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Seje111 v Parizu 
Mednarodni teden usnja - Semaiine du Coir -
v Parizu je, kot vemo, najpomembnejša in naj
bolj renomirana svetovna razstava usnja in 
usnjenih izdelkov ter ostalih dejavnosti, ki so 
vezane na usnja11sko industrijo. Tega medna
rodnega sejma se že vsa leta udeležujemo tudi 
mi, in sicer preko Zavoda zvezne gospodarske 
zbornice za ekonomsko propagando »Jugoslavi
ja publik« - Beograd. Od jugoslovanskih 
usnjarjev so na tej pariški razstavi sodelovali 
tudi letos: Konus - Slovenske Konjice, Cibalia 
- Vinkovci, Kožarsko-tekstilni kombinat -
Visoko s samostojnimi paviljoni, za druge 
usnjarje pa so razstavljale naše trgovske orga
nizacije, in sicer: Centrotextil - Beograd, Ko
teks-Tobus - Ljubljana, Derma - Zagreb in 
Koteks - Split. 
Razstavljena kolekoija usnja IUV za leto 1977 
je pritegnila pozornost obiskovalcev sejma in 
tudi naši poslovni partnerji so izrazili vso po
hvalo kvaliteti in izgledu našega oblačilnega 
velurja in drugih vrst usnja. V paviljonu smo 
imeli izredno velik obisk poslovnih ljudi iz 
vsega sveta, ,in sicer predstavnikov firm, s ka
terimi poslujemo že več let, pa tudi novih inte
resentov, ki želijo z nami sodelovati. Reči mo
vam, da je interes za velur kot vrsto usnja pora
stel in da napa nima več tiste izrazite pred
nosti kot jo je imela pretekli dve sezoni. 

Na letošnjem Semaine du Cuir se je močno 
odražalo pomanjkanje surovih kož. Ponudba je 
bila majhna, za svinjske surove kože pa po
nudb ,skoraj ni bilo. Cene surovine so bile 
izredno visoke. Seveda smo tudi mi zvišali naše 
izvozne cene za približno 8-10¾. 

Pri zviševanju cen gotovega usnja je težava v 
tem, da eene finalnih izdelkov, predvsem usnje
ni konfekciji ne morejo iti bistveno navzgor, 
saj je svetovno tržišče dokaj nasičeno s temi 
izdelki, s tem pa je tudi omejena možnost zvi
šanja cen oblačilnemu usnju. Kljub vsemu 
temu pa je teden kože v Parizu dokazal, da 
vlada na svetovnem tržišču vsesplošen interes 
za kvalitetno usnje. 

Naši največji kupci iz ZDA, ZRN in Francije 
so mnenja, da bo sicer prihodnja sezona v pro
daji usnjene konfekcije »zelo trda in ostra«, 
l."endar predvideV1ajo enak obseg posla kot lani 
oziroma letos. Pogoj za izpolnitev takega obsega 
poslov pa bodo predvsem kvalitetnejši izdelki 
usnjene konfekcije, za kar pa bodo prisiljeni 
zahtevati tudi kvalitetnejše velurje. Prodaja 
slabega usnj,a in slabih usnjenih oblačil iz de
žel Daljnega vzhoda in dežel Južne Amerike je 
zašla v slepo ulico, čas, ki pa ga bodo te dežele 
potrebovale za preureditev svoje proizvodne 
in prodajne polit<ike, morajo izkoristiti doseda
nji proizvajalci, ki bodo prišli na tržišče z 
visoko kvaHteto. To tendenco bomo morali ra
zumeti tudi pri nas:, da bomo dali na tržišče 
kvalitetne velurje, sicer bo tudi za nas prihod
nja sezona zelo trda in ostra. 

Vsem nam je znano, da potrebujemo za kvali
tetno usnje tudi kvalitetne surove kože, ki pa 

Glasilo delovne skupnosti Industrije usnja Vrhnika 

jih primanjkuje bolj kot kdajkoli do sedaj. 
Skupne strokovne službe čaka na tem pod
ročju dosti trdega in upornega dela, stroški 
nabave surovih kož bodo prav gotovo narasli, 
vendar ne smemo niti za trenutek odlašati z 
našo vsesplošno akcijo za zagotovitev vsaj 
relativno zadostne količine surovih svinjskih 
kož. :k. K. 

Lužarna TOZD TUŠ - obrezovanje in 
cepljenje golice 

Pariz - Operni trg 



Ustanovljena je 
posebna skupnost 
delavcev - klub 
samoupravljavcev 
V začetku julija 1976 se je v sejni sobi občin
ske skupščine sešla na konstitutivno sejo nova 
delegatska skupščina »posebne skupnosti de
lavcev« občin Vrhnika z imenom KLUB SA
MOUPRAVLJAVCEV. 
Ustanovitelji kluba so .skoro vse organiz.aoije 
združenega dela, krajevne in samoupravne in
teresne skupnosti, občinska skupščina in občin
ske družbenopohtične organizacije (ZK, SZDL, 
SINDIKAT, ZZB NOV ·in ZSMS). V,seh je 45. 
Začasni sedež organov kluba nad bi bil v pro
storih občinskega sveta zveze sindikatov na 
Vrhniki. 
Pred klubom so zdaj pomembne naloge. Skup
ščina (najvišji samoupravni organ kluba), iz
vršni odbor (izvršilni organ skupščine, ki skrbi 
za tekoče delo kluba) in zlasti tajnik kluba 
(organizira delo in neposredno izvršuje ali or
ganizira izvršev,a,nje sklepov skupščine in iz
vršnega odbora in predsed�je izvršnemu od?o
ru), morajo zdaj poskrbeti, da bo klub čim
prej začel z delom. 
Jeseni bo morala skupščina sprejeti (v soglasju 
z ustanovitelji, predvsem pa z OK SZDL) pro
gvam družbenopolitičnega izobraževanja. Ve
ljavni, sprejeti samoupravni sporazum o_ usta
novitvi ·in delovanju kluba samoupravlJavcev 
občine Vrhnika (sprejelo ga je 45 že omenjenih 
članov) pravi, da je treba oblikovati tak sistem 
izobraževanja samoupravljavcev, da se bodo 
začeli sistematično usposabljati za svoje samo
upravljavske naloge. <?re za dogovor.itev na�
na ki naj samoupravlJavcem omogoca temelJ
no' analizo izkušenj izmenjavo mnenj in mož
nosti da vnašajo sa:Uoupravljavci najboljše re
šitve' iz samoupravne prakse v naše pomemb
nejše smoupravne splošne akte. Kmalu bo 
sprejet zakon o združenem delu in še vrsta dru
gih, z,a sleherno organizacijo zd1;U�enega dela 
pomembnih predpisov, s katerimi bo treba 
uskladiti obstoječe (a1i spvej<eti nove) samou
pravne splošne akte, k njihovi razlagi in prak
tični uporabi pa bo lahko klub samouprav
lj·avcev veliko pvispeval. 
Po opisani razlagi st bodo samoupravljavci v 
klubu omogočili dzmenjavo praktičnih samou: 
pravljavskih izkušenj (da bi se lahko v· praksi 
samoupravljanja uvelj,avile �ajbolj�e rešitv�) 
in mgotovili: lastno in učinkovito druzbenopo�1-
tično dzobraževanje. Končni namen kluba Je: 
usposabljati se za spreminjanje odnosov v 
praksi. 
V občini Vrhnika je 900 izvoljenih delegatov 
z.a skupščino občine in samoupravne Lnteresne 
skupnosti in več kot tdsoč delegatov v .d�la':"
skih svetih in v drugih, njemu po polozaJu m 
funkciji ustreznih orgamh (sve�).h zavodov? d�
lovnih skupnostih itd.). V zadnJ1h dveh letih Je 
bilo za delegate organiziranih več seminarjev 
družbenopolitičnega izobraževanja, seveda je 
bilo vse to premalo. 
2iačetno poslovanj·e kluba bo omogočeno z usta
noV1iteljskimi deleži, ki znašajo za organizacije 
združenega dela po 20.- din na zaposlenega 
delavca za vsako krajevno skupnost po 100.
din (KS Vrhnika in Borovnica bosta vplačali 
po 300.- din), za osnovne organimcije sindi
kata 5 °/o od članarine za leto 1976, ki po delit
venem ključu ostane za dejavnost osnovne or
ganizacije, za samoupravne interesne skupnosti 
znaša omenjeni delež 500.- din (za SIS za izo
braževanje in stanovanjske zadeve po 1.000.
din) ter za druge družbene organizacije in 
društva po 200.- din. Seveda pa bodo člani 
kluba pliačevali tudi letno članarino, in sicer: 
organizacije združenega dela po 10.- din za 
delavca, krajevne skupnosti po 1.- dinar za 
svojega volivca, osnovna organizacija sindika
ta po 2.- din od člana, enako druge organiza
cije. 
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če bi vsi ustanovitelja. kluba do konca leta 
vplačevali ustanovitveni delež in celotno (letno) 
člaina11ino, bi imel klub kar primerno vsoto 
sredstev za dober začetek dela (ca. 150.000.
din). 
Klub samoupravljavcev naj bi za operativno 
delo praviloma ne imel lastnd.h profesionalnih 
delavcev (razen honorarno zaposlenega tajni
ka) in naj bi administrativnotehnične posle 
zanj opravljala delavska univerza (če bo na 
Vrhniki ustanovljena, zdaj je ni) aH delavci pri 

• občinskem svetu zveze sindikatov ali delavci 
kake druge delovne skupnosti (skupne službe 
SIS -itd.). 
Org,ani kluba (skupščina in izvršni- odbor) bo
do kmalu ugotovili, da bodo za realizacijo pro
grama družbenopolitičnega izobraževanja mo
ra1i poiskati ustrezno izobražev-alno institucijo 
(ustanoviti občinsko ali pristopiti k medobčin
ski delavski univerzi), ki bo izvajala izobraže
V1alni program. V okviru kluba bi kazalo usta
noviti posebno dokumentacijsko službo, kjer bi 
se zbirali v.si samoupravni splošni akti temelj
nih samoupravnih organizacij in skupnosti 
(družbeni dogovori, samoupravni sporazumi, 
statuti, pravilniki, poslovniki itd.). Klub bi se 
moral zaivzeti da se pri OK SZDL ustanovi 
občinski dokumentacijski center (INDOK
CENTER). 
Prav tako·bi morali v naslednjih mesecih obli
kovati dokumentacij,sko knjižnico, brez katere 
si družbenopolitičnega izobraževanja ni mogo
če predstavljati. Klub pa bo lahko koristil za 
jaivno publiciranje razprav Glasilo SZDL Vrh
nika NAŠ ČASOPIS in v soglasju z organiza
cijami združenega del,a tovarniški tisk. Organi
zirati bi kazalo posebne strokovne skupine, ki 
bi lahko nudile strokovno pomoč pri izdelavi 
samoupravnih splošnih aktov, predvsem manj
šim temeljnim samoupravnim organizacijam in 
skupnostim. Slednje bi kiazalo čimprej storiti 
prav zaradi tega, ker bo treba po sprejetju za
kona o združenem delu dopolniti al!i na novo 
sprejeti skoro vse samoupravne splošne akte 
organizacij združenega dela in skupnosti. Prav 
tako bi kazalo oblikovati. skupine svetovalcev, 
kii bi pomagale samoupravljavcem razreševati 
nekatera tekoča problemska vprašanja glede 
dela ·iln dohodkov. 
Delovni ljudje temeljnih samoupravnih orga
nizacij in skupnosti občine Vrhnika pričakuje
jo, da bo klub samoupravljavcev zapolnil se
danjo vrzel v organiziranju in usposabljanju 
samoupravljavcev ter da bo nova institucija 
postala res last in uspešno sredstvo vseh samo
upravljavcev v občini. 
V okV'iru kluba bo treba čimprej poiskati pota 
za sporazumevanje, izmenjavo izkušenj in 
praktično usposabljanje. D. D. 

Stanovanjska 
problematika 
TOZD USNJARNA VRHNIKA 37. prosilcem 
rešila stanovanjski problem 
Stanovanjska komisij,a opravlja težko in odgo
vorno naJogo 
Stanovanje je eden temeljnih pogojev življenja 
ljudi, hkrati pa je to najdražja dobrina, ki jo 
človek oziroma družina rabi v življenju. Prvi in 
osnovni pogoj, da družina sploh nastane, je 
primerno stanovanje. 
Zdravniki vse bolj poudarjajo vpLiv stanovanja 
na delovnega človeka. Neurejene stanovanjske 
razmere često povzročajo nevrotična, psihična 
in psihosomatska obolenja. 
Zaradi veldkega pomena in vpliva stanovanj
skih prilik na delovnega človeka, predvsem na 
njegovo produktivnost, je dolžnost organizacij 
združenega dela in drugih družbenih subjek
tov, da skrbijo za reševanje stanovanjskih po
tveb svojih delavcev. 

Naš dosedanji način reševanja 
stanovanjske problemati.ke 

Z letom 1968, ko je bil dzdelan stanovanjski 
pravilnik, se je začelo bolj sistematično pristo
pati k reševanju stanovanjskih vprašanj naših 
delavcev. Takrat je blia tudi formirana stano
vanjska komisija, ki je prvič začela z ogledi 
stanovanjskih razmer delavcev, ki so zaprosili 
za dodelitev stanovanja. 
Po letu 1970 se je začelo obdobje močne eks
panzije proizvodnje. Z večanjem obsega proiz
vodnje pa je bilo povezano množično zaposlo
vanje novih de1'avcev. Biilii. so to v glavnem 
mladi de1avci, k.i so si prli. nas ustvarili družine. 
To pa je bil osnovni razlog, zaradi česar je po
stala stanovanjska kriza še večja. 
Takrat smo tudi prišM do rSpoznanja, da stano
vanjsko krizo lahko odpravimo aLi vsaj ubla
žiimo le na ta način, da začnemo vlagati več 
sredstev z,a stanovanjsko izgradnjo. Od 6 °/, 
obveznega prispevka smo začeli odvajati 8 O/o, 
potem pa se je obvezni prispevek za stano
vanjsko izgradnjo dvignH že na 10 O/o. 
Rezultat večjega vlaganja, v stanovanjsko iz
gradnjo pa ,s,e je vidno pokazal šele v letošnjem 
letu, ko smo za potrebe naših delavcev zgradili 
29 novih stanovanj. Sredstva, ki jih je Usnjar-

Stanovanjski blok na Klisu 
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na za vsa ta stanovanja namenila, so znašala 
preko 800 milijonov starih din. 

Delitev stanovcanj je bila najbolj občutljiva na
loga stanovanjske komisije. Vsakdo od priza
detih je videl svoj problem kot najhujši. Nihče, 
razen stanovanj,ske komisije, pa -ni poznal si
tuacije v celoti. Le-ta je opravila oglede sta
novanjskih razmer vseh prosilcev in izde}ala 
opise za vsakega prosilca posebej. Komisija je 
temeljito pretehtala stanovanjske razmere in 
socialno stanje posameznih prosiilcev in po več
kratnih dopolnitvah in spremembah izdelala 
dokončni predlog dodeliitve stanovanj. 

Komisija je pr:i dodeljevanju stanovanj upošte
vala naslednje kriterije: 

- stanovanjske razmere 
- števHo nepreskrbljenih otrok 

- delovni staž prosilca 
- kot poseben kriterij smo upoštevali, če je 
tudi prosilčev zakonec zaposlen v naši delovni 
org,anizacijLi. 

- zdravstveno stanje, ki se je upoštevalo le 
ob priloženi zdravstveni dokumentaciji 
- udeležba v NOB. 

Ti kriteriji so ponekod vzajemno vpiivali, v 
nekaterih primerih pa je tudi en sam kriterij 
odločujoče vpLival na to, da je biilo prosilcu 
dodeljeno stanovanje. Na primer: zdravstveno 
stanje se je upoštevalo v dveh primerih kot od
ločujoč kriterij, ker smo z dodelitvijo ustrez
nega stanovanja odpravili vzroke, ki so pogoje
vali slabo zdravstveno stanje prosilca oziroma 
družinskega člana. 

Tudi pri- reševanju stanovanjskega vprašanja 
borcev NOB je bil odločujoč kriterij udeležba 
v NOB. 

V•seh prosilcev, ki jih je stanovanjska komisija 
obra,vnaivala, je bilo 74. Od teh je bilo več kot 
polovica delavcev iz drugih republiik. Prav te 
družine pa žiiv,ijo v najsl<abših stanovanjskih 
razmerah. Večina jih razpol<aga le z eno samo 
sobo, v kateri se stiskajo tri, štiri ali celo več
članske druž-ine. Precej prLi.merov pa je takih, 
kjer sploh nimajo vode v stanovanju. Nekateri 
jo celo nosijo iz Ljubljanice. Moram poudariti, 
da so zlasti nekateri delavci preveč zahtevni 
tako glede kvalitete kakor tudi glede velikosti 
stanovanj. Na.kakor ne upoštevajo tega, da ne 
movemo vsem nuditi potrebnega stanovanja. 
Vsi težijo za stanovanjem v bloku in ga hočejo 
na v,s,ak način imeti. 

Z rnzdelitvijo devetindvajsetih novih stanovanj 
smo skupaj z zamenjavami rešili stanovanjska 
vprašanja sedemintridesetim družinam naših 
delavcev. štirim delavcem pa je bilo dodeljeno 
stanovanje iz solidarnostnega stanovanjskega 
sklada v občini. Za tri delavce, ki so solidar
nostna stanovanja dobili, mora naša TOZD 
predložHi solidarnostnemu stanovanjskemu 
skladu garancijsko dzjavo, s katero se zaveže, 
da bo stanovanjske probleme teh delavcev re
šna v petih letih. 
Stanovanja s .strani Usnjarne so bila dodeljena 
naslednjim delavcem: 

v domu počitka: 
Gazdič Velimiru 
Janoševic Mdhajlu 
Kljajdc Velimiru 
Simič Zorki 
Vukelič Josipu 
Blagojevic Ratku ,in · 
Radovanovi<': Cvetinu 

V dvajsetstanovanjskem bloku so bila enosob
na stanovanja dodeljena: 
Rumenič Ireni 
Kogovšek Emilu 
Osmanagič Bosi 
Ogrin Lidiji 
Hrestak Zdenku in 
Todorovič Milutinu 
Dvosobna stanovanja so bila dodeljena: 

Mrak Cilki 
Pivk Francki 
Zrinsroi Rudolfu 
Dodig Francu 
Stojanovi<': Stojanu 
M.nič Živku 
Starčev,ic Radišu 
Golubovdc Savu in 
Pirman Francu 

Trisobna stanovanja so bila dodeljena: 

Vrbančic Valburgi 
Djordjevic Aksentiju 
lVIladenovic Mirku 
Vodišek Francu in 
Popoviič Ljubu 

V hiš,i Šušteršič pa je dodeljeno stanovanje 
Smrk Franju -in Pišek Jožetu. 

Stanov-anj,a ,iz solidarnostnega sklada pa so bila 
dodeljena: 
Pajnkiher Albertu 
Kočunik Majdd 
Starčevi<': Vesni in 
Justin Joietu. 

Sedem stanovanjskih problemov smo reši1i z 
zamenjavami, in s•icer: 

- stanovanje, ki ga, uporablja Vodišek Franc, 
je dodeljeno Mlinar Fr>ancki, 
- stanovanje, ki ga uporablja Mrak Cilka, je 
dodeljeno Ma.rtinčič Tereziji, 
- stanovanje, ki ga uporablja Ogrin Lidija, je 
dodeljeno Malacko Marinki, 
- soba, ki jo uporablja Hrestak Zdenko, je do
deljena Jeram Darku 
- soba, kii jo uporablja Starčevi<': Radiša, je 
dodeljena Mele Nadi 
- soba, ki jo uporablja Todorov-ic Milutin, je 
dodeljena Franic Mariji 
- stanov,anje, ki ga j.e dzpmznil Gombač, pa se 
je dodelilo šermetov1c Dimitriju. 

Taka rnzdeliitev stanovanj je dokončna in je 
bila tudi potrjena s strani odbora za medseboj
na razmerja. Možne so sicer še spremembe, 
vendar le v primeru, če bo kdo od delavcev, ki 
ni zadovoljen z dodeljenim stanovanjem, le
tega- odklonil. To stanovanje se bo potem do
delilo drugemu delavcu. 

Ob v-sem tem pa je morda interesantno še 
vprašanje: »Kakšna bo naša stanov,anjska po
litika v bodoče?« Teg,a trenutno še nihče točno 
ne ve. Menim pa, da bo potrebno, ne glede na 
srednjeročni plan, v okvLi.ru občine poiskati take 
možnosti, k,i bodo zagotavljale hitrejše in kon
tinuii:,ano reševanje stanovanjske problematike. 
Poleg tega pa bo potrebno delavce pripr,aviti 
do tega, da bodo tudi ,sami pl'ispevali del sred
stev za rešitev svojega stanovanjskega proble
ma. Tu -imam v misl,ih predvsem tiste, ki so 
sposobni poleg ostalih Žlivljenjskih stroškov 
v,arčevati še za stanovanje. Delavci z nižjimi 
osebnimi dohodki ,in socialno š,ibki pa prav go
tovo ne zmorejo varčevati še za stanovanje. 
Zato menim, da bi tej kategoriji delavcev še v 
bodoče morali dodeljevati stanovanja brez last
ne soudeležbe, z,a vse ostale pa postaviti bolj 
ostre meje, kot so bile do s·edaj. P. B. 

Iz polletnega poročila o delu 00 ZSMS TOZD 
»USNJARNA« Šmartno 

Delali smo 
,,udarniško" 
Dolgo smo se pogovarjali, prelagali in se po
novno dogova:rjalii. Marsikoga je bodlo v oči 
razmetano dvorišče naše TOZD. Po dolgem do
govarjanju smo se dokončno zmenili. 
Poslali ,smo v,abila- našim mladincem. Prvo so
boto se jih je za čuda prijavilo šestnajst. Toda 
ko je napočila »težko« pl'ičakovana sobota. nas 
je prišla le polovica prijavljenih. 
»Nič hudega,« smo rekli, »bomo pa mi bolj pri
j-eli za delo.« Pospravili smo smeti, ki jih je 
bilo strašansko veliko, in se vsak zase spraše
vali - je mogoče, da v današnjem času ljudje 
tako malo pazijo na čistočo, pa čeprav je to v 
tov,arni? 
V upanju in z željo, da bi bilo dvor;išče vsaj 
malo podobno današnji civilizaciji, smo še bolj 
pohiteli. Kuharice so nam pripravile izdatno 
malico dn povem vam, lahko je žal vsem tistim, 
ki niso prišli, saj smo jedli svinjino, ki za naše 
čase ni kar tako. 
Zmenili smo se še za eno »udarniško« soboto, 
kajti prazna embalaža raznih kemikalij je 
marsikoga spravljal<a ob ždvce. Naslednjo sobo
to smo bili še bolj razočaran,i. Iz različnih vzro
kov in nevzrokov nas je prišlo samo š-est. S še 
večjo vnemo smo prijeli za delo, saj smo hoteli 
dok,azati, da znamo tudi delati in ne mislimo 
samo na- zabavo. Dvorišče je začenjalo dobivati 
novo podobo in po konč,anem delu smo bili zelo 
zadovoljni. 
Motilo me je le to, da so si nekateri mladinci, 
ki so delali z nami, pisali nadure, za ostale, ki 
se ntso odzvali, pa tole: nobenemu, ki smo pri
šli prostovoljno na delo, ni padla »krona z gla
ve«. Občutek, da smo naredili nekaj koristnega, 
pa tudi ni kar tako. Torej na prihodnji delovni 
akciji NA SVIDENJE! M. M. 

Odlomek nekega 
razmišljanja 
Poslušam Buldožerje, ker je to (tako pravijo) 
trenutno zelo moderno. Premišljam o nas ml,a
dih, ki živimo v dva,j.setem stoletju, dobi, 
ko se dvilizaoija v svetu približuje višku. Pre-

Konfekcija krzna - TOZD Usnjarna Šmartno mišljujem, kako dobro nam je v tej naši dragi 
dež,eli, kjer nam socialistična ureditev nudi in 
dovoljuje domala vse. Vsili se mi vprašanje -
smo res zadovoljni? Nismo! Na vsakem koraku 
človek posluša kritiziranje. Enemu ni po volji 
zaslužek, drugi spet kritizira svojega šefa, ker 
mu le-ta ni simpatičen ... Le kakšni smo da
nes ljudje? Kritiziramo, nihče pa se ne potrudi, 
da bi skušal stvari, ki mu niso po volji, zbolj
šati. 
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Pomislim na mlade iz Koroške, kjer jih prega
njajo in pretepajo naci,stični fanatiki, potem na 
mlade iz Libanona, ki sploh ne vedo, kaj je 
mir .. . Mi vse to imamo, vendar nihče tega ne 
ceni. Nihče sploh ne pomisli, da bi spoštoval 
našo ureditev, za katero so padala med vojno 
mlada življenja. Nihče se ne zaveda tega veli
kega davka, ker nam je predobro, ker smo vse
ga naveličani, ker smo potrošniška družba, ki 
samo zahteva, daje pa samo tisto, kar mora. 
Zato 1ahko vidiš po lokalih toliko zdolgočase
nih mladih obrazov, ki ne vedo, kaj naj počno. 
Mnogi si uničujejo mlada življenja z alkoho
lom, spet drugi zaidejo na pot kriminala. Nihče 
pa se ne potrudi, da bi si našel zdravju in oko
lici primerno 2:aposlitev za porabo odvečnega 
časa. 
Kdo je kriv za vse to? Mi vsi, ker nismo več 
ljudje, ker ne znamo več iskreno pogledati pri
jatelju v obraz, če ga imamo, ker se odtujujemo 
drug od drugega. Mladi na Koroškem so trdno 
povezani med seboj, ker so preganjani. Pri nas 
nas nihče ne preganj,a. Zato počasi nehavamo 
biti ljudje - zato je toliko izprijenosti med 
nami vsemi. 
Prav ima Marko, ko prepeva - pljuni resnici 
v oči, ker je življenje feferon. Čisto nam vsem 
podobno. Mar ne?!?! M. M. 

Vrhnika 

bo slavila 
V Cankarjevem domu na Vrhniki, v isti dvo
rani, kjer je bila letos Cankarjeva proslava, bo 
20. novembra spet velika prireditev. Ob 30-
letnici mladinskih delovnih brigad bo namreč 
v omenjeni dvorani srečanje starih brigadirk 
in brigadiirjev, ki so v povojnem obdobju 
sodelova1i na številnih delovnih akcijah širom 
po naši domovini. Ob tej priliki bo pester kul
turni program, najbolj zaslužnim brigadirkam 
in brigadirjem pa bodo podelili medalje in di
plome. 
Vrhnika je dala veliko br.igadirjev, saj je iz 
Vrhnike odšlo na delo v brigade prek 350 mla
dink in mladincev. Mnogi se od takrat morda 
niso več videli in srečali; sedaj se bodo sešli, 
da obude lepe spomine na tiste dni, ko so 
gradili porušeno domovino. 
Na proslavo bodo povabili tudi najvišje re
publiške organe in predstavnike iz drugih 
občin. 
Proslavo organizira in vodi občinska konferen
ca ZSMS Vrhnika ob pomoči in podpori vseh 
družbenopolitičnih organizacij in starih akti
vistov. 
Organizatorji upajo in žele, da se na proslavi 
v Cankarjevem domu zbere čim več mladih, 
prijateljev mladine in vseh, ki jim je pri srcu 
napredek mladega rodu in razcvet naše domo
vine. 
Oči so žarele takrat, ko so dlani prekrivali žulji; 
naj ža:rijo tudi sedaj, ko bo iz grl in src zopet 
pr,ivrela stara in vedno lepa brigadirska pesem. 
čeprav so se že marsikatera ramena upognila 
pod težo let, naj v srcih utriplje pomlad, po:.. 

mlad, ki jo bo spet pričarala pesem - stalna 
spremljevalka brigadirjev. Odmevala je po
vsod, kjerkoli so zazvenele brigadirske lopate in 
krampi. Človek je toliko star, kolikor se počuti. 
In 20. novembra se bodo v Cankarjevem domu, 
ko bodo oživeli spomini, prav gotovo vsi poču
tili mlade. I. M. 

Obvestilo 
Prosimo vse stare brigadirke in brigadirje, ki 
so sodelovali v povojnih akcijah mladine, da 
prinesejo na ZSM Slovenije na Vrhniki (stari 
Dom JLA) do 10. oktobra 1976 vse brigadirske 
dokumente. 
Dokumenti so potrebni zaradi organiziranja 
proslave in podelitve priznanj ob 30-letnici 
MDB. 
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OBČINSKA KONFERENCA ZSMS 
VRHNIKA 

Naš portret 
APOLONIJA PLAZNIK 

Med upokojenci smo s pogledi iskali APOLO
NIJO PLAZNIK, toda naše oko je med njimi 
ni opazilo, zato smo se odločili, da jo obiščemo. 
Njena snaha nas je prijazno povabila v prijetno 
toplo sobo, kjer smo Apolonijo zalotili pl'.i 
branju knjige. Razveselila se je našega obiska 
in takoj je bila pripravljena za pogovor. 
Najprej nam je potožila, da se, žal, sreč,anja 
upokojencev ni mogla udeležiti, ker ji je zdrav
nik zaradi bolezni prepovedal gibanje. Nato 
pa je pl'ed nami razgrnila knjigo svojega živ
ljenja, ki ,se je začelo leta 1894 v Gaberkah pri 
Šoštanju, Ko je Apolonija toliko zrasla, da je 
že lahko prijela za delo, je že šla s trebuhom 
za kruhom. Služila je pri kmetih, kjer je mo
rala poprijeti za vsako delo, nikoli pa ni vedela, 
!-:daj bo pri hiši odveč in bo morala povezati 

Apolonija Plaznik 

culico ter drugje iskati delo. Zato je v njej vse
skozi tlela želja po zaposlitvi v tovarni. Sreča 
se ji je nasmehnila leta 1920, ko j,i je sestrična, 
ki je že delala v tovarni, sporočila, da rabijo 
dve pridni delavki. Ker se dela ni nikoli ustra
šila, se je javila in bila sprej,eta. Med usnjarji 
je ostala do leta 1950, ko se je upokoj,ila. 
Mnogo je v teh letih doživela, posebno pa ji je 
v spominu ostala stavka. Pripovedovala nam je 
o takratnem razpoloženju delavcev, še posebno 
zanimivo pa je bilo, ko je v dnevih stavke bila 
med tistimi, ki so pazili, da kdo ne bi prelomil 
besede in ušel v tovarno delat. 
Glas j,i je zadrhtel, ko je začela pripovedovati 
o dogodkih, ki so sledili stavki: začeli so odbi
rati ljudi, ki se bodo lahko ponovno zaposlili. 
Končno je le dobila dopis, v katerem ji sporo
čajo, da lahko ponovno začne z delom. čez dva 
dni je tako sporočilo dobil tudi sin Jože in v 
njen dom se je zopet naselilo veselje. 
Povedali smo ji, da imamo v tovarni probleme 
z delavci ki delajo »plave«, pa je le zmajala. z 
glavo, saj ni mogla verjeti. V njenih časih je 
bilo tega zelo malo, sama na kaj takega sploh 
nikoli ni pomislila. Srečna je bila, da je sploh 
dobila delo in lahko delala. Včasih tudi ni bilo 
malic in nekega dne j,e mojster zalotil neko 
delavko ob nepravem času pri »mali južini«, 
kot so odmor imenovali, in takoj je morala za
pustiti delovno mesto in tovarno. 
Ko se je marca 1950 upokojila, nekaj časa sploh 
ni mogla dojeti, da ji ni potrebno več na delo 
in da po dolgih letih garanja in samoodpove
dovanja lahko počiva. 
Draga Apolonija, mi vsi želimo, da bi se zdrav
je povrnilo v taki meri, da bi se na prihodnjem 
srečanju upokojencev videli v tovarni, kjer ste 
toliko let delali. 

S. ž.-Z. M. 

ANDREJ LESJAK 

V prijazni vasici Ravne pr,i šošt,anju, hišna šte
vilka 1, živi naš upokojenec ANDREJ LESJAK. 
Ko sva ga obiskala, je ravno počival. Ni bil 
hud, ko je moral vstati, nasprotno, vesel je bil 
obiska in takoj je prisedel ter začel kramljati. 
Rojen je bil 23. 10 .1899 v Topolšici. Izmed štirih 
otrok je bil najmlajši. Svojega očeta se ne spo
minja, saj mu je umrl, ko je bil star komaj eno 
leto. 
Nj,egovo otroštvo ni bilo rožnato, kaj kmalu je � 
spoznal bolečino žulja. 
Leta 1919 se je zaposlil v zdravilišču v Topol
šici, leta 1921 pa je postal delavec v usnjarni, 
kj,er je ostal do leta 1954, ko se je upokojil. 
Tudi mimo njega ni šlo vzdušje stavke. Obraz 
se mu razjasni, ko pove, da je bil v tem času 
zaupnik. Na vsakih 100 mož je bil izbran so
de1avec, ki so mu zaupali o vseh zadevah, 
predvsem pa so zbirali podatke o tem, kdo je 
pobegnil v tovarno delat. In tak zaupnik je bil 
naš Andr,ej. Trdno se je držal odločitev večine, 
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Andrej Lesjak 

spominja pa se, da je bilo štirideset takih, ki 
so prvotno sprejeli obveznost vseh stavkajočih, 
potem pa so se prestraši1i in skrivoma prihajali 
v podjetje. Zgodilo pa se je, da takih delodaja
lec po končani stavki ni več sprejel na delo in 
1ahko so se poslovili od vztrajnih usnjarjev. 
Prosili smo ga, naj nam opiše še kakšen vesel 
dogodek: »Posebno rad se spominjam izletov, 
najlepše pa je bilo ob 150-letnki, ko smo šli v 
Zagreb. Imeli smo poseben vlak, ki so ga kra
sile kite cvetja in igrala nam je godba.« 

ji 

V tovarni pa so bili tudi žalostni trenutki, enega 
izmed njih nam je opilSial: »Poznal sem delavca, 
ki je delal na delovnem mestu, kjer je kuhal 
ekstrakt in kot vsak dan, je tudi nesrečnega do
poldneva dajal jermen na jermenico. Usodna 
kretnja v delčku sekunde je bila kriva, da ga 
j,e jermen zgrabil, nakar ga je vrtelo okrog. Pri
hiteli so sodelavci, toda vse je bilo zaman, nje
govo življenje j,e že us·ahnilo.« 
Andrej še vedno rad prihaja v tovarno, tudi 
letos je bil na srečanju upokojencev. Vesel je, 
da na njega nismo pozabiti, za slovo, ko smo 
odhajali iz prijetnega doma, pa nam je obljubil, 
da bo prihodnje leto tudi prišel. 

S. ž.-Z. M, 

Srečanje podlip
skih odseljencev 
Kakih osem kilometrov od Vrhnike leži v tihi 
dolini vas, Podlipa se imenuj,e, bržkone po ko
šati lipi, ki se šopivi na hribčku sredi vasi. 
Ni velika ta vasica, toda iz nje je odšlo po šir
nem svetu mnogo njenih sinov in hčera; nekaj 
v Ameriko, Avstralijo, Kanado in drugam prek 
meja, drugi so ostali y mejah naše domovine 



in si po raznih krajih postavi1i svoje domove. 
V tesni dolini ni bilo prostora za vse; tudi če 
bi bil prostor, za vse ni bilo kruha.. Dandanes 
se iz vasi vozijo z avtobusom na delo na Vrhni
ko, pa tudi v Ljubljano in še kam - včasih te 
možnosti ni bilo. 
Kar nekaj s,to je takih odseljencev - kakor so 
se sami želeli ilmenovati - ki ž,ive izven rodne 
doLine. Zato ni nič čudnega, da se je med njimi 
rodila želja, da bi s,e kdaj pa kdaj sestali, se 
pogovorili in obudili stare spomine. 
Iz skromnih začetkov, ko se jih je v gostilni 
Jurca v Podlipi zbralo le nekaj deset, se je 
srečanje leto za letom razraščalo v vse bolj 
mogočno maniifestaaijo prijateljstva in ljubezni 
do rodne do1'ine. Odseljenci so že na začetku 
sklenili, da se bodo zbrali vsako soboto po dru
gem avgustu. 2. avgusta leta 1942 je namreč 
italijanski okupator požgal vas Podlipo in tako 
na ta dan obude spomine tudi na tiste težke in 
hude dni. 2. avgust bo v prihodnje tudi pmznik 
krajevne skupnosrbi. 
Letos je srečanje organizirala KS Podlipa -
Smrečje ob pomoči še drugih organizacij in 
posameznikov. Lahko reč-emo, da je nekaj dni 
vsa vas živela v pripravah na sr,ečanje. 
Prireditev je bila 7. avgusta zvečer pred ga
silskim domom v Podlipi na zelo lepo in okusno 
urejenem prostoru. Sodelovale so narodne noše, 
kulturno-prosvetno društvo Podl!i.pa, za ves,elo 
razpoloženje pa j,e igral aru;,ambel »TRCKI«. 
Ne bi se spuščal v podrobnosti prireditve, ker 
to niti ni bistveno, pomembno je vse kaj dru
gega. Vsa mikavnost in lepota te vsakoletne 
prireditve je v tem, da vsako leto znova utrdi 
in poveže vezi ljubezni, ki so se med letom 
morda kolikor toliko razrahljale. Vezi ljubezni 
do rodne viaSli, vezi med samimi odseljenci in 
domačini, posebno še med tisitimi, ki žive na 
različnih koncih sveta, pa se le ob tej priliki 
lahko .snidejo in pogovore. 
Vsak cilj dn namen je lep dn svetal, dokler ga ne 
umaže sebičnost in dobičkaželjnost ter podobna 
umazanija. Cilj in namen te prireditve je še 
zmeraj čist dn ves lep! Prireditelji in vsi, ki so 
sodelovali in pomagal.!i, niso iskali dobička, kot 
je to pravilo na marsikateri veselici, ampak 
so edino želeli pogostiti in razvedriti svoje ro
jake, kar se jim je v polni meri tudi posrečilo. 
Odseljenci so bili zadovoljni in prihodnje leto 
bodo zopet polnoštevilno obiskali svojo rodno 
vas, da spletejo nove in utrdijo stare vezi pri
jateljstva in ljubezni. 
Sčasoma bodo morda v kakem drugem kraju 
organimrali za svoje rojake podobno prireditev, 
saj je na Slovenskem vieliko podobn!ih krajev, 
kjer je prav tako veliko ljudi odšlo po svetu s 
trebuhom za kruhom. Ce jo bodo, bodo s tem 
prav gotovo veliko prispevali k utrditvi naše 
narodne enotnosti. Majhen narod smo Slovenci. 
P,a bodimo zato vsaj iskreni prijatelj,i in naj nas 
druž!i veHka in lepa skupna stvar: ljubezen do 
sočloveka, do rodnega kmja in do naše domo
vine. Naj v srcih ljudi, ki bivajo pod Triglavom, 
nežno kot triglavska roža, cvete ljubezen! 

I. M, 

Esperanto jezik, 
ki ne pozna meja 
Predstavljamo vam krajši povzetek in nekaj 
misli o esperantu, vzetih iz informativnega 
g1asila Zveze sindikatov Slovenije. 
Esperanto je umeten jezik, kar pomeni, da se 
ni razvil istočasno z oblikovanjem in razvi
janjem nekeg,a naroda, temveč je le plod pri
zadevanj enega človeka in kasneje priključe
nega kroga privržencev, ki pa se vztrajno širi. 
Esperanto je v skoraj devetdesetih letih svoje
ga »legalnega« obstoja - leta 1887 je namreč 
njegov utemeljitelj, poljski zdravnik dr. Za
menhof, izdal prvo slovIJlico tega jezika - po
gnal po v:sem svetu zelo močne korenine. 
Kot jezik, ki naj bi prešel ozke narodnostne 
okvire, je znan po svoji izredni enostavnosti, 
kar pa vseeno omogoča, da liahko izrazite neko 
misel enako kot v vsakem drugem jeziku. 
Drugi jeziku - jeziki posameznih narodov -
pa so šli ravno obratno pot, od prvotne eno
stavnosti so težili za čim večjo popolnostjo 
(vzemimo npr. francoski jezik). Tako so danes 
mnogi jeziki. tujcu zaradi izredno zapletene 

slovnične zgradbe in cele množice besed izred
no težko dostopni in nemalo - verjetno bi našli 
tudi med nami nekaj takih - jih je vrglo 
puško v koruzo. Esperantska beseda ima sku
pen ali podoben jezikovni koren v čim več 
svetovnih jezikih. To dn pa slovnica, ki ima 
vsega Ie šestnajst pravil, in to brez izjem, za
gotavlja lahko in uspešno učenje jezika ne 
glede na narodnost »učenca«. 
V tem jeztku so do sedaj po vsem svetu izdali 
že veliko knjig, romani mnogih svetovno zna
nih knj1iževnikov so prevedeni v ta jezik. Po 
svetu izhaja tudi mnogo časnikov in revij, v 
tem jeziku oddaja kar štirinajst radijskih po
staj, od teh je ena v Zagrebu. 
Kot zanimivost naj omenimo, da udeleženci
esperantisti na svojih stalnih kongresih, konfe
rencah in strokovnih seminarjih govorijo vsi 
skupen j,ezik - esperanto. 
Namen esperanta ni, da bi zamenjal narodne 
jezike in postal edini jezik človeštva, temveč 
naj bi odstranil nadvlado enih nad drugimi 

Iz konfekcijske delavnice TOZD Usnje-plast 

jeziki. Zgodovina pozna mnogo primerov jezi
kovnokulturne hegemonije, ki gre vedno z roko 
v roki z gospodarsko •in politično nadvlado 
enega naroda nad drugim. Tudi če se je nek 
narod poliitično ,in gospodarsko osamosvojH, pa 
je bil :riavno jezik vladajočega naroda tisti fak
tor, ki je tak narod vezal s preteklostjo. V 
Afriki je polno samostojnih držav, kjer pa še 
vedno ni uspel jezik naroda na tistem ozemlju 
zamenjati jezik kolonialistov. V takih in po
dobnih primerih bi lahko igral ,esperanto s 
svojo idejo internacionalizma pomembno vlogo, 
Prav zato je razumlj!ivo, zakaj je espemnto od 
svojih začetkov dalje bil. in je še vedno se
stavni del naprednih in revolucionarnih gibanj 
v svetu, obenem pa trn v peti nazadnjaških re
žimov. Tako je na primer Hitler prepovedal 
delovanje vseh esperantskih organizacij. 

Njegov pomen je tudi praktilčen. Trenutno je 
v Organizaciji združenih narodov (OZN) šest 
uradnih in delovnih jezikov, predvidoma naj 
bi se tem šestim priključila še dva, kar pomeni, 
da je treba vsak najmanjši akt prevesti in 
izdati v šestih jezikih. Lahko si mislite, kakšno 
denarno obremenitev to predstavlja. Mnogo 
boljša ni situacija v nobeni od številnih medna
rodnih organizacij. V. č. 

PRED BEGOM 

- Torej dušica, nocoj te ugrabim. Ali boš 
mogla do tedaj spravtti svoje stvari. 
- Seveda bom. Ata in mama sta obljubila, 
da mi bosta pomagala. 

Odprla so se 
šolska vrata 
V septembru so se zopet na stefaj odprla šol
ska vrata d.n mnogi so ta prag prestopili prvič, 
po večini v spremstvu svojih mamic, očkov ali 
starih mam, ki so j1ih do sedaj imeli v varstvu 
cele dneve, sedaj pa jim je nekajurno skrb 
prevzela veliika hiša z mnogimi vmti in učite
lji. Malčku sami! bi se težko znašli v taki zgrad
bi, poleg tega pa je tam toliko vrstnikov, ki so 
zelo glasni dn ne znajo upoštevati pravila, da 
ne smejo vsi povprek govoriti. 
Pridejo učiteljice in učitelji s seznami in naš 
prvošolček s kri1:ličnim očesom opazuje in že 
je tu prv,i vtis in prva misel: je kaj hud, huda? 
Sledi bodrilni stisk roke tistega, ki ga je pri
peljal v šolo in že je naš mali izginil za vrati 
učilntce, kjer bo prvo leto nabiral tisto osnov
no znanje, na katerem bo gradil. Spoznaval 
bo črko za črko, številko za številko, iz črk 
se bo navedila beseda, za njo sta.vek in ko jih 
bo več, nam bo naš šolarček že pokazal svoj 
prvi spis o mamici, o šoli, o muci, o ptičkih ... 
Iz maleg,a raste veliiko in iz malega prvošolčka 
bo postal velik šolar z velikimi skrbmi, ki bodo 
toliko večje, ko bo prišla odločitev: kam sedaj 
po končani osemletki? 
Tako hitro so minila leta, komaj smo otroka 
še držali za roko, ga učili prvih korakov, ga 
prvič pelj,ali v šolo, že nam je zrasel nad glavo 
in že j,e pred njim eden najvažnejših korakov. 
Res, že sa,ma odločitev je težka, ker je na tem 
razpotju tolii.ko ,smeri. Pomagajmo otroku, da 
bo .stopil na pravo pot, pri tem pa upoštevajmo 
tudi nasvete učiteljev in psihologov v šoli. 
Pojavi se še eno veliko vpmšanje: kje dobiti 
štipendijo? Potrebne so prošnje in razna potr
dila, nato pa čakanje polno dvomov, kakšen 
bo odgovor komisije ali organa, ki je odločal o 
tem. In če je pozitirven odgovor na dlani, si 
»štipendist« odahne, še posebno pa se odv,ali 
kamen od srca staršem, saj so jih vsaj delno 
razbremenili. 
Znesek, ki so ga nakazali prvi mesec po pod
pisu pogodbe, izgine kot kafra, kar nenadoma 
se zavemo, da nam je ostal le kupček drobiža. 
Napišemo skupaj račune iz papirnilce, knjigar
ne, potrebni so novi čevlji, dr,es, copate ... Se
števamo od zgoraj navzdol in od spodaj na
vzgor, pa zopet znova, toda rezultat je vedno 
enak. Pa če je treba plačati internat? Eno tre
tjino povprečne slovenske plače je potrebno 
odšteti za celomesečno oskrbo, kje pa je denar, 
da se bo v petek pripeljal domov in šel v nede
ljo zopet nazaj? 
Toda v poklicnih šolah je nekoliko boljše, saj 
traja pouk le nekaj več kot pet mesecev, v 
preosta1em času pa so na obvezni praksi in 
dobivajo tudi mesečno nagrado ter imajo tako 
kot vsi delavci tudi pravico do regresa. Po 
končani šoli se redno zaposlijo in ni jim po
trebno »prestati« pripravniškii staž, kar je uso
jeno srednj,ešolcem, še posebno pa so z njim 
obdarjeni diplomanti višjih in visokih šol. 
PI1ide čas mature, rdečih nageljnov, dolgih 
oblek, kravat, pološčenih čevljev, povsod je 
sHšati pesem Gaudeamus igitur, srce pa stiska 
bridka skrb, kako bo na končnem izpitu. Tudi 
to j,e za njimi, še enkrat ,izpraznimo svoje de
narnice in svoj,e ljubljence pospremimo na 
postajo, ker gredo na izlet. Zrelostni izpit je to
rej opravljen, od tod pa zopet vodijo poti- na
prej, tako v druge šole ali pa v službo, da si 
prislužijo svoj prvi kos kruha. šolska teorija se 
združi s prakso, začne se graditi nov svet, nova 
stremljenja, toda vedno ostaja ista misel: naj
[,epše je bilo, ko sem hodil v šolo! S. ž. 

SLAB DOKAZ 

Upnik (pred vrati): »Odprite!« 
Nihče s,e ne oglasi. 
Upnik: »Odprite. vem, da ste doma, saj sit-Oje 
vaši čevlji pred vrati.« 
Glas iz sobe: »To še ni dokaz, da sem doma. 
Lahko sem šel ven v copatah!« 
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Zgodnje 
odkritje 
bolezni 

• 

pogoJ za 
uspešno zdrav
ljenje 
Važen dejavnik v uspešnosti boja proti raku 
je osveščenost prebivalstva, da ljudje razu
mejo značaj raka, koliko in na kakšen način se 
ga je moč obvarovati in zdrav,iti. 
Več kot polovico tovrstnih obolenj bi se dalo 
danes že odkriti v zgodnjem stadiju razvoja. 
Bolezen je po veči:ni moč ozdraviti, če je zgodaj 
odkl'ita in zdravljena, možno je tudi prepreč,iti 
in olajšati mnoge njene nevš•ečne posledice. 
Da pride danes le ena tretjina takih bolnikov 
dovolj zgodaj na zdravlj,enje, je razlogov več. 
Predvsem gre za splošno brezbrižnost ljudi do 
svojega zdravja, zlasti do ne posebno hudih in 
neznačilnih bolezenskih tegob, s katerimi se 
prav začetni rak najpogosteje oglaša, po drugi 
strani pa tudi pretiran strah pred to boleznijo 
zadržuje bolnike, da bi šli pravočasno k zdrav
niku. 
Da bi bili pravilno informirani o posameznih 
oblikah raka, bomo tudi v našem glasilu pri
občili izbrane sestavke, ki so jih pripravili naši 
vidni strokovnjaki - zdravniki z Onkološkega 
inštituta v Ljubljani. 
Najprej sestavek doc. dr. Marije Auersperg: 

Rak na želodcu 

Rak želodca je po svetu, pa tudi pri nas po
gosto obolenje. V Sloveniji zabeležimo blizu 
600 novih primerov na leto. To obolenje je pri 
nas na drugem mestu po pogostnosti med vse
mi rakaviimi obolenji: pri ženskah za rakom na 
dojki, pri moških pa za rakom na pljučih. 

Kaj vemo o vzročnosti, 

Vzroki za nastanek raka na želodcu niso znani. 
Zelo verjeten pa je vpliv prehrane in navad 
pri prehranjevanju. Podlaga za tako domnevo 
je zelo različna pogostnost te vrste raka v raz
nih deželah, ki se razločujejo med drugim tudi 
po vrsti prehrane prebivalcev. Zanimivi so po
datki, da upada pogostnost raka na želodcu z 
naraščanjem življenjskega standarda - to pri
pisujemo spremenjenemu načinu prehranjeva
nja. Med škodljivimi vplivi, ki so verjetno po
membni za razvoj raka, navajajo tudi uživanje 
koncentriranih alkoholnih pijač, prekajenega 
mesa, ostrih začimb in kaj.enje. Tudi pomena 
dednosti ne smemo zanemariti. Pri sorodnikih 
ljudi, ki so oboleli za !'akom na želodcu, se 
pojavlja to nevarno obolenje štirikrat pogo
steje kot p11i drugih ljudeh. 
Na Japonskem, kjer je rak na želodcu najpo
gostnejši na svetu, so pri preučevanju življenj
skih in prehranjevalnih navad opazni zanimi
vo zvezo med uživanjem začimb in močno so
ljeno hrano ter rakom na želodcu. Ugotovili 
so tudi, naj bi tudi vsakodnevno uživanje mle
ka bila nekakšna zaščita pred rakom na že
lodcu. V zadnjih letih so namreč opazili tudi na 
Japonskem upadanje pogostnost,u te bolezni -
začetek tega pojava sovpada ,s časom, ko si je 
mleko še1e pdčelo utirati svojo pot v vsako
dnevni jedilnik Japoncev. Take podatke nam 
nudi statistika. Na videz nerazumljivo zvezo 
med začimbami, žganjem, kajenjem in mož
nostjo, da zbolimo za rakom na želodcu na eni 
strani ter mlekom in možnostjo, da se tej ne
varni bolezni d.zognemo na drugi strani, pa si 
lahko razložimo takole: žganje in pretirano za
činjena hrana povzroča zaradi draženja lahko 
vnetje želodčne sluznd.ce - to pa je že spre-
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memba, ki velja za pr,edrakavo. V določenih 
pIJime11ih namreč lahko iz vnetno spremenjene 
in .stanjšane sluznice vznikne rak. Med predra
kava obolenja štejemo tudi izrastke želodčne 
sluznice - polipe ter čire na želodcu ri.n pojave, 
ki jih ,spremlja zmanjšanje kisline v želodčnem 
soku. Pri ljudeh, ki imajo premalo kisline, je 
verjetnost, da bodo zboleli za rakom na želod
cu, desetkrat večja kot sicer. Devetdeset od
stotkov bolnikov rima takrat, ko postavimo 
diagnozo - pak na želodcu, znižano količino 
želodčne kiJSline. Pri vseh teh spremembah je 
začinjena hrana pomemben vzročni dejavnik. 

Znamenja bolezni 

Odvisna so od oblike raka na želodcu in mesta, 
kjer se je razvil. Znamenja ,so zelo raznolika, 
številna in neznačilna. 
Enaka, znamenja lahko dajejo tudi druga obo
lenja. Najznačilnejša je povezava raznih mo
tenj, ki jih bomo našteli, njihovo vztrajno po-

Vegetabilni oddelek TOZD TUŠ ročno 
i,zglajevanje 

navljanje ter narascanje njihove jakosti. Za
radi pr,eglednosti bomo razdelili znamenja v 
tri skupine: 
l. splošna znamenja - težko opredeljivo upa
danje zdravja in življenjske moči, utrujenost, 
slabost, hujšanje, bledota, izguba apetita; 
2. znamenja kli so podobna bolezenski sliki pri 
čiru na želodcu - bolečine v žlički, v povezavi 
ali brez nje z obroki hrane in se lahko začasno 
pomirijo po zdravljenju z dieto in s sredstvi 
zoper kislino; 
3. neznačilna bolezenska znamenja, ki kažejo 
na obolelost prebavil, kot so npr. izguba ape
tita, včasih samo za nekatere jedi, kot je npr. 
meso, občutek nejasnega tiščanja in napenja
nja v žlički, občutek teže v želodcu, napenjanje, 
bljuvanje, »slaba prebava«, motnje v požiranju 
slabost, bolečina pri srcu, črno blato. Vse pre-

radi se ljudje ob takih znamenjih tolažijo, da so 
si pokvarili želodec s slabo hrano in odlašajo s 
pregledom pri zdravniku. Znamenja raka na 
želodcu res niso značilna prav za to bolezen, 
vendar nam mora to, da težave dlje trajajo in 
da se celo stopnjujejo, vzbuditi sum, da gre za 
nevarno obolenje ter nas napotiti pravočasno 
na zdravniški pregled. 
Zapomniti si moramo, da ne smemo nikoli 
sami zdraviti tako imenovane »slabe prebave« 
in ž.elodčnih težav, če trajajo dalj kot kak te
den. Posebno pri ljudeh, starejših od 40 let, 
so taka znamenja kaj rada znanilci raka. Samo 
skrben zdravniški pregled, laboratorijske in 
rentg,enske preiskave ter pregled notranj
ščine želodca s posebnim optičnim instrumen
tom nam lahko zanesljivo razjasnijo naravo 
težav. 

Zdravljenje 

Raka na želodcu lahko sedaj ozdravimo le s 
pravočasno operacijo. Da je operacija sploh 

,. 

tehnično izvedljiva, mora priti bolnik v roke 
kkurga takrat, ko je zlohotna rašča še omejena 
na želodec sam in še ni prišlo do vraščanja ra
kavega tkiva v sosednje organe aLi velike žile. 
Pri operaoiji skuša kirurg odstraniti oboleli 
del želodca z okolišnimi bezgavkami vred. 
Izkazalo se je, da je bistven dejavnik, ki odlo
ča o možnostih bolnika, da bo premvel pet let 
po operaciji to, ali so bili v času operacije 
že prisotni zasevki rakavega tkiva v bezgavkah 
ob želodcu. Le 5-14 O/o bolnikov z zasevki v n 
bezgavkah preživi pet let po operaciji, medtem 
ko je ta odstotek za bolnike, pri katerih je bil 
rak š,e omejen samo na želodec, 57 O/o. Vse 
ostale metode zdravljenja so pri raku na že
lodcu mnogo manj uspešne kot operacija. V 
novejšem času imamo na voljo posebna zdra
vila, ki zavirajo razrast rak,avih celic - tzv. 
citostatika. žal pa so ta kemična sredstva 
uspešna le pri približno 20 O/o bolnikov, in to 
le za kratek čas 2-6 mesecev. 
Zdravljenje z obsevanjem samim je pri raku 
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na želodcu neuspešno. Uporabljamo ga le za 
olajšave težav bolnikov, ki imajo zasevke v 
kosteh. Nekateri avtorji poročajo o uspehu z 
istočaisno kombinaoijo cit.ostatikov in obseva
njem pri obsežnem raku na želodcu, ki ni od
stranljiv z operacijo. 
Odstotek bolnikov, zdravljenih po tej metodi, 
pri katerih se je tumor zmanjšal, je bil po
membno višji kot pr,i onih, kjer so uporabili le 
obsevanje ali le citostatike. Poleg tega se je 
tudi podaljšalo preživetje teh bolnikov. 
Kljub tem ohrabrujočim podatkom imamo na 
sedanji stopnji znanja v medicini v boju z 
rakom na želodcu eno samo zanesljivo orožje, 
ki lahko pr,ivede do ozdravljenja bolezni - tj. 
pravočasno operacijo. Zato velja ponovno opo
zoriti na, odločilen pomen zgodnje ugotovitve 
te bolezni. 
Vsako odlašanje pomeni zmanjšanje možnosti 
za ozdravljenje. 

MDB „Ivan 
Cankar" 
v Kožbani 
Letos praznujemo med drugimi pomembnimi 
jubilej,i tudi tridesetletn,ico mladinskih delov
nih brigad, zato ni naključje, da se je vrhniška 
mladina na, področju prostovoljnega dela pre
cej bolj angažirala kot prejšnja leta. 
Ze v mesecu marcu ,so se pričele priprave na 
udeležbo mladih na mladinskih delovnih akoi
jah. Predsedstvo OK ZSMS Vrhnika je spre
jelo sklep, da je potrebno organiz;irati mladin
sko delovno brigado, katere nosilec bi bila 
OK ZSMS Vrhnika in bi v okvdru ljubljanske 
regije delaI,a na republiški akciji »Kožbana 76« 
v severozahodnem delu Goriških brd. Tako je 
bila sestavljena brigada štirideset brigadirk in 
brigadirjev, od tega več kot polovica Vrhniča
nov. Ostali del brigade pa so popolnili mladinci 
iz Kočevja, Logatca in Domžal. Predno je bri
gada odšla na akcijo, se je večkrat sestala. Na 
prvi brigadni konferenci je brigada dobila ime 
po velikem Vrhničanu Ivanu Cankarju. Izvo
ljeno je bilo vodstvo bri�ade in sprejet pro
gram interesnih dejavnosti v brigadi. 
Ker OK ZSMS ni planirala v finančnem planu 
za l. 1976 sredstev za organiziranje brigade, je 
zaprosila kolektiv Industrije usnja Vrhnika za 
prevzem pokroviteljstv,a nad brigado. IUV je 
pokroviteljstvo sprejela in velika zasluga za 
uspešno organizacijo brigade gre kolektivu 
IUV, ki je finančno podprl organizacijo ,in obe
nem omogočil trem našim mladincem udeležbo 
na akciji. 
Brigada je odšla na delovišče 17. 7.1976 in osta
la na akciji 3 tedne. Brigadirji so ,se na delovi
šču izredno odrezali, ,saj je Brigada že v prvi 
dekadi presegla normo za oseminsedemdeset 
odstotkov in s tem pridobila naziv udarna bri
gada. V drugi dekadi pa so brigadiTji še bolj 
presegali normo, saj je ob zaključku izmene bil 
dosežen povprečen presežek norme za dva
inosemdeset odstotkov. Ob tem velja pouda
riti, da so brigadirji delali v izredno težkih po
gojih, •saj so morali. vsak dan prepešačiti od 
tri do štir,i kilometre čez hrib do delovišča in 
nazaj. 
Tudi program interesnih dejavnosti v popol
danskem času je bil v celoti realiiziran. Kul
turna skupina je pripravila več izredno uspe
lih tabornih ognjev s kulturnim programom in 
s�eči. Redno je »obratovafa« tudi amaterska 
radijska postaja YU 3C, ki so jo vodili trije 
aktivni vrhniški radioamaterji, sicer člani 
Radio kluba YU 3 EIJ Vrhnika. 
Preko postaje so obveščali radioamaterje ši
rom po ,svetu o akcijJ, o namenu akcije in o 
solidarnosti z nerazvatim kožbanskim kotom, ki 
ga mladina manifestira s svojo delovno akcijo. 
Vsak večer pa. so iimeli zvezo z radijsko postajo 
na Vrhniki, tako da so se brigadirji pogovar
jali s svojimi bližnjimi na Vrhniki. 

Aktiven je bil tudi foto-klub, ki je združeval 
mlade navdušene fotografe in poskrbel, da bri
gada.rji hranijo doma fotografije, po njihovih 
izjavah, na čudovite brigadi11ske dni. 
Komisija za informacije je poskrbela, da sta 
izšli dve številki Biltena MDB Ivan Cankar in 

več stranskih časopisov. V popoldanskem času 
je bilo poleg vseh teh pestrih aktivnosti še več 
športnih tekmovanj, družabnih iger, uda,rni
ških akcij itd. Izveden je tudi kompleten pro
gr,am družbenopolitičnega izobraževanja v or
gan,izaciji delavske uni,verze Nova Gorica. 
V soboto, 31. julija, je OM ZSMS Vrhnika v so
delovanju z 00 ZMS IUV organizirala tudi 
uda,rniško akcijo. 
Avtobus mladincev z Vrhnike je prišel poma-

Komandant akcije Herman Berglez pripenja 
trak Briško-Beneškega odreda na prapor MDB 
»Ivan Cankar« 

Brigada »Ivan Cankar« spominski posnetek ob 
zaključku akcije 

gat na udarniški dan brigadi zasipat jarke za 
vodovod. Brigadirji so po končanem delu se
znandli mladince o življenju v brigadi in o sa
moupravljanju v briigadi. Pripravili so jim tudi 
kulturni program, &i pa je žal zaradi slabega 
vremena odpadel. Tudi na tej akciji je bila 
norma presežena, škoda pa, da sta se akcije 
udeležila le dva brigadirja-veterana, čeprav 
je bilo planirano, da bi se akcije udeležilo tudi 
več starejših. 
Kmalu po prihodu na akcijo so člani ZKS for
mirali aktiv ZK, ki je kritično ocenjeval delo 
in dajal pobude ,in napotke za še boljše delo 
tako na delovišču kot v brigadirskem naselju. 
Na kraju izmene je najboljše brigadirje aktiv 
predlagal osnovnim organizacijam ZK za spre-

jem v članstvo Zveze komunistov. Ocena vod
stva akcije in samih brig·adirjev ob zaključku 
je bila, da je brtl.gada dosegla popoln uspeh, 
za kar je prejela tudi vsa možna pniznanja, ki 
jih brigada lahko dobi na akcij,i. Tako je bri
gada dvakrat udarna, dvakrat izredno udarna, 
prejela je priznanje za družbene dejavnosti, 
najbolj pa so brigadirji ponosni na. trak Bri
ško-beneškega odreda, ki se podeljuje kot 
največje priznanje brigadi. 
Na domove se je vrnilo enajst brigadirjev z 
udarniško značko, deset pa jih je prejelo po
hvalo komandanta akcije. Slovo je bilo zelo 
težko, tu pa tam je kanila celo kakšna skrita 
rnlza. Obljubi!li so si, da se naslednje leto zago
tovo spet vidijo. Razšli pa so se v prepričanju, 

Zdravo! Tukaj amaterska radijska postaja 
YU 3 C radiokluba Ivan Cankar na MDA 
Kožbana 76 

da geslo akcije MI GRADIMO VODOVOD, VO
DOVOD GRADI NAS popolnoma drži. 

R. B. in V. J. 

NEPRIJETNO IN PRIJETNO 
Fanika: »Naše stanovanje ima tako tanke ste
ne, da vsi stanovalci slišijo, kaj se pogovarja
mo.« 
Mira: »Dozidajte še eno vrsto opeke, pa boste 
brez skrbi.« 
Fanika-: »Bi. toda potem ne bi mogli poslušati, 
kaj oni govorijo.« 

M. C. 
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Strokovni obisk 

v Sudanu 
Pod s,ilo vse vecJega pomanjkanja vseh vrst 
surovih kož, pl'edvsem pa kož, katere smo svoj
čas smatrali najprimernejše za predelavo v lak, 
usnje, tj. junečfu kož, ki smo jih doslej naj
več dobivali na domačem tržiišču, sem v cilju 
iskanja novih virov suroviine imel nalogo obi
skati afriško državo Sudan, kjer bi na licu 
mesta ugotovH kva1'iteto njihovih junečjdh ozi
roma govejih kož, kakor tudi drobnke, in even
tualno kupiti določene količine teh kož za po
trebe proizvodnje laka bodisi v obliki wet
blu-ja ali crusta. 
Tendenca in način vzreje ždvine doma se je 
v zadnjih letih tako spremenil, da je telečjih, 
junečjih in lahkih kravjih kož na domačem 
trgu vse manj. Modne zahteve in zahteve čev
ljarjev pa ,so vse bolj usmerjene v čim lažje 
in tanjše materiale. Z.ato je razumljivo, da je 
na domačem trgu vedno težje priiti do tovrstne 
surovine in da ima ceno, ki je nesprej,emljiva 
za rentabilno proizvodnjo laka. 
Afrike dos1ej praktično nismo ime1i surovin
sko obdelane, čeprav smo že pred nekaj leti 
ime1i v proizvodnji poskusno partijo iz Tanza
nije, s katero pa nismo biiH zadovoljni. Kupci 
so nam blago reklamirali zaradi skritih napak, 
ki so ,s,e poka,zale pri cvikanju v montaži (v 
čevljarnah). 
Demokratska republ,ika Sudan je največja 
afriška država, iima 20 milijonov pl'ebivalcev 
in je po površini desetkrat večja od Jugoslavije. 
Njen živinski fond šteje ca. 38,000.000 glav ži
vine, od tega: 

goved 16,000.000 

O\llaC 12,000.000 

koz 8,000.000 

kamel ( 2,600.000 
1 

oslov itd. -\ 665.000 

. " J 0('( ) 

:, ' (1 

Letna proizvodnja surovih kož znaša okoli 6 
milijonov komadov, od tega 1,200.000 odpade 
na goveje kože, okolii 3,250.000 na ovčje in ca. 
2,000.000 na kozje kože. 
S planom industrij:skega razvoja za obdobje 
1970/1975 leta je vlada sprejela vrsto pozitiv
nih ukrepov za dv,ig živinskega fonda, med dru
gim tudi veterinarske norme in predpise o kla
nju žiivine, konserviranju, o prometu s kožami, 
gradnji klavnic lin končno o gradnji zadnjih 
dveh sodobnih usnjarn. Rezultati take plan
ske politike so že vidni tako na področju inve
stiranja kot na področju dviga proizvodnje su
rovine in njene kvalitete. Zunanja trgovina 
Sudana skora,j izključno sloni na izvozu bom
baža in kož, saj se dz leta v leto ugotavlja koli
činski porast izvoza teh artiklov. Povečanje iz
voza je življenjskega pomena za gospodarstvo 
Sudana in država je v zasledovanju tega cilja 
vz,ela pod kontrolo vrsto faktorjev in sprejela 
vr.sto ekonomskih, carinskih, deviznih in drugih 
predpisov ter strogo pazi na izvajanje le-teh v 
vsakdanjem življenju. Sudan nima nafte in 
izrazito veliko rudnih bogastev, ima pa Nil, 
s pomočjo katerega naj bi po ocenah strokov
njakov FAO dežela postala v bodočnosti košara 
poljščin na j,edilni mizi tega dela Afrike. 
Nekaj besed o sudanskih surovih kožah. 
Osnovna značilnost sudanskih govej,ih kož so 
V1ečje ali manjše grbe, kar je odvisno od sta
rosti in pasme goveda. To velja tudi za dolžino 
rogov. Karakteristično je, da na jugu države 
obstaja tako imenovano prit1ikavo govedo, ki 
meri po dolžini komaj 1 m medtem ko med. tako 
imenovana velika goveda spadajo že tista ki 
merijo v dolžino 1,7 m. Izraza »junečje kože« 
nimajo in ga ne poznajo. živina se v glavnem 
vzgaja na nomadski način - na prostem in to 
pretežno na jugu države kj·er pade več dežja 
1n je normalno zato v,eč pašne trave in vode na 
napajališčih. Na splošno so kože dobljene od 
živine vzrejene na jugu kvalitetnejše od tistih 
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ki ,so bile vzgojene v srednjem in severnem 
Sudanu. Imel sem priliko videti živino, kako 
je prepuščena goLi naravi in si sama išče hra
no. Kadar katero govedo iz črede od izčrpano
sti, bolezni ali starosti pogine, živali nihče ne 
zakoplje, saj nariava sama poskrbi. zanjo. Žival 
se na soncu od ve1ike vročine in suhega zraha 
posuši, gnitje je izkljt,čeno, slej ko prej pa je 
meso plen krokarjev. Tako ob cesti skozi na
seljene ali nenaseljene kraje vidiš veliko 
okostij, ki so priča o poginulih živ;alih. Tukaj 
nihče ničesar ne čisti in pospravlja, saj to na
mesto ljudi opravi narava. 
Sudanske kože so po strukturii prazne, z veli
kimi flami, medtem ko je lice močno poško
dovano. Vzroki poškodovanosti lica so mno
goteri: 
- udarci od rogov, 
- praske - ogrebotine povzročene od trnja, 
lesa, žice itd. 
- praske - ogrebotine nastale na živalih za
radi raznih religioznih in domačih običajev, 

Potnik mora kupcu pokazati tudi vzorce. Za 
prenos tovora v takšni embalaži pa ne 
zadostujejo le komercialne, pač pa tudt fizične 
sposobnosti 

- plemensko lastninskii žigi, 
- bolezni, 
- ugnz1 1n piki raznih insektov, 
- kraste, pijavke in podobno, 
- slabo konserviranje in skladiščenje kož. 
Živina je v privatni posesti, zato je tudi večina 
žigosane. Včasih iso na eni koži kar po trije žigi 
in kakšen tudD čestokrat ve1ik pl'ek cele povr
šine kože. Zaradi stalne propagande ,in pre
mije za dobro odiranje kož, se lahko reče, da 
so sudanske kože vseeno ene izmed boljše 
odrtih afriških kož. To se nanaša na vse klav
niške in mesarske kože, goveje, ovčje, kozje 
in večji del tudi kože iz provinc. 
Surove goveje kože se konserv,irajo kot suho
slane in suhe. Suhoslane kože - način konser
viranja, ki je najbolj v običaju, se sortirajo po 
težinskih kategorijah na: 

ekstra lahke - 5kg 

lahke 5- 8kg 

težke 8-12 kg 

ekstra težke +12kg 

Konservirianje opl'avljajo trgovci, ki morajo Zia 
to delo imeti dovoljenj,e dzdano od odgovornih 
oblasti. To del1ajo v svojih skladiščdh, v podežel
skih mestih, povečini kar pred lokali na ulici. 
Surove kože se najprej so1ijo, potem pa na 
dvignjenih lesenih ploščah sušijo na soncu. Med 
sušenjem se večkrat prepognejo z licem na
vznoter, tako da ima koža na koncu sušenja 
pravokotno obliko velikosti približno 80 X 40 
centimetrov, zaradi lažjeg,a transportiranja. 
Nesoljene kože, sušene ,samo na zraku so iz
ključno podeželske kože. Te kože so slabo odrte, 
z zarezami in luknj,ami. Za Hce in strukturo 
suhih kož lahko rečemo vse isto, kar smo rekH 
za suhoslane. če so te kože sušene še nerazpete, 
je posebno otežkočeno namakanje. Kože, ki so 
sušene na soncu, so zelo zapečene in želatini
rane. 

Kvalitetno prevzemanje govejih kož se ne more 
izvršiti dosledno kot npr. pri ,surovoslanih ko
žah. Kože so nekajkrat prepognjene in jih je 
težko, če ne celo nemogoče odpreti in zaradi 

• 

' 
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specifičnega načina konservdranj,a veliko napak • 
ostane za oko strokovnjaka prikritih. 
Ovčje kože spadajo v tisto vrsto kož, katerih 
volna-dlaka ima neznatno vrednost. Kože so 
zelo čvrste strukture in dobro konservirane. 
Veliko kož je s poškodovanim licem, posebno 
od ugr.izov insektov. Ovčj·e kože prihajajo na 
trg konservir.ane: - suhoslane - sušene na 
okvirih in sušene na žici z mesno strnnjo na
vzven. Ne glede na način je konserviranje 
dobro. Najbolj razširjen in običajen način kon- • 
serviiranja je sušenj,e na okvirih - v začetku 
v senci dn dosušenje na soncu. Osebno sem si 
ogledal način konserviranja, manipulacijo in 
skladišča surovih kož v dveh mestih in sicer v 
Omdurmanu in Wad Medani!. Po kvaliteti se 
kože ne ,sortirajo, temveč samo po velikosti na 
I., II., III. in IV. klaso. Prv.a klasa je velikosti 
ca. 90 dm2, druga 80 dm2, tretja 70 dm2 in četrta 
izpod te velikosti. Jagnječih kož ni. Prodaja se 
vrši TQ, v,endar se lahko doseže sporazum, da 
se kupi samo določene velikosti kož. 
Konserviranje kozj,ih kož se opravlja na enak 1 

način kot pri ovčinah. Sortiranje je po i!stem 
postopku kot prej opi.isano. So '.lielo dobre struk
ture, vendar so dokaj tanke in prazne. Razen 
tega .so na licu poškodov.ane predvsem od trnja. 
Velik odstotek kož ima krvne žile. Po velikosti 
te kože spadajo v male tj. 3-6 fusov. 
Sedaj pa še nekaj o sudanskih usnjarnah in 
usnju, ki ga izdelujejo. Sudan ima tri sodobne 
tovarne usnj,a za predelavo govej.ih kož in kož 
drobnice, kartere sem si v času mojega bivanja 
v tej prijateljski držav.i imel priliko v podrob-



nosti ogledati. Dve od njih sta zgrajeni v glav
nem mestu Khartoumu, tretja, ki je tik pred 
pričetkom obvatovanja, pa v 200 km oddalje
nem mestu Wad Medani. Te tovarne so name
njene ne samo za zadovoljevanje domačih po
treb, temveč po vladnem programu ekonom
skega razvoj>a prvenstveno za, izdelavo usnja za 
izvoz. Posebno aktualno je postaJ.o to v času, 
ko je pred poldrugim letom začela obratovati 
druga tovarna, :ki so jo zgradili Jugoslovani in 
ko bo letos stekla proizvodnja v tovarni, ki jo 
g11adijo Francozi in ko bodo kapacitete izdela
nega polizdelka in gotovega usnja veliko večje 
kot to lahko sprejme sudansko tržišče. Plani
rane kapacitete tovarn so naslednje: 780.000 
kom. govejih kož, kar da 1,926.000 m2 usnja in 
2 mildjona 400.000 kom. drobnice. 

Domače tržišče za gotovo usnje predstavljata 
dve veliki tovarni obutve in sicer Bata in Lar
co, ki pvedstavlj,ata 70 % kapacitet obutvene 
industrije Sudana. Letna naročila čevljarskih 
tovarn znašajo 900.000 m2 usnja, ki ga izdelata 
tovarni v Khartoumu. Količine, ki jih porabijo 
drobni obrtniki, ne menjajo navedenih številk. 
Ce se sedaj pogledajo razpoložljive kapacitete 
usnjiarn, ki so spredaj navedene, lahko sklepa
mo, da ostane viišek kapacitet za dzvoz pri go
vejem usnju ca. 1,000.000 m2 in 2,000.000 kom. 
drobnice. Iz tega se lahko sklepa in dejstvo je, 
da so trenutne kapacitete usnjarn izkoriščene 
le 30-400/o. · 
Rednega izvoza na posamezna tržišča doslej 
praktično nirso imeli, razen nekaterih izjem pri 
polpredelani drobnici. Se pravi, da imajo na 
eni strani ambidozno zgrajene kapacitete za 
predelavo kož, na drug,i st11ani pomanjkljivo or
ganizirano prodajo in marketing, kar rezultira 
dejstvo, da se proizvodni stroški teh tovarn ne 
morejo pokriti z obstoječo proirzvodnjo. 

Dve usnjarni, k,i stojita v Khartoumu, je gra
dilo jugoslovansko podjetje »Invest-Import« iz 
Beograda, in sta v glavnem opremljeni s stroji 
iz proizvodnega programa »Kostroj« Slovenske 
Konjice, ostali stroji pa so od Moenusa in Tur
nerja. Pnm - Khartoum Tannery je začela 
obratovati leta 1961. Prvo tehnično osebje v 
tej tovarni so bili Jugoslovani, ki so kasneje 
predali dolžnosti Sudancem, tako da danes v 
tej tovarni ni naših strokovnjakov. Novejša 
White Nile Tannery stoji tik zraven prve to
varne in je kopija starejše sosede. S proizvod
njo je začela v za,četku leta 1975. Na podlagi 
pogodbe o d.zgradnjd., v tej tovarni dela pet 
Jugoslovanov kot instruktorji, ki bodo tu ostali 
še do januarja prihodnjega leta. Administra
tivno in tennicno votlenJe je v rokah Sudancev. 
Kot rečeno, je novejša usnjarna po gradbeni 
zasnovi in konceptu proizvodnje 1000/o kopija 
starejše sosede. Obe imata v proizvodnem pro
gramu izdelavo kromovega dn vegetabilnega 
usnja, predelavo drobnice in obe imata majhni 
laki,rnici, kjer delata dnevno po ca. 200 m2 lak 
usnja. Strojni park v novejš,i usnjarni je prav 
tako od Kostroja, vendar imajo tukaj že nekaj 
novejš1ih strojev kot npr. stroj za podmazovanje 
drobnice, vakuum ,sušilnice, Molisiso itd. Kljub 
boljši strojni opremljenosti se ne bi moglo trdi
ti, da je v pogledu prodzvodnje, asortimenta in 
kvalitete kakšna ra,z1ika od starejše tovarne. V 
obeh tovarnah izdelujejo iiz govej,ih kož: goveji 
prešani plas.tik, goveje HTZ usnje, hunting, ve
getabilno garnituro za sandale itd. Drobnico 
predelujejo v glavnem do piklanja eventualno 
do crusta in ga v tak� obldki prodajajo. Govejih 
kož, ki bi bile primerne za gladek plastik boks, 
ni veliko, pa tudi siJCer gladkega plastik boksa 
sploh ne delajo, temveč ldce močno brusijo in 
vse preša.jo v podobnd. preši naše plastik pod
loge (preša 10). Na splošno je kvaliteta izdela
nega blaga v teh usnjarnah tako slaba, da ga 
na našem tržišču, nLti po asortimentu niti po 
kvaliteti posameznih vrst usnja ne bi mogli 
prodati ni;ti enega kvadratnega metra. 

Organizacija dela v teh tovarnah je slaba, 
nikjer se ne čuti potvebnai delovna di,soiplina. 
Tudi vodstvenli. kader ne kaže posebne zagna
nosti in se ne more pohvaliti z nekiim znanjem 
sodobne organizacije dela in vodenja, čeprav 
so se nekateri od njih šolald v Angliji, pa tudi 
pri nas. Storilnost se z našo a1i s storilnostjo v 
zahodnoevropskih usnjarnah ne more primer
jati. Strojni park je za današnje pojme zastarel 
pa četudi vemo, da tovarni stojita na afriških 
tleh. 

Razen problema z odkupom suhoslanih kož, 
potem s prodajo svoj,ih proizvodov, kot z vrsto 
tehnoloških problemov d.majo na dnevnem redu 
problem oskrbovanja s kemikald.jami. Ker je 
uvoz pod strogo kontrolo, kot tudi plačilni pro
met z inozemstvom, je uvoz kemikal!ij nereden 
in često prihaja do izpadov ,in zastojev v pro
izvodnj,i in koriščenju kapacitet. 
Tretjo tovarno, ki sem si jo imel priHko ogle
dati - GEIZIRA Tannery, je zgrajena v Wad 
Medani. Projektirana je kot eden največjih 
objektov petletnega plana razvoja sudanske in
dustri,je. Projekt dn financiranje gradnje je iz
vršila vodeča francoska firma Sooiete Krebs et 
comp. Paris z obvezo, da preda tovarno »pod 
ključ«, vključujoč tehnološko in admindstrativ
no osebje, opremo, nadzor, poskusno proizvod
njo in priučitev domačih delavcev. Firma R. 
CostH et Fils prispeva tehnično sodelovanje in 
prevzema na sebe prodajo gotovih izdelkov. 
Tovarna j,e v gradbenem, strojnem in tehnolo
škem pogledu za afriške razmere super moder
no zgrajena. Celotni proizvodni in pomožni 
prostori so klimatizirani. Tovarna ima zgraje
no čistilno napvavo za čiščenje odpadne vode, 
ki je veljala skoraj eno tretjino vseh stroškov 
investicije. Grajena je za, čiščenje odpadne vode 
po najsodobnejših tehnološko-tehničnih dogna
njih za čiščenje usnjarskih odpadnih vod -
mehansko, kemično in bdološko čiščenje. Stroj
na oprema je v gl,avnem od francoske firme 
MERCIER, ostalo so stroji italijanskiih firm. 
Po proizvodnih načrtih bo dnevni namok v tej 
tovarni 1000 kom. govejih kož in 2500 kom. 
drobnice. Goveje kože bodo izdelane v anilin, 
semianilin in henting. Za drobnico se planira, 
da bo dodelana za podlogo, v usnje z,a tapeci
ranj,e in v usnje za gornje dele obutve. 
Tovarna je projektirana za delo v eni izmeni 
in je v ča,su ogleda bila sposobna pričeti s pro
izvodnjo. 
Povedati moram, da so mi pri ogledu vseh treh 
tovarn bila vrata na stežaj odprta v vseh po
gledih. V vsakem času sem imel prost vstop v 
proizvodne prostore in si lahko ogledal posa-

mesne faze dela ali strojne naipr.ave ali karsi
bodi, kar me je zanimalo. V tem pogledu nisem 
imel nobenih omejdtev. Na tem mestu moram 
tudi povedati, da s sporazumevanjem nisem 
imel nobendh težav. Nekaj Sudancev, s kateri
mi sem kontaktiral, govori naš jezik pa tudi 
nekaj naših ljudi, ki ,so v usnjarni, že govori 
kar dobro arabski. Zato so vsi razgovori pote
kali taiko, kakor če bi bil doma. 
Ko sem jim v tovarnah v Khartoumu dal vedeti, 
da smo z;ainteresirani za nakup ca. 10.000 m2 

crusta mesečno v izbrani in potrjeni kvaliteti, 
so Sudanci pokazali pripravljenost, da nam po 
dogovoru odbirajo boljše sortimente crust go
v,ejih kož, ker j1m domače tržišče lahko sprej
me slabšo kvaLiteto usnja. Vendar so mi pri 
dokončnem dogovoru dali vedeti, da želene 
količine v odgovarjajoči kvalitetL niso v stanju 
redno dobavljati, ker pač ne razpolagajo z zato 
potrebno kvaLiteto surovine. Tako je bila za
ključena le manjša - poskusna količina cru
sta. 
Lahko rečem, kar se tiče govejtih kož v wet
blu-ju ali crustu, da sudanske tovarne za sedaj 
niso v stanju količinsko ponuditi tiste kvalitete, 
za kakršno je zainteresi!rana naša tovarna, tj. 
poHzdelek za predelavo v lak. Obstaja sicer 
upanje, da se bodo Sudanci trudi1i, da za nas 
izdvajajo tisto kvaliteto govejih kož, ki nas 
zanima, v večjih količ1nah, vendar je to vpra
šanje časa. Do tedaj pa velja ugotovitev, da je 
sudanska surovina primerna samo za artikle, 
ki se proizvajajo za afriško tržišče, ki so po
ceni ne glede na kva1iteto, kajti kupna moč 
Afrike je neznatna. Afriška surovina trenutno 
na evropskem tržišču za tovarne čevljev, ki 
proizvajajo obutev za zahod ali vzhod, ni pro
dajna. Vse kaj drugega je vprašanje kvalitete 
drobnice, pri kateri pa so cene zaenkrat nedo
stopne. 
Verjetno bo trajalo še precej časa, da bomo iz 
Sudana pa tudi iz drugih afriških držav Evro
pejci dobivali kolikor toliko kvalitetne surove 
aH predelane kože, ki bodo v finalnem artiklu 
uporabne za našega rafindranega kupca. 

K. R. 

Rezultati poslovanja v 8 mesecih 1976 
. 

v pr1mer1av1 z istim obdobjem 
lanskega leta 
Namok surovih kož: 

(za 3 usnjarske TOZD skupaj) 
Svinjske kože (odmaščena teža) 

Goveje -in junčje kože (krom lin vegetabil) 

Ovčje kože 

Skupaj 

Namok svinjskih kož smo z mesecem aprilom 
zmanjšali za 11 O/o tako v usnj,arni na Vrhniki 
kot v Šoštanju. Skupni povprečni dnevni na
mok prve tri mesece letošnjega leta je bil 55 
ton na dan, naslednje mesece pa 48,8 ton od
maščenih sv,injskih kož. 
Ker se situacija s surovimi kožami ni nič iz
boljšala smo s septembrom zopet zmanjšali na-

Proizvodnja: 

(za 3 usnjarske TOZD skupaj) 
Svinjsko usnje s cepljencem m:? 

Goveje usnje s cepljencem m2 

Goveje usnje s cepljencem kg 

Ovčje krzno m2 

Sortirane ščetine kg 

Poraba usnja v lastnih obratih m2 

Poraba krzna v lastnih obratih m' 

Izvoz v dolarjih 

9.408 9.993 94 

5.873 4.473 131 

593 517 115 

15.874 14.983 106 

mok svinjskih kož še za 17 ¾. 
Doslej se proizvodnja svinjskega usnja ni to-
1,iko zmanjšala kot namok, ker smo dosegli 
boljši izkoristek pri cepljencu, predvsem pa 
zato, ker smo črpali nedovršeno proizvodnjo. V 
naslednjih mesecih pa bo zmanjšanje proiz
vodnje bolj občutno. 

2,640.173 2,766.461 95 

892.830 785.341 114 

571.682 429.280 133 

176.228 179.612 98 

67.882 67.115 101 

158.228 159.346 99 

34.313 15.636 219 

10,975.283 11,022.776 100 

P. G. 
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Prišli - odšli 
V mesecu avgustu 1976 se je v IndustrJ.ji usnja 
Vrhnika zaposlilo 57 delavcev, 43 delavcev pa 
je nehalo delati. 

a) TOZD Usnjarna Vrhnika 

prišli: 
Janez Celarc, Borislav Ivanovic, Branko Mala
vašič, Vladimir Pahor, Miroljub Pavlovic, 
Janez Petkovšek, Rastislav Vintar, Mihaela 
Vrhove, Martina Zobec; 
s služenja vojaškega roka so se vrnili: 
Branko Ogrtln, Dragan StamenJic, Vojimir 
Stankic, Radivoje Djukanovic; 
odšlii: 
Zvonka Debeljak, Branko Dojčtnovic, Aleksan
der Istenič Simon Jeraj, Milena Križaj, Alenka 
Kuzma Milan Lenarčič Darko Leskovec, Kri
stina Malavašič, Stane Malovrh, Rasim Mujčic, 
Igor Ojsteršek, Andrej Osredkar, Miroslav 
Paj,sar, Rozalij,a Piltaver, VladJ.mir_ �a�ikar, 
Bernarda Rome, Bogdan Rupnik, Ciril Simon
čič, Marija Slavec, !Lija Starčevic; 
upokojen Jože Podobnik; 
učno pogodbo so sklenili: 
Zvonka Debeljak, Marija šurca, Nada Zoble
nik; 

b) v delovni, skupnosti skupnih strokovnih 
služb st,a se zaposlili Frančiška-Marija Potoč
ndk in Vida Verbič; 
delati je prenehala Boža Cukljek; 

c) TOZD Usnjarna Smartno: 

prišli: 
Stanis1av Antič, Antonija Gorenjec, Rajko 
Groznik, Ivanka Ivančič, Rezka _Janjoš, Jakob 
Meke, Marija širok, Ernest Vetrih; 
odšli: 
Jakob Kamnikar, Ignac Paternoster, Branko 
Rajner, Roman Vodenik; 

d) TOZD Opekarna Vrhnika: 

prišla: 
Janez Brence, Bogdan Jesenovec; 
s služenja vojaškega roka so se vrnili: 
Nurija CejvanovJ.c, Muhamedu Mujčic, Sulej
man Topčagic; 
odšli: 
Nikolaj Dobrovoljc, Martin Ogrin, Suad Se
jaric; 

e) TOZD Gradbeni.štvo Vrhnika: 

prišlii: 
Rozalija Albreht, Mujaga Begic, Valerija Jese
novec, Hajdin Kryezi, Radovan Lovric, !smet 
Murtic; 
odšli: 
Alaga Abdakovic, Jana Furlan, Nada Štirn; 
učno pogodbo so ,sk1eni1i: 
Milan Babic, Nenad Dojčinovic, Ranko Dojči
novic, Marj,an Merlak, Bogdan Mijatovic, Bojan 
Mikložič, Husein Pjanic, šeherzad Pjanic, Mar
jan Zelic, Lovrencij Zakelj, Midhat Zdralic; 

f) TOZD Tovarna iisnja Soštanj: 

prišli: 
Cvetka Babič, Ivana Gračner, Jure Hudobrez
nik, Rajko Krulej, Marija Lesnjak, Anica Pri
stovšek, Darinka Skornšek, Jožica Šmon, Mujo 
Tabakovic; 
odšli: 
Franc Albreht, Zdenka Destovnik, Ljudevit 
Horvat, Zilha KoLic, Katarina Kelenc, Marija 
Koncilja, Stjepan Ladika, Velimir Perišič, 
Ivanka Plamberger; 
Iz TOZD Maloprodajna mreža in TOZD Usnje
plast nismo prejeli podatkov. B. M. 
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Rojstni dnevi 
upokojenih 
delavcev v mesecu 
oktobru 1976 
a) TOZD Usnjarna Vrhnika: 

let oktobra 
1 Ivanka Japelj 70 13. 
2. Jože Jurca 68 27. 
3. Ivanka Krašov,ec 66 24. 
4. Franc Okrajšek 65 l. 
5. Mar1ja Petrič 41 3. 
6. Franc Šemrov 79 8. 
7. Marjeta Ule 74 13. 
8. Stanko Umek 61 7. 

9. Bogomir Verbič 72 30. 
10. Karolina Zalar 69 19. 

b) TOZD Usnjarna Smartno: 

let 
l. Franc Brodar 55 
2. Anton Dolenc 67 

3. Jože Fajdiga 37 
4. Franc Gradišek 67 

5. Slavko Jesenšek 61 

6. Franjo Kosec 56 
7. Alojz Novak 64 
8. Fani Pregelj 57 
9. Martina Repovž 62 

10. Rezka Skrbinšek 55 
11. Franc Završnik 67 
12. Vida Zorčič 59 

c) TOZD Opekarna Vrhnika: 

let 
l. Tere21ija Malavašič 69 
2. Slavko Muha 67 
3. Pavel šurca 75 

d) TOZD Igrad - Gradbeništvo Vrhnika: 

- v septembru - Janez Brenčič 

e) TOZD Tovarna usnja Soštanj: 

76 let 

let 
l. Franc Cas 58 
2. Evgen Jesih 52 
3. Mal'lija Kaš 73 
4. Franc Konovšek 67 
5. Marija Kos _______ _ ______ 69 

6. Martin Kugonič 
7. Andrej Lesjak 
8. Terezija Manček 
9. Matija Matko 

10. Stanko Penšek 
11. Anton Plešnik 
12. Franc Podstenšek 
13. Edi Pokleka 
14. Terezija Primožič 
15. Karla Rogelšek 
16. Fani Ropotar 
17. Stanko Sledič 
18. Terezija Smonkar 
19. Rafael Šuster 

let 
70 
77 
52 
78 
52 
57 
73 
62 
60 
64 
60 
49 
66 
67 

Vsem slavljencem naše iskrene čestitke! 
B. M. 

Tovariško srečanje 
upokojencev 
Tako kot že leta poprej smo se tudi letos 
spomnili na upokojene člane naše TOZD, k,i so 
s svojim minulim delom pokazali, kakšen je 
vesten delavec - usnjar. 
V petek, 26. 8. 1976, �o j.ili sprejela naša de
kleta in vsakemu pripela na prsi rdeč nagelj. 
Nato so se tistii, ki jih je ogled tovarne zani
mal, poleg tega pa so bihl še dovolj pri močeh 
za naporno hojo po obratih, odpravili po proiz
vodI11ih oddelkih. Medtem so se še razvili 
razgovori med samimi upokojenci kot tudi s 
predstavniki samoupravnih organov in vod
stva podjetja. 
Po ogledu so se zbrali v jedilnici, kjer jim je 
predsednik DS tov. Slavko Dragar v svojem 
nagovoru najprej zaželel dobrodošlico. Nada
lje je omenil, da je naša tovarna kljub teža
vam, do katerih je v njenem 188-letnem obdob
ju prihajalo, še vedno tovarna usnja. Naš de
lavec - usnjar je bil s svojo marljivostjo in 
vestnostjo pripravljen doprinesti k uresničitvi 
boljšega jutrišnjega dne. Naprednost in borbe
nost šoštanjskih usnjarjev se je jasno poka
zala v stavki 1935. leta, ko je bil z delodajalci 
dosežen sporazum, s katerim so se le-ti zave
zali, da bodo točno izvajali določila zakona o 
zaščiti delavca. 
Iz rezultatov je Vliden nezadržen razvoj pod
jetja. Iz dneva v dan opažamo nove stroje, 
nove naprave, pa tudi produktivnost stalno na
rašča. Predsednik DS je nato poudaril, da vsak 
del tovarne predstavlja nekoga izmed njih, ki 

Upokojenci so prisluhn'ili z velikim 
zanimanjem 

• 
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so delali od ranega jutra in nemalokrat do 
poznega večera. S svojim delom so bili in so 
še vzor nas vseh. Zaradi tega smo še toliko 
bolj radostni, ker jih vidimo v naši sredini, 
da se pogovorimo z njimi, prekaljenimi usnjar
ji, ki nam lahko zaupajo svoje težave d.n dajejo 
nasvete. 
Po končanem govoru se je za gostoljubnost za
hvalil v imenu upokojencev tov. Rudi Klamfer. 
Nato se je pričel družabni del srečanja in ob 
poskočni polki se je marsikak par zavrtel po 
plesišču. Za omizjem pa ,se je razvil živahen 
pogovor med upokojenai in predstavniki pod
jetja o problemih, ki jih tarejo, pa tudi o delu 
v samem podjetju. 
Ob koncu ,smo jim zaželeli, da zdravi in čili 
dočakajo ponovno snidenje čez leto dni. Vsem 
tistim pa, ki s,e ti.z kakršnihkoli razlogov sre
čanja nti.so udeležili, sporočamo, da smo jih po
grešali 1in naslednje leto pričakujemo njihovo 
udeležbo! Z. M. 

Pismo vojaka 
Pravkar sem prejel Usnjarja in ,sem se odlo
čil, da vam tudi jaz pišem. 
Do sedaj sem služiil v Osijeku, kjer sem bil 
na kurzu za desetarja, sedaj pa sem že odšel 
v prekomando, kjer bom do konca samo še 
štel dneve. Nahajam se v bližini Karlovca v 
eni majhni kasarni, ki j:i pravijo logorište. 
Drugače je tukaj kar v redu in bomo odšteli 
še teh 180 dni. 
Na kraju pa pozdravljam cel kolektiv IUV, po-, 
sebej pa še električarje. Prosim, če bi mi 
Usnjarja od sedaj naprej pošiljali na naslov 

Fabjan Jadran 
V. P. 2805/2 
47002 KARLOV AC 
Vas lepo pozdravlja vaš sodelavec Jadran. 

BOGAT JEDILNI LIST 

»Ali so kosila v vaši menzi vsaj malo razno
vrstna?« 
»Ne samo malo! Za eno juho imamo kar šest 
imen!« 

NI VZROKA ZA RAZBURJANJE 

»Ali si videl? On.ale lepotica ,se mi je nasmeh
nila!« 
»Ne jemlji si tega k srcu! Ko sem :te jaz prvič 
videl takegale, sem mislil, da bom počil od 
smeha!« 

BRZOJAV 

SlaV1kova žena je rodila dvojčke. Bil je tako 
srečen, da je brnojavil tašči: 
»Pravkar dvojčki, jutri več .. ! 

Predsednik DS - TOZD TUŠ Slavko Dragar 
pozdravlja upokojence 

V spomin 
Viktor 
Klobučar
Kragulj 
V petek, 3. 9., smo pospr,emili na njegovo zad
njo pot našega zvestega sodelavca tov. Klobu
čarja. Kako velika je bila njegova priljublje
nost, nam zgovorno priča množična udeležba 
občanov Vrhnike in mnogih njegovih vojnih 
tova11išev. Pokopan j,e v grobnici padlih parti
zanov na Drči. 

Kot edini sin očeta Franca in matere Angele 
se je rodil 16. 4 1921 v Ljubljani. Osnovno šolo 
je končal l. 1935 na Ježici. Domače razmere 
so bile zanj 2ielo neprijetne, zato je že v zgodnji 
mladosti odšel v svet k tujim ljudem. Po kon
čanem osnovnem šolanju je šel v uk h Kruljič 
Jožetu za avtomehanika. Ta ga je kot vajenca 
izkoriščal, tako da je moral delati oele noči. 
Ze takrat je na svoji koži občutil, da za reveže 
ni prawce. Kot izučen avtomehanik se je za
poslil na Vrhniki pri štrebu za utrjevanje, po
zneje pa še pri Prošnik Jožetu. Tu je prišel v 
stik z ljudmi raznih prepričanj. Kljub svoji 
mladosti je kmalu spoznal, da tako gnila drža
va, kot je bila stara Jugoslavija, ne bo mogla 
dolgo obstajati. In res je kmalu razpadla. Ze 
leta 1941 je začel zbirati za partizane hrano, 
orožj,e in obleko. Ker je obstajala nevarnost, da 
ga odkrijejo, je 15. 3. 1942 odšel v ·ilegalo. Naj
prej je bil kurir, ob akcijah pa je sodeloval v 
bataljonu ali četi, ki se je takrat trenutno na
hajala v dolomitskem sektorju. Po ustanovitvi 
OOOF Vrhnika je bil v tem odboru zadolžen 
za literaturo. l. aprila 1943 je bil sprejet v 
Komunistično partijo in je nato obiskoval eno
mesečni partijskti. tečaj v Babnem polju. Po 
končanem tečaju je bil imenovan za sekretarja 
rajona Rovte. V boj,ih na Jančigaju je dobil 
od IV. armade odlikovanje za hrabrost. Jeseni 
leta 1944 ga je tov. Popit poklical v enoto 16 B. 
Tu je ostal do zime 1945, ko j,e zbolel. Poslali 
so ga na zdravljenje v južno Italijo, v bolnico 
Barleto dn nato v Vrani. Po okrevanju se je 
vrnil v svojo enoto in bil postavljen za komi
sarja delavIJJice pri GŠS. Tu je ostal vse do 
konca vojne. 15. 7. 1945 je bil poklican v Mini
strstvo za kmetijstvo, kjer je bil dodeljen Gu
stroju kot upravnik avtoparka. Tu ni ostal 
dolgo, ker je bil že l. 2. 1946 poslan v Zemun v 
Upravniško šolo. Po vrnitvi je bil kratek čas 
upravnik na Uskoj v Ma11iboru, nato pa je na
stopil službo pri CK KPS. Tu je ostal do leta 
1951, ko je 15. 2. 1957 nastopil službo v IUV na 

Viktor Klobučar-Kragulj 

Vrhniki, kjer je ostal ves čas kot vodja stran
ske dejavnosti vse do svoje upokojitve l. 7. 
1970. leta. 
Ko je zapustil JLA s činom kapetana l. klase, 
je ves čas aktivno politično deloval. Bil je 
sekretar tovarniškega komiteja ZK Vrhnika, 
predsednik AMD SloveIJJije, predsednik občin
skega odbora ZZB NOV Vrhnika, predsednik 
šolskega sv,eta, član OLO Ljubljana, član kra
jevnega odbora ZB Podlipa ,in Zaplana, član 
komisije za prošnje in pritožbe občinskega 
odbora ZZB NOV Vrhnika. 
Med in po vojni je bil večkrat odlikovanec. 
Dobil je ,spomenico 1941, orden za hrabrost, 
orden bratstV1a i jedinstva II. - dvakrat, orden 
zaslug za narod II. in III. stopnje, orden s sre
brnim vencem II. stopnje. 

Slava njegovemu spominu! 

Dragi Vil<tor, 
dragi tovariš, 
prijatelj, 
dragi Kragulj ! 

R. F. 

Ne, nisem spregovoril, da bi jemal od tebe slo
vo, o tem ne maram govoriti, ne morem. In 
čemu bi se posla·vljal, saj ostaneš med nami, 
prav zato •smo te p11inesJ..i semkaj, da boš ostal 
za zmeraj med nami, da te bomo lahko priha
jali obiskovat, da bomo še kdaj pokramljali 
med sabo, v mislih seveda. 

Tudi sedaj se rajši vrniva v spomine, v pretek
lost, kakor da bi se poslavljala. Pokramljajva 
nekoliko, kakor sva že tolikokrat, med vojno 
in po njej. Največ sva govorila o partizanstvu, 
o tilstih velikih letih, ki so nas oblikovala, pre
gnetla, tebe pa naredila za Kragulja, ne mislim 
na samo ime, mislim na to, kar si bil pred tem 
imenom. Ime Kragulj je tukaj, na Vrhniki in v 
okolišu, pojem za partizana. 

Vidiš, in te takoj vprašam: zakaj si ti postal 
Kragulj, mnogi izmed nas pa n�smo postali? 
Ne, ni mi treba odgovarjati, saj si mi že toliko 
povedal o sebi, predvsem pa se z delom raz
kril, da sd lahko sam odgovorim. 

Se še spominjaš, ko sva nekoč ležala tam za 
Ljubljanskim vrhom .in si mi pravil o svoji 
grenM mladosti? »Oče (ali si rekel očim, ne 
spominjam se več) me ni maral,« si pravil. 
»Zato sem moral že v otroških letih od doma, 
v kamniške hrti.be so me dali za pastirja. Kako 
se takemu pastirskemu ščenetu godi, sam veš. 
Zato nisem maral biti pastir. Vrnil sem se do
mov. Rad bi postal avtomehanikar. čez nekaj 
let sem si v Ljubljani sam poiskal mojstra za 
uk, mati je prišla samo pogodbo podpisat. 
Tudi vajencem ni dobro, več hudih besed mo
rajo preslišati kakor dobrih, in zdi se mi, da so 
tuje roke bolj ustvarjalne za klofutanje kakor 
za darežljivost. Toda za to, da postanem avto
mehanik, bi še kaj drugega prestal.« 
In še in še sti. mi pravil o svoji grenki mla
dosti. Zelo zgodaj si spoznal, da si zapostav
ljen, zgodaj si občutil krti.vice življenja. Kdaj pa 
si se zavedel, da v tem nisi sam, da jih je na 
sto in sfotisoče, ki jim je življenje prav tako 
krivti.čno kakor tebi, ne vem. Morebiti že v šol
skih letih, morebiti pri ljubljanskem mojstru, 
ali pa šele v partizanih. Vem samo to, da si 
leta 41 natančno vedel, po kateri poti moraš 
kreniti ,in da ,s te poti nisi omahnil niti za 
korak, vse do tvoje prerane smrti. 
že leta 1941 si organiziral vrhniško mladino za 
zbiranje orožja in druge akcije. Potem s:i po
magal pri organizaciji vašmih zaščit. Novak 
Matevž iz Ligojne mi je povedal, ko sem zbiral 
gradivo za vrhniško kroniko. »Ze novembra 
1941 smo se zbrali, da organi2iiramo ligojnsko 
zaščito, zbraLi smo se pod Frančevim kozolcem, 
Kragulj pa je stražil, da nas ne bi kdo izne
nadii.l.« 
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Spomladi 1942 si odšel v partizane. Naj o tem 
malo pokramljava? Na primer o tvoj,i prvi par
tizanski akcijd. O tem si mi večkrat pravil. 
Maja 1942 ste napadli Italijane, ki so se peljali 
od Cest proti Rovtam. Teb,i so dali mitraljez 
in te postavili na sredo ceste, da užgeš po avto
mobilih, ko bodo ti pripeljali do določene raz
dalje, do tiste smrekove veje, ki jo je koman
dir vrgel na cesto za znamenje. Ali razdalja od 
veje do tebe je bila prekratka, kamion bi te 
povozil, če ne bi odskočil, mitraljez pa je strlo. 
»Kaj hočeš, takrat še niismo vedeli, kako se , 
mora, začetniki smo bili,« si vselej opraviče
val sebe in komanddrje, kadar sva se pogovar
jala o tem. 

Kaj vse si bil v partizanih. Mitraljezec, kurir 
pr,i okrožnem komiteju, tehnik (to se pravi, 
d'a si na š,a,pirografu razmnoževal letake in na
še časopise), sekretar rovtarskeg,a rajona. Koli
kokrat si pri tem delu prehodil poti, kolovoze, 
skrite steze, travnike in gozdove od Ljubljan
skega do Tolstega vrha, do Zaplane, Rovt tja 
do Žirov in še čez, pa do Ključa in Toškega 
čela? še sam ne veš, kako bi vedel jaz. česa bi 
se s teh neskončnih poti spomruila? Morda ti
stega, ko si nekeg,a jutra prišel bos v tabori
šče. Bilo je konec februarja, al!i v začetku 
marca, še so ležale po pobočjih velike zaplate 
snega, ti pa bos. Začudili smo se »Kragulj, za
kaj pa si bos?« »Eh, sreč,al sem reveža iz bri
gade, prav tako velika stopala ima kakor jaz, 
noge je imel zavite v strgano vrečevino, dal 
sem mu svoje čevlje, jaz bom lažje dobil dru
ge,« si pravil. Sad si jih dobil, a šele čez kakih 
14 dni, do takrat pa si hodil bos. 

Tak 6i bil. Za tovariša bi dal vse, tudi življe
nje. Tovariša nikoli nisi zapustil, če je bil v 
stiski. Kolik,im si reševal življenje. Naj se še 
tega spomnim, ko so vas napadli v bunkerju 
pri Podčelu. Z Zajcem sta planila na eno stran, 
ostali na druge. Petla so bili ranild, ko je bežal 
po travniku proti Kotam. Mevc ga je skril v 
seno na vozu lin ga odpeljal proti domu. Nisi 
vedel, kaj se je zgodilo s tovariši, zato ti srce 
in vest nista dala miru. Vrnil si se, našel ra
njenega Petla, ga zanesel na kozolec, ga v senu 
skril in šel po pomoč. 

Tudi ranjeno Erno si reševal. To je bilo spom
ladi leta 1943 na Babni gori. Na hrbtu si jo 
nesel. V dolini ob Gradaščici si videl neke 
ljudi, a Sli mislil, da so naši, si mi pravJI. Ko si 
prišel že čisto blizu njih, si šele opazil, da so 
beli. In nazaj v hrib, z Erno na hrbtu, ali se 
rešita oba ali nobeden, si si rekel. Rešil si 
oba. 

V Dolomitih je postajalo huje in huje. Najhuje 
je bilo zate po:z,imi med 43. in 44. letom. Sam 
sli ostal na rovtarskem rajonu, na najbolj belo
garddstičnem rajonu v Sloveniji. Beli so sledili 
za tabo kakor psi! divjačino. Nekoč so prišli za 
tabo v gostilno Mesec v Zaplani. Skril si se na 
podstrešje. Pol noči in skoraj ves dan si z 
bombo v roki čakal ob vhodu na podstrešje, če 
bodo beli prišli tudi tja. Zastonj ne boste dobili 
mojega življenja, Sli se odločil. 

Potem •so te poklicali na Dolenjsko k Starim 
žagam v partizanske delavnice. Tam sva se 
zopet sr,ečala. 

A nisva se dolgo videvala. Zbolel si za hudo 
zastrupitvijo in odpeljali so te na zdravljenje 
v Italijo. Potem se dolgo nisva videla, tudi po 
vojni ne. Tebe je po vojni zaneslo v Zemun, z 
Avšičem Sli se vozil po Nemčiji, šel večkrat na 
Dunaj, bil nekaj časa v Mariboru, šele nato si 
prišel v Ljubljano in od tam za stalno na 
Vrhniko. 
KoMko tvojega znoja in žuljev je v tej grob
nici, kdo bi vedel, nisi štel in štedil svojih žu
ljev. Večino tovarišev, h katerim boš legel, si 
ti prekopal. Po vsej Sloveniji so bili raztre
seni ostanki njihovih trupel. Kako ste zvedeli 
za vse, kje leže, mi je uganka, a pripeljali ste 
jih. »Nekatere sem prekladal v krsto kar z go
limi rokami,« si mi povedal. V tistih ostankih 
si videl samo tov,ariše, zato j,e najbolj prav, da 
smo te pr,inesli sem. Med tovariiši, ki si jih imel 
tako rad, ti ne bo dolgčas. 

Ali slišiš, kako čudne misli me obletavajo? 
Dolgčas. Rajši se povrniva nazaj v preteklost. 
Na Vrhniki se je zopet začelo najino skupno 
delo. Kmalu ,smo te izvolili za predsednika 
občinskega odbora Zveze borcev, jaz pa sem 
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bil v odboru. Tudi v občinskem komiteju Zveze 
komunistov sva delala skupaj, pa v občinskem 
odboru Socialistične zveze in bogvedi kje še. 
Koliko sej 'in sestankov, na Vrhniki, po podjet
jih, po vaseh, nisva jih štela. Kadar smo si 
porazdeljevali delo, kam bo kdo šel, mi je bilo 
najbolj ljubo, če sva šla skupaj, s tabo sem se 
pri takem delu najboljše ujel. In kadar je bilo 
kako sitno delo, z mnogo letanja, smo se ga kar 
nekako otepali, ti pa, ko si videl našo zadrego: 
»Bom pa jaz prevzel.« Kar oddahnili smo se. 
Ne ,samo zato, ker si potegnil namesto nas, 
temveč tudi zato, ker je odpadla z nas skrb, 
kako bo delo opriavljeno. Vedeli smo: kar Kra
gulj prevzame, bo narejeno tako, kakor je 
treba. 

še nekaj ne smeva pozabiti, ko že obujava te 
spomine: na tvoje delo z mladino in za mladi
no, ali če ti je v tvoji skromnosti nerodno: na 
naše delo. 

Kol,ikokrat si mi s ponosom dejal, ko so začeli 
po časopisih pis"<J.ti in na konferencah govoriti 
o potrebi razvijanja partizanskih tradicij med 
mladino. »Pi,i nas smo to delali, ko še ni nihče 
pisal 1in govoril o tem.« In res ,smo zelo zgodaj 
začeli voditi mladino, pionirje na partizanske 
terene, tu smo jim pripovedovali o partizanskih 
bojih, o požrtvovalnih aktivistih, kurirjih in 
drugo. Pri organizaciji takih izletov in poho
dov je padlo največ na tvoje široke rame, ti si 
preskrbel kamione, če smo jih potrebovali, 
kotle za kuho, včasdh še denar. »če pionirje 
nekam peljemo, ne smemo dopustiti, da bi bili 
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lačni,« si dejal. Res, mladi so bili tvoja velika 
skrb. 

Se še spominjaš tistega pohoda mladine pred
vojaške vzgoje v Cerkno? Od vseh strani so 
se takrat zg11injali mladi v Cerkno. Naša smer 
je bila Vrhnika-Smrečje-žirovski vrh-Žiri 
-Cerkno. Ti si bil komandant, jaz komisar. 
Rekel si mi: »Ta pohod morava tako organizi
rati, da bo mladina še rada hodila na take po
hode. če pa jo bomo že na prvem pohodu izmu
čili in s,estradali, bo take pohode zasovražila.« 

In si organiziral prehrano ter preskrbel kamio- li 
ne. Seveda se nismo vso pot vozili, tudi peša
oili smo in spotoma improvizirali nekaj parti
zanskih akcij, a vse tako, da so se mladi dobro 
počutili. Tebi je bdlo zmeraj na skrbi, kako se 
mladi, ki delaš z njimi, počutijo. 

Glej, ure in ure bi lahko obujala spomine o 
tvojem delu. A naj bo dovolj. Zdaj bi se še 
vprašal: od kje si jemal spodbude za vse to, .1 
kaj te je gnalo pri tem mnogobrojnem delu, 
kako da ti ni zmanjkalo moči, da se nisi utru
dil ali vsaj naveličal? Rad bi v tebe pogledal. 

že te vidiim, kako si se namrgodil, tega ne ma
raš, to vem, nikoli •se nisi rad razkrival. A vsaj 
sedaj mi dovoLi, da odkrijem tvojo dušo. že 
vidim: velika vera leži v njej, vera, da je pot, 
na katero si stopil, edino prava, da bomo samo 
po tej poti odpravili krivice sveta, ustvarili ti
sto boljše življenje za delovne ljudi, o kate
rem smo toliko sanjali. In vidim tvojo veliko 
predanost ter pripravljenost, da tudi sam pri
pomoreš, da se bo to uresničilo. Zmeraj Si se 
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zavedal, da ,samo od sebe to ne bo prišlo, da se 
je treba za to bojevati, po vojni pa delati in da 
pDi tem ne smemo misliti nase, zgolj na svoje 
koristi. Ti nikoli nisi mislil samo nase, tudi 
življenje si bil pDipravljen žrtvovati za veliko 
stvar. Bil si nesebičen in skromen, zase si tako 
malo zahteval. In še vidim: velika ljubezen 
leži v tvoji duši, ljubezen do tega novega sveta, 
kii ga ustvarjamo, ljubezen do partizanov, lju
bezen do ljudi, zliasti do malega človeka in do 
mladine. Vidim, komunist ,si, komunist v naj
žlahtnejšem pomenu te besede. Ali se še spo
minjaš, da smo ,se včasih učili - tudi na ti
stem partizanskem kurzu pod Snežnikom -
kakšen mora biti komunist, kakšen mora biti 
njegov lik. Lik komunista, trdno smo verovali 
v ta .lik. V meni j� v zadnjdh letih ta, vera po
.pustila, dvom se Je naselil v mojem srcu taki 
komunisti, kakršne ,smo s,i slikali mi, �ismo 
mi, niso drugi. A sedaj, ko razmišljam o tebi, 
ko se skušam dokopati do tvoje duše si moram 
priznati: so taki komunisti, ti mi 'z lastnim 
ž�vljenjem pričaš o tem. Tvoje srce te je napra
v�l? ta�ega. In v.em, če bi ti sedaj mogel oblju
b]h: vsi bomo postali taki, bi tvoje obličje raz
sveti_l tisti topel na•smeh, ki ti je zaigral na 
ustm:_ah sa.mo �akrat, kadar ti je bilo zelo lepo 
v dus1. A žru. ti tega skoraj ne morem oblju
biti. človek sme obljubiti samo to, kar zmore 
izpolniti, drugače je njegova obljuba laž in 
hinavščina. Laž in hinavščino pa si najbolj 
s�vr�ži�. O�likovala te je velika vera v ljudi, 
vcas1h J� bila ta vera celo prevelika, zaupal si 
celo takim, ki tvojega zaupanja in vere vanje 
niso zaslužili. A ko si j,ih pozneje razkrinkal 
oziroma ,so se sami razgalili v svoji hinavščini 
si jih zbr,isal iz srca, kakor da jih ni več n� 
svetu. Nočem, da bi še mene izbrisal. Eno pa ti 
lahko obljubim, dragi prijatelj, ne samo zase 
temveč za, vse, ki smo te poznali in delali � 
tabo: nikoli te ne bomo pozabili, zmeraj nam 
boš svetel vzor, četudd ne bomo zmog1i, da bi te 
v vsem posnemali. 
Bodi pozdravljen, tovariš Kragulj! 

Karel Grabeljšek 

Dragi Viktor! 
Globoko presunjeni in z neizmerno bolečino 
v naših ·Srcih se danes poslavljamo od Tebe in 
nikakor ne moremo doumeti krute resnice da 
nas zapuščaš tako zgodaj, ko si bil še neda'vno 
tako poln energije, delovnega elana, idej, že-

lja ter načrtov in ko si bil vse do ,s,edaj vedno 
skupaj z namd pri dograjevanju starega in sno
vanju novega. 
Tvoje sodelovanje z Industrijo usnja Vrhnika 
je pričelo v začetku 1951. leta, ko si prišel v 
Tvoj novi delovni kolektiv na Vrhniko z de
lovnega mesta upravnika delavnic in garaž pri 
predsedstvu vlade Ljudske repub1ike Slovenije 
in ko Ti je bilo v tem obdobju povojne gra
ditve naše •socialistične domovine in obnovi 
usnjarske industrije Slovenije na Vrhniki zau
pano izredno pomembno in odgovorno delovno 
mesto obratovodje pomožnih obratov. Tvoje 
plodno in ustvarj,alno delo je pognalo globoke 
korenine in prav Ti, Viktor, si bil eden tistih, 
ki so viselej doprinašali levji delež pri prema
govianju številnih težav, kar vse j,e omogočilo 
take rezultate in napredek, da si vselej in vsa
komur s ponosom govoril o svoji tovarni in 
svojem kolektivu. To Tvoje plodno sodelova
nje ni bilo prekinjeno niti tedaj, ko si po več 
kot dvajsetih letih delovnega staža v svojem 

kolektivu odšel sredi leta 1971 v zasluženi po
koj, saj si bil često skupaj s svojimi starimi 
sode!,avci ter pomagal snovati in načrtovati 
novo. 
V•si čliani kolektiva in Tvoji najožji sodelavci 
smo izredno cenili Tvoj.e občečloveške moral
nopolitične in strokovne vrline. Nek�tere od 
teh je izoblikovala Tvoja revoluoionarna pre
teklost in udeležba v narodnoosvobodilni borbi 
in politično delo, druge pa -s.talno strokovno 
izpopolnjevanje in vedno prisoten interes za 
novim, boljšim in progresivnejšim. Zaradi te 
Tvoje velike predanosti socialistični domovini, 
partiji in kolektivu si prejel številna državna 
in druga odlkovanja, med drugimi Partizan
sko spomenico 1941, dva ordena za hrabrost, 
zasluge za narod drugega in tretjega reda, 
orden brat�tva in enotnosti druge stopnje, red 
dela z zlatim vencem, katerih pa zaradi Tvoje 
prirojene skromnosti nisi nikdar omenjal. 
Svoje veliko strokovno znanje in bogate izkuš
nje si nesebično prenašal na ostale, zlasti mlaj-

še •in neizkušene sodelavce. Ljubil si resnico in 
pravico. Bil -si vesten in odgovoren in izredno 
požrtvovalen delavec ter strokovnjak, kar vse 
si zahteval in pričakoval tudi od svojih sode
lavcev. Bil pa nam nisi le sodelavec in sveto
y:alec, pa.č pa tudi zaupnik in prijatelj. Mlaj
sim pa s1 s •svojim človeško toplim in očetov
skim odnosom pomagal oblikovati odnos do 
dela, pogled na svet in nj,ihovo os,ebnost. 
Dragi ,Vil�tor!. Z rezultati in sadovi svojega 
ustvaQalnega m plodnega dela si se neizbriosno 
zapis:11 v zgodovino podjetja. Ko se danes po
slavlJamo od Tebe, obljubljamo, da bomo naše 
začeto skupno delo nadaljevali s stremljenjem 
za čim boljšimi rezultati in za vse srečnejšo in 
vse boljšo prihodnost delovnih ljudi našega 
kolektiva, za kar si se ,sam z vsemi silami boril 
in k temu doprinašal. Vsem nam bo Tvoj sve
tal lik revolucionarja, borca, delavca .in stro
kovnjaka stalen zgled in gibalo našega nadalj
njega progresa. Počivaj mirno skupaj s so
borci v svojem novem domu na Drči v grob
nici, poleg Tvoje tovarne, ki si jo neizmerno 
ljubil .in ji oil do zadnjega diha predan in ki 
bo ob Tebi ra,s:la in napredovala dalje. 
Vsem Tvojim najbližj.im izrekamo izraze glo
bokega in iskrenega sožalja. 

Kolektiv 
OZD - IUV 
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V spomin 
21. avgusta j,e po dolgi in hudi bolezni umrla 
upokojena delavka Silva Bizjak, rojena 3. 12. 
1933 v Goleku pri Krškem, kjer je živela po
tem, ko je bila 10. 9. 1973 invalidsko upoko
jena. 
Pokojna Silva je bila zaposlena v TOZD 
Usnjarna na Vrhniki od 6. 6. 1955 do 25. 7. 
1963, ko ji je delovno razmerje prenehalo za
radi viška delavcev in pomanjkanja dela. Po
novno se je vrnila na delo 17. 2. 1964 in delala 
do upokojitve. 
Materi, bratom in sestram pokojne Silve naše 
iskreno sožalje! 

Kolektiv Industrije usnja Vrhnika 

Si.Lva Bizjak 

Zahvala 
Presunjeni v globoki žalosti zaradi krute smrti, 
ki nam je iztrgala dragega moža in očeta 

VIKTORJA KLOBUČARJA-KRAGULJA, 

izrekamo globoko zahvalo delovnemu kolek
tivu Industrije usnja Vrhnika za vso drago
ceno pomoč ob ,slovesu od dragega pokojnika. 
Iskrena zahvala za slovesno prirejen pogrebni 
obred, za sočutne besede govornika, za daro
v,ano cvetje in vence, pevskemu zboru delov
nega kolektiva za žalostinke na pos,lednji poti. 
Presunljiv žvižg tovarniške sirene je oznanil 
poslednje in nepreklicno slovo pokojnega od 
delovnega kolektiva, s katerim je bil tesno in 
čustveno povezan. Zahvaljujemo ,se tudi za 
tople in ganljive sožalne besede, s katerimi ste 
lajšali našo bolečino ob izgubi, katere še ne 
moremo prav doumeti. 

žena Tončka, hči Katja in sin Janez 

Zahvala 
Ob smrti naše 

SIL VE BIZJAK 

se zahvaljujemo kolektivu Industrije usnja 
Vrhnika za podarjeni venec. 
Iskrena zahvala vsem, ki so pokojno Silvo 
spremljali na zadnji poti, kakor tudi za izre
čeno sožalje. 

Vsi Bizjakovi 
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Tam, kjer teče 
bistra Zila 
Mojcej je gledala skozi podsitrešno okno svoje 
sobice in pogled ji je pr,eko sončne polcrajine 
splaval do Kamniških planin in dalje do, z 
raztresenimi oblački okrašenih Karavank. 
Tg.m za njimi - onkraj nesrečne meje, je do
lina in v njej vasica, njena vas in hiša sredi 
va:sii, dom njenih dedov in staršev. Ni je, čez 
hribe in mejo, videlo oko, toda videlo in ob
čutilo jo je srce; srce, ki ne pozna ne razdalj 
ne meja. In hrepenenje, silno in mogočno ka
kor so Karavanke jo je vso pr,ešinilo. O, ti 
prelepi košček slovenske zemlje, da te speit 
vidim in te objamem s pogledom ! Od sivih 
skal do zelenih pobočij in do zadnje hiše, ki 
se stiska, pod zeleno lipo! O domovina, s tiso
čerimi lepotami okrašena. Vetrc ,s planin boža 
nageljne na oknih, v hiši odmeva materina 
pesem, slovenska pesem, in očet,ov glas me s 
slovensko besedo pozdravlja iz sadovnjaka. 
Bo še kdaj prebivala v tej vasi? Težko, kajti 
sroe jo enako močno vabi tudi tja na zeleno 
obalo, kjer je doma Milan. Skupaj sta štuqi
rala vsa leta, ki jih je preživela v Ljubljani; 
našli ·sita se dve srci, dve sorodni srci. Kajti, 
kakor je ona ljubila dolino pod Karavankami, 
takio je on ljubil morje in zeleno obalo. 
Domenila sta se, da se danes sestaneta v par
ku in se dokončno pogovorita. Vsa sončna je 
Ljubljana v tem junijskem dnevu; v njenem 
srcu pa ni sonca, kajti ,težka bo odločitev, ki 
je pred njo. 
Prišel je in prisedel na klop, veder in nasme
jan, kakršen je bil vedno, od kar ga je po
znala; pravi sin sončne Primorske. Zarjave
lega obraza, kakor da je burja pustila na njem 
svoje :sledove, in sinjih oči, kako:r morje in ju
tranje nebo nad njim. 
»Kaj se držiš tako otožno, Mojcej? Zavriskaj 
z mano, lepemu dnevu in sreči v pozdrav! 
Kiončali smo šolo, življenje je pred nami! 
Glej, rada se imava, z mano boš šla na našo 
sončno obalo, poročila se bova; domači že ko
maj čakajo, da te pripeljem. V službo bova 
hodila in lepo nama bo!« 
»Toda, Milan, jaz ,sem vseskozi sanjala, da 
bom učila otroke, učila jih prvih korakov v 
svet in lepe ·slovenske besede; to je bil moj 
cilj, moj življenjski cilj.« 
»Beži, beži, kaj bi se ubadala s tujimi otroki, 
naj to delajo drugi; midva morava nekaj ime
ti od življenja. Saj bova lahko poučevala in 
vzgajala svoje. Kaj bi si nalagala nepoitrebna 
bremena, če ni treba.« 
»Nikar tako, Milan,« je dahnila Mojcej, »ne 
veš, kaj mi vse to pomeni! Sam veš, kako 1·a
da bi odšla čim prej si teboj: morju, soncu in 
sreči naproti; toda ne zameri mi tega,, k::ir ti 
povem: Enako kot k morju, morda podzavest
no še bolj, me vabi srce tja za Karavanke, 
kjer umira slovenska pesem in beseda. In zdi 
se mi, da tega ne smem mirno gledati in stati 
ob strani, ampak pomagati, kiolikor je v moji 
moči, da se ohrani, kar so nam naši dedje in 
pradedje zapustili. Naj bomo mi slabši od 
njih? Naj nas bo sram, kadar bomo Sltopili 
mimo njihovih grobov? Stopili kakor pogreb
ci, ki so nemo stali ob strani, ko so tujci po
kopavali slovensko besiedo in slovensko pe
sem v dolini pod Karavankami. Ne, še so tam 
taki kot jaz, iki jim je očetov in materin jezik 
svetinja in so zanj pripravljeni žritvovati vse. 
Nismo se uklonili in se ne bomo! Ne bomo 
tujci v svoji domovini!!!« 
Take je Milan še ni videl. Oči so ji žarele in 
lica so ji pordela. 
»Koliko je energije v tej, ponavadi bolj tihi 
Mojci,« ga je prešinila misel. In zamislil se 
je: Tudi pri njih je bilo nekdaj tako ,s siloven
sko besedo, toda sedaj se razrašča in rodi sa
dove, ker je svobodna in neomejena. A ob tej 
svobodi prav lahko pozabimo na tiste, ki je 
nimajo. 
Tako je mislil Milan, pa vendar ni mogel po
vsem in do dna razumeti Mojce. Vedel je, 
da ga ima rada, zdaj pa je spoznal še neko 

drugo njeno ljubezen, ljubezen, ki že od roj
stva živi v njenem srcu, v srcu te junaške 
deklice izpod Karavank. 
Kako se bo odločila? On ima že S1lužbo in tudi 
zanjo bi se našlo mesto. Toda, ali bo vzdržale, 
pri njih? Je ne bo premočno, vabil zaiirani 
rod v koroški dolini? 
Tudi Mojcej ni vedela, kako se bo odločila. 
Tako trdno je bila ,odločena, da gre z njim. 
Zadnje dni pa ... Venomer ji misli uhajajo 
pod Karavanke. Kako bi se je oče razves,elil, 
pa mati in drugi ... Kaj vse bi lahko storila • 
za svoj rod, ko ima šole in iziobrazbo. 
Ko pa ga je pogledala pred seboj, vsega pre
senečenega, z očmi polnimi pričakovanja, v 
katerih je, lepa kakor pomlad ob morju, cve
tela zvesta, ljubezen, je v navalu čuSltva omah
nilo njeno srce. 
»S tabo grem! S taho v življenje, ki mi ga 
nudiš, soncu in sreči nasproti!« 
S kiovčki v roki sta čakala na avtobusni po
staji, ko je mimo prišel mlad fant s. tranzi- , 
storjem v rokah. Obstal je poleg njiju, morda 
je, prav tako kot onadva, čakal na avtobus, 
In tedaj se je zgodilo: Iz tranzistorja je za
zvenela in se razlila med ljudi tis.ta večno 
lepa pesem: TAM, KJER TEČE BISTRA ZI
LA . . . Mojcej je obstala kakor ukopana. 
SLOVENSKA MAT' ME JE RODILA, NA 
SVOJIH PRSIH ME DOJILA ... Mojoej •so 
stopile solze v oči, kovček ji je zdrknil iz rok 
in srce je odločilo: 
Domov pojdem! Domov, čeprav bom prega
njana in poniževana. Domov med sovaščane 
pod Karavanke; slovenska beseda med njimi 
ne sme umreti! Živeti mora, kakor živi že dol
ga sitoletja; vsa mila, lepa in večno mlada ka
kor vigred v domači dolini. 
Odločila se je - z bolečino v s,rcu - toda s 
trdno voljo. Težka je bila žrtev, toda lepa in 
veltka. Zmagala je ljubezen do domovine, in 
do lastnega rodu. Domovina je vredna naj
večje ljubezni, je vredna žrtev in odpovedi! 
Ne s praznimi besedami, z dejanji se služi 
svojemu redu in svoji domovini. In Mojcej je 
to vedela!!! I. M. 

Naš sodelavec 
Ivan Malavašič 
prejel 
prvo nagrado 
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V Ptuju pri Celju je bil 28. 8. 1976 festival 
narodno zabavne glasbe. Na tem uspelem festi
valu je prejel prvo nagrado za besedilo pesmi 
»A JAZ PA SEM DOMA OSTAL « naš stalni • 
sodelavec Ivan Malavašič. Pesem z njegovim 
besedilom je izvajal ansambel Francija Zameta 
iz Vojnika pri Celju. 
Nagrajencu čestitamo! 

Ivan Malavašič: 

A JAZ PA SEM DOMA OSTAL 

Imel sem brate in sestre, 
po svetu so odšli; 
zvabila jih tujina je 
in njih nemirna kri,. 

Tam se pehajo za denar, 
ki sreče jim ne da, 
saj tu, kjer so rodili se, 

ostal je del srca. 

Težko še kdaj vodila pot 
jih bo prek naših trat. 
Ko enkrat cvetje oveni -
ne vrne se pomlad. 
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A jaz pa sem doma ostal, 
saj lepše ni nikjer, 
bom zemljo kopal i.n oral, 
zapel si na večer. 

Čeprav bolj skromno bom ži.vel, 
mi srečno bo srce. 
En rojstni kraj, en rodni dom 
za me na svetu je! 

Ivan Cankar 
IN DVIGA IN ŠIRI SE VROČE OBZORJE 

In dv'iga in širi se vroče obzorje, 
na nebu razpaljenem sonce gori, 
vsa zemlja potaplja se v demantno morje, 
v polspanju, utrujena v prahu leži. 
Tam daleč ječi preperelo drevje, 
kot gole, koščene roke 
razpenja in krči temno vejevje. 
V oči skeli zrak težak in suh, 
na prsa pada opojni. duh 
razpalih krvavih rož. 

To je tempelj njen, jaz klečim pred njo. 
Kipi in trepeče ji belo telo, 
prozorna megla je po udih razlita, 
pretkana s kristali od sončnega svita; 
na polne rame 
valijo mogočno se črni lasje, 
in njeno oko, poželji,vo in mokro 
blešči se kot brušen nož. 

In v dušo kipečo in v srca dno 
sesa se mi njeno pohotno oko; 
v bolestnem razkošju telo mi trepeče, 
v objem se mi dvigajo roke drhteče ... 
Glej, v prahu nesvesten kleči pred teboj 
in ljubi in moli te suženj tvoj 

Venus, Venus! 

Lepa naša 
domovina 
Zadnjič sem v.idel na cesti oddelek infanteri
stov; marširali so proti kolodvoru. Dež je lil 
curkoma; škornji so se jim udirali globoko v 
razmočeno blato, ki je škropilo do kolen. Ni 
bilo več zgodaj, morda že deveta ura dopoldne; 
ali dan je bil pustemu mraku podoben, ves siv 
in mrzel. 
Vojaki niso marširali sami; ob obeh straneh 
kolone so korakali - trop, trop, trop - moški, 
ženske, otrocL Lilo je od njih, kakor da bi 
cunj,e izžemal, blato je škropilo otrokom do 
pasu in do obraza. Oglasil se je krik ženske, 
zaihtel je otrok - ali dež je lil dalje, blato je 
škropilo dalje, kolona je stopala dalje, trop, 
trop, trop ... 
Videl sem vojaka, visokega, močnega moža; 
njegov hrbet j,e bil narahlo sključen, tisti hrbet, 
ki je nosil že devetkrat težje tovore, nego je 
vojaški tornister. Njegove roke so bile črne in 
težke; bil je morda kovač. Poleg njega je sto
pala s hitrimi, drobnimi koraki ženska, ki je 
bila za glavo manjša od njega; segala mu je 
komaj do rame. In za roko je držala ženska 
majhnega fanta, ki je trudoma in jokaje tekel 
z njima ter neprestano zaostajal. 
Mož se je postrani ozrl in je takoj umaknil 
pogled. 
»Vrni se!« 
ženska je vzkliknila, zgrabila ga je za rokav. 
»Ne jaz ... ti se vrni!« 
Pogledal je v tla in bled je bil. 
»Saj boš dobila oseminšestdeset v.inarjev na 
dan in Francek ... Francek ... Francek štiri
intrideset ... « 
Zajokala je naglas, potegnila je fanta za seboj, 
da se je spotaknil ter padel na kolena v blato. 
»še to naj vzamejo . . . še tisti Judežev de
nar ... « 

Videl sem vojaka, moža, ki se mu je na pre
starem obrazu poznalo, da je sedel dolga leta 
v delavnici; tak,i ljudje so stari, preden so bili 
mladi. šel je s tistim mirnim, težkim kora
kom, kakor je hodil zjutraj ob sedmih v tvor
nico; morda je celo pozabil, da ima tornister 
na hrbtu. Z obema rokama pa se ga je oklepal 
pod pazduho s,tar, suhoten človek, ki se je tru
dil, da bi stopal po vojaško. Govoril je hitro in 
veselo in neprestano mu je teklo iz oči po obeh 
dveh licih. 
»Saj tudi jaz, Jan, pred tridesetimi leti ... o, 
krepki fantje smo bili . . . vriskali smo, pra
vim ... tudi jaz, glej, Jan ... o Jan moj, Jane, 
Janjek!« 
Kakor da bi z nožem udaril, tako je planil krik 
iz njegovih ust. 
»Oče ... saj boste dobili na dan oseminšestde
set vinarjev in povrhu še ... « 
Ali oče ga je pogledal z očmi, ki so bile vse 
zakrvavele. 
»Jan ... « 
Videl sem vojaka, zelo čokatega, plečatega 
moža; poznalo se mu je na opaljenem obrazu, 
da je vajen sonca in burje in vsega hudega. 
Morda je bil iz okolice, kmečki sin. Kraj njega 
je stopala postarna ženska z zgrbljenim, prste
nim obrazom; tudi njena obleka, do pasu blat
na, in pisana ruta na glavi je razodevala kme
tico. 
»Zdaj pa je čas, mati; vrnite se domov, pa 
zbogom!« 
Molčala je in je strmel,a vanj, kakor da ga vidi 
prvo in poslednjo uro. Z rute ji je lila dežnica 
na obraz in na lase, ki so se sprijemali na 
čelu. 
»Vrnite se, mati, daleč vam je do doma ... saj 
boste dobili na dan po oseminšestdeset vinar
jev ... « 
Njena ozka brada je vztrepetala pod zgrblje
nimi ustnicami in jaz nisem vedel, če je bila 
dežnica ali če so bile solze, kar je teklo brez . 
nehanja preko velih lic ter kapalo na prsi ... 
Videl sem jo še enkrat, pred kolodvorom. Tam 
so biH zastražili ograjo, branili so spremljeval
cem pot. In stali so vsi ob ograji, dolg špalir, 
moški, ženske, otroci. Preko prostranega dvo
rišča j,e marširala kolona ... trop, trop, trop ... 
Pisana ruta kmetice se je nenadoma vzdignila 
iznad špalirja - koščene, stare roke so se s 
čudno močjo oklepale ograje, vzdignile so 
telo. 
»Joj meni! ... « 
Kolona je izginiia za sivim poslopjem. -
Kam greste, fantje, kam je vaša pot? 
Starec me je pogledal z rdečimi, od pritajenih 
solz razpaljenimi očmi in se mi je zasmejal v 
obraz. 
»Domov,ino branit, gospod, domovino branit!« 

* 

Slišal sem ob tistem času govor debelega go
spoda. Dolg govor je bil, meni pa se je zdelo, 
da slišim eno samo besedo: »Domovina, domo
vina, domovina ... « 
»Lepa naša domovina ... čast in blagor naše 
domovine ... vse Zia domovino ... kri do zadnje 
kaplje za domovino ... na boj za domovino ... « 

Ko je nehal in je bil truden, ,sem vprašal so
seda: 
»Kdo je ta spoštljivi in debeli gospod?« 
Sosed se je zasmejal in je odgovoril: 
»Troje hiš ima v mestu in tudi zunaj mesta 
lep kos domovine; sinovJ pa so mu preskrbljeni 
tako varno, da ne bodo marširali!« 
»Pa je rekel: vse za domovino!« 
- »Saj ni mislil svojega bogaistvia!« 
»Pa je rekel: kri za domovino!« 
- »Saj ni mislil svoje krvi ... « 

* 

Pojdem in povprašam tiste, ki so marširali 
skozi blato; ti,ste, ki so nosili tornistre, ter njih 
spremljevalce: 
»Kje je vaša domovina?« 
Pa bodo odgovorili po vrsti: 
»Lani je nemška zemlja pila mojo kri, terjala 
moj davek; letos pije in terja av,strijska zem
lja; čez Leto dni morda bom služil Ameriki. 
Moja pot gre tja, kamor ukazujejo tisti, ki 

imajo domovino in oblast. Od fabrike do fab
rike, iz rudnika v rudnik, s polja v mesto, od 
dežele do dežele; in nikoli ne vprašajo: kje je 
tvoja domovina? Vprašajo le: koliko je še 
vredno tvoje delo, ko1iko je še v tvojih žilah 
krvi? In kadar ni več krvi, ukažejo: pojdi! 
Pojdi in išči si domovine, poišči si jo kraj ceste, 
v jarku! Ali kadar se jim zahoče, mi obesijo 
tornister na hrbet in velevajo: Hiti, umri za 
našo domovino! Z•akaj njih je domovina in njih 
je oblast! Jaz sejem in žanjem, branim hišo in 
polje; ali ne setev ni moja ne žetev, ne hiša ne 
polje. Ti •si vprašal, ti nam povej: kje je naša 
domovina?« 
Tako bodo odgovorili vsi tisti, k,i so marširali 
po blatni cesti. 
Stvar je v redu pa zapojmo: 
»Lepa naša domovina ... « 

* 

Jaz, bratje, pa vem za domovino in mi vsi JO 
slutimo. Kar so nam silama vzeli, za kar so 
nas ogoljufa1i in opeharili, bomo dobili po
vrnjeno in poplačano s stot•erimi obrestmi! 
Naša domovina j,e boj in prihodnost; ta domo
vina je vredna najžlahtnejše krvi in najbolj
šega življenja. Iz muke trpljenja in suženj,stva 
neštetih milijonov bo v.zrasla naša domovina: 
vsa ta lepa zemlja z vsem svojim neizmernim 
bogastvom. Tedaj bodo le še grenak in grd 
spomin te gosposke domovine, na suženjstvu 
zidane, s krvjo in solzami gnojene, sramota 
človeštvu, zasmeh pravici ... 
Drugačno melodijo bo dobila pesem o »lepi 
naši domovini«! -

Ivan Cankar 

Od vsepovsod 
V KANADI BODO USTANOVILI 

INŠTITUT ZA OBUTEV IN USNJE 

Kanadska vlada je sprejela sklep, da bo dala 
1 milijon kanadskih dolarjev za zgraditev Foot
wear and Leather Institute of Canada. Ome
njeni inštitut bo pomagal domači obutveni in 
usnjarski industriji, da bo bolj sposobna v bitki 
z inozemsko konkurenco. Glavna naloga bo 
svetovati domačim podjetjem, ki jih je v obeh 
dejavnostih 18 0 ,in ki skupaj zaposlujejo 2 2.000 
delavcev. Podjetja so predvsem v področjih 
Ontario in Quebec. V zadnjih letih se je ka
nadska proizvodnja čevljev zmanjšala kar za 
10 °/o, to pa je bil eden od vzrokov za pomoč 
kanadske vlade. VWD 

ŠTEVILO SVINJ V SOVJETSKI ZVEZI 
SE BO POVEČALO 

V Sovjetski zvezi gradijo 12 velikih farm za 
intenzivno vzrejo prašičev, vsaka bo ,imela 
kapaciteto 108.000 glav, oziroma letno 216.000 
glav. Tako bo Sovjetska zveza imela 2,6 milij. 
farmsko vzrejenih svinj oziroma 3,5 °/o od ce
lotne letne vzreje. Po planu bi morali letos 
vzrediti 7 9,6 mHij. svinj oziroma 100/o več kot 
leta 1975. L 9/76 

IRANSKI NAČRTI ZA POVEČANJE 
GOVEDOREJE 

V Iranu nameravajo povečati porabo proteinov 
na prebivalca do leta 19 95 na 24 gramov dnevno 
oziroma za 25 0 O/o. V zvezi s tem so naredili leta 
1975 dvanajstletni načrt razvoja govedoreje, ki 
predvideva investicije v višini 85 milijard do
larjev. Letno bodo uvozili 20.0 00 plemenskih 
krav. Pitališča nameravajo urediti po ameri
škem feed lot sistemu. Prvo je že zgrajeno 100 

kilometrov severno od Teherana za 6 000 krav. 
V naslednjih 3 do 5 letih bodo zgradm še 9 
podobnih pitališč v raznih krajih Irana. Včasih 
je bila v Iranu govedina hrana revežev, boga
tejši sloji so užival!i. predvsem ja.gnječe in ovčje 
meso, sedaj pa iz standarda izvirajoče poveča
no povpraševanje lahko pokrijejo edino z go
vejim mesom. L 9/76 
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Po potrebi viličar nudi pomoč tudi delavcem 
iz vzdrževalnih delavnic 

FIRMA SAR.ANDI V BRAZILIJI 
JE ZGRADILA NOV OBRAT ZA USNJENO 

KONFEKCIJO 

Sarandi je v Braziliji vodilna usnjarna za pre
delavo svinjskih kož. Dnevno predela 1200 kom. 
svinjskih kož v črno in rjavo napo ter v 30 
različnih barv velurjev, ki so jih doslej izva
žali. Pred kratkim pa so zgradili novo tovarno 
za usnjeno konfekcijo v Porto Alegre, kjer iz
delajo 3000 kosov konfekcije, 2000 za izvoz v 
ZDA in Evropo, ostalo prodajo doma. 

L 9/76 

KOLIKO ČEVLJEV IZDELAJO PO SVETU? 

Po oceni SATRA, svetovne statistične revije za 
obutev (World Footwear Industries Statistical 
Review), glavne dežele - proizvajalke izdela
jo letno 5175 milijonov parov obutve. Za Ki
tajsko ni statističnih podatkov, zato ocenjuje
jo, da izdelajo Kitajci letno vsaj en par na 
prebivalca oziroma 732 milijonov parov (1974). 
ToPej je svetovna proizvodnja okoli 6000 mili
jonov parov, kar znese pri svetovni populaciji 
3800 milijonov ljudi manj kot dva para na pre
bivalca. Omenjena revija navaja letno proiz
vodnjo čevljev desetih vodilnih proizvajalcev: 

l. Sovjetska zveza 1021 milij. parov letno 

2. Kitajska (ocena) 730 milij. parov letno 

3. ZDA 596 milij. parov letno 

4. Italija 364 milij. parov letno 

5. Indija (1973) 307 milij. parov letno 

6. Japonska (1973) 237 milij. parov letno 

7. Francija 236 milij. parov letno 

8. Španija 175 mUij. parov letno 

9. Anglija 173 milij. parov letno 

10. Poljska 151 milij. parov letno 

-G-/L 9/76 
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DOBRI REZULTATI SEJMA V PARIZU 

Iz članka objavljenega v reviji Leder und Hau
temarkt nav,ajamo nekaj zaključkov: 
Glavno vlogo je ,igralo obutveno usnje, nasled
nje po povpraševanju je bilo podplatno usnje, 
medtem ko je prejšnje leto favorizirano obla
čilno usnje padlo šele na tretje mesto. Tapecir
na usnja so pričela celo rahlo s·tagnirati. 
Trgovci s surovimi kož.ami so napravili odlične 
posle in dosegli 10 O/o povečanje cen, za neka
tere boljše vrste kož celo 200/o. Cena usnju se 
je povečala le do 8 O/o. J. G. 

NOV PATENTIRAN NAČIN IZDELAVE 
VELURJA V ZDA 

Nova metoda izdelave velurja, patentirana v 
ZDA (US Patent 3796 069), je taka, da usnje s 
številnimi vbodi igel preluknjajo in pri tem 
poškodujejo vl!akna, lmr povzroči velur-efekt. 

ABC 9/76 

GRADNJA USNJARNE NA FILIPINIH 
S POMOČJO NOVOZELANDCEV 

Za 770.000 dolarjev bodo v Marikini zgradili 
novo usnjarno s kapaciteto 10.000 kvč usnja 
dnevno. Novozelandci bodo usnjarno dve leti 
vodili v svoji režiiji, po potrebi pa še nadaljnja 
tri leta. Filipinski čevljarji so prevzeli gradnjo, 
Novozel!andci pa bodo usnjarno strojno opre
mili in usposobili za obratovanje. 
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Za razvedrilo 

Ozimnico (krompir) so »ji,ma« pripeljali! 

At\ C'� 

M' t f/1� 

""'· 

»Le zakaj sindikat nabavlja tako visokokalo
rični krompir - pa shujšaj če moreš!« 

»V STOPU« piše tako, v »DELU« tako, v 
DNEVNIKU spet drugače, resnični program je 
pa spet drugačen, mi naj pa oprostimo! 

MIRO KASTELIC 

Kaj je to� Miro po poklicu ? 

Rebusa 

E=A 
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Jesenski Zagrebški velesejem si je ogledalo 
tudi nekaj naših sodelavcev. Vsega kar 
razstavljavci prikazujejo, žal ni mogoče dobiti 
na tržišču 

Na preurejenem nogometnem igrišču NK 
Usnjarja so se ponovno pomerile nogometašice 
Sarajeva in Ljubljane. Za gledalce so takšna 
srečanja zanimivejša (po številu sodeč), kot 
tekme novoustanovljene Notranjske lige 

Cilj letošnje kolesarske di,rke veteranov je bil 
na Vrhniki 

V okviru požarnovarnostnega tedna je PIGD 
- Parketarna Verd organizirala i,n izvedla 
uspelo sektorsko vajo gasilcev. Nastopili so 
tudi gasilci iz TOZD Usnjarna Vrhnika. Mladi 
gasilci iz PGD Verd so dokazali, da so uspo
sobljeni za praktično uporabo svojega znanja 

Fotoreportaža 

Republiškega izbirnega tekmovanja gasilskih 
enot v Celju se je udeležila tudi enota PIGD 
iz TOZD Usnjarna Vrhnika 
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Edo se tudi na počitnicah seznanja z dogodki 
doma in v svetu 

Pogovoru o otrocih radi prisluhnejo tudi 
najmlajši 

Počitniška fotoreportaža 

Najmlajša članka družine skrbi za nego in 
barvo kože 

V mrzlem jutru se je trojica odločila za daljši 
sprehod do Pirana in to brez srajc, čeprav dež 
še vedno po malem rosi 
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Ata Kobal nima ne »škisa« ne »pagata«, zato 
je igra za naslednika popolnoma nezanimiva 

Poleg zunanjosti je treba zamašiti tudi 
notranjost 

Iz obraza mu je razbrati skrb za svojo boljšo 
»polovico«, ki je odplavala k splavu 

12. tabor MO PD 
Vrhnika v Logarski 
dolini 
Vsako leto avgusta priredimo tabor za naše 
mlade planince. Prostore za tabore si izbiramo 
v dolinah po vseh naših gorah. T,abor v Logar-
ski dolini je bil že naš dvanajsti tabor, in to 
drugi tabor v območju Kamniških planin. Ob
krož,ali so na,s vrhovi: Ojstrica, Planjava, Bra
na, Mrzl,a gora, Olševa in Raduha. 

Tabor je bil razdeljen na dva dela. Prvi tabor 
od l. do 10. avgusta je bil namenjen za naše 
najmlajše. Bilo je povprečno več kot 65 udele
žencev. Od tega 50 pionirjev. Obiskali smo že 
vse prej omenjene vrhove. V prostem času pa 
smo -sie posvetili družabnemu življenju in pla
ninski vzgoji, ki je bilia prisotna tudi na izletih. 
Imeli smo predavanja o opremi, hoji v gorah, 
favni in flori. Izletov so se udeleževal,i vsi, 
razen ožuljenih ali drugače nesposobnih. Teh 
pa ni bilo veliko. Izleti so bili tako razporejeni, 
da je bil med njimi prost dan. Takrat pa smo 
igrali nogomet, golf, odbojko in druge igre. Ob 
večerih pa smo imeli taborni ogenj z družab
nim večerom in planinskim krstom. Tako smo 
dobili nekaj novih planinskih imen kot Tepka, 
Kumara, Kebrčk, Jeskar, Ledrček in Sršen. 
Da nismo bili lačni, je dobro skrbela za nas , 
naša kuharica Marinka. 

V nedeljo, 8. 8., so nas obiskali s-tarši nekaterih 
udeležencev in starejši člani društva. Bilo j,ih 
je okoli sto. 
Šli so na izlet do slapa Rinke in na Okrešelj. 
Potem pa so imeli piknik. Udeleženci tabora 
in obiskovalci so sestavili ekipo, ki je igrala 
tekmo z NK Ljubno. Rezultat ni tako pomem
ben, kot je pomembna navezava ,stikov z do
mačini. 
Od 10. do 20. avgusta pa je bil tabor za vse , 
ostale. Bilo jih je povprečno 25. Udeležba je 
bila nekoliko slabša kot v prejšnjih letih. Ver
jetno je bilo temu krivo tudi slabo vreme. 
Kljub temu pa smo opravHi precej skupinskih 
in individualnih tur. Med drugim smo bili na 
Ojstriici, Planjavi, Brani, Turški gori, Grin
tavcu, Skuti, Mrzli gori, Grofički, _Raduhi in 
Olševi. Za drugi tabor nismo dobili kuharice, 
zato smo si kuha:Li. sami. To nam je v celoti 
uspelo, -saj so se nekateri lepo zredili. Poleg 
l:uhanja in dobre hrane je tabor popolnoma 
uspel, če ne upoštevamo slabega vremena. 



Pogled nazaj - na uspešno prehojeno pot iz 
doline 

Po naporni hoji sledi krajši počitek in 
okrepčilo iz nahrbtnika se »preloži« v želodec 

Vrh je osvojen - v dokaz je potrebno vnesti v 
dnevni.k žig in podpisati se mora vodnik 

Drugo leto avgusta bomo pr.iredili že 13. tabor, 
ki naj bi bil po predvidevanjih v dolini skakal
nic, v Tamarju. Na svidenje naslednje leto pod 
Jalovcem! 

MO PD VRHNIKA 

Nogometni 
maraton 
V okviru proslave 40-letnice NK »Partizan« 
Borovnica je bila 27. 8. 1976 odigrana nogomet
na tekma v malem nogometu med ekipama 
Borovnice in sindikalno ekipo TOZD Usnjarna 
Vrhnika, za katero so nastopili tudi nekateri 
;igralci s Stare Vrhnike in Usnjarja. 
Kljub temu, da je tekma, trajala 24 ur nepre
Mnjeno, je bil tempo .igre vseskozi zelo oster. 
Igralci so se menj>ali vsake pol ure, da so se 
lahko odpočiLi in malo podprli s čevapčiči in 
pivom. 
Za Borovnico so nastopili naslednji igralc.i: 
Nikola Ajdič, Edo Bregar, Dragan Berkec, Miro 
Brkič, Jože Drašler, Dare Doljšok, Janez Dolj
šok, Matjaž Hribar, Ivan Ivanušec, Štefan Iva
nušec, Jože Debevec, Lu1-:i Jurišič, Mijo Kar
loci, Feri Karloci, Vinko :i:(ošir, Janez Korošec, 
Miro Mejač, Boris Mejač, Andrej Ocepek, Mar
jan Pristanec, Zvone Pristanec, Janez Prvin
šek, Ivo Petrovčič, Frnnc Petrovčič, Tomo Pe
teLin, Gašper Petrič, Stane Suhadolnik, Sašo 
Suhadolnik, Ivan Susman, Jo,sip Sekulič, Mi
lan Stražišov, Brane Susman, Andrija Šebalj, 
Slavko šoba, Andrej Vrana, Janez Zelič, Jože 
španič, Mirko Zalar, Janez Ročev.ar, Tone 
Svete, Bojan Hribar, Franc Drašler in Metod 
Peršin. 
Za sindikalno moštvo TOZD Usnjarna Vrhni
ka pa so .igraLi: 
Janez Ahčan, Momir Ajdič, Vinko Bizjak, Jovo 
Barič, Vidak Babič, Franc Hren, Vojko Jerina, 
Brane Jereb, Boj,an Kukec, Franc Grom, Miloš 
Maričič, Mirko Mladenovič, Janez Muha, Ro
man Margon, S. Mladenov,ič, Jože Prv,inšek, 
Drago\'an Pante1ič, Branko Pavlovič, Rajko 
Pirc, Franci Petkovšek, Mirko Posavsec, M. 
Ristovič, Jovan Starčevič, E. Ružič, Mustaf,a 
Sarač, Stojan Stojanovič, B. Strlekar, Milomir 
Starčevič, Anton Sokač, Drago Verbič, M. Vi
dič, Rudolf Zrinskii, Stevo Joveškovič, Jože 
Horvat, Rafael Krompič, Slavko Krompič, Lazo 

- Kr_ompii;, Fr,mc.Krašovec, Savo Golubovič, Ra
divoje Pejič, Mirko Ajdič, Mirko Lazič, Milo
van Janjdč, R. Cehič, Janez Petkovšek, Otmar 
Srebotnjak, B. Ogrin, Jozo Brmič, J. Masato
vič, Obrad Cicmil in Bojan Majer. 
Tekma se je ob uvodni slovesnosti iin name
stitvi reflektorjev začela v petek, 27. 8. ob 17. 

V zavetju kozolca - nabiranje novih moči za 
naporen maraton 
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Tudi sodnik je obnemogel. Zaslužen poči.tek si 
je poiskal na vlažni zemljici, ki pa mu je 
očitno bolje prijala, kot udobni mehki kavč 

Na njegovo srečo - žoga je zletela mimo gola 
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uri. Začetek je pripadal moštvu TOZD Usnjar
na Vrhnika, za katerega je nastopilo nekaj iz
kušenih igralcev Usnjarja. Kasneje pa nismo 
mogli sestaviti dobre ekipe in tehtnica se je 
naglo nagibal,a v korist Borovnice. Zmanjkalo 
je kondicije in nekaterim so tudi maligani sto
pi1i v kri, tako da je bil rezultat ob 24.00 že 
39: 19. 

Utrujenost se je nenehno stopnjevala tako na 
eni kot na drugi strani. Komaj smo čakali 

Borbenost je bila večja kot pri profesionalcih. 
Borovničan napada našega golmana kar od 
zadaj 

Nagrado za najdaljši čas igranja je prejel 
Starčevič 

jutra, ki tudi ni prineslo nič sprememb v našo 
korist. 
Končni rezultat j,e bil 175 : 126 v korist Borov
nice. 
Zaključek te naporne tekme je bil 28. 8. ob 17. 
uri. 
Najboljši strelec nogometnega maratona je bil 
igralec Borovnice Janez Prvinšek, ki je dosegel 
30 golov. 
Najmanj golov pa je prejel vratar Borovnice 
Franc Drašler, najdlje pa je igral igralec TOZD 
Usnjarna Vrhnika Jovan Starčevič. Vsii trije so 
dobi1i siimbol-ične nagrade (pasovi za hlače bi 
vsem pr.išI,i prav, kajti mnogi so shujšali med 2 
do 3 kg). Med boljšimi strelci za Borovnico so 
bili še Miro Petrovčič 15, Ivan Ivanušec 14, 
Ivan Susman 11, Miro Mejač 8, Janez Doljšok 
8, Gašper Petr.ič 8, Bogo Zerjav 7, Matjaž Hri
ba·r 6 itd. 
Za TOZD Usnjarna Vrhnika pa so bili uspešni 
Jože Prvinšek 15, Rafael Krompič 13, Lazo 
Krompič 13, Vinko Bizjak 8, Roman Margon 8, 
Branko Pavlovič 7, Franc P.etkovček 5, Savo 
Golubovič 5 itd. 
V celoti je prired,itev uspela, le organizacija 
prehrane in spanja je bila slaba. 
Prihodnje leto bomo podobno prireditev orga
nizirali na Vrhniki ,in s tem popestrili prizade
V'anja sindikalne organizacije v TOZD za re
kreacijo naših delavcev. P. J. 

Po prepričljivem porazu nas je za skupinski 
posnetek ostalo le slaba polovica 




