 

Vpis v vojaške 
. . . . 

g1mnaz)Je m 
vojaške srednje 
šole 
Tudi letošnje leto r-a7JPisuje Zvezni seltretariat 
za ljudsko obrambo natečaj za sprejem 
učencev v vojaške gimnazije 1n gojencev v 
srednje vojaške šole. 
Ker je zanimanje za te šole v Sloveniji ve
liko manjše kot v ostalih republikah, je bilo 
letošnjo pomlad organiziranih več ira.zgworov 
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z namenom, pritegniti kar največje število 
mladih, ki jih delo v JLA zanima in veseli. 
Tudi na Vrhniki je bil organiziran tOV'rstni 
posvet predsednikov · d�b€1llorpolitičnih or
ganizacij, v krajevnih skupnostih in deloivnih 
organizacijah, ravnateljev osnovnih šol ter 

· oddelka za ljudsko obrambo. Na posvetu so 
poudarili, da so učenci v oonowtlh šolah še 
vedno premalo seznanjeni s .tovrstnim šola
njem in da je treba informiranju o tem po
svetiti veliko večj,o pozornost. 
Interesenti dobijo vse potrebne podatke za 
udeležbo na natečaju pri občinskem uprav
nem organu za ljudsko obrambo. 

T.H. 

Srečanje 
krvodajalcev 
Vsem je znano, da na Vrhniki že dokaj lep 
čas ni bilo nobene prireditve, na kateri bi 
se srečali krvodajalci. Tudi sama evidenca 
in ostalo je bilo precej na majavih nogah. 
Zato ni nič čudnega, da je bilo vse češče sli
šati glasove, da bo treba tudi na tem področ
ju pognati voz po pravih kolesnicah. In to se 
je tudi zgodilo! Sveži veter je najprej zavel 
prav v našem kolektivu - v naši IUV. Za 
začetek je bil ustanovljen a!ct;i,v RK IUV, ki 
je takoj pričel z delom. 
Najprej je bilo treba seveda UTediti statisti
ko, da smo na tekočem kolil�o ima naša to
varna krvodaja,lcev in kolikokirat je vsak od 
teh že daroval kri. No, to je s pomočjo ob
činskega RK zdaj urejeno in od sedaj naprej 
bo imel vsak krvodajalec v ambulanti svoj 
karton s točnimi podatki, kdaj in lmlikokrat 
je daroval kri. 
No, pa ni ostalo le pTi tej, lahko bi rekli, 
administrativni ureditvi, ampak je šel odbor 

Predstavnik OORK Vrhnika tov. Anton 
Gostiša izroča priznanje za 26-kratno 
darovanje krvi Julijanu Vidmarju, zaposlenem 
na delovnem mestu vratar v konfekciji in 
galanteriji 

še dalje. Organiziral je prvo s1reča111je ikcvo
dajalcev našega kolektiva, to je TOZD Us
njarne Vrhnika. 
Srečanje je bi1o v dvorani kr,ajevne skupno
sti, to je v starem domu JLA. Dvorano je 
kraj,evna skupnost brezplačno odstopila za 
srečanje krvodajalcev, kar je vsekakor lepo 
dejanje in smo ji za to iskreno hvaležni. V 
dvorani je bilo nad sto ljudi in bilo je res 
prijetno in domače vzdušje, saj ljudje, ki so 
pripravljeni vsak čas darovati kri za bli2nje
ga, prav gotovo ne mor�o biti taki, da tudi 
med seboj in do vseh ne bi gojili iskrenega 
prijateljstva in bili tudi drugače humani in 
odkriti. Ko je z odra zadonela ubrana pesem 
Sindiikalnega zbora, je bilo 1� videti žareče 

oči krvodajalcev, saJ Jlm je ta p€Sem pome
nila najtoplejšo in najlepšo zahvalo, zahvalo 
za njihovo darovano kri. 
Vso pohvalo pa zasluži tudi odbor za medse
bojna razmerja v našem kolektivu, ki je kr
vodajalcem pripravil lepa knjižna darila, ki 
bodo nedvomno lep in dragocen spomin na 
srečanje. V imenu odbora jih je razdelil tov. 
Knez, ki je obenem tudi čestital vsakemu 
krvodajalcu in krvodajalki posebej. Tisti, ki 
so dali kri petkrat ali več, so dobili tudi znač
ke, ki jih je razdelil predstavnik občinskega 
RK tov. Tone Gostiša. Srečanja so se udele
žili tudi povabljeni gostje, med njimi pred
stavnik republiškega RK dr. Dušan Reja, ki 
je v kratkem nago,voru orisal delo RK in ak
cij krvodajalstva. 
Po končanem programu so krvodajalce pova
bili v našo menzo, kjer jim je sindikalna po
dvužnica pri-redila zakusko. 
Lepo je zlasti to, da je v našem kolektivu 
med krvodajalci Lzredno visok odstotek žensk, 
posebno je med njimi veliko mater z več 
otroki. Tako je med ženami tudi Ivanka Ko
šir, ki je dala kri petindvajsetkrat in je tako 
na prvem mestu med krvodajalci. 
Lahko bi na tem mestu omeniil tudi požrtvo
valnost tistih, ki so srečanje pripravili, pa 
mislim, da to ni potrebno, saj so tudi oni 
skromni kakor k1rv,odajalci in raje na tihem 
narede, kar je treba in na tihem opravijo 
svojo človekoljubno dolžnost, ne da bi za to 
pričakovali kakršnokoli zahvalo ali ne vem 
kakšno priznanje. Kajti največje priznanje 
za človeka je, če v svojem SII'CU čuti, da je 
naredil, kar je v njegovi moči. Eden malo 
več, drugi morda malo manj; vsak po svojih 
zmožnostih in močeh. Moramo se zavedati, da 
človek ni dolžan storiti le tega, kar mora, 
ampak predvsem in po,vsod to, kar zmore. 
To, za kar ima sposobnost in znanje. 
V dandanašnjih časih često slišimo tožbo, da 
nobeden nič več ne stori, ne da bi za to pri
čakoval plačilo in da je denar sveta vladar. 
Naj bi raje vsi vzeli za zgled krvodajalce. 
Svojo lastno kri darujejo za soljudi, marsi
kdaj tudi za tiste, ki so zdravi in bi jo tudi 
lahko kdaj dali, pa jo ne; krvodajalcem pa 
se včasih celo ,posmehujejo. Ko pa jih zadene 
nesreča, jih pa ni sram dobiti transfuzijo. 
'l"\oliko je dandanes nesreč na cestah, koliko 
jih konča svoje življenje v pločevini ali pa 
so težko ranjeni. Ali se tisti, ki se vsakodnev
no vozi z avtobusom ali z osebnim vozilom, 
večkrat spomni, kaj ga nekega dne lahko do
leti. Vse lepe besede so le prazne pene, če 
niso podprte z dejanji. Humanost pa se da 
dokazati le z dejanji. 
Naj bi omenjena krvodajalska prireditev bi
la spodbuda za še večje število krvodajalcev, 
tako v našem kolektivu kakor tudi ipo drugih 
podjetjih v naši občini in da bi se tudi tam 
ustanovili aktivi RK. V•si moramo ljubiti svo
jo domovino. Domovina .pa niso le gore, do
line, mesta in vasi, pa reke in morje, pa pod
jetja in tovarne, ampak tudi, in to predvsem 
ljudje, ki tukaj žive. In če ljubiš domovino, 
ljubiš in moraš ljubiti ljudi, svoje sodelavce, 
svoje someščane in svoje sodržavljane. In mi
slim, če svojemu sočloveku v potrebi nekdo 
daruje kri, mu s tem iskreno pokaže svojo 
ljubezen, saj mu reši življenje. 
In še eno stvar bi rad zapisal. Včasih so se 
že slišale besede, češ, kri so izvozili ali jo 
tako poslali tja in tja. Taka natolcev,anja so 
zvečine širili tisti, ki krvi nikoli niso dali in 
so to imeli za nekako opravičilo, da jim je 
ni treba dati. Vedeli so, da to ni res, pa vsak 
izgovor je dober. Ce pa je kdaj Rdeči križ 
poslal kri kam, kjer so bile velike nesreče, pa 
je gotovo vredno le ,pohvale; kajti tudi mi smo 
jo dobili od drugod takrat, ko smo jo najbolj 
potrebovali ob velikih nesrečah. Humahost ne 
sme poznati meja, ne barve kože in ne nacij, 
Vsi ljudje živimo na enem planetu in, le če 
bomo pomagali eden drugemu in žive'.i v lju
bezni, lahko upamo, da bodo jutrišnji in vsi 
naslednji dnevi !J.)Olni sonca in ?reče! 

IM 

Krvodajalstvo 
je odsev 
človečnosti 
Prostovoljno krvodajalstvo izhaja iz globoke
ga humani=a, iz zavesti človeške solidarno
sti do sočloveka, bolnika, ki mu je kri po
trebna. Izhajajoč iz tega, RK SRS kot huma
nitama organizacija uspešno opravlja to na
logo že vse od leta 1953 dalje. Vsekakor pa 
krvodajalstvo ni samo stvar RK in Zavoda 
za transfuzijo krvi, ampak je in mora ostati 
tudi v bodoče splošna družbena skrb. Zlasti 
pomembni sodelavci so in ostajajo še v naprej 
DPO, SO, KS. Delovne in druge organizacije 
združenega dela in vsi drugi subjektivni 
dejavniki. 
Kot vemo, je v SRS organiziranih že več kot 
400.000 krvodajalcev. Od tega jih letno daje 
k!ri več kot 80.000, dnevno pa okrog 200. Za 
nemoteno zdravljenje potrebujemo letno več 
kot 25.000 litrov krvi. V tej številni armadi 
krvodajalcev smo tudi krvodajalci iz IUV. 
V IUV TOZD Usnjarna Vrhnika in DS SSS 
že vsa leta nazaj organiziramo in sodelujemo 
pri krvodajalskih akcijah, ki so organizirane 
v okviru 00 RK. 
Do danes imamo registriranih v TOZD Us
njarna Vrhnika in DS SSS 248 krvodajalcev 
in med njimi so 103 ženske. 

Izmed njih so: ___ _________ _ 
darovali kri 5 do 9-krat 53 k!rvodajalcev 

darovali kri 10 do 14-krat 14 krvodajalcev 

darovali kri 15 do 19-krat 9 krvodajalcev 

darovali kri več kot 20-krat 2 krvodajalca 

Od skupnega števila zaposlenih nas je krvo
dajalcev praktično 20 O/o. V letu 1974 sta 

Prisrčna čestitka predsednika odbora za 
medsebojna razmerja tov. Milana Kneza, 
krvodajalcu Avgustu Rodetu, ki je kljub 
temu, da je invalid, že 18-krat daroval kri 

darov,ala kri 102 krvodajalca, v letu 1975 pa 
111. Za prejšnja leta še nimamo povsem na
tančnih ,podatkov, čeprav vemo, da smo bili 
vseskozi vključeni v to humano akcijo. 
Pri organiziranju k!rvodajalskih akcij v ko
lektivu so večkat nastopile objektivne teža
ve, predvsem zaradi zahtev proizvodnotehno
loškega procesa, ki ne dovoljuje kadarkolisi
gabodi odsotnost večjega števila delavcev. 
Res pa je, da so se včasih objektivnim teža
vam pridružile tudi subjektivne, toda na sre
čo le s strani redkih posamezniko·v, ki še ni
so povsem doumeli pomena krvodajalstva; 
Angažiranost in zavzetost ene ali le par oseb 
vsekakor ni zadosten pogoj za uspešno izved
bo akcije, čeprav moramo priznati, da je v 
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preteklos.ti v glavnem bilo talm. Res pa je tu
di to, da se je stanje v zvezi s tem močno 
i:zboljšalo, zlasti pri zadnjih krvodajalskih 
akcijah, kjer so dali svoj doprinos k us,peš
no,sti tako organi samoupravljanja, sindikal
na organizacija in predvsem vodilni in vod
stveni delavci TOZD. Vsekakor je ena izmed 
naših bodočih nalog ,nadaljevati in razširjati 
krog pomagateljev za izvedbo akcij, pri tem 
pa bo mo·ral vsekakor prispevati več kot do 
sedaj tudi 00 RK Vrhnika. Kot smo že na
vedli, zaradi proizvodnih zahtev tudi v bodoče 
ne bo možno, seveda z izjemo ob prostih so
botah, organizirati krvodajalskih akcij z 
udeležbo večjega števila delavcev. Zato bomo 
nadaljevali s prakso, da bo omoigočeno vsem, 
ki se ne bodo mogli udeležiti akcije istočas
no, da to lahko store ob drugih dneh, s pred
hodnim dogovorom z neposredno predstojno 
osebo. Ne glede na čas odvzema krvi pa še 
vnaprej ostaja vsem samoupravno dogovor
jena in v internem aktu uzakonjena pravica 
k!oriščenja prostega dne. 

Sodoben utrirp življenja pogojuje čedalje več
je število telesnih poškodb v prometu, na de
lo,vnih mestih, športu, doma in drugpd. Za 
ilustracijo navajam le nekaj podatlmv. V letu 
1975 je bilo v Jugoslaviji ca. 36.000 promet
nih nesreč, na delovnih mestih je bilo poško
dovanih več kot 300.000 zaposlenih delavcev, 
od tega v Sloveniji ca. 46.000. Iz teh številk 
ni možno razbrati, koliko je bilo težko po
škodovanih in kolikim od poškodovance,v je 
bila naša kri potrebna. Goto,vo pa je, da je 
naša kri pomagala reševati poškodwance in 
da je marsikomu iZimed njih tudi rešila živ
ljenje. 

V medicinski znanosti so dosegli v preteklo
sti še neslutene uspehe. številni operativni 
posegi rešujejo klinično že ugasla življenja. 
Tudi pri teh posegih je naša kri neprecenlji
va vrednost, kajti znanstvenikom do sedaj še 
ni us,pelo proizvesti ;povsem enako•vrednega 
nadomestka človeške krvi. Torej, brez naše 
pomoči bi kljub popolnim tehničnim dosež
kom in briljantnim posegom specialistov 
ugaslo marsikatero življenje porzmanih in ne
poznanih oseb. 

Ker krvodajalstvo temelji na humanizmu in 
zavesti človeške so.Udarnosti, torej na princi
pu, da naj bi kri prispeval vsak, dokler je 
Zidrav in sposoben, pričakujem, da nas bo iz 
leta v leto vse več, ki bomo daro,vali svojo 
k!ri. 

Med nami, sedanjimi darovalci krvi v našem 
kolektivu kot že rečeno, je veliko žensk, med 
katerimi so v večini matere, ·z odraslimi in 
mladoletnimi otroki. Podoben je tudi moški 
sestav. Velilm s,mo govorili in pisali o letu 
žensk in malomeščanskem JP'Ojmovanju 8. 
marca. Mol'da smo pri tem ,pozabili še žene 
krvodajalke, ki že vrsto let ,pcr:aktično uresni
čujejo človeško solidarnost, pa čeprav utru
jene po celodnevnem napornem delu v to
varni in doma. S svojim zgledom ste lahko 
vzor vsem tistim, zlasti mlajšim, ki še niso 
matere, iz njih pa prekipeva mladostno zdrav
je in jih danes še ni v seznamu krvodajalcev. 
Glede na veliko število mladih delavcev bodo 
morale mladinska organizacija in vse druge 
subjektivne sile v kolektivu veliko več kot do 
sedaj pripomoči •k temu, da se bodo tudi 
mladi vključili v večjem številu v to humano 
akcijo. 

Krvodajalci ne pričakujemo od družbene 
sk!upnosti nikakršnih materialnih koristi ali 
drugih ugodnosti. Nobeno materialno prizna
nje nam ne bi moglo zamenjati priznanja v 
zavesti, da pomagamo in sodelujemo v taki 
organizaciji krvodajalstva, iki lahko že danes 
ali jutri ali kadar bo potrebno zagotovi kri 
nam, našim najbližjim in vsakomur, ne gle
de na njegovo priipadnost. 

Dajanje krvi j,e odsev človeČ1Ilosti in zato tudi 
eno izmed meril za našo osvečenost in solidar
nost do sebe in dmgih. 

Kirvodajalstvo postaja zato vedno bolj nena
domestljiva družbena vrednota, ki zag:itav
lja povečano zidravstveno varstvo in konkret
no krepi solidarnost med ljudmi naše samo
upravne socialistične družbe. 
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Materina vrnitev 
Tam v tesni bolniški sobi je ležala mati in 
tiho se ji je iztekalo življenje. Kakoor zadnji 
jesenski list z vejice se je le še slabotno ok!le
palo njenega izmučenega telesa. Njene misli 
pa so bile ob drobnem detecu poleg nje, ki 
je pred nekaj urami pokukalo na ta svet in 
bo morda vsak hip sirota. In še pri vseh ti
stih je vasovala njena misel, ki so, ostali do
ma: pri možu, dveletni Marinki in petletmem 
Andreju. Veliko huje kakor umreti, se ji je 
·zdelo zapusititi te, ki jih je bilo polno njeno 
srce! 
Mar je mati res zapisana smrti in ni zanjo 
nobene rešitve? 
Pa glej, zasvetil je drobcen žarek upanja! V 
sobo je vsto1Pila bolniška sestra in prinesla 
pos,odo v kateri je bilo upanje, v kateri je 
bila tekočina življenja. Obesila jo je nad po
steljo in v materine žile je pričela pritekati 
nova moč. Pritekala je kri, ki so jo darovali 

Terezija Nikolčič iz ščetinarne, mati dveh 
otrok, je prejela priznanje za 9-krat darovano 
kri 

delavec Janez in Tomaž, tkimetica Francka, 
šivilja Metka in vojak Milan. Materine mot
ne oči so ponovno zablestele in smrt, ki je že 
s.tala ob zglavju njene postelje, je ra,zočarana 
odšla. 
čez štirinajst dni se je mati s svojim naj
mlajšim vrnila domov. Počutila se je, kakor 
da se je prebudila iz smrtnega sna. Plamen 
radosti je žarel v njenih očeh, v očeh moža in 
njunih otrok, ko so bili spet skupaj in je na 
njihovo življenjsko pot ponovno posijalo son
ce. 
Delavec Janez in Tomaž, krr1etica Francka, 
šivilja Metka in vojak Milan sicer niso vide
li njihove sreče, niso videli odseva sreiče v 
njihovih očeh, toda slutili in občutili so jo 
podzavestno v svojih srcih iin to jim je bilo 
najleipše priznanje za njihovo človekoljubno 
dejanje. 
Priznanje, ki ga ne odtehtata ne denar, ne 
zlato! 

I.M. 

Naj nam bodo za vzgled 
Zgodi se, da tako kot letos povsem nepriča
kovano pade tolilm snega, k!ot si ga niti naj
bolj zagreti smučarji ne želijo. Ob takih pri
ložnostih običajno odpove organizacija in me
hanizacija, ki je že tako bolj skromna za na
še snežne razmere. Mi pa potem kritiziramo 
od komunale do izvršnega sveta vse po vrsti. 
V ščetinarni, kjer so odvisni le od tovami�kih 
plug,ov, pa ob teh zadnjih ra=erah lahko 
izrečemo ekipi za čiščenje snega le pcr:iznanje. 
že ko smo zjutraj prišli na de1o, sta bila 
dovozna pot in tovarnišl�o dvorišče vse lepo 
izplužena. Ker je ves dan močno sneži1o, se 
je pluženje ponovilo še dvakrat. Menim, da je 
treba ekipi, ki je kasneje :priskočila na pomoč 
tudi Komunalnemu podjetju in delala nepre-

Takšen je bil pogled na brunarico, ko je 
prenehala padati pošiljka snega 

kinjeno ves dan in vso noč, izreči posebno 
priznanje. 
Priznanje pa zaslužijo tudi delavci obrata, ki 
so od vsepo,vsod, celo iz Smrečja nad Podli
po, 1prišli peš na delo ali pa z dela odšli peš 
domov. Kljub večurni hoji so bili naslednji 
dan zopet na delu. S takšnim načinom so 
omog.očili neovirano prioizvodnjo v obratu in 
s tem pokazali svojo pripadnost delovni or,g,a
nizaciji in visoko delavsko zavest. 

P.J. 

Od vsepovsod 
PRODOR LR KITAJSKE NA AFRIŠKO 
CELINO 

LR Kitajska se močno prizadeva povečati svoj 
vpliv v Afriki in zato daje mladim afriškim 
državam veliko pomoč. V republiki Kongo gra
de ogromen jez in hidrocentralo z letno kapa
citeto 749 milijonov KWh, v Maliju sladkorno 
tovarno, rečni prekop v Tuniziji, veHko prista
nišče in stadion v Mavretaniji, športni kom
pleks v Maroku, sodelujejo pri razvoju kulture 
riža in zelenjave v Zgornji Volti in v več dru
gih državah. 
Do sedaj največje delo na afriški celini s stra
ni LR Kitajske, je bil prevzem izgradnje 1860 
kilometrov dolge železniške proge TANZAM, 
ki povezuje zambijska ležišča bakra s tanzanij
skim pristaniščem Dar-Es-Salam ob Indijskem 
oceanu. Sporazum o tem je bil podpisan leta 
1968 ter je pl'edvideval, da bo proga dokončana 
do konca leta 1977. LR Kitajska je odobrila 
obema državama brezobrestno posojilo v višini 
189 milijonov dolarjev, kar pomeni celotni zne
sek previdenih investicij. Z deli so pričeli leta 
1970. Sodelovalo je okrog 15.000 kitajskih stro
kovnjakov in delavcev, ki so delali in živeli s 
približno 45.000 domačind, zaposlenimi na tem 
projektu. Prav v tej izredni prilagodljivosti ki
taj,skega ljudstva, ki je brez rasndh predsodkov 
in ki se v najkrajšem času privadi običajem in 
tudi jeziku domačinov, leži jedro uspeha kitaj
skega prodora v Afriko. 
Zanimivo je, da je LR Kitajska prevzela grad
njo TANZAMA šele potem, ko so razne zahod
noevropske družbe odklonile financiranje in 
izvedbo tega projekta, češ da je zaradi izredno 
težkih reliefnih pogojev neizvedljiv. Kitajci so 
z razmeroma malo stroji, toda s priznano iz
najdljivostjo in marljivostjo dokončali to 
ogromno delo dve leti pred predvidenim rokom. 
Slavnostna otvoritev železnice je bila 24. oktob
ra lani. 
Vpliv LR Kitajske ,se na afriških tržiščih iz leta 
v leto veča. Njihov uspeh je po eni strani po
sledica zelo elastične kitaj,ske politike glede na 
države v razvoju, po drugi strani pa vedno bolj 
pomembne gospodarske pomoči. Tema dvema 
faktorjema se pvidružuje še dejstvo, d_a so Ki
tajci zelo disciplinirani, iznajdljivi in marljivi 
ter da imajo izredno tenak posluh za navade in 
običaje drugih ljudstev. 
Iz LB INF. iz Afrike 



Kako smo poslovali 
januarja in februarja letos v primerjavi z istim 
obdobjem lanskega leta 

Namok: 
svinjske kože 
goveje kože 
ovčje kože 
sikuipaj 

Proizvodnja: 
svinjsko usnje s cepljencem 
goveje usinje s cepljencem 
goveje podplatno in tehnično usnje 
ovčje krzno 
sortirane ščetine 

ton 
ton 
ton 
ton 

m2 
m2 
kg 
m2 

I.-II. 1976 I.-II. 1975 Indeks 

3.236 3.013 107 
1.401 1.080 130 

138 135 102 
4.775 4.228 113 

635.327 689.437 92 
232,.358 184.285 126 
122.452 120.093 102 
42.935 39.385 109 
16.452 15.789 104 

poraba usnja v usnjenih_ kcmfelkcijah in gala nteriji m2 42.816 39.915 107 
poraba krzna v krzneni konfekciji 
opeka 
lzlvoz v dolarjih: 

Prišli - odšli 
V mesecu februarju 1976 se je v Industriji 
usnja Vrhnika zaposlilo 28 delavcev, 46 de
lavcev pa je nehalo delati 

a) TOZD Usnjarna Vrhnika: 

prišli: Nedeljko Doskovic, Andreja Kovač 
s služenja vojaškega roka sta se vrnila Iztok 
Fabjan in Ludvik Stanovnik, 
odšli: Dimitar Božanic, Marija Hlače, Hami

da Ibrišimovic, Mira Merlak, Pavla Petko,v
šek, Ljiljana Srejic, 
vojaški rok so šli služit: Miljko Aleksandric, 
Vinko Bizjak, Matjaž Cunder, Srečko Jeraj, 
Stanislav Jurca, Janez Malavašič, Janko Mar
kelc, Branko Oblak, Irfan Pajazatovic, Franc 
Plestenjak, Branko Popovic, Franci Slabe, 
Dušan Varga; 

b) v skupnih strokovnih službah se je zaposlil 
Marijan Gornjak; 

c) TOZD Usnjarna Šmartno: 

prišli: Anica Demec, Danica Ivan.ušič, Marija 
Jeršin, Ivan Kobe, Zlatko Kokalj, Jožica Kon
čina, Jožef Kotar, Antonija Lupše, Anton Ma
toz, Anton Medvešek, Kazimir Prnaver, Nad
ja Repič, Boško štikovac, Lidija Turkovic, 
Jošlko Vidergar, Saida Viukalic, Marija Za
man, Bogdana Zec, 
odšli: Mira Lisjak, Stjepan Lisjak, Joško Vi
dergar, Franc Zagorc, 
vojaški rok so šli služit: Alfred Bučar, Janez 
Pevec, Silvo štr:us; 

č) TOZD Igrad - opekarna Vrhnika: 
prišli: Dimitar Božanic 
odšel: nihče; 

d) TOZD !grad - gradbeništvo Vrhnika: 

prišel: nihče, 
odšli: Redjo Keranovic, Ale Nadarevic 
vojaški rok so šli služit: Hasan Porčic, Janez 
S11dic, Duško Stojnic; 

e) v TOZD Usnje-plast Lj11.1Jbljana in maloipro
dajni mreži v Lj,uibljani ni bilo sprememb; 

f) TOZD Tovarna usnja Šoštanj: 

prišli: Anton Albreht, Stanko Bratuš,a, Miran 
Gorenc, Anton Ivartnik, 
odšli: Pem čakič, Muharem čanic, E}krem 
Grahic, Mile lvkovic, Branko Jovano,vic, Ve
ra Lukovac, Sonja Mežnarc, Ro,ža Natek, Pa
vel Pšeničnik, Srečko Petrišič, Pavla Ramšak, 
Hesat Zečiraj, Djordjo Djurdjic, 
vojaški ,rok sta šla služit Ivan Florjan, Joie 
Jevšnik. 
J.B. 

m2 4.563 3.757 
eno,t 372.032 318.100 
$ 2,377.989 2,801.406 

Rojstni dnevi 
u pokajenih delavcev 
v mesecu apnlu 
a) TOZD Usnjarna Vrhnika: 

121 
117 

85 

let 

F.ranc Ferbeša.::_r ____________ 7
6
c---

0
7 

Francka Fortuna 
Jakob Ga::n.::.ta=r=--____________ 7_5 
Mila Jelenc 80 
Janez Jerina 63 
Jakob Kenk 68 
Viktor Klo.-=b:..::u:.:č:=a=-r __________ _c5_5 
Ema Kobal 51 
Stane Kukec 63 
Jožefa Ma_l_o-'-v�r�h=--___________ 6_4 
Jakob Molek 63 
Marjan N-'-a=-t:...:e.::.r"-er ____ _________ 6fl Edvard Zupan 68 

b) TOZD Usnjarna Šmartno: 

tet 
Anton Beseničar 62 
Jurij Bii=r�j=a ______________ 7_4 

::: i:�:-a -:-:-c'----------------1� 
=--------------

Aloj z Peterlin 66 
Alojz Pivec 61 
Albina Podb_u:::.:lro.::.v-'-š=-e=k=-----------6-'-3 
Rafael Sinigoj 72 
Angela Smreka _r ____________ 7 _1 
Draga Šušteršič 42 

c) TOZD Igrad - opekarna Vrhnika: 

let 

Jakob Leskovec 71 
Marija Novak 59 

č) TOZD Tovarna usnja Šoštanj: 

let 

Marija Berločn=ik=--___________ 6_2 
Viktor Čepe_ln_ik ____________ 5_7 
Rudi črešnik ______________ 6_,2 
Jožefa Gootečnik 73 
Ivan Gre�o::.r.::.c _____________ 82 
Emil JUJVan 51 
Rudi Klanfe _r _____________ 6_1 
Katarina __ L_e_s _ru_·k ____________ 6 _3 
Jože Oremu_ž ______________ 54 
Anastazij šuligqj 5;; 

Vsem nasim slavljencem iskreno čestitamo, 
predvsem pa Mili Jelenčevi rila 80. iln Ivanu 
Gregorcru za 82. obletnico! 
Obenem čestitamo tudi Jožetu Klančniku iz 
Šoštanja, ki je 6. marca doPolnil 80. leto sta
rosti! 

J.B. 

Pisma vojakov 
Zdravo delovni tovariši! 
Pošto se nalazim u JNA u Vipavi, mo,gu vam 
reči, da je ovamo virlo lijepo samo ponekad 
zapiha burja. 
Ja nemam više šta da pišem, nego vam že
lim sve najbolje u budučem životu i radu, 
vojak 
Pajazetovic Irfan 
V. P. 1266/lE 
65270 Ajdovščina 

Lep vojnički po,zdrav celoj upravi kao i rad
nicima IUV, a posebno oddel,k,u lužilnica 
Vojnik 
Popovic Branko 
V. P. 6615-24 
12300 Petrovac na Mlavi 

Spoštovano uredništvo, 
najprej vas prav leto po:zidravljam in se va'l:1 
zahvaljujem za Usnjarja, ki ga skrbno prebi
ram. Sedaj živim kar dobro. »Obuko« sem že 
končal in delam v skladišču. čez dva meseca 
se bom že vrnil nazaj v vaš kolektiv. 
Sporočam vam, da sem dobil sedaj denar, ki 
ste mi ga poslali za Novo leto. Dobil ga nisem 
zato, ker ni bil točen naslov na nakaznici. 
Zato so denar obdržali v komandi. Sedaj, ko 
pa sem dobil ,potrdilo, sem lahko denar dvig
nil. Zato se v,am vsem skupaj prav leto za
hvaljujem. 
Prav lepo vas še enkrat pozdravljam, [)Oseb
no pa delavce iz obdelovalnice. 
Lep pozdrav od vojaka 
Bogdana 

Pozdravljeni vsi v Twarni usnja šo,štanj ! 
Oglašam se vam iz Ajdovščine, kjer služim 
vojni rok. Obenem poZJdravljam vse tovariše 
in tovarišice v kolektivu in jim želim dosti 
uspeha p,ri delu. Zaprosil bi vas za eno uslu
go. Prosim, če mi lahko pošljete Usnjarja. Se 
enkrat vas vse slrupaj pozdravlja sodelavec 
in vojak Forjan Ivan. 
Forjan Ivan 
V. P. 126613b 
65270 Ajdovščina 

Lep pozdrav iz služenja vojaškega roka v 
Obrenovcu. S1poročam vam, da so me preme
stili iz Mladenovca in je sedaj mod pravi 
naslov: 
Cunder Matjaž 
V. P. 1205/4C 
11500 Obrenovac 

Spoštovani! 
Na začetlru mojeg,a pisma vas najprej prav 
lepo pozdravljam in se vam obenem prav lepo 
zahvaljujem za vse številke Usnjarja, ki ste 
mi ga redno, pošiljali. Moram priznati, da sem 
ga zelo rad prebiral, saj sem iz njega i,zvedel 
marsikaj zanimivega iz življenja v našem 
kolektivu. 
Obenem pa vam sporočam, da se moje služe
nje vojaškega roka v JRM počasi izte!ka, za
to vas prosim, da mi glasi,la ne pošiljate več, 
saj ga bom lahko čez kak dober mesec že pre
jel osebno, vsaj upam tako. 
Na koncu se vam še enkrat zahvaljujem za 
vse iprej ete številke in denarno pomoč. 
Celotnemu kolektivu želim še veliko poslo<v
nih uspehov in osebne sreče. Vsem skupaj 
lep pozdrav pošilja mornar Stane iz Sp,lita. 
Strnen Stane 

V. P. 7587/12-81 
58002 Split 
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Uredništvu usnjarja 
Dovolite, da se vam oglasim v vašem časo
pisu. Delal sem zadnjih 10 let ip['ed uipoko
jitvijo kot kovač v TUŠ. Ker mi, kakor vsem 
upokojencem pošiljate časopis Usnjar, se vam 
za to najlepše zahvaljujem, posebno še, ker 
nam ga pošiljate breziplačno (kar je danes 
sploh redkost). Zložil sem tudi na hitro eno 
pesem o usnjiu in bi me veselilo, če bi bila 
za objavo. Kljub temu, da še mnogo delam 
v kovačnici, vendar prečitam Usnjarja od 
prve do zadnje strani. 
V številki 79 sem med drugim našel tudi čla
nek pod naslovom »Poglejmo malo tudi vase«. 
Ker pa je dopisnik tega bogatega članka pod
pisan samo s kraticami I. M., se mu ne mo
rem zahvaliti osebno, zato prosim, da obja
vite te vrstice v vašem časopisiu. 
Ko bi ljudje takšne pametne nasvete hoteli 
poslušati in si jih tudi zapomniti, potem bi 
bilo res mnogo lepše živeti. Lepše bi bilo v 
službi in lepše doma, ker bi bilo na takšen 
način več tako zaželene medsebojne harmo
nije in spoštovanja. 
Veseli me tudi, da objavljate rojstne dneve 
upokojencev. 

USNJE 
Usnje vsi dobro poznamo 
in ga tudi radi imamo, 
brez njega človek ne more živeti 
ne pozimi ne poleti. 
Lep pozdrav Soln Ivan 

Zahvala 
Zahvaljujem se kolektivu Industriji wmja in 
vsem tistim, ki so sodelovali pri ureditvi mo
je pokojnine, posebno pa tov. Babičevi, ki je 
največ pripomogla k temu. 
Zelo sem bil vesel februarske štervilke Usnjar
ja in do sedaj prejetih številk Usnjarjev, za 
katere se najlepše zahvaljujem uredniškemu 
odboru. Obenem se ,priporočam še za v na
prej, saj me še vedno ,zanimajo dogodki v 
kolektivu. 
Ivan Jurjevčič 

Zahvala 
Letos me je doletela nesreča, in sicer »Rdeč 
petelin« mi je pobral gospodarsko, posl01pje, 
nastala je velika materialna škoda. 
Bližala se je zima in je bilo treba z vsemi 
močmi sanirati nastalo škodo. Kolektiv, v ka
terem delam, mi je ta�oj pomagal, da sem 
lažje prenesel težave. Koristim to prilo.žnosrt 
in možnost, da se najtopleje zahvalim vsem 
posameznikom, ki so darov,ali denarne pri
spevke, kot tudi kolektivu Igrad - Gradbe
ni,štvo za izkazano Pomoč in razumevanje pri 
nesreči, ki me je doletela. 
še enkrat vsem isk!rena zahvala. 
Franc Končan 

Humor 
IZGUBLJEN ZASLUZEK 
Neka Francozinja je dobila račun od zobo
zdravnika, ki je izpulil zob njenemu sinu. Ker 
se ji je zdel račun previsok, je zahtevala po
jasnilo. Zaračunali ste kar 300 frankov, čeprav 
je po tarifi le 60 frankov? 
- Natanko tako. Toda vaš sin •se je tako drl, 
da so mi ušli štirje pacienti. 

NAPREDEK 
- No, kako je kaj s tvojo shujševalno kuro? 
Se že lahko z rokami dotakneš prstov na no
gah, ne da bi pri tem upognil kolena? 
- Ne, dotakniti se jih še ne morem, jih pa že 
vidim ... 
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Zeleni otoki 

Sahare 
Preteklo poletje sta se na potepanju po sever
ni Afriki podala tudi dva Vrhničana. Drago 
Bulc, ki je napisal o tem tudi za n'!'š časopis 
dve reportaži in Ivo Valentič, ki Je v »od
prqvi« sodeloval kot mehanik, sta se s štiri 
leta staro škodo, ki je prevozila 125.0000 km, 
na svoji 10 000 km dolgi poti, zapeljala tudi 
globoko v največjo puščavo na svetu - Sa
haro. O tem, kaj vse sta doživela v tej »naj
večji« sauni« na svetu, in kakšno je življenje 
v oazah, boste lahko izvedeli v dveh reporta
žah s skupnim naslovom ZELENO OTOCJE 
SAHARE. 

Zivljenje sredi največje puščave sveta 

»Velika puščava«, tako je bilo napisano že 
na srednjeveških pomorskih zemljevidih 
prek severne tretjine afriškega kontinenta. 
To ime se je obdržalo dolga stoletja, dokler 
ni popolnoma prev1ada1o ime, ki ga uporab
ljamo še danes - Sahara. Airabci izgovar
jajo ime te največje puščave na svetu »�a
hra'« kar v Arabšč,i,ni ,pomeni ,,,rdeče-rJa
va«. ' Izsušena gmota med Atlantikom in 
Blad-es-Sudanom, »deželo črncev« je dobi
la, kar je povsod ,razumljivo, ime »Velika_ 
puščava«. Zavzema namreč kar sedem ah 
pa celo devet milijonov kvadratnih kilomet
rov, če prištejemo še sedanja napol suha po
dročja, ki obrobljajo kamnito in peščeno pu
ščavo. 
Sredi brezmejnega kamnitega in peščenega 
prostranstva pa se je kljub, suhemu podneb
iu, ponekod tudi desetletja ne pade niti kap
lja dežja, ,jn kljub visokim temperaturam 
in peščenim viharjem življenje ohranilo do 
dandanašnjih dni. še najbolj je naseljen os
,·ednji del »Velike puščave« oziroma »Alžir
ska Sahara«, kot pog,osto imenujejo ta del 
peščenega oceana� Ziviljenje _na tei_n 800 ti_
soč km2 obsegajocem področJu se Je ohram
lo predvsem na dveh področjih: v kamniti 
puščavi M'Zab, kjer so ,se naselili Mozabiti, 
»islamski heretiki« in peš,čenem Souftu, kje:r 
ži!vijo Soafiti, edini polj,edeki v puščavi. 

Ghardia - največja saharska oaza 

Souf 

Ko sem se po prestopu tunizijsko-alžirske 
meje pri N efti, že na alžirski strani, 01kopal. v 
vodi, ki je pritekala iz arteškega studenca in 
napolnjevala betonski koriti, o,b kateri,h be
duini napajajo drobnico in ika,mele, si nisem 
še dobro predstavljal, od kod toliko vode, iki 
z močnim curkom priteče nekje izpod razbe
ljenega peska in se, ko odteka čez rob korita, 
spet izgublja v njem. šele ko sem bolje po
gledal na avtomobilsko karto, sem videl, da 
sem pravzaprav na dnu struge velikega »va
dija«, nekdanje rečne struge, in sredi Soufa. 
Souf je čudna pokrajina med vadijem Rhir, 
šotom Melhir na severu, šotom Djerdia na 
vzhodu in Ghadamesom na jugu. Celotna po
krajina pa leži v severnem delu Velikega 
v,zhodnega Erga. Samo 300 m2, od 80.000 km2, 
kolikor meri Souf, pokrivajo pa,lmovi gaji, ki 
tvorijo oaze. Posejane so med peskom v stru
gi vadija Souf, nekdaj zelo rodovitni doUni, 
obdani z značilnimi .peščenimi sipinami, ki so 
tak,o značilne za ta del Sahare. 
Kljub zelenju datljevih pa1m in vrtovom v 
njihovi senci in vodi, ki se pretaka po kana
lih med njimi, pa je tako kot kamniti M'Zaib 
tudi Souf negostolj,ubno in zelo revno pod
ročje. Na tem ogromnem področju je poleg 
nekaj tis·oč prebivalcev, hrane le še za nekaj 
sto kamel in par tisoč glav drobnice. Le na 
serveru El Oueda, na področju Guemarja so 
vrtovi, kjer uspeva tudi zelenjava. In zato ni 
nobeno naključje, da so se soafitske oaze gru
pi-rale prav na tem območju. 

Otočje palmovih gajev 

Palrrnovi gaji v Soufu ležijo na d'll!U manjših 
,peščenih kotanj, ki so plod človeškega dela. 
Zamdi gibljivosti peska v tem predelu ni mo
goče izkopati vodnja�ov, kot to delajo Mo,z
zabiti v kamniti puščavi. Kar ne zmore člo
vek, lahko store palme. Ker voda ni globolko 
pod ,peskom, jo datljervci s svojimi dolgimi 
koreninami lahko posrkajo iz podzemeljske 
strug;e. Pesek, ki je Soafitom sicer velika nad
loga, pa igra vs,eeno pozitiv.no vlogo, saj pre
prečuje premočno izhlapevanje. 
Kot že rečeno, pesek povzroča prebiivalcem oaz 
velike nevšečnosti. Veter, ki tam stalno pih
lja, skoraj mikroskopska peščena zrnca �e.presrtano nanaša na v,rtove. Tako s,o Soaf1�1, 
to poljedelsko ljudstvo oaz, v stalnem bo·JU 
s peskom, ki brez prestanka dinsi čez ograjo iz 
palmovih Hstov pvoti skrbno obdelanim vr
tovom sredi palmovih gajev. Ta neskončen 
boj prebivalcev oaz s peskom je eden naj-



bolj originalnih prizorov Souia ilil mo•rda 
eden najbolj impresivnih momentov sahar
skega življenja. 
Soafiti dan za dnem v velikih košarah me
čejo pesek z vrtov prek ograje iz ;palmovega 

· listja. Nekaj deset centimetrov visoka ogra
ja sicer zaustavi precej peska, vendar vrtov 
ne more popolnoma zavarov·ati. Temu nepre
stanemu boju prebivalcev oaz s puščavo ne 
manjka veličine. še posebno panoči. Takrat 
ko se razbeljena puščava začne ohlajati, delo 
dooeže največji žar in vnemo. Bolj sveže oz
račje ne omogoča samo manj utrudljivo delo. 
Zaradi nižjih nočnih temperatur pesek mi več 
tako sipek kot čez dan in tako je delo seve
da ob manjšem trudu uspešnejše. In ker so 
saharske noči povečini svetle, ob luninem 
svitu, ki se odbija od zlatorumenega peska, 
lahko berete knjigo ali časopis, je delo še 
toliko lažje. Ob nočeh brez mesečine pa si 
Soafiti svetijo z bakljami iz zvezanih palmo
vih listov. Ob takem enkratnem pri,zoru pa se 
skoraj vsak obiskovalec oaz zamisli in spozna 
veličino boja saharskega človeka s peskom. 

Kraljestvo kupol 

Ce se pcwZipnete na eno višjih si<p,in ali na mi
naret mošeje v naselju sredi o�e, se bo pred 
vami odprl pogled na stotine majhnih lmpo,l. 
Kupole, ki prekrivajo strehe hiš v Soufu, so 
posebnost v saharski arhiteltturi, kjer je ta 
oblika strehe ponavadi rezervirana za moše
j,e, medtem ko so hiše v glavnem pokrite s 
terasami. Zaradi močnega vp,liva islama in 
pomanjkanja gradbenega lesa je Souf edino 
pod,ročje v Sahari, kjer se prebivalcem za
radi solidnosti gradnje ni treba bati termi
tov. 
Osnovni gradbeni material s•oafitskih zidar
jev je gips (sadra). To čudovito naravno sru
rovino za gradnjo, ki hitro dobi ,zaželeno ob
liko, dobij,o kar na dnu svojih vrtov. 
Soafitski zidarji so pravi umetni<ki, saj ku
polo sezidajo brez običajnega lesenega okvi
!l'a. Delo pa izgleda takole. Mojster na sredo 
zemljišča za hišo zabije kol in nanj prive
že vrvico. Drugi konec vrvi si priveže okroig 
zapestja. Potem z roko razdeli in zgladi sadro, 
ki mu jo prLpravijo pomočniki. Tako zidar s 
spretnimi in hitrimi kretnjami oblikuje kru
polo. Sadra pa se zairadi visoke temperature 
in hitrega izhlarpevanja sproti suši in strjuje. 
Zadnja leta s·o gradnje hiš s k!Upolami vse več
ja redkost, saj tudi Soafti za gradnjo svojih 
hiš vse preveč uiporabljajo betonske kvadre, 

Detajl s tržnice v Ghardiji 

s katerimi lahko zidajo tudi večje zgradbe. 
Sicer pa so se kupole »koubbas« že v prejš
njih stoletjih začele umikati »,ghorfas« več
ji<m stavbam grajenim s tipičnimi souškimi 
oboki. 

Zivljenje Soafitov 

Soafiti, araibizirani Berberi, ki v glaVi!lem go·
vorijo jezik »:zenet«, so še posebno zanimivi 
zaradi občutljivosti in zelo mirnega tempe
ramenta. So precej religiozni, v biswu polni 
misticizma. Sicer pa je Soui razdeljen na šte
vilne verske Iočine. Značilno je, da ima vsa
ka sekta svojo »wuias«-koransko šolo in 
mošejo. V tem vročem okolju se kljub mir
nemu značaju prebivalcev verske strasti 
sprevržejo v nestrpnost in v ta:kih p,rimerih 
pride celo do krvavih spOll)adov. Taki spo!l'i 
pa so vse bolj stvar preteklosti, saj se alži!l'
ska revolucionarna oblast vse bolj utrjuje 
tudi v Sahari. 
Zaradi skope zemlje so v času llrancoske oku
!l)acije So·afiti hodili na delo oziroma odhajali 
s trebuhom za kruhom v tunizijsike rudnike. 
Zdaj jim tega ni več treba, saj je dela v 
oazah z naraščajočim transsaharskim prome
tom, z gradnjo naftovodov in plinovodov te!l' 
seveda z iskanjem nafte in plina vse več. Si
cer pa življ,enje še vedno teče skoraj tako 
kot pred stoletji. Pesek zasipa vrtove, datlje
ve palme pa še naprej rodijo datelje, po kate
rih so tako znani ti IQ-aj,i. 

Saharski detektivi 

Ko sem v El Ouedu, največji oazi v tem de-
1u Sahare, preverjal, če sem zaklenil vsa vra
ta a:vtOlffilobila, mi je prijazen domačin, s '.ka
terim sem se s.poznal pred nekaj urami, re
kel, da je mo,ja skrb odveč. 2ivljenje v oazah 
da je pošteno in on ne pomni, da bi kdaj 
kdo kaj ukradel. No, o tej prav »:pregovorni« 
poštenosti Soafitov sem potem še dosti sli
šal. Glavni vzrok za talko pošteno življenje 
v ,oazah je najprej treba po,Lslk:ati v dejst'VU, 
da skopo življenje sredi puščave ne prenese 
lenuhov in postopačev. če je včasih kljub tem 
strogim nepisanim zakonom kdo hotel uživa
ti sadove tujega dela, so ga kaznovali po ko·
ranu. ':Dorej s sekanjem prstov in r.ok. Seve
da pa je bilo treba take nepridiprave naj
prej izslediti. Za to pa so še po,sebno nekateri 
Soafiti zelo dobro izurjeni. Zanje je namreč 
011a,čilna sposobnost »branja znakov«. Ta mi
stična znanost temelji na izredni izostrenositi 
čuta za O!l)a:zJovanje okolice. Ti »saharski de
tektivi«, kot bi j,ih lahko tudi imenovali, lah-

ko že samo po premaknjenem kamnu v pe
slru ugotovijo, kdo ga je premaknil - človek 
ali žival. če je bil človek, dolo,čijo tudi, spol, 
starost in celo težo. To pa še ni vse. Povejo 
budi točen čas prehoda in ker se prebivalci 
oaz med sebaj v glavnem poznajo, povejo 
ce1o ime tatu. Torej ta izredna s,posobnost 
Soafitov tudi delno razlaga že omenjeno 
poštenost. Seveda pa ,zdaj zanjo skrbi tudi 
oblast s številnim policijskim aparatom, ki 
pa je v oazah sorazmerno veliko manjši kot 
v drugih krajih Alž1rdje. 

Zaročenke iz Guemarja 

Medtem lk:o s,o ženske v Alžiriji in še poseb
no v Sahari v glav-nem še vedno zakrite, in 
jih po določilih korana ne sme videti oko tu
jega moškega, 1pa lahko v oazah okrog El 
Oueda vidite povs·em odkrite ženske v 
spremstvu mladih fantov. Staro - brez dvo
ma berbersko - »guemarsko, lmket�ranje« so 
muslimanski puritanci, ki so v s,vobodnem 
obnašanju tamkajšnjih deklet videli očitno 
kršenje običajev islama, vztrajno preganjali. 
Kljub temu se je ohranilo do dandanašnjih 
dni v »ksourjih« (utrjenih vasicah) Guemair, 
Tazrout in Behima. »Ghorzat« mlada dekleta, 
vdove ali ločenke imajo tako pravico hoditi 
nezakrite v spremstvu mlajših moških iz nji
hovega plemena. Tako se sprehajajo tudi po 
najbolj oblj·udenih ulicah. Ob muslimanskih 
praznikih, ki jih kljub očitni kršitvi korana, 
redno praznujejo, pa so jim na nekaterih 
zasebnih vrtovih dovoljene celo nekatere igre, 
kar si seveda druge muslimanske žene niti v 
sanjah ne morejo predstavljati. Takšna svo
boda je v dež·elah islama res izjemna. Za!lli.
mivo, pa je, da ,so zaroke in tudi poroke, te 
jim sko·raj vedno sledijo, .kljub navidezni ra
:z;uzdanos,ti bolj trdne kot med drugimi, bolj 
ortodoksnimi muslimani. 

Preproge iz Soufa 

Preproge iz dolge ovčje volne, ki j,i je prime
šana kamelja dlaka, so značilne barve. De
bele soufak.e preproge spominjajo na pesek 
in sipine, iki obkrožajo oaze. Tako so zanje 
značilne tri barve: siva, sajasta in temno 
rjava. Dekorativni elementi, ki jih krasijo, 
so križi El Oueda iin Guemarja ali pa stilizi
rane cvetlice. V El Ouedu je tudi stalna rarz:
srtava preprog, ki si jo lahko obiskorvalci ogle
dajo vs,ak dan, seveda pa lahko umetnine so
afitskih žena tudi kupite. Zaradi veliko ur 
mčnega dela in ker tujci v oazo ne pridejo 
kar vsak dan, pa so cene za turiste kar p.re
cej zasoljene. 

El Oued 

Gospodarsko središ'Če Sioufa je El Orued, eno 
najbolj nenavadnih mest v Sahari. Grajeno v 
neznani dobi, je to nizko mesto, iki se zdi kot 
otoček življenja v sterilni osamljenosti pe
š.fonih sipin velikega vzhodnega Erga. Graje
no i,z tn.1Cinega materiala, z nizkimi hišami, 
pokritimi z majhnimi kiupolami, med kate
rimi se vijejo ozke tihe ulice, je eno najbolj 
origina1nih saha:rskih mest. Seveda se tudi El 
Oued v zadnjih letih ni mogel upreti razvo
ju alži11&ke države, ki je še posebno v zdaj
šnjem tretjem planskem obdobju namenila 
velika sredstva tudi za razvoj saharskih na
selij. Tako sn rp!red kratkim skozi središče 
mesta s1peljali široko dvosmerno avenijo, po 
!kateri pa se za zdaj zapelje od časa do časa 
kakšen nabito· poln ta:ksi, ali pa priropo,ta te,ž
lm naložen tovornjak. Nekdaj za to oazo tako 
iZnačilen mir pa moti močan hruip dizelskih 
agregatov, s katerim ,so morali meščani pla
čati davek elektrifika,ciji mesta. Napeljati 
elektriko iz alžirskih gora, kjer s·o velike 
elektrarne, čez stotine kilometrov puščave le 
za nekaj tisoč prebivalcev bi bilo pač pre
drago. 

Arabska gostoljubnost 

Ko sem sredi dopoldneva ,pripeljal v to ne
navadno mesto, je bilo kot izumrlo. še celo 
dizelski agregati so takrat utihnili. Ker je 
bila tistega avgustovskega dne raVlllo nede-
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lj,a, je bila v celem mestu odprta samo ena 
kavarna. V njej sva s prijateljem, s katerim 
sva se lansko poletje potepala po v.roči Saha
ri, spoznala tri mlajše zelo prrija:zme domači
ne, ki so nama o kraju in načinu življenja v 
tem delu Sahare povedali ve1iko zarumivega. 
Zal zaradi ,poti, ki je bila še pred nama ni
sva mogla sprejeti povabila, naj bova njihova 
go,sta. Arabsko gostoljubnost, ki je v vseh 
francosko arabskih turističnih vodičih na ipr
vem mestu in je v oazah še posebno razvita, 
pa sva vseeno okillsila. Najini prijatelji iz El 
Oueda, ,so, ker so bile vse restawacije zapr
te, z nama delili ,skromno kosilo,. Poleg tega 
pa sploh niso hoteli slišati, da bi midva pla
čala zapitek. Kljub bežnemu sireča.njru sva že 
takoj na začetku poti po Sahari sporz:nala, da 
gostoljubnost Arabcev ni iz trte izvita. 

Touggourt - najbolj obiskana obalci 

Od El Oueda do Toruggourta je petindevetde
set kilometrov. S saharskim taksijem pa se 
iz kraja v kraj :pripeljete še .prej kot v eni 
uri. �ot vse saharske ceste je tudi ta rav
na in prekrita z lepo asfaltno prepro,go. Le 
na nekaterih odsekih, na te :pa vas opozorijo 
posebni znaki, je treba paziti zaradi peska, 
ki ga na cestišče nanaša veter, ki v rprušfavi ni
koli popolnoma ne pojenja. Touggourt je ena 
najbolj severnih in zato tudi najbolj obiska
nih oaz v tem delu Sahare. Leži na dnu va
dijev Rhir in Irharrhar na nadmm:ski višLni 
komaj 70 m. Mesto je sestavljeno iz popolno
ma različnih četrti. Na severu ob cesti proti 
Biskri je moderni del mesta. Močno se čuti 
vpliv več kot stoletne francoske kolonialne 
oblasti. Na .zahodu .je mesto gn:aj,eno· ko1t 
»ksar«, utrjeno naselje, na jugu je vas Nezla, 
na vzhodu pa je ksar Sidi-Bou-Aziz. 
Ker Tou�ourt leži že skoraj na robu Saha
re oziroma je glede na druge oaze razmeToma 
blizu alžirskega priobalnega pasa, je v tej 
zeleni oazi še posebno vzcvetel turizem. Zato 
ni nobeno naključje, da ima razmeroma 
majhno mesto kar nekaj hotelov. Nekateri so 
tradicionalni arabski, lahlm pa obedujete in 
prespite tudi v klimatiziranem hotelu. Seve
da pa se čez dan, ko se živo srebro povzpne 
tudi čez 45 °C, lahko hladite v bazenu scr:edi 
s palmami zasajenega hotelskega wta. 

Spomenik prvi avtomobilski ekspediciji 
čez Saharo 

Sredi velikega modernega tr,ga v modernem 
evropsko grajenem delu mesta je velik trg, 
na katerem je spomenik, ki označuje mesto, 
odkoder je krenila čez Saharo prva a:vtomo
bilska ekspedicija. Karavana citroenovih vo
zil, ki so bila za težko pot posebno ;prirejena, 
je čez Ouarglo, Taman.rasset prispela do Bou
rema Ln je bila za tisite čase in takratno 
stopnjo razvoja avtomobilske industrije res 
velik uspeh. Citroen, ki si je s to ekispedi
cijo pridobil primat tudi na celem seve['no
afriškem avtomobilskem trgu, je moral vo
dilno mesto v zadnjih desetletjih prepustiti 
Peugeotu, ki je v Severni Afriki tudi zdaj 
najbolj razširjeno V'Ozilo. 

Skupni vrt 

če se prirpelj ete iz El Oueda, vas že nekaj 
kilometrov pred Touggourtom z obeh siirani 
ceste pozdravijo palme. Po tem velikem pal
movem gaju, prepreženem s številnimi nama
kalnimi kanali, slovi mesto daleč naokro,g, 
saj je eden največjih v Sahari. Poleg te,ga 
ipa je slruipna last vseh prebivalcev Torug
gourta. Pod palmami raste sadno drevje vseh 
vrst, lepo uspeva tudi zelenjava. Meščanom 
pa pa1mov gaj služi tudi kot prijetno sipre
haj-ališče, ,sredi katerega se lahko olmpajo v 
čudovitem bazenu. 
Obilica vode, ki ;pa zaradi magnezijevih pri
mesi ni pitna, je v tej oazi omogo-čila živ
ljenje, ki že_ ni več tipično za Saharo. Sicer 
pa Je tako kot na vsakem o·tokiu, tudi v sle
herni oazi sredi širnega peščenega oceana 
življenje močno raznoliko. 

Prehodnjič: M'Zab - dežela Mozabitov. 
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Na razširjenem sestanku uredniškega odbora 
v TOZD Usnje-plast smo se med drugim 
dogovorili: 
- s predstavniki družbenopolitičnih organi
zacij in samoupravnih organov, ki so bili 
upravičeno odsotni, se bodo dogovorili za 
porazdelitev nalog, odkrivanje potencialnih 
kandidatov za pisanje, 
- angažirali bodo tudi delavce v dislociranih 
delovnih enotah, tako da bo v glasilu čimveč 
vsakodnevnih življenjskih dogodkov, 
- do vsakega 20. v mesecu bodo zbrali zabe
ležke iz vseh aktualnih dogodkov v TOZD in 
bližnjem okolju 

Ker za izvoz ni povpraševanja, je moral 
končati v Hribskem potoku 

Fotoreportaža 

Naš znani upokojenec »KRAGULJ« je dobro 
opremljen z zimsko mehanizacijo, zato ga še 

tako debela snežnci odeja ne more presenetiti 



.. 

Cankarjev spomenik je prekrila debela snežna 
odeja 

Ce »konjem« spodrsava . . .  

Ciščenje snega je bilo potrebno tudi nci strehi 
šole Ivana Cankarja 

Fotoreportaža 

V Bercetovi dolini so v okviru Notranjske lige 
(teki in skoki) tekmovali cicibani, pionirji in 
mladinci, med njimi tudi precej Vrhničanov, 
ki so dokazali, da bi se lahko enakovredno 
kosali z drugimi, seveda če bi organizirano in 
sistematično trenirali 

V teku je uspešno tekmovala cicibanka iz 
Predmeje 

Tudi BO-metrska skakalnica v Žiberšah pri 
Logatcu je oživela. Prek nje so poleteli 
pogumni fantje za naslov prvaka SRS za 
leto 1976. Med njimi je bil tudi naš delavec 
Vinko Merlak iz Rovt 
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Na pustno nedeljo je Ulovka še bolj oživela. 
Tale »gospa« je dobro smučala, pa čeprav je 
uporabljala precej nenavadne palice 
(foto: Dore) 

Kavboj je uspešno zamenjal konja za smuči 
(foto: Dore) 
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Foto reportaža 

Po naporni vožnji so si tudi maškare zaželele 
počitka ob spremljavi tekočine »Union« 
(foto: Dore) 

Ob spremljavi domačih melodij je bila 
maškerada na smučeh še bolj vesela 
(foto: Dore) 
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Predelava 
�vinjskih kož 
na Madžarskem 
Ta članek je bil objavljen v madžarskem 
strokovnem časopisu Bor es Ciipotecnika XXV, 
162, 1975 in n am ga je predvidenega ie: 
madžarščine posredoval ing. Dudaš Arpad iiz 
Novega s,ada, kateremu se ob tej priliki za
hvaljujem za sode1ovanje. 
Odnos med domačimi iin uvo�enimi kožami, 
predelanimi na Madfa11skem, leta 1974, je 
bil takle: 

Vrste 
surovih domače 
kož domače uvožene V O/o 

goveje 14.100 t 28.600 t 32,0 

svdnjske 15.300 t 100,0 

wčje 3.400,kom. 912.000 kom. 0,3 

Svtnj1ske :k;ože so najpomembnejša domača 
usnjarnka swovina. Naslednja tabela prika-
zuje količine, oclkuipljene po letih: 

količine količine 
Leto v tonah leto v tonah 

1965 8.500 1970 8.900 

1966 7.700 1971 12.300 

1967 7.300 1972 14.000 

1968 9.600 1973 13.500 

1969 9.400 1974 15.300 

V začetku tega desetletja so zaradi vedno 
večjih količin svinjskih surovih kož postale 
usnjarske kapacitete premajhne. Ta problem 
so uspešno rešili, tako da so: 
l. skrajšali čas luženja svinjskih kiož ;i 8 
do 10 dni na 3 do 4 dni, 
2. preuredili usnjarne za podplatno usnje, ki 
ni šlo dobro v prodajo, za, !Predelavo svinj
skih lmž 
3. zamenjali stare in počasne stroje z viso
k,oiproduktivni,mi novimi stroji. 
Izvoz svinjskega usnja in izdelkov je v stal
nem porastu, kar je ,raz.vidno Iz nasledinde ta
bele: 

Leto vrednost izvoza v dolarjih 

1969 1,033.000 

1970 2,248.000 

1971 3,800.000 

1972 5,224.000 

1973 5,524.000 

1974 4,830.000 

Zmanjšanje vrednosti izivoza v letu 1974 v 
primerjavi z letom 1973 si razlagiajo s tem, 
da je taikrat v modi ,pričela prevladovati napa 
oz. se je zmanjš•alo povpraševanje po svinj
skem velurju. Ta situacija se je spremenila 
leta 1975, in to v foorist velurja, de1no zaradi 
razširitve tržišča, delno pa e:aradi izboljšane 
kivalitete. Izivoz v letu 1975 je bil večji kot 
leta 1973, vendar še ni točnih poda,t,kov. 

V skupni količini izdelanega S'Vinjskega usnja 
je bilo leta 1974 izdelano: 

svinjskega rokavičarskega usnja 22 O/o 

svinjskega oblačilnega usnja 60 O/o 

svinjskega obutvenega usnja 18 0/o 

Sprejet je bH sklep, da se mora v bodoče po
večati koLi.čina S1Uroviih svinjskflh kož, pri 
usnju pa predvsem svinjsko obutveno zgor
nje usnje, vendar ne na škodo ostalih v:rst 
svinjskega usnja, aimpak da bi se zmanjšal 
uvoz govejih kož. Ce vzamemo v obzir, da se 
za uvozno govejo kožo plača približno 0,70 
dolarja za kg, pomeni to, da da država za 
vsak meter govejega usnja 4,20 dolarja de
viznih sredstev. Zato bi vsak meter več ie:de
lanega z.gornjega svinjs,kega usnja pomenil 
(Pct'ihranek 4,20 dolarjev. Pričeli so že izvajati 
enotne načrte, da bi do konca tega desetletja 
naredili letno 4 mil. pa,rov obutve iiiz svinj
skega usnja. 
Osnova za realizacijo tega ipl'ograma je do
mača sur,ovinska baza, kier trenutno odirajo 
le 60 O/o zaklanih svinj. 
Tehnološke tehnične probleme :pa iwpešno re
šujeta Inštitut za usnje, umetno usnje in obu
tev v Budimpešti in institucija, ·zadolžena za 
oplemenjevanje obstoječih &vinjskiih pasem 
in izboljšavo svinjerej,e. 

VIR: I. Vernes, Ferete K. 

Smešnice 

NAAPRILITI 

- Veš, da me je hotela žena. že 22. naa,pri
liti? 
- Kaj pa je rekla? 
- Da nima več denarja. 

TOCNO PO NAVODILU 

- Kadair imam na sebi nov plašč, me moj 
Francelj še Olbjeti noče. 
- Da ga ne bi z.mečkal? 
- Ne, ker piše na notranj,i strand plašča: 
»Pazite, da ne bo �ostavljen vročini.« 

ČE IMA MOZ PREVEC PAMETNO ZENO 

Ljubosumen mož plane v sobo in zakriči: 
» Vs·e vem, 'Vse vem!« 
Zena popolnoma mirno: »Stavim glavo, da 
ne veš prav v:sega!« 
»Kaj, zdaj boš pa še lagala!« 
»No, pa povej, kdaj je bil roden Aiishilos!?!« 

PONOS 

Turist: »Je ta voda dobra ,za ribe?« 
Domačin: »Pa še kaikio! Nihče jih ne more 
prepričati, da bi jo zaipu,stile.« 

SODELOVANJE 

- Si čital članek »2ldria.vnik in pac,ient naj 
sodelujeta?« 
- Pri meni to že deliuje. On mi dajf injek
cije, jaz 1Pa tulim. 

ŠARMANTNA ZENA 

- Moj mož me ljubi zairaidi moj1h oči, mojih 
las, mojega glasu, moje postave in mojih nog. 
- Zaradi česa pa vi ljubite njega? 
- Zaradi njegovega izrednega smisla za le-
poto. 

KUHARSKI PODUK NA TRGU 

- Maimca, !molk časa ,pa mora vreti tale fi
žol? 
- Tolk časa, da bo lruhan in nič :več. 

BREZ DVIGALA 

- Greste v hribe, tovariš alpinist? 
- Ne, v petnajsto nadstropje, ker je lift po-
marjen. 

INSPIRACIJA 

- Tvoj mož mora biti ze1o muzikalen. 
Opoldne ga večkrat ·slišim, ·ko žvižga »Mlado 
ljubezen« iz Traviate. 
- Zvižga jo že, žviž.ga, misli pa si: »Mlada 
govedina, kako si ti oudežna.« 

SPREMEMBA 

- Cudno, da nič ·več ne kiriti:ZJiraš domače 
prehrane? 
- Mar bi jo ti, če bi ti žena ušla in bi si 
moral sam kuhati? 

ZADNJI KRIK 

- Poskusite to večerno oblek!o; to je zadnji 
kirik mode. 
- Zares je lepa, toda boj,im se. 
- Cesa? 
- Zadnjega krika mojega moža. 

ZVESTOBA 

- Pa mi boš zvesta, vse dokler se ne bom 
vrnil? 
- Seveda, seveda, amip,ak kmailu pridi. 

SRECNA MACKA 

- Oče! reče sin. Velika črna mačka se na
haja v obednici. 
- Naj bo, nič ne skrbi, sinček - reče oče 
zaspano - črne mačke ·so srečne. 
- Ta je še posebno, !ravno seda1 je po1edla 
tvojo večerjo. 

ČAS ZA SPANJE 

Ko so se na telev;izij,skem E!:kralJlJu pojavile go
le plesalke, se oče obrine k svojemu deset
letnemu sinčku in ;pravi: 
- Pojdi, čas je, da gireš spat. V:idiš, tistele 
tete so ,se že slekle. 

MOCNA VOLJA 

Zena je z možem oibiskala zdraivnika: 
- Tovarišica, vaš mož lahko ozdravi, samo 
če preneha s kajenjem. 
- Prenehal bo, - reče ocl!ločno žena. 
- To ne bo taiko lahko. Kajti za to je po-
trebna močna volja. 
- Le brez skrbi, toval1iš doktor, jaz imam 
močno voljo. 

C.M 

SPREHOD 

Prvi: »Pa psa si kupil! Cernu ti pa bo?« 
Drugi: »To je edina možnost, da me žena pusti 
samega na sprehod.« 

M. C. 
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Brez besed 

Brez besed 

Bi·ez besed 
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Trnovski 

maraton 
športno politična 
manifestacija 
Letošnji Trnovski maraton je že tretji po 
vrsti, sovpada s časom

_, 
ko smo pr.oslavm 30 

let uspešnega razvoja socialistične samo
upravne Jugoslavije. Ta maraton bi lahko 
imenovali sklepno dejanje pomembnih pro
slav preteklega jubilejnega leta, zato je bilo 
v Crnem v1·hu dne 29. februarja �e bolj slo
vesno in z neprimerno večjo množičnostjo 
kot na predhodnih dveh .maratonih. 
In kaj 1pravzapt1,av ipredstavlja smučarsk,i ma
raton? 
V Skandinaviji in Švici so že pred leti pri
šli do SJ.)Oznanja, da je tl'eba nud.1ti človeku, 
ki živi in dela v modernem svetu, nekaj špor
ta in razvedrila za zdravje in dobro ,počutje. 
Začeli so -organizirati smučarske teke, pri ka
tel'ih ne sodelujejo le vrhunski smučarji, am
pak predvsem smučarji, tekači, kl gojijo ta 
šport zaradi rekreacije. Take prireditve so 
postale zelo popula1:ne in so pritegnile izred
no veliko ljudi. 
Ker je smučarsk:i tek pri nas premalo a:azvit, 
čeprav sodi med bazične športe, ld so izred
nega pomena za telesno vzgojo, zd,ravje in 

rek:l'eacijo, smo tudi pri nas, po zglecbu Skan
dinavcev in Svicarjev, začeli prh·ejati ma
soven smučal'ski tek pod tmenoon »Trnovski 
maraton«. Pt'ireditev je vsako leto v Cmem 
vi·hu ,nad Idrijo. Tekaška steza poteka po 
poteh, kjer so med NOB hodile slavne enote 
IX. ko11pusa. Zato je prireditev kot nala6č za 
oživljanje spominov ,na NOB in za prenaša· 
n,je tracLiclj revolucije na mladi rod; hkrati 
pa odlična aikcija, ki gotovo pripomore k 
večji delov,ni In obrambni sposobnosti delov
nih ljudi. 
V soglasj1u s Smučai·sko zvez-o SRS je postal 
Trnovski ma,raton tradicionalen. Cm! vrh z 
okolico nudi izredno ugodne pogoje za taI,o 
množično akcijo. K.raj je lahko dostoipen, po 
črnovrški planoti pa je mogoče i2Jpeliati te· 
kaško stezo, ki je ,pr1merna za tekače obeh 
spolov, za stare in mla,de ter za �ortne in 

rekreati,111ne smučarje tekače. 
Letošnjega Tmovsl{ega maratona se je ude
ležilo več kot 1300 teik.movalcev. Proga je bila 
deljena na mali maraton - 21 km in veliki 
maraton - 42 km. Na maratotllll j,e bil-0 po· 
leg posameznega tudi družinsko tekmO'Vanje 
(najmanj 3 člani družine). 
Tudi sam sem se odločil, da se udeležim III. 
Trnovskega maratona. Nekaj dni pred tek
movanjem sem se tekaško opremil Jn pričel 
z »lažjim« nabh,a.njem kilometr-ov. Začetek 
ni bil kdove J;,aj obetaiven, saj se je bilo tre
ba prvo naučiti hoditi na ozildh m lahkih 
tekaških smučeh. 
In tako sem se v lepem sončnem jut11u (if1ašel 
v Crnem vrhu med pisano, številno množico 
tekmovalcev. Cept·av je bila pustna nedelja 
in nas je bilo veliko, ki smo btli na »pri,pra
vah« v veseli maškaradni noši, nismo obupali 
že na stairtu, kjer na srečo ni bilo 11d0'1)'ing« 
konta,ole In testa SiPola. K olega me je pred 
startom posn�l ,na objektiv fotoapa,rata, da 
bi kasneje lahko sam sebe [l'liimetjal, kolikšne 
spremembe na »fasadi« bodo na cilju, če bom 
seveda toliko daleč pri!ll)el. 

S,tarter nas je p,ostrojil tako, da oo v ospredju 
bili ?ID8111,i in kategorizirani telanovalci in tek
movalci za vel,tki mavaton. Zadaj 1Pa smo se 
p,ostrojili »mali«. šele med samim tekom ml 
je bilo jasno, zakaj je takšno ,pOIStrojavanje 
resnično potrebno. Zakaj? Zato, ker nas bi 
lahko (avtzajderjc) vutin.Lrani tek,movalcl 
»povo2:ill«, ker tekaške smuči romajo zavor. 
Pred znakom za ,start smo se ogreli In v prosto-
11u, ki je bil ograjen z vrvico, smo· verjetno 
izgledali v vsej svoji namlrnostl in pričako
vanju kot živina, k;i čaka v sta,ji, da jo goSfPO· 
da'l" spusti ,na ;pašo. 



, Po startnem znaku se je »mravljišče« 
tekmovalcev pognalo naprej 

Strel generaLpolkovintka Franca Tav,čar
ja-Roka, je sproiil plaz ineučia:kane mnoz1ce. 
Tisti, iki so kot »favoriti« silili v osfl)['edje, 
so takoj okusili, da ni najbolje biti v prvih 
V1rsrtah, ker ni bilo iprometniko,v. Nekater-i so 
hoteli hoditi kar po drugih smučeh, združe
vali so svoje palice z drugimi irn se v gneči 
tudi telesno dotikovali. Videl sem, da takšno 
združevanje dela in sredstev po•vzroča hudo 

,. kri in seveda tudi lomljenje »osnovndh« sred
stev, kljrub temu, da je bilo na startu p["emo
ženje razdeljeno na nosilce tekmovalnih na
log. Sam in še nekaj drugih smo iz.brali dru
gačno taktiko. Začeli smo ,popolnoma v ozad
ju, talm da niti televizij,ska kamera ni segla 
do ,nas, v upanju, da bodo prednamci »zaku
hali« in j.im bomo kasneje dali na vpogled 
naš hrbtni izgled. 
Ze rpo prvih kilometrih sem ,uvidel, da ne bo 
kaj preveč tistih, ki bodo vohali naše izpušne 
p,Hine. Kolona se je na hitro raztegnila in pro-

·., stora je bilo dovolj za pozadiino. Nekje po 5. 
kilometru me je dohitela d11užina, in to mla
dositna mamica dir1 dva še ne 10-letna otroka. 
Ko sem hotel V[>rašati mamico, kam se jim 
tako mudi, saj je vendar nedelja, so mi že 
i,zgtnili i!zpired ob:zorja. Sončni žarki so pri
č-eli opravljati svoje poslanstvo. Tudi metli
ška črnina je pričela .siliti na dan v obliiki 
znoja, kar je dokazovalo, da v Metliki ni 
voda samo za ,pomivanje in ,pranje avtomobi
lov. P<rehod iz suhega na .poV1Sem moker sneg 

• je bil več kot poraz.en. Ker nisem strok101vnjak 
za mazanje, sem se ij)ošteno zamazal. Kamoir 
Mtro je bil majhen v:zpon, nisem mogel po
šteno vleči koraka, ker so smuči dl'seie na
zaj, kot da bi hodil rpo zamrznjenem Cerkni
škem jezeru. Nekdo, ki se je prav taiko zam'.:l.
zal, je predlagal, da se obrnemo in pos'klušamo 
teči »rikverc«. Morda je imel prav, žal n�smo 
poskušali. Nekje pri 15. kilometru sem se 
mocal pošteno boriti sam s seboj, skoraj tako, 
kot včasih pregova,rjam sina, da naj vendade 
napiše domačo nalogo. Nuditelji prve pomoči 

• na progi so bili založeni le s tOII)lim čajem 
in 1pomarančami, tudi 2;dravniki nh,o imeli 
injekcij vinj,aka in (Primernega raz,kužila. Se 
zlasti hudo je bilo, ker proga ni potekala mi
mo nobene »o•štMije«, <kot da so se organiza
tocj,i bali, da nas bi več našlo cilj za š·ankom 
in ne bi zadeve vzeli tako hudo resno. In še 
huje, nekaj predstavnic nežnega spola me je 
prehitelo kot za stavo. Ohrabrujoča zade,va, 
dokler so prepotene oči sledile za njihovo va
lujočo zadnjo platj,o. Toda le za krate<k čas, 

kajti njihove .stimulacije so že bili deležni 
naši predna,mci. Ze sem hotel odnehati. Toda 
zakaj? Leto žensk se vendar še ni izteklo! 
In ker pravimo, da imajo ženske prednoot, 
zaka,j jo ne bi smele imeti tudi na smučar
skem marato,n,u. In tako sem jo betežno od
kuril naprej. Bolj kot tekel sem vlekel smuči 
kot pretepen pes i:n na tiho preklinjal mazal
ni klister, proiz,vod »TOKO« iz Domžal, ke[" 
ga nisem pravilno porazdelil na smučeh. Med 
Ldrij1skim logom in Zadlogom sem doživljal 
»fato morgano«. Videl sem se, kako plavam 
v zorilnem bazenu »Union« piva. Nisem po
vsem siguren, morda je bilo »La,ško« ali »Ta
li:s«. Kmalu po -15. kHometru me je že p1rehi
tel kasnejši zmagovalec velikega maratona 
Filip Kalan, ki je vozu že drugi kro,g, in to 
s takšno hitmstjo, kot bi se bal zamuditi 
olimpijske igre, čeprav se je njego,v nerpo
sreden konikurent Jelenc bolj miroljubno 
»sončil« v njegovem ozadju. 
Ze proti konou Zadloga sem dohitel že prilet
nega nekdanjega partiz,ana, ki je g,oivoril ,sam 
s seboj in se svojstveno bodril. »Ne bom od
nehal, ne, čeprav je sin dejal, da nisem pri 
ta pravi, in tudi Tavčar mi je na startu dejal, 
da ne bom zdržal. Zdržal bom!« Očka, tudi 
j1az bom zdržal, pa čep.rav sem že skoraj »za
ribal«. Mučiva se naprej, sonce neuJSmiljeno 
pospešuje segrevanje, čeprav je že lastno 
proi2Jvedena energija tolikšna, da bi lahko 
ogreval vsaj prostor:nino solidarnostnega sta
novanja. Odrešilna tabla, še 2 km do cilja. 
Naš upokojenec, nekdanji vratar Ergaver, 
oparuje tekmovalce pri svoji hiši. Ko· ma za
gledam, spustim od sebe še nekaj glasu po
dobrega: »Gustelj ... nekaj za piti!« »Po::ailo.d 
takoj dobiš!!« Ln že odhiti v hišo, jaz pa se
veda naprej, ker se mi noge sploh ustaviti 
niso hotele. Upam, da mi Gus,telj ni zameril, 
saj je verj,etno lahko pijačo oddal drugemu 
prepotrebnežu. Zadnji kilometer, mimo stav
be, v katero sem pred leti hodil v nižjo gim
nazijo, in še zlasti mimo črnovrškega pokopa
lišča je bila re,snično neskončno dolga pot v 
»večnost«. Ko sem bil z misli!rni., zlasti pa s 
preostalo energijo bolj na pokopališču kot na 
oilj'u, me je ,prebudil Frenk, ki me je p-riča
koval s fotoaiparatom. Ne vem al� je bil nje
gov gromski nasmeh rezultat šolkiranos.ti, ker 
sem se sploh toliko daleč »priplazil« ali res
nične navdušenosti, da vidi v S•\"Ojem doma
čem kraju še živega člana delo•vne skupnosti 
IUV na tekaških dilah. V »brzini« sem mu 
poziral z iztegnjenim jezikom kot stekel pes, 
ki mu pojenjujej,o življenjske sile. 
Ti'li:: pred ciljem sem zagledal hotel »BOR«, 
ki mi do tega trenutka še niko.J.i ni tako leipo 

Mimo pokopališča - cilju naproti 

izgledal. Ziakaj, lahko uganete sami. Cilj 
spominski bilten, prigarana značka in še zad
nja štampiljka na hrbtno stran sta,rtne šte·
vilke, kot na meso v klavnici .piredno gre v 
prodajo. 
Matejin soprog me ujame v fotoaparat in še 
to mi pove, da je prišla Mateja precej pred 
mano na cilj. Toda tudi ta novica me ni spra
vila na kolena. Saj imajo tudi ženske vendar
le pravico kdaj ,pa kdaj moške »nabrisati«. In 
kar je bilo v tistem trenutku najle,)1še in 
najvažnejše, »fatamorgana« Union pivo je bi
lo že skoraj na dosegu. 
Končni rooultat priprav in sam maraton sta 
z.manjšala mojo težo za ca. 5 kg, pa čeprav je 
bila moja hitrost na cilju precej manjša od 
večkrat kritiziranega Krpana, k,i vozi na re
laciji Vrhnika-Ljubljana. 
Sodelavci, predvsem tisti, ki ilmate tefave z 
odvečnimi kilogrami in se ne morete odreči 
kuLinarič:nim dobrotam, nabavite si tekaško 
opremo in pričnite redno vaditi. Tek ni pre
več nevaren za Lomljenje nog irn pre:re:s mož
ganov, čeprav je pri teku bolj,e teči kot mi
sliti. 
Tek pa je ne nazadnje dobrodošel tudi za 
»[Pirofesionalne« di:skutante, kajtd pri njem 
spoznaš, kako neskončno dolgo je ponavlja
nje tistega, kar se da po svoji vsebini na 
kratko narediti. 
Naslednje leto na S1Videnje na IV. Tonovskem 
maratonu! 

P.P. 
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Smučarski 
skoki 
na 80-metrski 
skakalnici 
v Žibršah 
V organizaciji SKK Logatec je bilo v nedeljo, 
dne 8. 2. 1976, meddruštveno tekmovanje v 
smučarskih skokih na 80 m skakalnici v Zibr
šah. 
Tekmovalo je 22 mladincev in 23 članov. 

Doseženi rezultati: 

Mladinci: 

l. Zeljnik Janez 
SK »Triglav« - Kranj 

2. Velikonja Stanko 
SK »ČAVEN« -
Predmeja 

3. Anželj Mišo 
SK »ILIRIJA« -
Ljubljana 

Clani: 

l. Mlakar Marko 
SSK Logatec 

2. Pudgar Danilo 
SK črna 

3. Blaznik Vojko 
SK »ILIRIJA« 

Ekipno: 

točk 

207,9 (69,5; 70 m) 

198,2 (67; 66 m) 

197,3 (65; 65 m) 

točk 

224,0 (75; 74 m) 

222,5 (74,5; 72 m) 

214,9 (69,5; 70 m) 

2. SSK LOGATEC - I 1151,2 točk 

3. SK »TRIGLAV« - Kranj 1141,0 točk 

Tekmovanje je zelo dobro uspelo, kljub temu 
da že dve leti na tej logaški »velikanlct« ni bilo 
tekmovanja zaradi muhastih zim. Precejšnje 
število gledalcev dokazuje, da ta športna zvrst 
postaja čedalje bolj priljubljena na notranj
skem področju. 

P. P. 

Športna 
aktivnost 
v TUŠ 
Streljanje: 

V februarju smo orga,niziiraili sindik:alno pr
venstvo v streljanju z zračno puško. Najbolj
ši, tisti, ki so izpolnili normo, so nato sode
lovali na oibčinskem pwenstvu za »·zlato pu
ščico« v Velenju. 
Na izbknem tekmovanju za občinsko prve.'1-
stvo so dosegli normo: 

Franjo :Zučkio 266 krogov 

Breda Leskošek 25·2, kirogov 

Jože Vertot 246 krogov 

Rudi Zager 245 Im-ogov 

:Zaiiko Rebič 240 kirogov 

Rezultati, doseženi na občinskem prvenstvu, 
so bili boljši, vendar je bilo za vse ,premalo 
zadetkov v črno, da bi se lahko še kdo, poleg 
žučka, .plasiral na r€!I)Ubliško prvenstvo v 
Murski Soboti. 

Rezultati: 

l. SK »ILIRIJA I« - Ljubljana 1217,6 točk l. Franjo Zučko 538 Jm-ogo;v 
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Franjo Zučko, naš najuspešnejši strelec med 
pripravo za tekmovanje 

12. Breda Leskiošek 508 krogov 

21. RJUdi Zager 490 forogov, 

od skiUJpno 30 tekmovalcev. 

Šah: 

Navdrušenci šaha orgaruz1rajo v TUŠ l·edne 
mesečne turn�rje v šahu. V marcu meseC'U je 
pomerilo moči 10 šahistov, članov našega 
si.ndi'karta. Doseženi so biH reiz;ultati: 

l. Mromir Cvjetič 7,5 točke 

2. Franc Berglez 7 točk 

Lazo Popržalll. 7 točk 

4. Božo V.ujiovič 6 točk 

5. Ivan Leskošek 5,5 točke 

6. Flranfo :Zučko 4,5 točke 

7. :Zarko Rebič 3 točke 

Dušan Vladič 3 točke 

Ljiubo J ovičkovtč 3 točke 

10. Nenad IHč brez točke. 

L. B. 

Ker je bilo veliko ljubiteljev svežega zraka in 
snega je bilo na parkirišču potrebno vzpo
stavljati red. To pa nekaj stane, zato ni čudno, 
da je moralo »KSP« Vrhnika s pobrano par
kirnino (kontrolnega listka si res nisem ogledal 
in zato ne vem, če je bil registriran uradni 
dokument) pokriti nastale stroške na sam dan 
tekmovanja in še drugi dan, toda samo do 
14. ure 



XXIV. 
Tradicionalno 
prvenstvo 

• • 

usnJarJev, 
čevljarjev 
• • 

1n gumarJev 
v veleslalomu 
na Zelenici 
Na Zelenici nad Tržičem smo se 13. marca 
us,njarji, čevljaTji in gumarji že štiriindvajsetič 
pomerili ,v veleslalomu. Ze tradicionalne pri
reditve so se udeležHi ,predstavni/ki Peka, 
Tria, Alpine, Save, Planike, Koteks-Tobusa, 
S1ovenj Gradca, Konusa, Kamnika, Poliksa 
ter Šoštanja in V,rhnike. Namen tekmovanja 
je, da se ga udeleži Nm več rpredstavnikov 
iz posameznega ,podjetja, da se tu srečamo 
predstavniki naše panoge in se ob tekmova
nju spoznavamo in zbliž,ujemo. Seveda ima 
poleg množičnosti še ;poseben pomen borba 
za najboljša mesta in lahko rečemo, da je 
budi letošnje tekmovanje bilo za.girizeno in 
ostro, kot da gre za najvišje naslo,ve v dr
žavi. Vsi tekmovalci smo bili razdeljeni v 
posamezne starostne skupine, temu primerno 
so bile priipravljene tudi .pa-oge. Za ženske 
in moške nad 35 let je bila proga krajša in 
manj zahtevna, medtem ko •so imeli vsi člani 
do 35 let precej daljšo in zahtevnejšo progo, 
kar še ,posebej velja za tiste, ki so imeli višje 
startne številke, saj so zaradi novozapadle.ga 
suhega snega morali voziti po dokaj globokih 
j,arkih. 
Pa poglejmo še rezultate najboljših in uvr
stitev vrhniških in šoštanj,skih tekmovalce1V: 

ženske v starosti nad 30 let (nastopilo 12 tek
movalk) 

Tudi tekmovalec iz TUŠ je srečno prismučal 
do cilja 

Skupina tekmovalcev iz Vrhnike po končani 
zimski usnjarjadi 

Na cilju - Janez Langenvalter 

l. Petrič Tamara, Ko-to, LjruJbljan,a 

2. Jerman Marjanca, Sava Kranj 

3. Štucin Helga, Trio, Toržič 

7. Govekar Nika, IUV, Vrhnika 

8. Krašovec Ivanka, IUV, Vrhnika 

čas 
min 

1.23.17 

1.26.79 

1.30.'.:3 

1.51.93 

1.56.59 

Zenske v starosti do 30 let (nastopilo 32 tek
movalk) 

l. Lavrič Irena, Peko Tržič 1.15.89 

2. Kramer Majda, Peko Trž1č 1.19.61 

3. Ce1.1kovnik Metka, Peko 'Ilržič 1.23.0•9 

8. Zupan Bina, IUV, Vrhnika 1.26.30 

23. Pitterle Inka, IUV, Vrhnika 1.50.29 

24. Leskovec Metka, IUV, Vrhnika 1.50.75 

Veterani v starosti nad 45 let (nastopilo 19 
tekmovalcev) 

l. Kališnik Janez, Peko Tržič 1.14.10 

2. Stanovnik Stane, Galant, Ljubljana 1.15.0'.l 

3. Perko Janez, Trio, Tržič 1.15.64 

12. Mole Lado, IUV, Vrhnika 1.31.24 

15. Krašovec Vinko, IUV, Vrhnika 1.49.16 

Moški v starosti od 35 do 45 let (nastopilo 46 
tekmovalcev) 

l. Močnik Štefan, Trio, Tržič 1.11.37 

2. Krašovec Andrej, IUV, Vrhnika 1.11.85 

3. Bajda Rudi, Kostroj, Sl. Konjice 1.11.87 

18. Valjavec Tine, IUV, Vrhnika 1.21.34 

43. Petkovšek Peter, IUV, Vrhnika 4.09.84 

Moški v starosti od 25 do 35 let (nastopilo 60 
tekmovalcev) 

l. Podobruk Rado, Alp1na Ziri 1.06.92 
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čas 
min 

2. Lepšina Bol'is, Kosbroj, Sl. Konjice 1.08.96 

3. Valenčič Andrej, Sa,va, Kranj 1.09.33 

9. Langenvalter Janez, IUV, Vrhnika 1.13.43 

13. Krašovec Franc, IUV, Vrhnika 1.16.01 

14. Ben<llna Janez, IUV, Vrhnika 1.16.10 

20. Leskovec Branko, IUV, Vrhnika 1.22.05 

31. Šumnik Matjaž, IUV, Soštanj 1.34.32 

32. Vouk Mu.tJa:t, IUV, SoštBnJ 1.34.46 

Mošld v starosti do 25 let (nastopilo 58 tekmo
valcev) 

l. Komac Franc, Trio, Tržič 1.04.60 

2. Primožič Anton, Peko, Tržič 1.05.85 

8. Meglič Jože, Peko, Tržič 1.05.9U 

16. Kržmanc Miran, IUV, Vrhnika 1.18.01 
-------

18. Govekar Miro, IUV, Vrhnika 1.18.53 

24. Margon Roman, IUV, Vrhnika 1.23.96 

26. Rudobreznik Jure, IUV, Soštanj 1.24.81 

33. KJamfer Mirko, lUV, Šoštanj 1.39.58 

84. Babič Vide, rov, Vrhnika. 1.40.11 

Ek ipn o 

Točk 

l. Peko, Tržič 50 

2. Sava, Kranj 40 

3. Trio, Tržič 39 

4. Ko-To, Ljubljana 3:i 

5. do G. IUV, Vrhnika 31 

5. do 6. Alpina, Ziri 31. 

Kot že rezultati kažejo, so tudi tokrat imeli 
največ uspeha predstavniki podjetij iz Tržiča 
in Gorenjske, ki so tudi že vsa leta med naj
boljšimi. Naše podjetje je tokrat sodelovalo 
z do sedaj najštevilnejšo ekipo. Posebno raz
veseljivo je, da smo uspeli pa.'ldobitl za tek
movanje veterane in starejše članice, ki so 
nam prinesle tudi nekaj pomembnih točk. 
Kot ekipa smo sicer od lani napredovali za 
pol mesta, seveda pa bi z malo več sreče kaj 
lahko bili budi tretji all celo drugi. Pohva
llmo lahko vse telwnovalke tn telonovalce, 
saj so se vsi špol'tno borlll ln tudi vsi prip�
ljall skoti oilj. tudi naš urednik Peter Pet
�ovšek, ki mu je letos šele druga tekmoval
na sezona na dllcah. 
za pl'ihodnje leto, ko bo 25. jubilejno tel<
movanje, bi se veljalo še posebej pripraviti 
in bi lahko ob pogojih, ki nam jih nudi žič
nica na Ulovki, tudi enkrat uspeli prebiti se 
proti vrhu. 
Vsi smučarji so se na predvečer tekmovanja 
pomerili tudi v kegljanju, kjer pa naši ekipi 
ni uspelo ponoviti laniskega us,peha, pa tudi 
konkurenca je bila precej močnejša 1n ekl4)e 
temeljiteje ,pripravljene. 

Rezultati kegljaškega tekmovanja: 

l. Peko I. eklipa 693 kegljel/ 

t. Peko III. ekipa 623 kegljev 
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3. Peko II. ekipa 608 kegljev 

9. IUV Vrhnika n. ekipa. 562 kegljev 
(Babič, Margon, Langenvalter) 

10. IUV Vrhnika III. ekipa 552 kegljev 
(Govekar, Krašovec, Mole) 

11. IUV Vrhnika I. ekipa 544 kegljev 
(Petkovšek, Benčina, l{ržmano) 

13. IUV Šoštanj I. ekipa 539 lcegUev 

Na ,foonou mo1·amo vsekakor pohvaliti orga
nizatorja - sindikalno podrnžnico Peko iz 
Tržiča, ki to tekmovanje stalno organizira v 
zadovoljstvo vseh nastopajočih, saj s,o tudi 
tokrat najboljši pl'ejeli lepe športne in p1·ak
tične nagrade. 
l{. A. 

Smučarska 
te k 111 o vanj a 
na Ulovki! 
Letošnje zimske razmere so za smučanje res 
zelo ugodne in kot zgleda se bo i.ima zavlek
la bolj kot kdaj koli doslej v pomladne me
sece. Tako je letos tudi Utovka z novimi žič
nicami končno prišla do veljave in pokazala 
svoje prave vrednosti. To potrjuje tudi velik 
obisk vseh vrst smučarjev od mladiih do naj
starejših, ki ob sobotah in nedeljah dobesed
no preplavijo smu�šče nad Vrhniko. Ob le
pem vremenu pa v po,poldainsikih u1·ah ob 
delavnikih ne man}ka smučarjev, k! si po 
delu žele sprostitve na svežem zt"alru. V ve
liltl meri se smučišč na Ulovki posluž,ujejo 
tudi šole iz vrhniške občine, kjer so že vse 
tudi organizirale šolo v naravi ter vrsto šol
skih ln občinskih tekmovanj za svoje učence, 
ki so ob letošnjih ugodnih snežnih raz.merah 
in novih pogojih smučanja ob žičnici šele do
bili pravo veselje do resnejše vadbe in tudi 
tekmovalnega smučanja. V takih razmerah 

Andrej Kra!fovec, Janez La.ngenvalter in Franc 
Krašovec so priborili I. mesto eleip na 
občinskem sindikalnem prvenstvu Vrhnike na 
uiovlci 

bo treba mladim ipo,s.vetJti resnično več dela 
in sredstev, tla jih čimveč pridobimo za t<J 
zdravo §porllno panogo, katet'<!. bodo ostali 
zvesti tudi v kasnejših letih. 
Da bi pož.ivlli smučanje tudi med <ielovnimf 
ljudmi v kolektivih, je TTKS V1·hn�ka orga. 
n�irala občinsko sindikalno tekmovanje v 
veleslalomu. Delovne organizacije so priJa· 
vile olCJ:og 60 ,svojih članov, vendar je zaradi 
zelo neugodnega hladnega vremena prišlo na 

stiart le okrog 40 najbolj navdušenih smu· 
čarjev i,z vdwiških delovnih kolektivov. Tek
movalike in tekmovalci so bili ra"7JPorejenl 
po starootnih grupah ,in so dosegli naslednje 
rezultate: 
Zenske do 30 let: 

l. Brenoič Marjana, Liko, B01,oivnica 
2. Zupan Bina, lUV Vrhnika 
3. Sirok Majda, IUV - lgrad 
4. Govekar Nika, IUV - Igrnd 
Zenske nacl 30 let: 
l. Grom Mateja, Osnovna šola J. Mraka 
MoiHci do 25 tet: 

l. Drašler Janez, Kmeiijska zada-uga 
2. Molek Janez, Liko Borovnica 
3. Jurišič šte..fan, Pa1.1ketarna Verd 
Mo§ki od 25 do 35 let: 
l. Langenvalter Janez, IUV Vrhndka 
2. Krašovec Franc, IUV Vrhnika 
3. Govekar Miro, IUV Vrhnika 
1. Leskovec Branko, tUV Vrhnika 
5. Ma,rgon Roman, IUV Vrhnika 
Mo§ld od 35 do 45 let: 

l. Krašovec Andrej, IUV Vrhnika 
t. Rijavec Elo, Osnovna šola I. Cankarja 
3. Peternel Alojz, Osnovna šola J. Miral,a 
Ekipa: 
l. IUV - Vrlmi!ka Langenvalter, l(rašovec F .. 
Krašovec A.) 
2. IUV - Vrhnika (Govekar. Leskovec. Mar
gon) 
3. LIKO - Borovnica (Brenčltč, Molele, Su
hadolnik) 
Najboljši posameznik-i so ,prejeli plakete In 
dLplome, najboljša eltdJpa pa velik ,polrnl v 
brajno la,st. Naši smučarji so se torej zelo 
dobro odrezali in želimo jim, da bi čim boljše 
rezultate dosegli tudi na bližnjih tekmah 
delavcev 1.119njarsko-predelovalne industrije 
na Zelenici. 
11.K. 

Priznanje za uspeli - Nika Govelwr tz Igrada 
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