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December 1976 št. 90 Glasilo delovne skupnosti Industrije usnja Vrhnika 

Našemu glasilu 
na pot v leto 1977 
Ob vs,topu v novo leto 1977 si tako kot leta 
poprej segamo v roke in si želimo »SREČNO!« 
čeprav naše glasilo ni žhno bitje, je pa v 
skromni vlogi povezovalca med nami, č1ani 
precej številne družine OZD IUV, tudi njemu 
želimo »SREČNO!« Da bi bil zanimiv za v,sa-

1 kogar. da bi izhajal redno, da bi bil resnično 
odraz naših hotenj in želja!· 
90 §tevilk smo s skupnimi napad ustvarili od 
julija 1969 dalje. Koliko smo uspeli zado•vo
ljiti vsakega člana kolektiva, prepuščamo v 
ocenitev vam s:amim. Pri izdaji naše l. števil
ke smo med drugim zapisali: 
»Smo v času. ko življenje samo zahteva od 
človeka dobro obveščenost. Cim bolje mora 
bi,ti seznanjen z vsemi dogajanji v okolju, kjer 
živi in deta. Pri tem je za vsakega zaposlene
ga zlasti pomembno, da čim bolje pozna do
gajanje v svoji delovni organizaciji. Tu ust
varja kruh za sebe in svojo družino. še zla
sti, je temeljito poznavanje svoje delovne or
ganizacije potrebno zato, da lahko vsakdo med 
nami po svoje prispeva k njenemu napredo
vanju v okviru širokih možnosti dela in samo
upravljanja. Okrepitev teh spoznanj med na
mi in izboljšanje i,nformacij in ob-i;,eščenosti v 
našem delu in naši delovni skupnosti je cilj, 
h kateremu naj bi po svojih močeh prispevalo 
tudi naše glasilo »Usnjar«. Naš časopi,s ne mo
re imeti in nima teženj, da bi glede i.nformi
ranja med nami opravil vse naloge, Lahko in 
mora pa nase prevzet:, del teh nalog. 
Zeleli smo in še vedno želimo,. da v glasilu so
delujete vsi, ki prav gotovo lahko poveste kaj 
zanimivega o svojem delu na delovnem me
stu, v organih samoupravljanja, v delegacijah 
za širše in ,ožje družbenopolitične skupnosti, v 
samoupravnih interesnih ,skupnos,tih, družbe
nopolitičnih organizacijah, raznih društvih in 
drugod. 
Odkrita in poštena beseda naj bo ena glavnih 
lastnosti »Usnjarja«. Le tako bo dejansko po
stal glasilo vseh, ki se trudi.jo za napredek na
še delovne skupnosti, priljubljeno med celot
nim kolektivom, koristno za vsakega posa
meznika in vso deloPno organizacijo. 
V letu 1974 smo sprejeli Temeljno vsebinsko 
zasnovio glasila in Sklep ,o ureditvi izdajatelj
skih razmerjih, na osnovi katerega smo ime
novali tudi Izdajateljski svet, v katerem so 
predsitaVllliki iz vs1eh TOZD in DS SSS ter 
družben,opoli,tičnih organizacij. S ,tem smo po
novno formalno zadostili Zakonu o javnem 
obveščanju. 
Naj mi bo 'oproščeno, ker ponovno ponavljam 
bistvena določila Temeljne vsebinske zasnove: 
- osnovni namen glasila Usnjar je obveščanje 
delavcev o vseh vprašanjih in dogajanjih v 
OZD ... 
- glasilo je dolžno celovito, objektivno, in ra
zumljivo obveščati delavce o poslovanju de
lovne org,anizacije ... 

KO STOPAMO V NOVO LETO 1977, ŽELIMO VSEM ČLANOM 

KOLEKTIVA, UPOKOJENCEM, VOJAKOM, ŠTIPENDISTOM 

IN POSLOVNIM SODELAVCE!vI OZD INDUSTRIJE USNJA 

VRHNIKA VELIKO DELOVNIH USPEHOV IN OSEBNE SREČE 

Samoupravni organi, družbenopolitične organizacije, 

uredniški odbor 
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- pra,v tako mora glasilo pravočasno obve
ščati delavca o predlo,gih pomembnejših skle
pov, ki se bodo obravinavaJi na organih samo
upravljanja, da se s tem zagotovi neposreden 
vpliv na sprejemanje odfočiltev ... 
- Cilj.i glasila so predV:sem nas1ednji: 
-- da skrbi za uspešno uveljavljanje ,samou-
pravljanja 
- da pospešuje uresničttev delegaitskih raz
merij v OZD in TOZD, SIS in širših družbe
nih skupnostih 
- da da,je info,rmaci:je, ki krepijo dobre med
sebojne odnose 
- da daje informacije dela.vcem o vpraša
njih. ki ,so pomembna za uspešno s,amoupra,v
ljanje 
- da izobražuje zaposlene v strokovnem, 
splošnem in družbenopolitičnem pogledu 
-- da vzgaja delavce v poštene državljane na
še samoupravne socialistične družbe. 
V glas,ilu Usnj,ar je imel in ima vsakdo mož
nost izraziti svoje mnenje in predloge. 
Poudarjam, da glasilo, ki izhaja enkrat me
sečno, ne more nuditi edini tn zadosten pogoj 
obveščanja v OZD in TOZD. Vsekakor bomo 
morali z drugimi ,oblikami informiranja, ki bi 
morale biti pra,voča,sne in večkratne, tudi ne
kaj doseči. Pri ,tem mislim zlasti na potrebni 
cernter zbiranja, urejevanja ter posredovanja 
informacij, taklo na ravni OZD kot tudi TOZD, 
skratka, na izvedbo ustrezne ,organizacije. 
Kljub temu, da imamo izdajarteljski svet in 
uredniški odbor, ki ,sta si ves čas svojega ob
stoja prizadevala v okviru možnosti izvajati 
vlJo,go glasila, pa si le positavimo vprašanje: 
»KDO JE ODGOVOREN ZA INFORMIRANJE 
V OZD IN TOZD?« 
Morda bo kdo razočaran z ,odgovorom na 
vprašanje. Informiranje je del dolžnosti de-
1ovne skupnosti iln del samoupravnih dolžno•
sti in pravic vseh samoupravljavcev. Kljub 
temu pa so v TOZD za informiranje nekateri 
subj,ekrti še zlas,ti odgovorni. To ,so nespor1110 
samoupraivni organi in delegacije; usita,va pa 
po1'eg njih omenja še poslovodne izvršilne or
gane, ki so odgo,vorni za resnično, pravočasno 
in popo1no obveščanje organov upravljanja in 
delavcev. Ne ,smerno pozabiti tudi odgovor
nost za informiranje in obv,eščanje, ki jo ima
jo družbenopolitične organizacije. Ker pa je 
naše glasi1o del v sklopu vseh ,oblik informi
ranja, so našteti subjekJti soodgovorni za rea
lizacijo temeljne vsebinske za1snove. 
če površno analiziramo Usnjarja za preteklio 
obdobje, potem lahko ugotovimo, da ,smo le 
del sprejetih nalog uresničili. Za neuresničlji
ve pa ne moremo krivfti 1e uredniškega odbo
ra, ki je sestavljen iz amaterjev, ki se še en
krat mesečmo zaradi 11azličnih objektivnih de
javnikov ne morejo polinoštevilno s.estarti. 
Nesporna je tudi ugotovitev, da pri pisainju 
člankov s•odeluje le majhna skupina, predV1s,em 
iz vrst članov uredniškega odbora, izdajatelj
skega sv,e,ta ter vodilnih in vodstvenih delav
cev. Prešibak je vpliv delavcev iz neposredne 
proizvodnje, kljub temu da smo se v viseh 
TOZD dogoviorili, da poiščemo vse, ki žele so
delovarti, in jim pri tem delu pomagamo, ko
likor sami niso dovolj vešči p�sanja. Skromni 
so prispevki ,s ,s,trani družbenopolitičnih orga
nizacij, zlas,ti mladine in siindikata, čeprav 
vem, da so prav te aktivne pri življenju in de
lu _v TOZD. Premalo pišemo o področju samo
upravljanja in dela delegacij. številna so tudi 
zanimi,v,a dogajanja v našem bližnjem okolju, 
kjer živimo izven delovnega časa. Mi,s,Iim, da 
resnično ne bi smelo biiti vprašljivo, kako 
zbrati dovolj gradiva, pri ca. 2600 zaposlenih 
in glede na to, da so naše TOZD locirane na 
področjih več občiin. ža,l pa se uredniški od
bor iz meseca v me,sec 1trudi, da zbere doviolj 
gradiva, da številka lahlm izide. Predvsem pa 
so »večne« težave s pravočasno oddajo član
kov. številni pa so primeri, ko predlagani ali 
naprošeni »pisatelji« trdno obljubijo da bodo 
oddali prispevek, nato pa tik pred zdajci »ser
virajo« utemeljen razlog (npr.: zbolij,o, gredo 
na potovanje, zadeva še zori, po,sliovna tajna 
itd.). 
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Rjo vstopamo v novo leto 1977, želim v ime
nu uredniškega odbora, da vsi, ki smo odgo
viorni za informiranje, kritiono analiziramo 
naš dosedanji prispevek pri oblikovanju Us
njarja. Na osnovi ugotovitev načrtujmo pozi
tivnejši prispevek v letu 1977. Vsaka dobrona
merna krttika je vsekakor dobrodošla tudi 
uredniškemu odboru. Prav pa bi bilo, da tisti, 
ki kdaj pa kdaj kritizira, pDofesioillalno po
skuša tudi ,sam dati svoj aktiven doprinos, pa 
čeprav v obliki amaterskega članka. 
Vsi, ki do sedaj še niste, pos,tanite naši sode
lavci! V imenu uredniškega odbora želim 
vsem in vašim družinam SREČNO IN USPEŠ
NO NOVO LETO 1977. 

Odgovorni uredni.k 

Povzetek iz zapisnika 
seje SVETA 
DELEGATOV OZD 
IUV-14. oktobra 1976 
Svet del,egat10v je obravnaval probLematiko go
spodarjenja delovne organizacije v letošnjem 
letu in pa pričakovane težave v prihodnjem 
letu. Čeprav ,so finančni rezultati S-mesečnega 
pos1ovanja skoraj taki, kot s,o bili v lanskem 
letu, pa ocena sedanjega položaja ni preveč 
ugodna z ozirom na surovinslm �n os1talo pro
blematiko v usnjarski panogi. 
Osno,vni problem so težavie zaradi pomanjka
nja svinjskih kož im negotovost, kako bo po
tekalo izpolnjevanje pogodbe o nakupu ruskih 
sviinjskih kož. Usnjarni, ki predelujeta svinj
ske kože - temeljna organizacija na Vrhniki 
in temeljna organizacija ·v Šoštanju ·- sta že 
v aprilu in potem dodatno še v septembru 
zmanjšali namok. 
Naslednji problem uSIThjarskih temeljnih or
ganizacij so še vedno zamrzmjene prodajne ce
ne ob tem, da .so v času njihove veljavnosti 
cene suro_;inam in ostali proizvodni stroški 
močno po,sk!očili. čeprav je IUV z ostalimi 
predelovalci iz naše panoge pripravila v okvi
ru Gospodarske zbornice SFRJ osillutek sa
moupravnega ,sporazuma o cenah, ta sporazum 
na pristojnih organih še ni potrjen in smo 
pred tem, da bomo proizvajali z izgubo. 
Svert delegatov je ob obravnavanju gornjih 
problemov načel tudi problematiJko iz 2. to,čke 
dnevnega reda - verificiranje samoupravne
ga sporazuma o temeljih srednj,emčnega plana 
razvoja OZD IUV za ,obdobje 1976-1980. Ta 
samoupravni sporazum so sprejeli delavci vseh 
temeljnih organizacij na sestankih samou
pravnih jeder v mesecu juliju. Z njim smo ,se 
dogovorili za na1oge in cilje delovne organi
zacije in temeljnih orgaillizacij do leta 1980. 
Dogovorjene naloge in cilji predvidev,ajo na
predek v našem gospodarskem razvioju iin ne 
planirajo že v naprej težav, s karterimi pa se 
bomo pri izvajanju prav gotovo srečevali, ven
dar jih bomo, ,tako kot vsa leta nazaj, morali 
nekako premoščati. 
Zaradi pomanjkau1ja s.vinj,skih •kož v svetu in 
doma planiramo, da bo v tem srednjeročnem 
obdobju temeljna organizacija Tovarna usnja 
Šoštanj prenehala s to predelavo -in jo nado
mes,tila s predelaivo težkih govejih kož. Koli
kor položaj na trgu ne bo dovoljeval predvi
denega prestop,neg,a prehoda, bo treba v krart
kem času pripraviti študije in programe, da 
se čimprej poveča goveji namok, za katerega 
ugotavljamo, da je interesanten. '110 na1'o,go bo
mo mo,rali speljati solidarno kort smo se dogo
vorili s samoupravnim ,sporazumom o združit
vi. Poleg vegetabilnega programa pa naj bi ta 
temeljna organizacija izdelovala še krom stro
jeno goveje usnje Jn dodelovala svinjske cep
ljence. 
Temeljna organizacij,a Usnjarna Vrhnika bo 
v naslednjem 5-letnem obdobju predelovala 
svi:njske kože v približno takem količLnskem 
obsegu kot danes, s posebnim poudarkom na 

proizvodnji kvaliitetnih sv.injskih velurjev, ·Ob· 
drža1a bo lakiranje vseh vrst UISillja ter pre
delavo ščetin. Delavski svet rtemeljne orga[li
zacije je že sprejel srednj,emčni razvojni plan, 
ki s·o ga pred tem obravnavali ,in sprejeli de
lavci na sestankih 1samoupra,vrnih jeder, in 
sklenil, da je treba vse sile in sposobnosti 
usmeriti v izvajanje in doseganje postavljenih 
nalog. Odstopanje od plana bi pomenilo ne le 
zmanjš1anje proizvodnje svinjskega usnja, am
pak ,tudi zmanjšarrj,e proizviodnje v usnjeni 
konfekciji in, ko1t posledica obo•jega, še zmanj-
šanje izvoza. 1 
Temeljna organizacija Usnj,arna Šmartno bo 
prede}ovala surove ali po1srtmjene goveje kože 
v krom ·strojeno zgornje usnje ter kože drob
nice in divjačine v razne vrste krzna, Ta pro
izvodnja naj bi se nekoliko povečala tako v 
usnjarni. kot krznarni. Tako kot v ostalih te
meljnih organizacijah so tudi delovni. ljudje 
te temeljne organizacije .srednj,emčne plane že 
sprejeli ,iin jih je verificiral delavski svet. 
Sprejeta je bila tudi usmeriltev, da si skuša te
meljna organizacija zagotoviti čimveč doma-�· 
čih kož z vlaganjem svojih sredstev v domač-o 
surovinsko baz,o,, 
Izdelovanje usnjene konfekcije je še vedno de
javnos,t, ki ima ugodne prodajne mofuiosrti ta
ko v izv,o,zu kot na domačem trgu. Za nasLed
nj e sr,ednjeročno obdobje je planirano pove
čanje te proiz,viodnje, iJn v ,ta namen gradnja 
novega objekta na Vrhniki. Proizvodnj,a us
njene konfekcije v Šmartnem in Šoš,tanju pa 
naj bi ostala na letošnjem nivoju. 
Glavni problem in naloga temeljne ·organiza. � cije Usnje-plast je preselitev njenih de1o,vnih 
enort - 1skladišč - iz središča mesta Ljublja
ne, kar mora po odloku Skupščine mesta Ljub
ljane izvršiiti do .avgusta prihodnj•ega leta. V 
samoupavnem sporazumu o teme�jih plana de
lovne organizacije je ,ta nalog,a opredeljena in 
predvidena rešitev s preselitvijo (in lwnoen
triranjem grosis1tične dejavnos:ti) na Tržaško 
cesto v Ljubljani, v sedanje prostore usnjene 
konfekcije, kar pa bo treba z ozirom na orne· 
njeni odlok pospešeno izvršiti. 
Temeljna organizacija Malopriodajna mreža 
naj bi o,s1tal1a še naprej specializirana za pro- t 
dajo usnjene in krznene konfekoije ter galain
terije na drobno, ukvarjala pa naj bi: se tudi 
s ,storitveno dejavnostjo kot potrebnim servi
som pri proda,ji usnjene in krznene konfekci
je. Njeno grosistično dejavnost pa naj bi pre
vzela temeljna organizacij,a Usinjeplasrt. 
Proizvodnja temelj-ne organizacije Opekama 
naj bi se v 5-letnem obdobju gibala na,' nivo ,ju 
35-40 milijonov opečnih enot NF na leto. V 
tem času pa bo treba poisikati možno,sti uva
janja proizvodnje raznih vrst gradbenih pol- ,.. izdelkov in elementov na po,rotonski 01snovi. V 
ta namen bo morala sodelova,ti z gradbeno 
operativio ljubljanskega bazena in strokovni
mi mstHucijami, katerih naloga je proučeva
nje gradbenega materiala in njegova tipizaci
ja in standardizacija. Trenutno se ta temeljna 
organizacija še vedno ukv:arja ,s problemi po
skusne pro,izvodnje. 
V samoupravnem sporazumu o temeljih plana 
za srednjeročno obdobje je zapisana usmeri
tev, da bi se TOZD Igrad-gradbeništvo izločila 
iz OZD IUV in se povezala z njej sorodnimi 
delovnimi orgamzacijami na vrhniškem pod
ročju. Takšna občinska usmer1tev je bila v tej 
temeljni organizaciji že sprejeta, saj so se de
lavci na ref.erendumu koncem s,eptembra od
ločili za izločiltev iz OZD IUV. 
Svet delegatov je verificiral samoupravni spo
razum o temeljih srednjeročnega plana razvo
ja OZD IUV za obdobje 197,6-19,80 in sprejel 
v zvezi s tem še naslednj.e sklepe: 
l. Imenoval je strolmvno komisij,o za izvaja- 11, 

nje samoupravnega sporazuma o temeljih 
srednjeročnega plana razvoja OZD IUV v se
stavu: 

l. Milan Palatinus 
2. Pavla Gruden 
3. Andrej Krašovec 
4. inž. Branko Stergar 
5. i,nž. Matjaž Vouk 
6. Branko Pintar 



7. Franc Makuc 
8. Janez Vrenjak 
9. direk:tor TOZD MaJoproda.jna mreža 
GlaiV'Ila naloga komisije j,e skrb za izvajanje 
samoupravnega sporazuma oziroma skrb za 
zagotovitev V1Seh lmmpo,nent za dosego sred
njeročnih nalog delovne organizacije kot ce
lote. 
2. Delavski sveti temeljnih organizacij naj 
imenujejo delovne grupe, ki bod:o skrbele za 
izvajanje srednjeročnih plainov TOZD. 
3. Za izvedbo posameznih dlnvesiticijskih pro
jekitov naj se angažirajo zunanje deloivne or
ganizacije oz. strokovne institucije, ki so us
posobljene za tako delo. 
4. Za�adi poznanih težav pri oskrbovanju s su
rovino oz. zaradi kroničnega pomanjkanja kož 
svet delegatov poziva vse delavce v usnjar
skih temeljnih organizacijah, naj tekom cele
ga proizvodnega procesa bolj kot doslej pazijo 
na kvalitetino in smotrno predelavo, kože pa 
je treba tekom predelave čimbo,lj oplemenititi, 
da, bomo zainje kar največ iztržili. Svet dele
gatov smatra, da je potrebno v zaos,trenih po
gojih goopodarjenja zaostriti tudi vprašanje 
odgov;o,rnosti do izvrševanja delovnih nalog, 
vprašanje discipli:ne, objektivnega ocenjeva
nja delovnih rezultatov vseh delavcev, njiho
vih delovnih sposobnosti in da se je treba za
četi o teh vprašanjih tudi lmnkretno pogovar
jati. 
5. Pri Zveznem sekretariatu za trg in cene se 
je treba po:zanimati, zakaj še ni portrjen druž
beni dogovor o cenah, kot so ga sprejeli pre
delovalci kož v Jugoslaviji. 
6. Svet delegato,v pooblašča strokovne službe, 
da začnejo postopek za dohodkoV1no povezova
nje z delovnimi organizacijami v Jugoslaviji, 
ki se ukvarjajo z odkupom surovih kož. Prav 
tako je treba začeti aikcijo za izpeljavo dohod
kwne povezanosti z delovnimi organizacija
mi, ki predelujejo naše usnje, torej s finalisti. 
Pod točko razno je svet delegatov verificiral 
revalorizacijo ocen grup delowiih mest v de
loiV'Ili skupnosti skupnih strokovnih služb. Re
valorizacija je bila izvršena zaradi uskladitve 
nač�na nagrajevanja med temeljnimi organi
zacijami in delovno skupnostjo skupnih služb, 
in uskladitve s panožnim spocrazumom o de
litvi dohodka in osebnih dohodkov v usnjar
ski industriji Slovenije, ki določa razpon med 
najnižje ocenjenim delovnim me,stom in de
lovnim mestom vodje delovne organizacije. 
Poleg tega je sv,et delegatov verificiral otvo
ritev naslednjih delovnih mest: 
- višji tehnolog za surove kože, 19. grupa -
33,75 na uro 

- vodja izvoza finalnih izdelkov, 20. grupa 
- 36,23 na uro 
- vodja komercialnih pos,Iov finalnih iizdel-
kov, 21. grupa - 38,40 na uro 
Na podlagi doJJočil 25. člena samoupravnega 
sporazuma o osnovah in merilih notranje de
litve sredsitev za OD v IUV je svet delegatov 
sklenil, da se izplača posebno nagrado za dob
ljeno »zlato košuto« na beograjskem ,sejmu 
»Moda 76«. Oblačila iz usnja in krzna, ki so 
dobila to najvišje prizmanje, je kreirala Lidi
ja Kočevar. Po sklepu sveta delegatov bo p:J:'e
jela nagrado v višini 6000,.- N din. 
Poleg tega je svet delegatov priporiočil samo
upravnim organom temeljnih organizacij, ka
terih delavci so sodelovali prii izdelavi nagra
jenih modelov na Beograjskem sejmu, da v 
okviru pravilnika o izumih, rtehničnih izbolj
šavah in koristnih predlogih stimulirajo nji
hova prizadevanja in uspeh. 
Pa tudi sicer naj se pogosteje kot doslej ko
ristijo določila omenjenega pravilnika za po
samezne dosežke i:n uspešne rešitve. 
K. I. 

Aktivnost odbora za 
medsebojna razmerja 
v TOZD TUŠ 
Naši bralci so bili že obveščeni, da smo imeli 
v mesecu juliju volitve v siamoupravne orga
ne, danes pa na kratko analizirajmo delovanje 
odbora za medsebojna razmerja. 
V tem času je imel 8 rednih sej. 

1. Redna seja (16. 7. 1976) 
Izvoljeni so bili predsedniki lmmisij, obmrv
navala se je pritožba zaradi premesititve, raz
delili so štipendije, in sicer: 
ekonomska srednja šola - 5 štipendij, uprav
no-administrativna šola - 2 štipendiji, elekt
ro-,tehniška šola 1 štipendija, striojna tehniška 
šola - 1' Mipendija, kemij6ka tehniška šola --
1 štipendija. 

Prednost pri delitvi štipendij so imeli otroci 
staršev, ki so zaposleni pri nas. 

V strojarni TOZD TUŠ 

2. redna seja (2. 8. 1976) 

Dolofona je bila vrednost obračunske točke za 
III. trimesečje ter določene nagrade za prak
tikante-štipendiste: srednje šole 1.000 din do 
1.400 din (glede na letnik), višje in visoke šole 
od 1.400 din do 1.700 din. 

3. redna seja (9. 8. 1976) 

Izvoljen je bhl namestnik OMR, tov. Verto,t 
Marija, siprejet je bil sklep, da se mora naš 
štipendist po odsluženju vojaškega roka vrni
ti v TOZD TUŠ ali pa vrniti izplačani znesek 
štipendije; nadalje so sprejeli še sklep o skle
nitvi štirih učnih pogodb. 

4. redna seja (14. 8. 1976) 

Obravnavali sio zahtevek za varstvo pravic za
radi negativno ocenjenega poskusnega dela in 
sklenili, da se kot neutemeljen zavrne; potr
dili so sklep za službena potovanja v tujino. 

5. redna seja (30. 8. 1976) 

Potrdili so poimenslm razvrisibi,tev delavcev v 
tabelo vrednotenja delovnih mest. Na podlagi 
tega se delavcem izdajo poimenske začasne 
odločbe z velj,avnostjo do izdelave samouprav
nega sporazuma o sistemizaciji in analitični 
oceni delo,vinih mest. 

Sprejeli so sklep o potrditvi odločitve komis,i
je za ugotavljanje kršitev delovnih dolžnos,ti: 
dela,vki iz lužilnice preneha delovno razmerje 
zaradi posebno hude kršitve delovne dolžnosti. 

6. seja (17. 6. 1976) 

Podelili so še štipendije za 4. letnik ekonom
ske srednje šole in določili višino nagrad za 
učence v gospodarstvu (od 750 do 1400 din). 

7. seja (l. 10. 1976) 

Določena je vrednost obračunske točke za me
sece september, oktober, november, in sicer 
llO O/o od osnove. 

8. seja (29. 10. 1976) 

Podeli se še ena štipendija, in s,icer za visoko 
tehniško šolo, podaljša pa se veljavnost po
godbe za šolanje ob delu za administrativno 
šolo in za isto šolo se sklene še ena pogodba. 
Poleg tega pa odobrijo še službena potovanja 
za ogled čistilnih naprav za odpadne vode ter 
za seminar s pod11očja tehnologije zgornjega 
usnja. 
S. Ž. 

Iz delovne skupnosti 
skupnih strokovnih 
služb 
Nova ustava SFRJ je prinesla v družbenopoli
tičnem in seveda tudi v gospodarskem življe
nju Jugoslovanov z uvedbo delegatskega siste
ma po,vsem spremenjene medsebojne odnose. 
V družbenopolitičnem smislu temeljijo ti od
nosi na delegatskem sistemu, na gospodar
skem področju pa se kažej,o kot osnovna ka
rakteristika v tem, da se mora dohodek raz
p:orej ati in deliti tam, kjer nastaja oz. kjer 
je ustvarjen. 
Da bi ta osnovni pogoj lahko zažirvel, so bile 
potrebne spremembe v načinu organiziranja 
tako proizvajalcev kot tudi portroŠlllikov vseh 
vrst dobrin. Združeno delo oz. proizvodnja 
dobrin mora biti ,organizirana tako, da so tiste 
enote našega gospodarstva, ki s svojim zdru
ženim delom ustvarjajo dobrine, ki so ali so 
lahko tržni artikli, samosrto,jne in zaključene 
proizvodne enote. To so torej razlogi in osno
ve, zaradi katerih so biLe ustano,vljene temelj
ne organizacije združenega deila. 
Tudi naše podjetje in njeni bivši obrati v 
Šmartnem in Šoštanju so se organizirali in 
združili na tej osnovi, in koit vemo, imamo 
danes v okviru delovne organizacije IUV šest 
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TOZD in pa skupne strokovne službe, ki so or
ganizirane v skladu s sporazumom o TOZD. 
združenih v DO IUV. Kot pravi 3. člen statuta 
DS SSS. je njihova temeljna naloga opravlja
nje skupnih strokovnih del za potrebe združe
nih temeljnih organizacij, ki so nujna pri do
seganju ciljev samoupravnega združenja v de
lovnih organizacijah in pri združevanju skup
nih nalog združenih temeljnih ,organizacij. 
Posamezne TOZD so samoupravno organizira
ne na delegatskem principu in imaj,o zato svo
je svete delegatov. Ta isti princip velj': tudi 
za SSS, vendar, ker je število zaposlenih re
lativno majhno, .imajo vsi delavci SSS tudi' 
funkcijo delegata in neposredno odločajo na 
zboru delavcev in preko referenduma. 
Zbor delavcev odloča ,o vseh vprašanji uprav
ljanja SSS in vs,eh vprašanjih oblikovanja 
samoupravnih pravic delavcev. Zbor delavcev 
SSS tvorijo vsi člani SSS. vodi ga predsednik 
zbora. DS SSS ima še: odbor za medsebojna 
razmerja, odbor samoupravne delavske kon
trole in vodjo SSS. 
O samoupravnih pravicah delavcev v SSS od
loča zbor delavcev v okviru oz. na osnovah 
statuta delovne skupnosti SSS in v slkladu s 
samoupravnim sporazumom in drugimi samo
upravnimi akti delovne ,organizacij.� IUV. V 
svetu delega,tov delovne organizac1Je pa so 
skup.ne strokovne službe zastopane preko svo
jih delegatov. 
SSS imajo svojo sindikalno organizacijo, ki se
stoji iz 3 skupi.n, i!n to zaradi .tega, da bi bili 
člani čim hiitreje j,n na najbolj jaisen način in
formirani o dogodkih. V SSS je bil sindikat v 
tem letu organizator in pobudnik raznih raz
prav, kot so npr. razprave o infrastrukturi SR 
Slovenije za izgriadnjo železnic, cest, pr.e';Ilo
govnikov, energetike in drugih ter o ak<:_1_J1 za 
p,omoč zaradi potresa prizadetim v PosocJu. _s 
prizadevnostjo .in dobDo informiranostJo Je 
sindikat 'Uspel prikazati potrebe imfrastruktu
re in prizadetih v Posočju, da so ?"elovni_ ljud
je v SSS enotno in s polno prepncanoSJtJ? �k
cijo stndikata podprli. Kljub temu pa mislim. 
da bi moralo biti narejenega še več, kar pa ni 
odvisno samo od tistih. ki so v odboru si.ndi
kata, pač pa od vseh nas. 
Na dan je prišla obravnava ,o najbolj osnovnih 
stvareh kot je to npr. pomanjkanje surovine. 
kjer so' SSS oz. nabavna služba lwt n2)'o·dgo
vornejša služba dolžmi storiti vse, da b1 oskr
beli naše kapacitete z dov;oljno količino suro
vin. V tej smeri naša služba dela že dalj ča,sa. 
vendar nismo želi zadovoljivega uspeha. če
prav je vsem odgovornim organom iz,ven to
varne znano. da bi na ta rnačin prihranili pri 
uvozu velike vsote denarja in bi po najnovej
ših izračunih pomagali tudi k večji rentabil
nosti klavniški imdustriji. Kadar take stvari 
obravnavamo. moramo biti o zadevi poučeni. 
da ne bi za nastalo situacijo s surovino vrgli 
morebitno krivico samo na nekatere osebe v 
podjetju. kajti, kot rečeno. je zadeva širšega 
značaja. 
O problemu nabave suriovine oz. o pomanjka
nju le-te pri nas in v svetu je bilo že večkrat 
razpravljano v vseh TOZD OZD, tako da so 
v glavnem člani kolektiva o tem informirani. 
Neštetokrat je bilo tudi rečeno. da bi se suro
va koža morala namenslw izkioriščati oz. pre
delati v tisti artikel, za kar je sposobna. Na 
žalost pa lahko ugotovimo, da ni tako in bomo 
morali poostriti vse mere. da se bodo naši us
pehi tudi na tem področju popravili. 
Vse večja odgovornost je ,tudi na področju 
prodaje gotovega usnja in konfekcije ter osta
lih proizvodov, kjer bomo morali posvetiti še 
več skrbi uspešnemu plasiranju naših proiz
vodov. Reči moramo še to, da so SSS razprav
ljale in bodo tudi v bodoče še razpravljale o 
naših odnosih do dela, o kadrovski zasedbi, ki 
je relativno šibka, in o boljši organiziranosti, 
saj so ravno SSS nosilec dolžnosti. da bomo 
izven naše OZD nastopali enotni. 
P. A. 
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Prispevki 1z osebnih 
dohodkov po 
spremembah 
kolizijskega zakona 
Prvotne določbe zakona o uporabi predpisov 
tn o reševanju kolizij med republiškimi oz. 
pokrajinskimi zalmni na področju davkov, pri
spevkov in tak!s (Ur. list SFRJ, št. 36/75), ki so 
pričele veljati že lani avgusta, se praktično. 
zaradi pomanjkljivih določb o infor:niran:iu 
izplačevalca o s,topnjah prispevkov, sploh nis:, 
uporabljale. 
Spremembe in dopolnitve kolizijs<kega zakona 
so bile objavljene v Ur. liJstu SFRJ, št. 33/76. 
Dopolnjeni zalmn ureja nasprotja med repub
liškimi in pokrajinskimi predpisi na področju 
davkov. prispevkov in taks po tehle načelih: 
l. davki iz ,osebnih dohodk!ov oz. iz drugih de
narnih prejemkov delavcev in občanov se pla
čujejo po predpisih in v korist tiste družbeno
politične skupnosti. na katere območju dela
vec ali ,občan živi; 
2. davki po odbHku od vsakega posameznega 
dohodka (prejemki po pogodbah ,o delu, av
torski honorarji) se obračunavaj.o po predpi
sih in v k!orist družbenopolitične skupnosti. na 
katere območju ima občan stalno prebivališče; 
3. prispevki za financiranje samoupravnih in
teresnih skupnosti. razen za zdravs<tveno za
varovanje, za pokojninsko iin invalidsko za
var,ovanje. za ortroški dodatek, za zapos,lova
nje. se plačujejo po stopnjah in v korist sa
moupravnih interesnih skupnosti na območju 
družbenopolitične skupnos•ti. na katerem ima 
delavec stalno prebivališče; 
4. pdspevki iz osebnih dohodkov za zdravst
veno zavarovanje. za invalidsko in pokojnin
sko zavarovanje. za otroški dodatek. za zapos
lov:anje se plačujejo po stopnjah in v korist 
samoupravnih interesnih skupnosti na območ
jv. družbenopolitične skupnosti, na katerem je 
sedež temeljne organizacije oziroma poslovne 
enote. 
Temeljni kri,terij za ugotovitev, po čigavih 
predpisih je treba obračunavati davke i:n pri
spevke, je kraj. v katerem delavec živi, in si-

Motiv iz nekdanje usnjarne Šmartno 
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cer zakon opredeljuje to kot kraj. v katerem 
ima delavec stalno prebivališče oz. kjer imaj,o 
sta�no prebivališče njegovi družinski člani. V 
21. členu zakona je določeno, da je delavec 
dolžan dati podatke o sviojem stalnem prebi
vališču oz. o ,stalnem prebivališču svojih dru
žinsikih člainov. ki jih je dolžan vzdrževati. 
Zaradi tega bo v;sak delavec moral izpolniti 
poseben obrazec - izjavo, v katerii bo nave
del vse potrebne podatke. 
Izključno glede na kraj stalnega prebivališča 
delavca se obračunavajo davki od av1borskih 
honorarjev in davki od prejemkov po pogod
bah: o delu. 
Prispevki 2Ja zdravstveno varstvo, za zapos.lo
vanje, za invalidsko-pokojninsko zavarovanje 
in za otroški dodatek se obra.č111navajo vedno 
po predpisih in v korist samoupravnih interes
nih skupnosti na območju. kjer je sedež te
meljne organizacije oz. poslovne enote (t. i. 
sedežni prispevki). 
Kolizijski zakon do1oča. da so s poslovno eno
to po tem zakonu mišljeni obra<ti, prodajalne. 
skladišča, predstavništva in druge de1ovm • 
enote. ki ni<so organizirane kot temeljne orga
nizacije združenega dela. 
V naslednji tabeli so navedene vse občine. v 
katerih imajo stalno prebivališče naši delavci 
oz. njihovi družinski člani, in skupni priocent 
prispevkov. ki se plačujej,o iz brut,o osebnih 
dohodkov. 

l. Prispevki iz bruto OD 

Redn', 0/11 prispevkov Občina del. čas ' 

0/o prispevkov Nadure 

Ljubljana 30,79 33,05 
Logatec 32,01 34.39 
Vrhnika 30.84 32,83 
Domžale 31.89 33.95 
Kamnik 31.11 33,47 
Kranj 30.52 32.75 
Tržič 30.33 32,72 
Idrija 31.30 33,66 
Ormož 32,62 34.87 
Bje1ovar 13.85 53,77 
Karkvac 30.87 52,79 
Da1kovo 30,62 52.54 
Ivangrad 31.53 34,28 
Bijeljina 30.95 35.97 

., 
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Priprava temeljev za postavitev pastinga 
(iz 2. nadstropja v pritličje) z namenom iz
boljšanja delovnih pogojev 

Bosanska Krupa 32.50 38.92 
Cazin 31,05 29.97 
Doboj 30.95 39.77 
Jajce 33,25 31.32 
Ključ 31,25 34.67 
Prijedor 32,25 36.07 
Prnjavor 30,64 41,5·6 
Šip.ovo 33,95 34,07 
Teslič 31,60 39.02 
Zvornik 32,50 39,42 
Beograd 29,25 32.·-
Bajina Bašta 31,22 33,97 
čajetina 33,75 36.50 
Kladov,o 31,55 34,30 
Kraljevo 31,79 34.53 
Ljubovija 32,58 35,33 
Titovo Užice 32,11 34.86 
Tutin 33,46 36.21 

Iz tabele je razvidno, da je izredno velik pro
cent prispevkov iz bruto OD za nadure v hriva
ških občinah, ker je v iteh občinah visoka 
stopnja republiškega davka iz OD, in sicer 
37,50 O/o. Ostale občine, razen obč,in v SR BiH, 
imajo 18,33 °/o republiškega davka iz OD. 
Vis0<ke stopnje prispevkov iz OD za nadure v 
nekaterih občinah SR BiH pa so predvsem za
radi visoke s.topnje občinskega daivka iz OD 
(od 15-20 °/o), medtem ko občine v SR BiH ni
majo republiškega davka iz OD. 
Delavci, ki so v deloW1em razmerju v samo
sitojnih pos,lovnih enotah, plačujejo iz bruto 
OD prispevke po naslednjih stopnjah: 

Redno 
O/o prispevkov 

Občine del. razmerje 
O/o prispevkov 

Nadure 

Ljubljana 30,79 33,0'5 
Vrhnika 30,84 32,83 
Litija 32,05 34,29 
Zagorje 29,40 31,74 
Piran 30,73 33,02 
Maribor 31,61 33,74 
Zagreb 31,176 54,976 
Beograd 20,55 32,63 

P. M. 

Cepljenje v lužilnici 

svinjske kože (odmaščena teža) 
težke kože (goveje, junčje, telečje) 
ovčje kože 
skupaj 

PROIZVODNJA: (za 3 wmjarske TOZD\ 

Rezultati 
poslovanja v 
10 mesecih leta 
1976 v primerjavi 
z enakim 
obdobjem 
lanskega leta 
NAMOK SUROVIH KOŽ: 
(za 3 usnjarske TOZD) 

I.-X. 1976 I.-X. 1975 
Indeks 

v tonah 

11.266 12.653 89 
7.543 5.679 133 

737 632 117 
19.546 18.964 103 

v 000 m2/tonah 

svinjsko usnje in cepljenec 95 3.311 3.473 
goveje zgornje usnje in cepljenec 113 1.112 982 
goveje spodnje usnje (podplatno in tehnično) 143 764 535 
ovčje krzno -------- --------- -----· 98 223 227 
siortirane ščetine 101 86 85 
poraba usnja v lastnih obratih 100 205 206 
poraba krz,na v konfekciji krzna 174 40 23 
Izvoz - dolarjev 13,788.876 13,786.040 100 
Zaradi pomanjkanja ,svinj:skih kož je letošn.ii namok nižji od laI1Jskega za 11 O/o,. Proizvodnja 
svinjskega usnja je manjša od lanske le :m 5 °/o, ker smo dodelali precej kož iz nedovrše-
ne proizvodnje. 

P. G. 

Vpisana posojila za ceste v IUV 
De1ovni ljudje temeljnih organizacij v IUV sojo konca oktobra vpisali naslednje zneske po
sojil za gradnjo in obnovo cest v Sloveniji: 

vpisano 
števi,lo števi,lo 

O/o doseganja 
posojilo 

vpisnikov zaposlenih 
predvidenega 

din vpisa 

TOZD Usnjarna Vrhnika 1,543.200 951 1.151 99 
TOZD Tovarna us.nja Šoštanj 888.250 600 623 91 
TOZD Usnjarna Šmartno 728.000 535 620 82 
TOZD Opekarne 51.700 28 53 64 
TOZD Usnje-plast 216.850 102 110 103 
TOZD Maloprodajna mreža 45.300 33 46 75 
De1ovna skupnost skupnih služb 296.500 115 117 193 
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Solidarna pomoč 
prebivalcem 
Posočja 
Delavci temeljnih organizacij v IUV so po po
tresu v maju in septembru prispevali za nio,r
malizaoijo življenja in obnovo Posočja nasled
njo pomoč: 

TOZD Usnjarina Vrhnika: 
- iz sklada skupne porabe 
- delovna se,bota 
- iz neto osebnih dohodkov 
-- tri camp-prikolice 

TOZD Tovarna usnja š,oštanj: 
- iz sklada skupne porabe 
- dvce delovni ,soboti 

TOZD Usnjarna Šmartno: 
- delovna ,sobota 
- ena camp-prikolica 

TOZD Opekarna: 
- dve delovni soboti 

TOZD Usnje-plast: 
- en deilowii dan 
- sklad skupne porabe 

TOZD Maloprodajna mreža: 
- en delovni dan 

Delovna skupnost ,skupnih služb: 
- delovna sobota 
- iz neto osebnih dohodkov 

N din 
100.000,00 
230.000,00 
140.000,00 

ca. 160.000.00 

10.000.00 
2'17.000,00 

128.000,00 
ca. 50.000.00 

23.000,00 

17.000,00 
30.000,00 

4.437,00 

35.275,00 
23.200,00 

Izboljšana družbena 
prehrana v 
TOZD TUŠ 
V TOZD TUŠ smo do nedavnega dobivali top
le malice iz TGO Gorenje. Zato pa so bile :te 
malice predrage in večkrat tudi slabe. Spom
nimo se samo 'Sardin v konzervah in nekaj na
rezane in posoljene čebule. Zato smo ,se v 
TUŠ odločili, da si bomo malice pričeli kuha
ti sami. Za to pa je bilo treba najprej usrtrez
no preurediti dosedanje prostore za družbeno 
prehriano. Večino del za preur,editev so opra
vili delavci iz obrata tehnike TOZD TUŠ kar 
sami. Obenem je bilo potrebno misHti tudi na 
ustrezl11i kader, ki bi bil sposoben pripravljati 
tople malice, pozneje pa tudi kosila. 
Kajti v TUŠ smo se dobrio zavedali, Noliko je 
vreden pravilno pripravlj.en topli obriok med 
delom. Precej naših delavcev, če ne že kar ve
čina, je doma v oddaljenih krajih in vaseh in 
nekateri izmed njih morajo vsrtajati tudi ob 
4. uri zjutraj ali pa še prej. Marsikdo gre na 
delo tešč, izčrpa ga že pot 'na delo, tako da je 
topla malica marsdkateremu delavcu iz jutra
nje izmene prvi obrok, ki mora zaleči vse ,tja 
do 16. ure, NO se delavec vrne domov. Prav 
zato smo pričeli misliti tudi na lmsila, ki b� 
jih kuhali v TUŠ. Pri razdeliltvi malic so že 
prej delale tri delavke, ki so bi!le vajene dela 
v kuhinji oziroma v gostinstvu. Zaposlili pa 
smo tudi KV kuharja, ki naj bi ,obrat družbe
ne prehrane vodil, organiziral delo in sestav
ljal jedilnike. 
V aprilu smo pričeli kuhati tople obroke za 
dve izmeni, za nočno izmeno pa pripravljamo 
hladne malice. 
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Delo na kontinuirni preši v dodelavi TOZD 
Usnjarna Vrhnika 

Kvaliteta malic se je s tem vidno popravila in 
delavci so ze1o zadovoljni. 
V začetku septembra smo pričeli s kuha,njem 
kosil. Kosila so poceni in zares odlična,. Nekaj 
podatkov: 
V septembru smo priprav;ili 1550 kosil, 9950 
toplih malic in 1187 nočnih malic. V oktobru 
mesecu smo pripravili 1950 kosil, 9950 toplih 
malic, 1230 nočnih malric - poglejmo prime
Pek jedilnika za malice in kosila: 
Malica: fižolova solata, ,sesekljani zrezek 

Naveršnik Drago - vodja obrata družbene 
prehrane v TOZD TUŠ 

Kosilo: g'°'veja juha z rezanci, rudarska bržo
la, pražen krompir, zelena solata. 
Pogovarjali smo se s tov. Naveršnik Dragom, 
vodjem obrata družbene prehrane. Tov. Na
veršnik je povedal, da je z delom v TOZD 
TUŠ zelo zadovoljen, prav tako pa j,e zadovo
ljen tudi z abonenti. Povedal nam je, da je
dilnike sestavlja glede na kvaUteto in tudi ka
loričrno1srt, izdatnost in raznovrstnost jedi. Tre
ba je pazim tudi na to, da je v toplih mesecih 
več solate in hladnih jedi, v hladnejših mese
cih pa več rtoplil:1' jedi. Odnosi med delavci v 
kuhinji so dobri, dali pa bi se še izboljšati. 
Povprašali smo nekaj članov koleNtiva za nji
hovo mnenje o malicah in kosilih. 
Tov. Turik Ančka: Z malicami sem zelo zado
Y.oljna, sicer pa rada pojem vse, kar skuhajo. 
saj je hrana ze]Jo okusna. 
'Dov. Dobelšek Anka: �er sva oba z možem 
zaposlena v TUŠ, nama zelo odgovarja, da 
lahko tu tudi obedujeva. Kosila so okusna in 
tudi raznovrstna, obroki pa so dovolj veliki. 
želimo, da bi naša kuhinja še naprej tako do
bro delala kot sedaj. 

L. M. 

Novosti iz carinskega 
zakona 
Cadnski zakon, ki ga je Skupšč:iJila Jugosilavi-
je spr,ejela na seji Zbora republik in pokrajin, • 
27. februarja 197,6, in ki je začel veljati l. sep
tembra 1976, je bil izdan v sklopu usklajeva
nja silstemskih zakonov na področju financi
ranja družbene reprodUJkcije in je ,tako v skla
du z novo ustavo Jugoslavije. 
Novi carinski zak,on usklajuje in vključuje do
Ločbe, ki urejajo vse zadeve glede nadomesti
tve stroškov plačeva,nja v zvezi s· carinskim 
postopkom v železniškem, zračnem, pomor-



skem in PTT pmmetu ter ostalih strnškorv, ki 
nastopajo v kakršnemkoli promertu, ki je pod 
carinskim nadzorstvom. 
Prav tako prinaša novi carinski zakon do1oč
be in na novo urejuje izdajanje carinskih kon
tingentov, prinaša določbo o oprostitvi plačila 
carine,- v kateri so posamezni primeri, ki opi
sujejo kdaj in na kakšen način je kdo opro
ščen plačila carine, nadalje novi carinski za
kon podrobneje določa carinjenje blaga, ki se 
prodaja iz konsignacijskih skladišč, postopke 
v prometu z blagom pri prevozu in podobno. 
Ne nazadnje pa novi zakon tudi obravnava 
odnooe in način dela ude1ežencev v carinskem 
posruopku, in sfoer od uvoznika, špediiterja, pre
voznika, carinskih organov in drugih. 
Da bi omogočili lažje delo udeležencem v' ca
rinskem postopku, je Zvezna carinska: up,rava, 
Beograd, talmj po izidu novega carilns1kega za
kona izdala tiskamio malo brošuro »CARINSKI 
ZAKON« in nekolilm kasneje še »PRATEČI 
PROPISI uz carinski zakon«. Poleg omenje
nega gradiva pa je ,omenj.ena uprava organi
zirala v mesecu oktobru dvodnev.na seminarja 
(v Kragujevcu in Stubičkih Toplicah) za vse 
zainteresirane udeležence. Udeležencem je na 
voljo tudi gla,silo Zvezne carinske uprave »CA
RINSKI PREGLED«, ki izhaja mesečno in 
prinaša sproti vse novosti ter praktične pri
mere carinjenja,, uvrščanja blaga po carinskih 
številkah, razne probleme, predloge in drugo. 
Naj po,vem, da omenjena uprava izdaja tudi 
drugo gradivo, ki je nujno potrebno pri delu 
udeležencev v zunanjetrgovinskem in carin
skem posrt;opku in ki temelji na sprejetih za
konih in dopolnilnih predpisih, ki se med le
tom spreminjajo, na primer »PRIRUČNIK ZA 
CARINJENJE BLAGA«, ki po dekadnem si
stemu obravnava nomenkilaituro uvrsrtitve bla
ga od 0-100 z glavnimi grupami blaga, pod
grupami in naprej razvijajočimi se podgrupa
mi. Prav' tako ta knjiga zajema tarifno števil
ko, imenovanje blaga, šifro tarifne postavke 
ZSZT (Zvezni sekretariat za zunanjo trgovi
no), O/o cadne za posameZJ110 blago, preferen-

Strojno odpraševanje 

oialne carine iz držav 'V razvoju, O/o carinskih 
taks, evidentiranja kot tudi oblike režima pri 
izvozu in uvozu. Vendar vse to gradivo več
krat ni dovolj in je poitrebno včasih pogledati 
tudi »URADNI LIST SFRJ«, ki je v spornih 
primerih najbolj primerno gradiVIO za uradno 
tolmačenje zakonov. Naj navedem samo pri
mer pri UJVIOzu vakuumske sušilnice za TOZD 
Usnjarna Šmartno v letošnjem lertu. Na pod
lagi dovoljenja RSMS (Republiški sekretariat 
za mednarodno sodelovanje) za uvoz sušilnice 
smo, zaključek prijavili Narodni banki v Ljub
ljani. NB nam je zaključek zavrnila z obraz
ložirtvijo, da ne usrtr,eza režim uvo,za. Režim 
uvoza za sušilnico je DK (devizni kontingent), 
Ur. list SFRJ, št. 30 iz 1975. leta. V gradivu 
Zvezne carinske upra,ve pa je še vedno pod 

DL (dovoljenje liberalizirano) rezrmom, i,z 

kakšnega razloga, nam ni znano. Postopek 
uvoza smo seveda mo:rali začeti znova, kar pa 
je zelo mukotrpno. 
V novem carinskem zakonu je nekaj določb, 
ki so prav zanimive za naše razmere. Tako 
člen 278 govori o vračanju uvoženega blaga 
nazaj v inorzemS1tvo in v 5 :točkah opisuje kdaj, 
kdo in kako lahko vrne blago. Prav talm je za 
nas važen 279. člen carinskega zakona, ki go
vori prav tako o vrnitvi blaga v inozemstvo, 
potem ko je bilo to že uvoženo. V tem členu 
gre predvsem za to, kdaj in pod kakšnimi po
goji je kdo upravičen do povračila carinskih 
dajartev. PoZIDano vam je, da je pri nas dosrt,i 
primerov, ko moramo rezervne dele, opremo 
·in kemikalije reklamirati zaradi slabe kvali
tete, nestandardnosti blaga, skritih napak (pri
mer plesnobe lesa na V ALLERO sodih) in to 
blago vrniti dobavitelju. če smo se pri nakupu 
zavarovali proti vsemu temu, lahko računa
mo, da pri vrnitvi takega blaga ne bo težav, 
pa tudi plačila carine pri zamenjavi ne bo. 
Reklamacije, zamenjave in vračanje neusrtrez
nega bla,ga se namreč smatra za izvoz oz. za
menjavo za isrtovrstno blago in carinski orga
ni so pri tem zelol rigo11ozni. 
Novi carinski zakon nadalje med drugim dolo
ča pvecej krajše roke za izvršttev dejanj v ca
r1nskem postopku, kot pa je to določal prejš
nji zakon, in sicer: 
92. člen govori, da je carinarnica dolžna vsa 
dejanja carinskega nadzorstva nad blagom v 
cestnem prometu in cestnimi prevoznimi sired
stvi izvršiti v čim krajšem roku. Ta rok ne 
sme birtli daljši od dveh ur. V praksi pa je to 
čisto drugače. Carinski uslužbenci se včasih 
izgovarjajo na vse mogoče in nemogoče, mo
ram pa poudariti, da .Slo skoraj v večini prii
merov krivi tudi uvozniki oz. špediterji sami, 
ker niimajo pravočasno izdelane dokumenta
cije, ne vložijo pravočasn:o uvozne oz. izvoZl!le 
deklaracije in podobno. Carinjenje se lahko 
zavleče ,tudi, če obstaja ,sum za car1nski pre
kršek (uvaža se eno, prijavlja pa ,se nekaj či-

sto drugega) ali če je potreben podrobnejši 
pregled uvoženega blaga. 
Nadalj·e člen 252 govori pra,v tako o času, v 
katerem naj se ocarini blago, ki je v želez
niških vag,onih, tov.ornjakih in kontejnerjih, 
ter lertalsike in ekspresne pošiljke. 
Zelo važen je 307. č1en carinskega zakona, ki 
predpisuje riok za izdajo odločbe, ,s katero se 
odobri začasen uvoz oz. izvoz blaga po členu 
304 in 305. 
Naštel sem samo neka,j bistvenih členov no,ve
ga car1nskega zakona. Udeleženci v zunante
trgov,inskem in carinskem posrtopku pa mora
jo omenjeni zakon zelo dobro poznati, če ho
čejo, da bo organizacija, za katero delajo, kot 
tudi sami zadovoljni in uspešni. 

A. S. 

Obisk pri naših 
delavcih, ki so v 
letošnjem letu dobili 
stanovanja 
V deževnem dopoldnevu sem se odpravila v 
nekdanji »dom počitka«, z namenom, da obi
ščem nekatere naše delavce, ki oo pri nas do
bili stanovanja. V adaptiranem domu počitka 
so sitanovalci izključno delavci in njihove dru
žine iz drugih republik. 
Ko sem ta dom videla v času adaptacije, si 
še zdaleč ntsem predstavljala, da bodo tu kdaj 
tako prijetna stanovanja. Tudi delavci, ki oo 
že prej računali, da bodo nelm·č stanovali v 
tem domu, so bili mnogi nezadovoljni ob po·
gledu na izvajanje del. Ko pa je njihov seda
nji dom dobil dokončno podobo, so videli, da 
dejarniSko gre za zelo udobna stanov,anja, kljub 
temu, da so nekatera stanovanja majhna. Tu
di sam razpored prostorov je domiselno prila
gojen potrebam stanovalcev, čeprav so bile 
možnosti prilagajanja zelo omejene. 
Moj glavni cHj in namen ob�ska pri teh de
lavcih je bil ta, da bi videla, kako se počutijo 
v novih sitanovanjih in kak!o so si opremiI,i in 
uredili nova stanovanja. 
Najprej s,em pozvonila pri Kljajič Velimiru. 
Ker Velimira ni bilo doma, me je sprejela nje
gova žena Milenij a. 
Kljajičevi so prej več let stanovali na Verdu 
v zelo slabih stanovanjskih razmerah. štiri
članska družina je razpolagala z � samim 
prostorom, kjer so bili normalni življenjski 
pogoji praktično nemogoči. Sedaj imajo ne
primerno večje stanovanje, saj je veliko 52,45 
kvadratnega metra. Začasno sta v stanovanje 
name,stiJa kar staro pohištvo, ker je novo pre
cej drago. 
Vsi stanovalci ·V domu počitka imajo tudi klet
ne prostem in vsak svojo drvarnico. Milenija 
pravi, da je s stanovanjem zadovoljna in da 
se v njem neprimerno bolje počuti, kot pa se 
je prej. 
V domu počitka pa sem obiskala tudi družino 
Blagojevič, ki je pred tem živela morda v naj
bolj podstandardnih razmerah. Poleg tega, da 
so razpolagali z enim samim vlažnim prosto,
rom, niso imeli niti vode v 19tanovanju in so 
jo morali nositi iz Ljubljanice. Vs,a bližnja 
okoliica je bila zasmrajena s hlevskim gno
jem, ki je bil ti'k pred vhodom v bivalni pro
stor. 
Na vprašanje, kako se počuti in kako je za
dovoljna z novim sta111Jovanjem, mi je Milka 
odgovorila, da je sicer zadovoljna z novim 
srtanovanjem, le malo majhno je, saj je veI,iko 
Le 36,43 m2

• Pravi, da je za tričlansko družino 
zaenkrat še primern,o, če pa se bo družina po
večala, pa bo treba računati z zamenjavo. Pro
store imata vse opremljene. Nekaj pohištva 
sta si kupila s prihranjenim denarjem, nekaj 
pa s pomočjo kredita. 
še bolj k!O<t samo srtanovanje pa so bili inte
resantni drugi problemi, o katerih smo se po
govarjali. To je bila ugodna prilika, ko sem 
lahko spoznala, kakšni so odnosi na delovnem 
mesrtu, koliko je po njihovem pravično nagra
jevanje, kakšen je ,odnos do prehrane v de
lovni organizaciji ipd. 
Ko pride človek med te ljudi, je res prijetno 
presenečen. V istem hipu se vprašaš, zakaj to,
liko predsodkov do naših delavcev iz drugih 
republik. Predvsem je moč pri njih opazi,1Ji iz
redno gostoljubnost in domačnost. 
Nekoliko kaSIIleje kot stanovalci v domu po
čitka, pa so dobili ključe stanovalci bloika. 
Verjetno j,e vsem znano, da smo tu imeli te
žave 'Z !gradom, ker nam je, tik preden bi nam 
moral izročiti ključe, zvišal pogodbeno dolo
čeno ceno stanovanj. Zaraidi tega so morali 
dela,vci, ki so jim bila dodeljena stanovanja, 
po nepotrebnem čakati na ključe. To pa je 
povzročilo večje ali manjše nemire in neg,o
tov,ost med delavci. 
Da bi izvedela, kako so posamezniki to nego-
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tovos,t doživljali, sem stopila do .njih in imela 
z nj,imi nekaj krajših razgovio,rov. še bolj pa 
me je zanimalo, kako se sedanji stanovalci no
vega bloka počutijo v novih staJI1ovanjih in 
kako so jih opremili. 
Najprej sem obiskala Pivkove, ki so se v blok 
preseLili iz stare šole v Blatni Brezovici. Se
daj imajo dvosobno stanovanje, ki je veliko 
64,7 m2

• Prostore mi je pokazaJ. štefan Pivk, 
ki je bil ravno na bolniški. Poviedal mi je, da 
je bilo staniovanje nepregrajeno, zato je mo
ral najprej narediti predelne stene iz iverke. 
Na ta način je celoten prostor bolj izkoristil, 
saj je pridobil kar tri nove prostore. Od vseh, 
ki sem jih v bloku obiskala, imajo edino Piv
kovi stanovanje že v celoti opremljeno. 
Poleg tega, da so pri nas zapos1eini vsi trije 
(tudi njun sin), pa je zanimivo tudi to, da sta 
Štefan iiil Francka Pivk v Industriji usnja za
poslena že ,od leta 1952 in imarta od vseh, ki 
so dobili stanovanja, najdaljši delovni staž v 
naši delovni organizaciji. 
Štefan pravi, da je s stanovanjem zelo zado
voljen, čeprav je bilo treba nanj dolgo čakati. 
Zaradi čakanja na ključe, pravi, da ni bil po
sebno zaskrbljen, ker so tudi ,ostali morali ča
kati. Zanimalo me je tudi kakoIBgledajo trosob
na stanovanja in sem s tem namenom obiskala 
Popovica, ki je dobil tr.osobno stanovanje. 
Družina PopoNic je prej stanovala na Dreno
vem griču v gara,žnih prostorih, kjer so s.i za
silno priredili •eno sobo kot bivalni prostor. 
Soba je bila vlažma, zato sta bila otroka pogo
sto bolna. Sedaj, mo pa imajo 1suho stanova
nje, pa se to na zdravju otrok zelo pozna. Do 
sedaj sta v novem stanovanju naredila le pre
delne srtene in s pomočjo kredilta opremila 
spalnico in otroško sobo. Popoviceva žena 
Slavka pravi, da jo .skrbi, kdaj bodo lahmo 
vse opremili. Ona še ne more dobiti kredita, 
ker je premalo časa zaposlena. Sicer pa pra
vi, da je z dodeljenim stanovanjem zadoviolj
na, le dolgo je bilo treba čakati na ključe. 
Nadvs,e zanimiv pa je bil razgovor s tov. Pir
manom, ker je on edini borec, ki do, retos še 
n:i imel ustremo rešenega s,tano·vanjskega pro
blema. 
V razgovoru mi je povedal, da je okoli 20 let 
živel v Beogradu, leta 1971 pa se je preselil 
z ženo v Ljubljano in se takrat tudi zaposlil 
v Industriji usnja. Stanoval je v kletnih prio
s,todh pri bratu, ker ni imel drugega primer
nega stanovanja. Sam si ni mogel dosti poma
gati, kajti bil je sam zaposlen, žena pa je bila 
doma. Pravi, da je sedaj zadnji čas., da se je 
nj,egov stanovanjski problem dokončno rešil. 
Izrazil je veliko zadovoljstvo in hvaležnost 
Usnja11ni, ki mu je stanovanje dodelila. 
Prepričam.a sem, da so :tudi ostali sta111ovalci, 
ki jih ni.sem obiskala, zadovoljni s stanovanji 
in se v njih dobro počutijo. Imela pa bi to pri
pombo, da bodo stanovalci morali bolj paziti 
na red in disciplino, kot so •to na začetiku po
kazali. Morda je zdaj večji nered za·to, ker še 
niso samoupravno organizirani v hišne svete. 
Ko pa se bo vse to uredilo, pa upamo, da ta
kih problemov ne bo več. 
B. P. 

Sestanek s štipendisti 
Industrije usnja 
Vrhnika 
V soboto, 6. novembra, je bil na Vrhniki se
stanek s štipendisti naše delovne o,rganizacije. 
Od skupno 34 štipendistov TOZD Usnjarna 
Vrhnika in TOZD Usnjarna Šmartno se je se
stanka udeležilo 25 štipendistov iz obeh 
TOZD. Iz delovne organizacije pa sva se se
stanka udeležila Janez Obreza, pomočnik 
glav. direkrtorja za kadrovslw-splošne zadeve, 
in podpisani. štipendi•sti so se seznanili s pro
blemaitiko štipendiranja v naši delovni orga
nizaciji in z možnostmi in problematiko do
datnega štipendiranja pri skupnih komisijah 
podpirsnic samoupravnega sporazuma o štipen-
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diranju študentov in učencev pri občiiI11skih 
skupščinah. 
Pogovarjali smo se tudi o poiteku počitniške 
prakse. štipendisti so z dosedanjo organizaci
jo in potekom počitniške prakse zadovoljni, 
saj menijo, da dobijd na praksi ustrezno stro
k;ovno pomoč in da je delo menrtorjev dobro. 
Med probLemi, ki so tudi na ,sestanku ,najak
tualnejši je prav gotovo nov režim absolvent
skega staža na visokih šolah. Ta je namreč po 
novih predpisih skrajšan na šest mesecev. šti
pend,i,sti pravijo, da je v tem roku težko di
plomirati. To vprašanje bi bilo potrebno re
ševati skupno z vis,orkimi šolami, štipendisti in 
delovnimi organizacijami. 
Na sestanku smo se pogovarjali tudi o razme
rah in pogojih, v katerih naš.i štipendisti štu
dirajo. Večina ima urejene pogoje. Žal pa vsi 
takih pogojev nimajo. Zel,o težke pogoje za 
učenje ima štipendistka Sonja iz TOZD Us� 
njarna Šmartno. Doma je iz Jas.trebnike pri 
Šmartnem. Obiskuje II. letnik Ekonomske 
srednje šole v Trbovljah. Vsak dan se vozi v 
šolo najprej s koles10m do Utije, za kar rabi 
v vsako smer uro in pol, naito pa še pol ure 
z vlakom do Trbovelj. Za vožnjo porabi vsak 
dan štiri ure. �o ima popoldanski pouk se 
vrača domov pozno, šele okoli 22. ure. Za pouk 
v dopoldanski izmeni mora na pot že ob štirih 
zjutraj. Casa za učenje je tako vedno prema
lo. Težko je zlasti pozimi in v slabem vreme
nu. Močna vol.ia in trdna odLočnos.t, do,seči za
stavljeni cilj, premaga vse ,težave. Volje pa 
Sonji ne manjka. 
Dogovorili smo se, da bomo po,skušali najti še 
pred zimo rešitev, da Sonji ne bo treba tako 
daleč v šolo. 
F. R. 

Polnjenje ščetin v lončke 

Varstvo pri delu 
pravica 1n 

dolžnost! 
Tudi v naši OZD .in posameznih TOZD mora
mo. kljub že do sedaj doseženim številnim po
zitivnim rezultatom na področju varstva pri 
delu, bolj zavzeto kot dio sedaj poiskati poti 
in možnosti, da bo naše deLo čimbolj varno 
in humano. 

Varstvo pri delu naj ne bro skrb 1n domena 
le službe za varsrtvo pri delu in pooblaščenih 
delavcev v posameznih TOZD, pač pa mora 
postati sesitavni del vsega našega življenja in 
dela. Ob konkretni pomoči in podpori sindi
kata, ,samoupravnih organov, pos:I:o,vodnih iz
vršilnih orga:nJov, vodstvenih delavcev iiil vseh 
ostalih subjektivnih sil lahko pričakujemo, da 
se bo v doglednem času preoblikovala tudi 
naša miseln0S1t do tega, kot ga včasih imenu
jemo, »neproduktivnega« področja. 
Varstvo pri delu je sestavni del proiz,vodno
tehnološkega in delovnega procesa! Je naša 
pravica in dolžnost. 
S skupnimi napori lahmo in rno,ramo doseči, 
da bo skrb za varno delo vtkana v sleherno 
našo poslovno-upravljavsko, tehnološko in or
ganizacijsko odločitev. Preverjanje doseženih 
rezuLtatov se izkazuje v letnih pro•ročilih var
stva pri delu, predvsem skozi številke po
šmodb in obolenj v zv,ezi z delom. Ta poročila 
pa morajo biti, pogmteje kot sedaj, predmet 
obravnave na samoupravnih organih in druž
benopolitičnih organizacijah. 

Sprejeti Zakon o združenem delu in njego\'o 
uresničevanje v praksi zagotavlja, da bo var
stv,o pri delu postalo predmet samoupravne 
dejavnosti v združenem delu. 
P. P. 



PLENUM SVETA ZSJ 
O VARNOSTI PRI DELU 

Manj besed, 
več· dejanj 
Program družbene akcije za vecJo in bolj 
učinkovito delovno zaščito naj postane sestav-
ni del stalne in trcijrve dejavnosti, sindikata -
Težiti moramo k temu, da bo delo bolj varno 
in humano 

Svet zveze sindikatov Jugosilavije je na ple
narni seji minuli torek sprejel program druž
bene akcije, s katerim naj bi varsitvo pri delu 
positaLo ses,tav;ni del :;;talne in tra,jne aktivnosti 
sindikata. da bi delo postal,o bolj varino in hu
mano. Na seji s,o ugodno ocenili dosedanj,o 
sindikalno dejavnost na področju varstva pri 
delu, hkrati pa poudarili, da je ta skrb še ved
no premajhna. V razpravi je predsednik sveta 
ZSJ Mika špiljak opozoril na nujn0S1t boljše 
organiziranosti s.indikata in de1ovnih organi
zacij, da bi lahko izpolnili sv,o,je obveznosti, 
ki po njegovem prepričanju »ni samo sindi
kalno vprašainje, pa je vendar tudi njegovo«. 
Zato naj bi v vsakem delo-vnem kolektivu 
ustanovili odbor za varstvo pri delu, v kate
rega bi delegirali tudi predsfavnike sindikal
ne organizacije. 
Varstvo pri delu se bo ,občutneje izboljšalo 
samo takrat, je v svoj.i uvodni besedi na ple
narni seji poudaril sekretar sveta ZSJ Musta
fa Pljakic, ko bo delavec začel dejansiko od
ločati tudi o tistem delu dohodka svoje delov
ne organizacije, ki ga namenjamo za večjo de
lovno varnost zaposlenih. 
Kljub doseženim rezultatom, je dejal Mustafa 
Pljakic, še vedno zasledimo ostanke zastare
lega pojmovanja. da sta delovno okolje in var
stvo pri delu pos,tala bolj ali mainj postrain
ska naloga odgovornih, da se ponekod s ,tem 
vprašanjem ukvarjajo birokrati, namesto da bi 
postalo predmet samoupravne dejavnosti de
lavcev v združenem delu. Plja,kic je poudaril, 
da je sindikat tisti subjekitivni dejavnik. ki bi 
moral za vsalm ceno organizirati delavce. da 
bi odločali o delovnih razmerah in o izboljša
nju sv,ojega delovnega okolja. »Predvsem je 
treba do-seči, da bi varstvo pri delu postalo se
stavni del programa razvoja sleherne ,temelj
ne organizacije združenega dela in bistven ele
ment vsake investicije.« 

Bolj kio,t doslej bi morali upoš1evati v skrbi 
za varno delo tudi preventivno zdravstveno 
varstvo. Sekretar sveta ZSJ je ob tej ugotovit
vi pripomnil, da imamo v državi več lmt 700 
zdravnikov, specialiSl1:ov za medicino dela, ven
dar je v celotnem zdravstvenem varstvu pre
ventiva udeležena samo s 3 °/o, 97 °/o pa od
pade na zdravlj.enje. Omenil je tudi. da je bilo 
samo lani v Jugoslaviji več k10,t 283.000 po-

Detajl postrojenja lužilnih kopeH 

škodb pri delu, med njimi 534 smrtnih prime
rov, da je razmerje med ,starostnimi in inva
lidskimi upokojenci 100 :91 ter da srno samo 
lani izgubili zaradi nesreč pri delu 68 rn.ilijo
nov delovnih dni. od tega 59 milijonov zaradi 
bolniških dopustov. 
Svet ZSJ je opozoril, da bi morali slabe de
lovne r,azrnere kot pogo,st vzrok za nesreče v 
proizvodnji in na, drugih delovnih mestih pra
viloma odpravljarti že v samih delovnih orga
nizacijah, ne pa s pomočjo sistema .invalidsko
pokojninskega zavarovanja, beneficirane de
lovne dobe in z invalidskim upokojevanjem 
dela,vcev. 

(Vir: Delavska enotnost) 

Varstvo okolja -
naša prizadevanja 

V• 

za vecJo 
efikasnost čistilnih 
naprav 
Usnjarsko predelovalna industrija je nizlrnaku
rnulativna panoga; poleg tega pa velik porab
nik voda in onesnaževalec okolja, Naša TOZD 
U5,njarna Vrhnika onesnažuje okolje pred
vsem z: 
l. ,ostanki od taljenja masti. 80 O/o teh s,e pre
dela v KO-TO v Zalogu, ostalo pa se odvaža 
kot odpadek. 
2. Krom ostrugotine in prah, ki nastaja pri 
brušenju usnja se v dekonjunkturnern obdob
ju ,odvaža na komunalno deponijo mesta Vrh
nika. 
3. Dimni plini, ki nastanejo od pokurjenega 
mazuta. 
Zgoraj navedeni odpadki v manjši meri one
snažujej,o okolje, saj se npr. odpadki od ta
ljenja masti le v primeru, da jih obrat KO-TO 
kafilerija v Ljubljani ne more vse predelati, 
zakopljejo na za,to urejenem smetišču. K110m 
strugotine ter prah pa kot odpadek na sme
tišču ne povzročata ivečjih težav (so nesmrde
če in ·na smetišču delujejo manj neestetsko 
kot npr. papir, embalaža, umetne mase ipd.). 
V energetskem obratu imamo sorazmerno du
ber izkoristek izgio,revanja mazuta. Sestav 
dimnih plinov se redno :tedensko kontrolira in 
ugotaivlja izkoristek izgorevanja. Vrednost saj, 
CO, so v mejah normalnega izgorevanja, kon
cenJtracija C02 pa je majhna. 
Glavni onesnaževalec okolja pa je usnjarna 
s svojimi tehnološkimi odplakami. TOZD Us.
njarna Vrhnika se tega problema zaveda in 
poleg »davka«, ki ga plačuje v obliki vodnega 
prispevka za unesnaženo vodo v višini ca. 100 
rnilij./leto, vlaga s,voja sredstva v objelcle za 
čiščenje odpadnih voda ,ter v tehnološke iz
boljšave, ki bodo zmanjšale onesnaževanje. 
Dosedanje inves,ticije v čistilne naprave: 
- predčiščenje na tovarniškem dvorišču (in
vesticija v letih 1972-1975) 5,103.000,00 din 
- investicija v kanalizacijo za skupne čistil
ne naprave v letu 1976 5,392.010,20 din 
- invesiticija v itehnoJ,o,ški postopek reciklira
nja lužilnih kopeli v letu 1976· 2,520.751,05 din 
Smatramo, da bi izgradnja čistilnih naprav 
potekala hitreje, če ne bi poleg finančnih sred
stev prirnanjkovaLo tudi tehnološko-tehničnih 
rešitev s tega področja. Nemogoče je namreč 
primerjati oz. posploševati čiščenje usnjarsk'ih 
odpadnih voda s čiščenjem komunalnih (fe
kalnih). Usnjarske odpadne vode so, onesnaže
ne predvsem z alkalijami (apno, sulfid) rn je 
zato pH vrednost visoka ca. 11-12, kromovim 
oksidom, mastjo, kalcijevimi mili. Ce1lokupna 
količina: anorganskih snovi je do 7 g, a anor
ganskih okrog 3 g/1. Zaradi specifičnosti us
njarske odpadne vode srno v letu 19,72 pričeli 
v TOZD z obširnimi raziskavami in študijami 

z namenom, kako naše v,ode na ekonomsko 
znosen način očistiti. Ob izdelavi študije so 
bili upoštevani napotki najrazličnejših član
kov objavljenih ·v tuji literaturi, suges,tije do
mačih in tujih investitorjev in projektantov 
čistiilnih naprav. Iz raziskav se je ugotovilo, 
da s,e mora problem čiščenja odpadnih voda 
reševati na naslednji način: 
l. Z uvajanj·ern nove ,tehnologije pmizvodne
ga procesa zmanjševati onesnaženost odplak. 
2. Ob že osv,ojeni tehnoJ,ogiji uvaja,ti na posa,
meznih operacijah po1stopke ponovne uporabe 
materialov v procesu, namesto da jih razkoš
no »mečemo« z odpadnimi vodami v kanaliza
cijo in si s tem otežujemo čiščenje odplak (čla
nek reciklacija Na2S) 
3. Odpadne vode, ki nastajajo po uvedbi no
vih tehnologij v proizvodnem procesu oz. pri 
uvajanju sistemov rekuperacij pa je potrebno 
toliko predčistiti na dvorišču tovarne, da se 
nato lahko, zmešajo z ostalimi odpadnimi vo
dami in ne vplivajo negativno na, nadaljnji 
postopek čiščenja. 
Kaj zajema predčiščenje ,odplak: 
Karakteristika usnjarskih odpadnih voda, za
hteva čimboljše mešanje voda celega ciklusa 
(lužne, kisle), zato moramo imeti v positrojenju 
velik izravnalni bazen. Seveda pa moramo 
vode pred vstopom v bazen še mehansko oči
stiti najrazličnejših mehanskih delov. 01sta,nki 
ko2. ščetin itd. 
Za zmanjšanje pH vrednosti, konoentracij, 
apna, croma. organskih primesi pa je včasih 
potrebno kemijsko čiščenje. 
Kakšno pot si je izbrala TOZD Usnjarna Vrh
nika? 
Poleg uvajanja sistemov rekuperacije lužilnih 
kopeli ter kroma bomo morali izJ,očiiti iz od
padne vode brusni prah usnja, zato pa zame
nja-ti vodne filtre s suhimi, 
uvajati ,take •tehnološke postopke predelave 
kož v usnje, ki bodo zmanjševali onesnaževa
nje vode. 
Obsto,ječe predčiščenje pa dopolni,ti: zgraditi 
večji izravnalni bazen; po potrebi izvesti eli
rninaci.io Na,S v taki obliki. da ne bo več 
škodljiv,o vplival na okolje; izboljšati učine,k 
nevtralizacije. 
Istočasno z izgradnjo postl'ojenja rekuperaci
je in zamenjavo filtrov, dopolnitvijo predči
ščenja pa sofinancirati gradnjo skupne čistil
ne naprave za Vrhniko. 
K. P. 

Regeneracija lužilnih 
in strojilnih kopeli 
Visoka cena usnjarskih pomožnih sredstev na 
eni s:trani in vedno ostrejše zahteve za kva
liteto odpadnih voda silijo usnjarje k take
mu vodenju tehnoloških proceso,v, pri katerih 
dosežemo čim večji izkoristek kemikalij in 
čim manj obremenjene odplake. Največji one
snažeivalci usnjarskih odpadnih V1od so mokri 
oddelki (lužilnica, strojilnica) in z racionali
zacijo teh procesov je mogoče bistveno vpli
vati tudi na učinkovitost čistilnih naprav in 
ceno njihovega obratovanja. 

LUŽILNE KOPELI 

Glavni pl'oblem odpadnih lužilnih kopeli je 
močna ahka1nost in visoka vsebnost neizrab
ljenega: sulfida, ki je biološki strup in onemo
goča biološko fazo čiščenja odpadnih voda. 
Ker prizadevanje usnjarjev in kemikov, da bi 
lužeo:ije kož izvedli z drugimi sredstvi. ki bi 
manj obremenjevala odpadne vode, niso dala 
zadov,oljivih rezultatov, so v svetu poskušaJi 
problem rešiti po drugi poti. Izrablje111ih lu
žilnih kopeli naj ne bi spuščali v kanal, tem
več jih zbirali, primerno obdelali, dodali 
manjkajoče kemikalije in jih uporabili za lu
ženje nas],ednje količine kiož. Tako je mogoče 
bistveno zmanjšati alkalnost odpadnih V1oda, 
ker vračamo v proces tudi večililo neraztoplje
nega apna. Na itern principu v svetu že de
lajo nekclltere usnjarine, predvsem z govejo 
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prioizV1odnjo, in to z zadovoiljivim uspehom. 
V sodelovanju s firmo Vallero, ki je s tem 
opremila že več italijanskih usnjarn, je bil 
tudi za usnjarno na Vrhniki prlpraivljen pro
jekt za regeneracijo lužilnih kopeli. Ta pred
videva odcejanje in zbiranje odpadne lužilne 
flote v posebnem bazenu. Od tu se bo črpala 
v statični usedalnik, kjer se bo odločilo neraz
topljeno apno, ki se bo kasneje vračalo v prio
ces. Raztopina iz usedalnika bo vsebovala .�e 
vedno nekaj fino suspendiranega apna in be
l jakov.inske lmloide, ki naj bi se odločili v hi
drodinamičnem separatorju. Blato iz hidrodi
namičnega separatorja se bo črpalo skupaj z, 
blaitom iz čistilnih naprav na depc,nij,o,, oči
ščeno razitopin,o pa v poseben bazen. Tej kopeli 
bo rtreba dodati manjkajoče količine kemikalij 
in bo uporabna za luženje naslednje količine 
kož. 
Kemikalije za en lužilni sod stanejo pribliŽino 
1.500,- N din ozi11oma za celotno dn-=ivno pro
izvodnjo okrog 10.500,- N din. Po podatkih iz 
literature in po dejanski učinkovitosti v svetu 
že obstoječih naprav je mogoče z regeneracijo 
zmanjšati porabo kemikalij za približno 40 O/o, 
kar bi pri nas pomeni1o dnevni prihranek 
okrog 4.000,- N dtn. Z ekoDJomskega stališča 
pa to pomeni tudi, da naj bi se taka investi
cija, kot je pri nas v teku, izplačala v dveh 
do rtreh letih. 

STROJILNE KOPELI 

Značilnost odpadnih strojilnih flot je kislost, 
visoka vsebnO'st neizrabljenih kromovih soli 
in nevtralnih soU (kloridov in sulfatov). 
Kromove soli v trovalentni obliki, koit se upo
rabljajo v usnjarstvu, v majhnih količinah po
spešujejo rast rasitlin, saj je krom eden šte
vilnih »mikroelementov«, katere mora vsaka 
dobra zemlja v minimalnih količinah vsebo
vati. Prevelike lrnncentracije kroma v zemlji 
pa delujejo na rast zaviralno in obsrtaja ne
varnost, da s·e začne ta element v večji meri 
odlagati v delih rastlin. 
Na zahteve za čim racionalnejšo porabo kro
movih soli vpliva tudi dejstvo, da je to važna 
sul'o,vina, ki je ni v neomejenih količinah na 
razpolago, predvsem pa je zelo neenakomerno 
porazdeljena po zemeljski obli. Tega se poseb
no zavedajo v ZDA, ki so glede kroma zelo 
odvisni od dobav iz SZ in Južne Afrike in ape
lirajo tudi na usnjarje, naj temu primerno 
ravnajo z njim. 
Krom iz strojilnih kope1i se po mešanju le-teh 
z alkalnimi lužilnimi odplakami obarja in 
pretežno izloča v blatu čistilnih naprav. To 
blato pri nas odvažamo na deponijo, če pa bi 
uspeli vsebnost kl'oma primerno zmanjšati, bi 
bila dana ,tudi večja možnos,t uporabe tega 
blata na kmetijskih površinah. Rezultati to
vrstnih raziskaiv doma in v svetu so precej 
ohrabrujoči. 
Za regeneracijo kromovih soli iz izrabljenih 
strojilnih kopeli sta v principu možna dva na
čina: 
l. Klasično obarjanje z alkalijami, fi1triranje 
ali centrifugiranje ,oborine Cr(OH)3 in raztap
ljanje tega v žvepleni kis'1ini do kromsulfa:ta 
primarne bazičnosti, katerega ponovno upora
bimo za sfroj-enje. Ta način je precej zahte
ven predvsem zaradi ločevanja obodne. Za
hteva velike filtrske stiskalnice ali centrifuge, 
v vsakem primeru zelo drage naprave iz uvo
za. 
2. Uporaba izrabljene kopeli brez posebne ke
mijske obdelave. Postopek sestoji iz enostav
nega precejanja a,li sedimentiranja večjih del
cev iz kopeli, dodatne kisHne in uporabe na
kisane raztopine za pikelno floto. Po normal
nem piklu je potrebno dodati še manjkajočo 
količino stmjila in strojiti do konca. Postopek 
je zelo enostaven, ne zahteva nobenih dragih 
naprav niti bistvenega dodatnega dela. 
O tem načinu regeneracije kromovih soli je v 
svetu mnogo deljenih mnenj, od velikega za
govarjanja do močnega skepticizma. 
Medtem ko v Avstraliji že na veliko uvajajo 
to tehnologijo v svoje goveje usnjarne, sio na
ši sosedje Italijani še precej rezervirani in se 
bolj ogrevajo za dražje, a po njihovem mne
nju s,igurnejše obarjanje. 
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Naši poskusi na tej enostavni regeneraciji da
jejo zaenkrat ugodne rezultate in upamo, da 
bo mogoče tudi na svinjini na enos,taven na
čin prihraniti precej denarja. Strojilo, ki je 
potrebno za en sod kož, nas ,stane približno 
5.000 N din, realno pa bi bilo pričalmvaiti, da 
se z regeneracij,o izrabljenih strojilnih flo,t po
raba strojila zmanjša za 15-20< O/o. 

Upamo, da bo naše delo na tem področju dalo 
pričakovane ugodne rezultate, saj bomo s tem 
prihranili marsikakša.'1 dinar, predvsem pa 
pripomogli k lažjemu in učinkovitejšemu ob
ratovanju čistilnih naprav. 

G. T. 

Civilna zaščita v 
TOZD Usnjarna 
Vrhnika 
V sklepih republiškega posvetovanja o ures
ničevanju ciljev in konkretizaciji nalog na 
področju ljudske obrambe je med drugim re
čeno, da mora biti civilna zaščita z vsemi po
trebami svojega razvoja vključena v srednje
ročne plane Not enakovredna komponenta 
splošne ljudske obrambe. Postaiti mora inte
gralni del in ,trajna funkcija političnega in 
ekonomskega sistema v TEMELJNIH in dru
gih organizacijah združenega dela . . .  Nadalje 
je rečeno, da so sveti oziroma odbori za ljud
sko obrambo in družbeno samozaščito odgo
vorni za organizacijo, usposabljanje, priprav
ljenost in delovanje ce}otnega sistema civilne 
zaščiite vključno tudi samozaščite. štabi za ci
viLno zaščito kot njihovi strolmvni iz,vršilni or
gani pa s·o odgovorni svetom oziDoma odbo
rom. 

Navodila ekipi RBK pred pri,četkom vaje 

Sklepi omenjenega .Posvetovanja, novi zakon 
o LO v SRS, nova osebna in materialna for
macija civilne zaščite ter druga naV1odila pri
stojnih organov so bili podlaga za načrtorvanje 
in izvajanje obrambnih priprav v TOZD. V 
tem sestavku se bomo omejili le na civilno za
ščito. 
Kaj smo v TOZD Usnjarna Vrhnika naredili 
in kakšne so naše neposredne naloge na pod- 1 
rnčju civilne zaščHe? 
V letošnjem letu smo dosegli pomembne us
pehe na področju civilne zaščite. Uresničili 
smo namreč večino nalog, ki smo jih bili za
stavili v delovnem načr<tu štaba za cirvilno za
ščito za leto 1976. Reorganizirali smo štab za 
civilno zašči,to TOZD skladno z odloki pristoj
nih organov, tako da ima vsak član štaba kon
kretno delovno področje v civilni zaščiti, za 
katerega je tudi odgovoren. Za uspešno vo
denje civilne zaščite smo za člane štaba in vsod
je enot organizirali in izvedli predpisani os-
novni s,trokovni pouk. Med člani štaba je 50 O/o 
žensk, kar je ugodna sestava glede na srtruk
turo zaposlenih v TOZD. Oblike nadaljnjega 
usposabljanja članov štaba bodo vaje in so
de�ovanje pri dopolnilnem pouku enort civilne 
zaščite, sodelovanje pri izpopolnjevanju na
črta civilne zaščite ,in pa individualno izpo
polnjevanje. 
Enote in sestarvo enot civilne zaščirte smo pri
lag,odili novi formaciji civilne zaščite, tako da 
imamo v obratu Usnjarna poleg dosedanjih 
specializiranih enot (za prvo medicinsko po
moč, za RBK zaščito, za reševanje in gasilst
vo) še novso enoto za vzdrževanje reda. V obra
tih Konfekcije, Ščetinarne in Galanterije pa 
imamo splošne enote civilne zaščite. Z letaš-

Dekontaminacija opreme 
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Pomoč pri na-meščanjti plinske maske 

njim letom prihajamo na tekoče, kar zadeva 
uspos:abljanje članov štaba in enot civilne za
ščite. Z zaključkom leta 1976 bodo imeli štab 
in vse enote z zakonom predpisani osnovni 
strokovni pouk ter dopolnilni pouk, ki je tudi 
z zakonom predpisan za vsako leto. Pouk bo
do vodili strokovnjaki Delavske univerze Boris 
Kidrič iz Ljubljane. Pouk se po določilih za
tona izvaja v prostem času. Zarto se v času po
uka udeležencem delavnik prakitično začne 
zjutraj ob 6. uri na delovnem mesrtu in konča 
zvečer ob 19.30 na tečaju oziroma pouku. 
Vmes je le eno in pol urni presledek med »ših
tom« i!n začetlmm pouka. Kljub temu ugotav
ljamo, da ni izostanikov in da je sodelovanje 
pri pouku dobro. člani civilne zaščite sami 
ugotavljajo, da jim pri pouku pridobljeno zna
nje lahkJO koristi ne le za uspešno, delo v eno
ti civilne zaščite, temveč jim lahko prav pri
de tudi v vsakdanjem življenju. Zlasti to ve
lja za prvo medicinsko pomoč. REK zaščirto. 
re ševanje ljudi in premoženja, gasilstva irtd. Z 
ozirom na čas, v katerem živimo, in nevarno
sti, ki nas obkrožajo (pogostejši potresi, huj
še prometne nesreče, možne nezgode na delov
nem mestu in v gospodinjstvu Hd.), bi pri
merna oblika ,takega izobraževanja dobro pri
šla tudi vsem drugim delovnim ljudem, ne 
glede na to, ali so formalni obveZJniki civilne 
zaščite ali me. Sesta,vili smo srednjeročni na
črt razvoja civilne zaščite za obdobje 1976 do 
1980. V njem smo predvideli ,tudi potrebna fi
nančna sredstva za nabavo in obnavljanje 
osebne in skupne opreme, za sis,tematično in 
redno izvajanje predpisainega strokovnega po
uka ter za pripravo irn izvajanje ostalih, z za
konom predpisanih ukrepov civi,lne zaščite. 
Srednjeročni načrt je obravnaval in sprejel 
delavski svet TOZD na 3. redni seji oktobra 
197,6. Sprejem srednjeročnega pl"O.grama raz
voja civilne zaščite in odobritev predvidenih 
finančnih sredstev za izvajanje programa v 
prihodnjem obdobju zavezuje predvsem odbor 
za ljudslm obrambo in družbeno samozašči:to, 
štab za civilll1o zaščito in vse druge dejavnike 
v TOZD, da se program dosledno izvaja in da 
se za to namenjena sredstva smotrno in gos
podarno uporabijo, tako da bo opremljenost, 
usposobljenost in organiziranosrtJ civilne zašči
te ter njena pripravljenost opravičila zaupa
nje delavskega sveta in delovnih ljudi v 
TOZD. 
Za dosego tega cilja imamo materialne in ka
drovske možnosti. Potrebna pa bo še večja pri
zadevn:osrt in odgovornost vseh, ki jim je ta 
nalioga tako ali drugače zaupana. 
Novi zakon o ljudski obrambi v SRS predvi
deva večjo povezanost in usklajenosrt priprav 
in delovanja civilne zaščite TOZD in krajevne 
skupnosti, tako ti,ste, v kateri je TOZD, !mit 
tudi Ustih KS, iz katerih so delavci TOZD. Za
to bomo naša prizadevanja za uresničitev te
ga načela uvrstili med maše temeljne naloge v 
prihodnjem obdobju. 
K. A. 

Tek1novanje mladine 
» Armada zmage -
armada svobode« 

V sklopu tekmovanj Mladost v pesmi, besedi 
in veščini, ki sta jih razpisali Republiška kon
fer,enca Zveze socialistične mladine in Bovelj
stvo ljubljanskega armadnega območja, je bil 
glavni namen zlasti okrepitev medsebojnega 
sodelovanja ZSMS in organizacije ZSMJ v 
JLA. 
Tudi v občini Vrhnika .so se zvrstile številne 
skupne prireditve mladine in vojakov, ki so 
dosegle vrh v finalnem kvizi tekmovanju »Ar
mada zmage - armada svobode« 13. novem
bra. Ze sam naziv tekmovanja pove, na kakš
na vprašanja so mladi odgovarjali, saj je bila 
celotna prireditev posvečena 35-letnici formi
ranja JLA, katero praznujemo v letiošnjem 
letu. Mladinci so tekmovaili v poznavanju 
NOB in revolucije <ter o zgodovini tn razvoju 
JLA. V finalno tekmovanje sta se uvrs,tili eki
pi z Viča in Logatca, na katerem je logaška 
ekipa prepričljivo premagala Vič. 
V kulrturnem programu so sodeLovali posamez
niki in skupine iz Šiške in Koče,vja, torej tisti 
najbo'1jši, ki s,o se že preds,tavili na finalnih 
občinskih priredi,tvah. V drugem delu progra
ma se je predstavilo Kazalište mladih iz Za
greba z odlomki iz dela Branka C,opica, »Ni
koletima Bursač« in folklorni nastop mladih 
amaterjev, ki so v plesu in pesmi prikarzali 
življenje mladih na vasi. 
Lahko zapišemo, da je priredirtev res dobro, us
pela. '.Do potrjuje tudi nabi!to polna dvorana 
Cankarjevega doma, saj vsi vemo, da se na 
Vrhniki to ne dogaja pogosto. 

T. H. 

Na kratko o kulturnem 
tednu v občini Vrhnika 
Potreba naših občanov po kulturnih dobrinaJ1 
ali kart ,temu tudi pravimo »kultuN1a žeja« je 
iz dneva v dan večja. To s,e je jasno pokazalo 
ob nekarterih prireditvah v tednu Komunista, 
ki s:o se odvijale pod skupnim naslovom »člo
vek, deLo, kultura«, saj je bila udeležba na 
nekaterih izredno velika. 
Zavedati se moramo, da smo v naši družbi 
prav vsi kulturni delavci, torej smo vsi ust
varjalci in obenem tudi vsi potrošniki te kul
ture. Prav zato ne smemo dovoljevati ustvar
janja eliltniške kulrture, ampak takšno kultu
ro, ki bo dostopna vsem in s katero se bomo 
plemenitili vs,i. 
Pripravljalni odbor tega kulturnega tedna je 
prav gotovo ubral pravo pot, s,aj je skušal kul
turne stvaritve predstaviti kar najširšemu 
krogu delovnih ljudi in občanov. Pričel se je 
z nastop,om mladih z Verda, ki so na prije
ten način povezali Cankarjevo besedo in s,lo-

vensko pesem v Domu počitka. Z is,tim pro
gramom so obiskali še ,nekatere krajevne 
skupnosti, svoj na.stop pa bodo ponovili v me
secu decembru še v ostalih krajevnih skupno
stih in v neka,terih delovnih organizacijah. 
V družbenih prostorih IUV je bila v tem od 
13. do 20. novembra razstava slikarja amater
ja Pavla Mraka z Verda, v domu JLA pa raz
stava mladinske in partizanske literature, ki 
jo je priprarvila Partizanska knjiga. 
Veliko vl'ogo v kul:turnem življenju v naši ob
č1ni bo prav gotovo odigrala tudi Zveza kul
tuN10-prosvetnih organizacij, ki j,e bila po dol
gih letih v tem tednu ponovno usta1mvljena, 
saj je bilo zlasti v zadnjem času, ko se je kul
turno življenje v občini izredno razmahnilo, 
občUJtiti veliko potrebo po tej organizaciji. 

T. H. 

Človek- delo -
kultura 
V dneh od 13. 11. do 21. 11. 1976 je bila v druž
benih prostorih TOZD Usnjarna Vrhnika raz
sta,va AKVARELOV - obetajočega amaterja 
PAVLETA MRAKA z Vrhnike. Uspelo raz
sta\no s,i je ogledalo veliko število članov ko
lektiva �n drugih Vrhničanov, kar dokazuje, 
da obstaja za to zvrst kulturne dejavnosti 
precejšnje zanimanj,e. 

PAVLE MRAK 

Pogosto me obide občtitek nekakšne krivde ob 
po-misli na to, da vsi tisti, ki bolj aU. -manj 
profesionalno spremljamo razgiban razPo,j li
kovnega življenja v slovenskem ktilturnem 
prostorti, vse prečesto pozabljamo in prezre
mo ustvarjalne reztiltate in dosežke na pod
ročju tako imen1ovane amaterske umetnosti,; 
vedno znova, hote ali nehote pozabi.jamo na že 
zdavnaj tigotovljena dejstva, da dobrih in 
k1:,alitetnih timetnikov ne rnjevajo samo tirad
no priznane timetniško vzgojne institucije, 
ampak jih ro,ieva ttidi, »akademija«, ki ji pra
vimo življenje in ki je njen najboljši pedagog 
brez-mejni entuziaze-m, nerazti-mljiva iistvar
jalna si.la, ki žene nekatere ljtidi - popolno
ma drugačnih pokli,cev od timetniškega, da 
ves svoj prosti čas, vso svojo energijo, ki jim 
še ostane od titrtidljivega · vsakodne,z;,nega de
la, posvetijo iskanjti lastnega izraznega me
dija, timetniške govorice, s katero izpovedo vse 
tisto, kar vidijo, čutijo v stikti z naravo in 
Ljtid-mi. 

Slikar - amater Pavle Mrak je brez dvoma 
eden od teh, vsega občtidovanja ,z;rrednih en
ttiziastov. čeprav je tistvarjalec naši javnosti 
še dokaj neznano ime, ne moremo reči za nje
gova dela, da so začetniška, kajti Pavle Mrak 
se ukvarja z likovnim snovanjem že vrsto let. 
Zorel je tiho, oplajajoč se z nekateri.mi mojst
ri vzorniki, še bolj pa je zorel sam ,z;, sebi, na 
osnovi lastnih izkušenj in ugotovi,tev; prav 
zaradi te njegove zrelosti lahko govorimo o 
njem, ga predstavi,mo kot slehernega drtigega 
likovnika. 

Umetnik si je za svoj izrazni medij izbral za
htevno, toda obenem žlahtno slikarsko tehni
ko - akvarel. Zdi se, da prav ,z;, tej tehniki 
lahko i.zpoveduje svoja najgloblja in najin
timnejša občutja, ki jih doživlja kot izredno 
senzibiina, pesnJiško meditativna osebnost; če 
odkrijemo, da se Pavle Mrak tikvarja tudi s 
poezijo, se nam zazdi, njegova odločitev za 
akvarelno slikarsko tehniko še mnogo bolj lo
gična in utemeljena . 

Motivni svet Mrako,z;,ega slikarstva obsega 
dvoje področij: na eni strani so to izredno ob
čtiteni, kompozi,cijsko in barvno pretehtani iz
rezi iz barjanske pokrajine in obmorski pej
saži, po drngi strani pa slikarja privlačujejo 
in barvno opajajo razna cvetlična tihožitja. 

V spoje pokrajine, ki se barvno spreminjajo, 
kot se spreminja narava ob razli.čnih dnevih, 
letnih časih, umetnik vkLjučtije značilno k-meč-
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Del razstavljeruih akvarelov Pavleta Mraka 

ko arhitekturo, najraje kozolce, kar odraža nje
govo nostalgi.jo po pristnih - in žal izgine
vajočih slovenskih ambientih. Včasih dosega 
umetnik v upodobitvi zimske krajine prese
netljivo dramatične, skorajda simbolno vizi,o
narne učinke; upodobitev narave v času nje
ne »začasne smrti« je analogna smrti vsega 
bivajočega - tudi človeka. Drevesa, ki jih 
Pavle Mrak tako rad upodabLja, se zdijo kot 
človeške fi,gure, ponosno i:•zravnane ali skri
venčene od skrbi in notranje stiske. Dokumen
tarno verni upodobitvi širokega, prostranega 
ravninskega pejsaža se pri,družu.ie pogosto gri
čevnat in v megličasto, razlivajočo barvi.tast 
ujeti svet, svet, ki nas spominja n.a medita
tivne japonske slike s tušem. 
V cvetličnih tihožitji,h se umetnik ped,z;,sem 
osredotoči na podajanje barvn·ega bogastva, 
čudeže, ki nam jih ta edinstveni svet vedno 
znova ponuja; posebno so mu pri srcu sončni
ce, ki s svojim žareči,m koloritom predstavlja
jo sim.bol intenzivnega, ustvarjalnega življe
nja. Izreden smisel za realistično podajanje 
spremenljive podobe našega 1;,sakdanjega oko
lja, predvsem narave, čut za prave barvne in 
svetlobne vrednote irv ne navsezadnje za svoj
stveno poetično i,nterpretacijo vsega tega, po
stavljajo Pavla Mraka na mesto enega naših 
najbolj nadarjenih in obetajočih amaterje-z;,. 

FRANC ZALAR 

Od vsepovsod 
INDIJSKO-ROMUNSKA 
TRGOVINSKA POGODBA 

Ker je prva trgovinska po.godba med ,obema 
državama potekla že konec lanskega le:ta, 
so med tem sklenili novo trgovinsko in pla
čilno pogodbo za obdobje 1976-80. Pogodba 
med ostalim predvideva večji izvoz surovih 
kož, polgotovega in gotovega usnja iz Indije, 
vendar pa si Indija prizadeva, da bi se ta iz
bor izdelkov razširil tudi na področje obut,ve 
in usnjenih izdelkov. 
VWD 

RAZSTAVA FRANCOSKIH 
STROJNIH TOVARN V INDONEZIJI 

Razni francoski prnizvaj alci usnjarskih stro
jev bodo v prvi polovici naslednjega leta v 
Djakarti predstavni širok spekter svojih iz
deNmv. Med njimi bodo razsrtavljala tudi tako 
znana podjetja, kot so Mercier Freres, Metra
plan in Charvo. Vzporedno z razstavo naj bi 
potekal tudi simpozij, na katerem bodo pre
davali predstavniki iz udeleženih podjetij. 
VWD 
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Prišli - odšli 
V mesecu oktobru 1'976 se je v TOZD Usnjar
na Vrhnika, skupnih strokovnih službah Vrh
nika. TOZD Usnjarna Šmartno, TOZD Ope
karme Vrhnika in TOZD Tovarma usnja Šo
štanj 
zaposlilo 33 delavcev, 49 delavcev pa j-e nehawo 
delati 

a) TOZD USNJARNA VRHNIKA: 
pri.šli: 

Esti_ Banda, Ana Berdnik, Mojca Sitržinar, Ani
ca Stiglec 
s služenja vojaškega roka se je vrnil Simon 
Novak, 

odšli: 

Marjeta Albreht, Ana Babnik, Sead Bečic, Mi
ro Grdado1nik, Franc Hladnik, Zijad Kara
džic, Pavel Kog,ovšek, Dušan K,o,vačič, Magda
lena Lajic, Ešref Marukic, Mojca Mihevc, Ne
da Pečnik, Radoje Radovanovic, Boris Rus, 
Katjuša Saksida, Brianko VrhCYVc, 

vojaški rok so šli služi,t: 

Petar Bulj, Ljubiša Oosic, Nikola Jakšic Ed
vard Menard, Branlm Ogrin, Zarko Vukovic; 

b) V delovni skupnosti skupnih strokovnih 
služb se je zaposlila Danica Skibic, 
s služenja vojaškega roka se je vrnil Miran 
Gostiša, 
delati sta nehala Josip Pirc in Mojca žlindra, 
vojaški 11Gk je šel služit Marijan Gornjak; 

c) TOZD USNJARNA ŠMARTNO: 
pri.šli: 

Slavko Avsec, Marko Kepa, Miro Koprivni
kar, Martina Lambergar, Jakob Mlakar Vi
ljem Mlakar, Branko Rajner, Srečko Tom.'ažin, 
s služenja v:ojaškega roka sio se vrnili: Zlatko 
Berčon, Franc Hauptman, Emil Janežič, Janez 
Poglajen, Viktor Poglajen, 

odšli: 

Branko Plankar, Andrej Vodišek, 

vojaški rok so šli služi,t: 

Franc Fajdiga. Janez Femec. Janez Jere Bo
jan Kralj. Ciril Pangeršič, Jože Poglaje�; 

d) TOZD OPEKARNE VRHNIKA: 
pri.šli: 

Kajetan B1·ence 

odšli: 

Muhamed Mujčic; 

e).TOZD TOVARNA USNJA ŠOŠTANJ: 
pri.šli: 
šemso Abadžic, Omer Aljukic, Alija Husejno
vic, Marjana Naviodnik, Peter Ko,željnik, 

Adam Pekic, Mehmed Pož�gic. Hyseln Salihu, 
Mehmed Spahic, Ludvik Spo-rin, Ivan Zivko
vic, Muhamed Tabakovic, 
odšli: 

Salih Canic, Janko Cujež, Dragan Gavrilovic, 
Jure Hudobreznik, Hajrudln Kahrimanovic, 
Peter Koželjnik, Branim Primik, Milan Pano
vic, Hasan Salihu, Hysei:n Salihu, Koviljka 
Stankovic, Terezija Škrubej, Mojca Verlič, 
Marta Zep, Ana Džordžič. 
J. B. 

v·spomin 
V mesecu oktobru je po kratki in težki bo,lez
ni umrla upokojena delavka Ana Dem š a r, 
rojena 7. 8. 1909 v Butanjevi. 

Demšar Ana 

Pok!ojna Ana je delala v Indusitriji usnja Vrh
nika v obratu ščeti:name od 11. 11. 1954 do 
upokojitve l. 3. 1965. 
Hčerki Nuški, njooi družini in drugim sorod
nikom naše iskreno :Sožalje. 
Kolekti,v IUV 

V spomin 
DRAGA FRANCE IN ANGELCA! 

Ko smo v nedeljo zvedeli za vajino nesrečo, 
nismo mogli verjeti. da je to res. Nismo mogli 
verjeti, da med nami ni več vedno nasmeja
nega Franceta in skrbne matere in dobre so
sede Angelce. Resnica pa je kruta, cesta je 
spet terjala svoj davek. 
Ko se danes poslavljamo od vaju, bi rad na 
kratko orisal vaji.no plodno življenjsko pot, ki 
se je veliko prekmalu fako tragično lmnčala. 
France, že kot 12-letni fantič ·s,i 1se srečal s te
žavami v življenju, ko si prišel v ta kraj k 
dobrim ljudem služit svoj vsakdanji kruh. Ze 
zeld mlad si se zaposlil v tovarni, kjer si bil 
vseskozi vesten delavec, kar dokazuje tudi 24 
let neprekinjenega dela v Usnjarni Šmartno. 
Tu si spoznal tudi svojo Angelco, s katero sta 
se složno prebijala ·skozi življenje, :si ustvarila 
družino in topel dom. Zmerom si bil poln na
črtov. še lansko leto si povečaJ vaš dom, da 
bi bilo vama in vajinim otrokom lepše. Zal 
vama tega ni bilo usoj-eno uživati. Bil si ved
no pripravlj·en pomagati tudi drugim, ki so si 
gradili domovce, saj v naselju sk_oraj i!1i hiše, 
kjer ne bi tudi ti prispeval svoj delež k iz
gradnji. 
Kljub trdemu delu v tovarni in ob prostem 



času pa si našel čas za gasilslm organizacijo, 
kjer s.i bil prav tako vesten ko1t na delovnem 
mw'.:u. Ob vsakem času si s2 .odzval klicu na 
pomoč i,n bil pripra,vljen pomagati svojemu 
bližnj·emu v nesreči. Več ,kot 20 let si bil član 
Gasilskega društva Šmartno, vs,esko,zi od usta
novi1tv,e pa ,tudi član tovarniške desetine, s ka
tero 1si nastopal širom Slovenije, ill1 bil tudi 
večkrat odlikovan. Da si bil gasilski organi
zaciji res zvest, dokazuje dejstV10, da si šele 
lansko 1eto kot na,j,s:tarejši član ,tekmovalne 
desetine odstopil s,voje mesto mlajšim. Fran
ce, gasilci se te bomo vedno ·s,pominjali kot 
dobrega človeka in prijatelja, vedno priprav
lj,enega za delo kot tudi za šalo v družbi. 

Draga France in Angelca! 

Neusmiljena usoda je prekinila nit vajinih 
življenj v času, ko sta svojim ,otrokom, razen 
najmlajšemu, že pveskrbela boljši km kruha. 
kot sta ga imela vidva v mladih letih. Lepo 

Jerič Angelca Jerič Franc 

sta jih vzgojila in jim pripravila lep dom. 
Odšla sta v času, ko bi morala tudi vidva po 
tolikih letih trdega dela zaživeti mirnejše in 
še lepše življenje v kriogu svoj,e družine. Z va
jino smrtjo SiO otroci izgubili skrbna starša, 
mi pa dobra prijatelja ill1 'Sos•eda. 
Družini pokojnih izrekam i:skre1110 sožalje. 
Vama pa draga France in Angelca naj bo lah
ka domača zemlja. 

Gasilci iz šmartna 

DRAGI FRANC IN ANGELCA! 

Kio je med nami odjeknila žalostna vest, da 
sta v prometni nesreči izgubila življenje, nihče 
izmed n<JJs ni mogel verjeti, da j,e to res. toda 
na ža1ost nas vseh je bila kruta resnica ne
izprosna in trda. 
če se ozremo nazaj na vajino prehojeno živ
ljenjsk!o pot in čas, ki sta ga preživela med 
nami, moramo ugotoviti, da sta spadala med 
tiste ljudi, ki s požrtvovalnostjo, pridnostjo, 
skromnostjo ter odtrgov,anjem kruha od last
nih ust dosežejo veliko, tako s:ta tudi vidva do
kazala, da pridne in postrežne roke naredijo 
lahlm mnogo; naredila sta ,si dom, ustvarila 
družino. 
V našem podjetju sta se zaposlila koncem leta 
1948 .in 1949, to je takrat, ko se je naša domo
vina kakJo,r tudi naša organizacija šele začela 
raZNijati. 
Dragi Franci, ti si ,ostal v podjetju ra.zen krat
ke prekinitve vse dos.lej, medtem ko s,i ti An
gelca zaradi materinske dolžnosti, ki je bila 
in naj bo ponos vsake sLoven,ske matere pre
kinila delovno razmerje in se, k!o s,o otroci od
rasli, ponovno z,apos.lila v tisti sred�ni, v ka
teri si prvič začela z lastnimi rokami služiti 
svoj kruh. 
Spominjamo se vaju kot pridna delavca, tebe, 

Franci, tudi kot delaivca s•amoupravljavca, saj 
si deloval v raznih samoupravnih organih in 
družbenopoMičnih organizacijah v podjetju in 
na tere,nu. S sv;ojo odkritos,rčno besedo in ču
tom za pravičnost si veliko pripomogel k iz
gradnji in rasti naše delovne organizacije ter 
naše socialistične samoupravne družbe. 
Doživljala sta uspehe in neuspehe delovne or
ganizacije, vendar sta bila vedno med tistimi, 
ki ,so kljub majhnim osebnim dohodkom in 
drugim težaivam v podjetju vzdržala v sredini, 
s katero sta živela in delila s svojimi sode
lavci ·tegobe in tudi veselj,e. 
Ko stojimo tu pred vajinim pos[ednjim do
mom, v katerega vaju je pripeljala kruta uso
da, obljubljamo, da bo lmlektiv, v katerem 
sta živela, delala in ustvarjala boljšo prihod
nost, skrbel za šolanje in nadaljnjo zivljenj
sko pot vajinega mladoletnega sina, ter s tem 
dokazal, da v današnji samoupravni sociali
s,ti6ni družbi nenadna smrt ne more in ne sme 
izbri,saiti spomin na vaju. 
Počivajta v slovens1ki zemlji, zemlji, ki sta jo 
tako ljubila, da bi zanjo žrtvovala svoje živ
ljenje. 
Ohranili vaju bomo v trajnem spominu. 

Kolekti.v TOZD Usnjarna Šmartno 

Zahvala 
Ob nenadni smrti naše drage mame in tete 
Ane Demšar se iskreno zahvaljujemo vašemu 
kolektwu za darovani venec. 
Zahvaljujemo se tudi vsem, ki ste jo sprem
ljali na njeni zadnji poti in vsem, ki site so
čus:tV1o•vali z nami. 
Posebno se zahvaljujemo njenim sodelavkam 
iz ščetinarne za darovano cvetje in posledn.ie 
spr,emstvo. 
še enkrat hvala vsem, ki ste jo imeli radi. 
Hčerka Nuška z družino, 
nečakinja Nada in drugi sorodniki 

Rojstni dnevi 
upokojenih delavcev 
v mesecu decembru 
1976 
b) TOZD USNJARNA šMARTNO: 

Alojz Erjavec 64 let 
Vera K,c,sta;njšek 6•9 let 
Antonija Mandelj 42 let 
Štefan Rihar 71 let 
Marija Sams,a 66 let 
Maks Skočir 66 let 
Jožefa šulak 68 let 
Silva Verček 55 let 

c) TOZD OPEKARANE VRHNIKA: 

Viktor Muha 64 let 21. decembra 
Franc Nagode 64 let 4. decembra 
A111ton Tomažin 64 let 13. decembra 

d) TOZD TOVARNA USNJA ŠOŠTANJ: 

Franjo Hlačer 63 let 
Vinko Huber � 
Minka Keršič 54 let 
Ivan Konio·všek 63 let 
MHka Koprivec 54 let 
Tomaž Kortnik 6,21 let 
Boris Lenček 55 1et 
Alojz Luskovec 74 let 
Pavel Naraločnik 75 let 
Janko Osojnik 73 let 

Štefka Pej.ovink 69 let 
Andrej Stegnar 70 let 
Antonija štrukelj 54 let 
Zdravko Troger 69 let 
Anfon Vrhovnik 66 let 
Ivain Zgoznik 57 let 

Iskrene čestitke z najlepšimi željami vsem 
našim slavljencem; posebno pa česrtttamo to
krat Vinku Hubru, upokoj,enemu delavcu 
TOZD Tovarne usnja Šoštanj, za 80-letnioo! 

S r e č n o! 
Industrija usnja Vrhnika 

Naši jubilanti 
Tudi v letošnjem letu je precejšnje število de
lavcev - jubilanito1v, ki praznujejo 30, 25, 20, 
15 in 10-letnioo dela v Industriji usnja Vrh
nika 
Delavci - jubilanti so zaposleni po posamez
nih TOZD, kot sledi: 

a) TOZD USNJARNA VRHNIKA (VKLJUČ
NO SKUPNE STROKOVNE SLUŽBE): 

tridesetletniki: 

Terezija Albreht 
Slavka Brenčič 
MaPta Seljak 
Ivan šestan 

peti.ndvajsetletniki: 

Gabrijela Brelih 
Janez Gorenc 
Ivanka Kovač 
Cilka Mrak 
Ivan Novak (1927) 
Marija Novak 
Franc Slabe 
Stane šventner 

d'i;,ajsetietniki: 

Marija Gabrovšek 
(1941) 
Marija Krašovec 
(1927) 
Jakob Skubic 

petnajstletniki: 

Milan Palatinus 
Venceslav Rudolf 

desetletniki: 

Alojz Ambrožič 
Pavel Birtič 
Jakob Bogataj 
Frančiška Boh 
Anton Brenčič 

Jožefa Burj ak 
Olga Cimprič 
Franc Drašler 
Dragica Fortuna 
Miroslav Frank 
Valburga Garafolj 
Marija Grom (1949) 
Antonija Guzelj 
Marijan Hrestak 
Milena Jesih 
Jože Kogovšek 
Franc Krašovec 
Bela Kuzmič 
Janez Logar 
Ivanka Malovrh 
Jož,e Malovrh 
Stants�av Matičič 
Marica Mikla1včič 
Jože Novak 
Jože Ogrin 
Martin Osredkar 
Franc Petk!ovšek 
(1945) 
Janez Petrovčič 
He1ena Rudolf 
Franc Ruparšek 
Martin Saje 
Ana Sarač 
Mustafa Sarač 
Vera Smanovič 
Pavel Smrtnik 
Janez Suhadolnik 
Franc Vodišek 
Anica Žitko 

b) TOZD USNJARNA ŠMARTNO: 

tridesetletniki: 

Alojz Adamlje 
Ludvik Krambergar 
Pavla Megušar 
Janez Sfrmec 

peti.ndvajsetietniki: 

Drago Jamnikar 
Milka Kepa 
Jože Repovž 

d1;,cijsetietniki: 

Jože Beroon 
Jože Boštjančič 
Ana Derenčin 
Štefka Kramar 
Ana Kokalj 
Amalija Koprivnikar 
Ana Kotar 
Marija Names.tnik 
Anton Žitnik 

petnajstletniki: 

Jožefa Čož 

Štefanija Dragar 
Marija Dremelj 
Janez Femec 
Jožefa Hauptman 
Marija Ilovar 
Brank!o Pintar 
Rozalija Rozina 
Frančiška Stopar 
Jože šebjan 
Vera Vidergar 
Vinko Zadražnik 

desetletniki: 

Ana Čož 
Jožefa Doblekar 
Marija Doblekar 
Marija Dugorepec 
Lidija Jamnik 
Nedeljko Jovanovič 
Frančiška Kos 
Franc Medved 
Vida Mohar 
Ana Strman 
Franc Šušteršič 

13 



c) TOZD OPEKARNE VRHNIKA: 

peti,ndvajsetletniki: 

Angelca Oblak Franc Ogrin 

d) TOZD USNJE-PLAST LJUBLJANA: 

di;,ajsetletniki: 

Marija Debeljak 
desetletniki: 

MUena Lesar 
Ada Prešeren 

e) TOZD MALOPRODAJNA MREŽA 
LJUBLJANA: 

di;iajsetletniki: 

Štefka Osredkar 
Metka Škoda 

petnajstletniki: 

Erika Kolenc 
Marija P,o,gačar 

desetletniki: 

živadina Kostic 
Anica Žigon 

f) TOZD TOVARNA USNJA ŠOŠTANJ: 

tridesetietniki: 

Ivan Brišnik 
Jožefa Brišnik 
Vida Gmajner 
Ivan Jakob 
Ivan Matko 
J,ože Plaznik 
Ivan Sevčnikar 
Adela Supovec 

peti,ndvajsetletniki: 

Ivan Blažič 
Slavka Dobnik 
Stane Kumer 
Rudolf Melanšek 
Greta Ostrovršek 
Ivan Venišnik 
Slavka Zaveršnik 

dvajsetletniki: 

Marija Božičevič 

Franc Mevc 

Edi Mravljak 
Laura Natek 
Vida Navežnik 
Albin OšLoV!l1ik 
Zinka Pirečnik 
Jože Sušec 
Ivan ZaVieršnik 

petnajstletniki: 

Ivan Brišnik 
Jo.že Krajnc 
Marija Krajnc 
Viktor Potočnik 
Anton Pušnik 
Maks Turk 

desetletniki: 

Vera Dobnik 
Silvo Vrhovšek 

Vsem našim jubila•nrt:om iskreno čestitamo in 
j.im želimo še veliko de1'ovnih uspehov in 
osebne sreče. 

Kolektiv IUV 

Razgovor z našimi 
jubilanti 
TOZD USNJARNA VRHNIKA 

Tončka Guzelj - 10 let 

Ko se je pred desetimi leti zaposlila v IUV, 
ji je bila to prva služba. Malce nerodno se je 
počutila v začetku, vendar ,se je kmalu pri
vadila. Dobro se razumejo med seboj, čeprav 
se je v tem času tudi v sortirnici precej ljudi 
že zamenjalo. Sedaj, ko imajo elektronske me
rilne stroje, je veliko lažje. Včasih so morale 
klicati številke. Le malo več prostora v sor
tirnicah bi si želela. »Pa kljub temu, le da bi 
bilo dovolj dela, bomo pač še mruo potrpeli.« 

Ob novem letu želim vsem zdravje, da bil čim 
širšemu krogu ljudi ustregli željam, da ne bi 
bilo po svetu toliko ViOjn, da bi bil človek 
enak sočloveku in da bi tudi ostali okusili svo
bodo, lmt jo mi vsi. 

Venceslav Rudolf - 15 let 

Kot petnajstleten fanrt;ič je najprej delal v 
strojilnici, izmenjal je še veliko de1o,vnih mesit 
v tovarni. Tudi delo v lužilnici na jamah mu 
ni ušlo, kjer je »culegal« kože. Marsikaterega 
nepvostovoljnega kopanja v apnenem lugu ,se 
spominja. S pridnostjo je postal vodja suhe-
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ga cepljenja in brizgalnega aparata. Sedaj zo
pet dela na stroju za suho cepljenje, kjer je 
delo precej bolj natančno, kot je bilo leto dni 
nazaj. Smatra. da bi bilo potrebno tudi na dru
gih fazah. kot je npr. ožemanje. ZJahrtevati 
bolj kvalitetno delo. 
Ob Novem letu si želi, da bi bilo dovolj su
rovine in s rtem dela za vse. 

Marija Gabrovšek - 20 l.et 

V ščetinami je že od ,svojega petnajstega leta. 
'od takrat, ko je začela z navijanjem ploščic, 
se je poskusila že na vseh delovnih operacijah 
v ščetinarni. Mnoge imajo sreč,o, da, pridejo 
na prosto delovno mesita, ki ni rav;no naj.slab
še in od tam napredujejo. Zase pravi, da ni 
rojena pod to ,srečno zvezdo. »če si navajen 
delati večino del. potem si običajno na slab
šem, ker moraš ob vsaki potrebi menjati de
lovno mesto. Delavec se čuti prfaadet. če mo
ra zapuščati svoje delovno mesto. Ko smo do
bili nove stvoje, se je precej izboljšalo, če
prav smo se težko navadile na njih.« Tudi na
vijanje na ploščice so zamenjale palice, od
padlo je prenašanje težkih zabojev. Velika 
sprememba je, če s seboj prinešeni kruh in 
kavo zamenja raznolika topla malica. Ko je 
prišla v tovarno, se še za dopust ni upala vpra
šat, mlajše so mnogo bolj samozavestne, ta
koj povedo, če jim ni kaj prav. 
Predlaga, da bi bilo nujno potrebno urediti 
pristop k ščetinarni po zapuščeni železnici. Se
danji odcep je zelo nevaren, posebno zjutraj. 
:Oa naprej si želi, da bi biLo vsaj tako dobro, 
kot je bilo v preteklem letu. V.sem pa želi 
zdravje in dobro razumevanje. 

Ivan Novak - 25 let 

Zaposlen je že od 14. I. 1951. Prvo leto je raz
tegoval k:ože, zidaril in 110čno odmaščeval. 1952. 
leta je bil premeščen v kotlovnico, kjer je tu
di ostal. Medtem je leta 1956 napravil izpit za 
kurjača. Pogoji dela v kotlovnici so ,se med
tem zelo spremenili. Stregel je še lokomobili 
s pomično rešetko. Na tone in tone premoga 
so zmetali vanjo in v ostala dva kotla. Tudi 
po 54 ,ton dnevno se ga je nasulo n:a tla iz bun
kerjev, ki so jih polnili z elevatorjem. Težko 
je bilo držati paro. Pestil jih je stalen prepih, 
ki ga še niso popolnoma odpravili, ker mora 
ventilaitor stalno hladiti kompresor. Da se spo
čije od dela, predvsem pa, da se psihičrnJi raz
bremeni, rad zahaja v hribe, kjer ni ne ropo
ta, ne komaindnih pLošč in se mu ,a,ko spočije 
ob pogledu na naše vedno lepe vršace. 
Sebi in os,talim želi zdravja, kolektivu pa, da 
bi še naprej dobro poslovali. 

Rezka Albreht - 30 let 

Talwj po osvoboditvi je Rezka z drugimi de
lavci iz požgane mokronoške usnjarne popri
jela za delo na Vrhniki. Najprej je pol leta 
delala še pri Kalinu v kuhinj'i, že s l. l. 19'46 
pa se je zaposlila v IUV. Postopek predelave 
klož je bil takrat še ze1o dolg. Pl'Ve kože .so 
prišle do dodelave šele čez 2 meseca. Nekaj 
časa je mokre kože napenjala na lesene okvir
je. Takrat so, morale ženske nositi mokre ko
že po stopnicah v drugo nadstropje. Dela.la je 
na meličanju kož, leščenju jn likanju. Sedaj 
že več let dela na merilnem stroju. Življenje 
je biJ.,o prva leta po vojni zelo težko. Po 40 dkg 
sladkorja je dobila 1na mesec, za malioo, so no
sile s seboj koruzni kruh. Vernko dela je bilo 
potrebno ,napravi z udarniškim <letom. ženske 
so morale ž,e po 6 tednih porodniškega dopu
sta delati po 8 ur. Veliko se je v tem časuJ iz
boljšalo. Pogoji so neprimerno boljši, ko,t so 
bili. Pravi, da po tol:ikih letih že težko dela 
nadure, ker že med tednom positane starejši 
delavec siten in nervozen. Vsem želi zdravje 
in dobro poslovanje kolektiva. Po tolikih letih 
dela v enem kolektivu, ji tudi potem, ko bo 
šla v pokoj, ne bo vseeno, kako bo šlo pod
jetju. 
R. F. 

Guzelj Tončka 

TOZD TOVARNA USNJA ŠOŠTANJ 

Ivan Sei;ičnikar - 30 let cleLa v Tovarni 

Ivan Sevčnikar se je rodil 4. 3. 1921 v Šent
janžu pri V1elenju, v družini, kjer so privekali 
na svet ,sami sinovi in Ivan je bil najmlajši -
četrti. 
V Tovarno usnja je prišel že lkot 15-leten fan
tič in zgrabil za težko delo na oddelku likanca. 
Trdo je delal pet let. vsak dan od 7.-12. ure 
in od 13. do 16. ure. Leta 1941 pa je sovražnik 
prestopil meje naše domovine in tu osital do 
leta 1945 ter takoo prekrižal življenjske načrte 
našega Ivana. 
Po oSIVoboditvi je ponovno poprijel za delo v 
tovarni in letos v mesecu sep,tembru je praz
noval 30-letnico dela v tovarni, računajoč čas 
po v,ojni. Od takrat pa do danes suce volan, 
in ko sem ga naprosila. da mi našteje vozila, 
ki jih je vozil, je začel natančno in skrbno 
pripovedova,ti; najprej o prvem osebnem av
tomobilu znamke škoda, posebno pa ,se rad 
spomtnja tovornjaka z imenom Studenbacker 
z nosilnostjo štirih ton, s pomočjo katerega so 
zgradili Dom na Slemenu. Vsak dan po kon
čanem delu v tovarni je udar,niškio vozil ma
terial in delal, zato mu danes ni vseeno, da 
dom ni urejen tako, kot bi lahko bil, saj je 
zgrajen z žulji delavcev - usnjarjev. 
S Studenbackerjem je prevozil več kot milijon 
km, nato pa je osem let sedel za volanom 
»fapa«, sledil je TAM 4500, ki ga je uprav
ljal 12 I,et in števec se je usitavil na nad en 
milijon prevoženih kilometrih. 
Ivan pravi, da je nekoč sešteval vsie te pre
vožene kilometre in da se je ,skupno število 

Rudolf Venceslav 



Gabrovšek Marija 

sukalo tam olmli štiri milijone kilometrnv. Ce 
vzamemo za primerjavo obseg ekvatorja, 
ki meri 40.000 km, potem se je Ivan že 100 
krat peljal okoli Zemlje. 
Bosebno hudo je bilo po vojni, ko so bile ce
ste le makadamske, na debelo posute z o,stri
mi kamni, zato je mimogrede počila kakšna 
zračnica. V takih in podobnih primerih je bil 
prepuščen lastni iznajdljivosti, znanju in mo
či, ·saj je bilo prometa po cestah zelo malo, 
rn bilo ne servisov ne ustreznega orodja. 
Prekrižaril je domala viso Jugoslavijo, vse na
še sosede; v ,njegovem poklicu ni biLo izbire 
v delovnih dneh, saj je tudi marsika.tero so
boto in nedeljo presedel za v;olanom. 
Kljub dolgoletnemu ,težkemu delu, v katerem 
nesreča nikoli ne počiva, je Ivan eden redkih, 
ki se je nesr,eči izognil, kar nam pove, da ima
mo pred seboj skrbnega in dobrega šoferja, 
ki pozna načelo, da na cesti nisi sam. 
Od leta 1971 dalje je viodja avtoparka, poleg 
tega pa še voznik osebnega av:tomobila OPEL, 
do še pred kratkim pa smo ga večkrat videli 
za volanom modrega avtobusa. 
P,o,sebnro rad s,e spominja izle,ta planincev na 
Tjentište leta 1956. Pelj,al je 40 potnikov skozi 
Bosansfoo, krajino in Bihac. Celih devet dni je 
trajalo to veselo potovanje. 
Ob koncu najinega razgovora sem ga radoved
no po,vprašala, kaj si je kupil za denar, ki ga 
je prejel kot jubilejno nagrado, pa je skrom
no, kakršen tudi je, pri.znal, da še sploh ni ni
česar kupil in denar hrani za sina. 
Ivanu želimo še vnaprej srečno voŽlnj-o in pol
no mero zdravja, vsem sedanjim in bodočim 
šoferjem pa ga postavljamo lmt vzgled. 
s. ž. 

Novak Ivan 

Albreht Terezija 

Zinka P:,rečnik - 20 Let dela v tovarni 

Ko so mi zaupali nalogo, da napravim illltervju 
z delavko, ki letos praznuje 20-letnico dela v 
'I'ovarni usnja Šoštanj, sem s•e spomnila ved
no nasmejane in preproste ZINKE PIRECNIK. 
Talmj je bila pripravljena za razgovor in v 
spominih se je vrnila dvajset let nazaj, v leto 
1956 (19. okitobra), ko je kot 17-letno dekle 
prvič stopilo v delovno razmerje. Delo je bilo 
zelo težim, posebno še na tem oddelku, kjer 
je Zinlka delala, in sicer pri izdelovanju pod
platnega usnja,. 
Po poškodbi na roki je bila premeščena na 
oddelek dodelave. še pred letom 1970 pa je 
hudo zbolela na hrbtenici. še v tretje je za
radi tega spremenila delovno mesto, tokrat je 
postala poenterka. 'Doda tudi ta sprememba 
ni zavrla bolezni, zdraVIIliki so ji ,sp01'0Čili, da 
j!i preostane le ena izbira.: operacija. Njena 
prva misel srta bila mož in sin in prav zaradi 
njiju jo je .skrb, ali bo še spl1oh lahko hodila, 
bo lahlm še delala, zelo mučila. Toda trdna 
volja iJn upanje v srečo sta povzročila, da nje
ni najbližji niso zaznali njenega bola in skrbi. 
Po uspešno prestani operaciji in zdravljenju 
v zdravilišču se je vrnila nazaj v tovarno us
nja na delovno mesto poenterke na krom od
delku, vendar so ji kmalu ponudili delo v od
delim za obračun osebnih dohodkov, kjer je 
še danes. 
Zilnka je srečna, da so jo razumeli in ji •olaj
šali delo; v sredi svojih sodelavcev .se dobro 
počuti. 
Zanimalo me je, če se spomni, kako je biLo z 
neopravičenimi izostanki v času, ko je začela 
z delom. Prepričljivo je odgovorila: "Nilmli 

Sei;,čnikar Ivan 

Pirečnik Zinka 

n�oo delavci delali neopravičenih iZJo&tankov, 
vsak se je držal dela in trepetal, da ga ne bi 
izgubil«. 
Težko razume tiste, ki so zdravi in mladi, pa 
vedno stremijo za tem, da bi kakorkoli izostali 
z dela. Včasih je bilo težko dobiti delo, ni bilo 
možnosti za napredovanje ali šolanje, danes 
pa so mladim odprta vrata. 
Zinkina želja je, da bi bila zdrava tak.o ona 
sama kot tudi njena družina, tovami pa želi 
obilo poslovnih uspehov. 
Pa še vprašanje o jubilejni nagradi! Možu, 
sinu in sebi je kupila spominska darila. 
s. ž. 

TOZD OPEKARNE 

Angelca Oblak, 25 Let 

Letos, meseca marca, je potekro 25 let, ko se 
je v našem kolektivu zaposlila Angelca Oblak. 
Vsi jo dobro poznamo kot na,smejano in do•
brosrčno. 
Rodila se je 31. 5. 1927 v delavski družini v 
Sinji gorici. Sviojo mladost je preživela v rojst
nem kraju. Otroštvo ji ni bilo najbolj mžnato, 
ke1t je družina štela dvanajst otrok. Po uspeš
no lmnča:ni osnovni šoli se je morala zaposliti, 
kljub želji po nadaljnjem šolanju. 
Zaradi tmdicije izdelovanj& opeke, katero so 
izdelovali že doma, j,o je delovna port leta 1948 
privedla na opekarno. Takrat je bilo delo zelo 
težko. S samolmlnico je celih deset ur, kolik,or 
je traja.l delovcni dan, vozila opeko v griče. Po 
enem letu dela je bila premeščena v kuhinjo. 
Leta 1952 so kuhinjo ukinili. Pono,vno se je 
zaposlila v proizvodnji. Delala je pri stroju za 

Oblak Angelca 
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Lesar Milena 

izdelovanje opeke, več let pa je skladala ,suro
vo opeko v griče. V zimskem času leta 1959 
je v glinokopu z bagrom kopala glino. 
Na delovno mesita administratorke v obra:1:Jo
vodstvu je bila premeščena leta 1960. Kasne
je je delala kot materialni knjigovodja, hkra
ti pa je obiskovala tečaj iz osnove lmjigovod
stva, srednjo strokovno usposobljenost iz knji
govodske smeri pa ,si je pridobi1a leta 1972. 
Kot samoupravljavka je bila dolgo1etni član 
takratnega Upravnega odbora, sedaj pa je 
blagajn�k OOS v TOZD in delegat SIS otroš
kega varstva. 
Ko pogleda nazaj na leto 1948, s,i upa trditi, 
da so življenjski in delovni pogoji danes ne
primerino boljši. Pravi, da ni moč primerjati 
primttivne proizvodnje na stari opekarni z 
modernim sistemom avtomatične proizvodnje. 
Današnj,a nova opekarna, ki je polna razno
barvnih signalnih lučk in gumbov, ne zapo
sluje več ženske delovne sile, temveč kvali
ficirane delavce ključavničarske in elekitro 
stroke. 
S sv,ojim delom lmt administratorka je wdo
voljna, zato nima želja po spremembah. 
V novem letu si želi veliko zdravja in zado
voljstva, kolektivu pa mnog,o posiI,ovnih uspe
hov. 
N.M. 

TOZD USNJE-PLAST 

Milena Lesar - 10 let 

Letos mineva deset let mojega dela v nas1 
TOZD USIIlje-plast. Pred nastopom delovnega 
razmerja v naši delovni organizaciji nisem bi-

Adamlje Alojz - 30-letni jubilej 
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Jamnikar Drago - 25 let, konfekcija krzna 

la zaposlena. To mi je bilo onemogočeno vsled 
varsitva in vzgoje mojih otrok. 
Z nastopom dela v rednem. delovnem razmer
ju se je za mene pričelo novo obdobje. Hitro 
sem se vži·vela v delo. za katerega sem zadol
žena. Sem predst,avnik in opravljam delo na 
terenu. Moje področje je prodaja zaščitnih 
sredstev pri delu. 
Upam, da je bHo moje delo v vsem času za
poslitve uspešno, in želim si, da bi bilo v pri
hodnje še boljše. Predvsem si želim i,skreno in 
dobro sodelovanje z mojimi najbližjimi sode
lavci. 
Za delo v novem poslov,nem letu pa želim, da 
bi ·tudi naša TOZD lahko poslovala in delala 
v novih skladiščih in poslovnih p1.10storih. 
Ta pogoj bo omogočil še boljše po,slovne us
pehe, ki bodo pripomogli k hitrejši rasti nase 
TOZD in celotne OZD. 

TOZD USNJARNA ŠMARTNO 

Izmed 39 jubilantov: smo jih izbrali pet., tako 
da so zas:topane vse enote v TOZD in od teh 
zopet iz vsake skupine (30, 25, 20, 15 in 10 let) 
po enega. 
Povedali so nam nekaj o spominih, spremem
bah in želj ah. 

Alojz Adamlje, 30-letni jubilej - skladišče 
usnja 

Pred 30 leti sem prišel kot 17-letni k usnjarju 
Knafliču. Začel sem z raznimi pomožnimi de
li, kasneje sem delal pri mletju ježic in čresla, 
nato na sodih za impregniranje podplatov in 
zatem v sušilnici in nato od približno pred 18 

Boštjančič Jože - 20 let, usnjarna 

Vidergar Vera - 15 let, krznarna 

leti v skladišču gotovih izdellrnv, kjer :sem še 
danes na delovnem mestu: vodja skladišča us
nja. Pred 30 leti ni bilo niti orodja. niti ure
jenega transporta, saj smo si pomagali s koli 
in konj,sko vprego. Tekom let so šle spremem
be skokoma,, tako g1ede stavbe, opreme, stro
jev in ne na koncu ·tudi izdelkov, ki jih pro
iZJVajamo danes. 
In želje? 
Vsaj zdravja in ,težko prisluženi počitek, če
prav ne mislim mirovati, ker smatram. da edi
no ob delu lahko vztrajam. 

Drago Jamnikar, 25-l.etni jubilej 
konfekcija krzna 

Kar težko je verjeti, da je mini1o čeitrt sto
letja, ko sem se z·aposlil v krznarski delavnici 
v Ljubljani, ki se je kmalu priključila tedanji 
Tovarni usnja v šmal"tnem. Pred 20 leti je v 
Šmartnem začela obratovati konfekcija krzna, 
kamor s·em bil zaradi pomanjkanja krznarjev 
premeščen iz Ljubljane. 
Kakšni so bili začetki k!onfekcije krzna? 
Ze1o skromni, saj ni bilo kivalificiranega ka
dra. Zato smo ustanovili krznarsko šolo in 
vzgojili več generacij poklicnih krznarjev. V 
začetku ,smo delali cenene artikle, predvsem 
iz ovčjega krzna. Dragocenih plaščev slmraj 
nismo delali, predvsem zaradi pomanjkanja 
krZJnarjev in pa nižjega standarda potrošni
kov. S prihodom prvih generacij. krznarjev iz 
šole pa se je usitanovila grupa za predelaiv10 
finega krzna. Začeli smo konfekcionirati vse 
vnste kož divjačine (veverica, bizam, murmelj, 
perzianer, nerc, kune, polh, nutria, opoisum 
itd.). Delali smo predvsem klasične kroje. S 

Kos Fani. - 10 let, konfekcija usnja 



povečano proizvodnjo se je pokazala potreba 
po kreiranju. S prihodom modnih kreatork 
smo obogatili a:sortiman naših izdelkov in po
stali ,mani šir-om domovine s kvaliteto izdel
kov, kalmr itudi z domiselnimi modeH, kar do·
k·azuje število priznanj na sejmih mode. Naj
bo'1j. razveseljivo pa je, da, imamo svoj ,str.:>
kovni kader, vzgojen v lastni krzmi.rski foli, 
zato je napredek tn obstoj delavnic·e zag,otov
ljen. 
Ob novem letu želim celotnemu kolek:tivu 
IUV obilo poslovnih uspehov. Za k!onfekcijo 
krzna p•a želim, dal bi v prihodnjem letu čim 
več svojih izdelkov izvažali in dosegli polno 
afirmacije tudi na tujem tržišču. 

Jože Boštjančič, 20-letni jubilej usnjarna 

Začel sem kot tesar že leta 1'947, po dveh letih 
sem šel k vojakom, po vrnitvi pa s•em začel 
delo v usnjarni in to v lužilnici. Zaradi po
manjkanja dela - predvsem zaradi kož (pro
blemi kot so tudi danes), sem prekinil delo v 
usnjarni in zopet za usnj,arj,e za tovarno gra
dil zaklonišče. Vendar sem le ostal usnjar, saj 
sem se vrni,! leta 1956 in ,od rtedaj, os.tal. Danes 
delam v usnjarni na delavnem: meSJtu prevze
ma,lec polizdelka. 
Spremembe so velike, ·saj je že sama proiz
vodnja podplatnega ali zgornjega usnja težko 
primerljiva. Ravno tako je težko primerjati 
tedanje in današnje de1ovne pogoje, kako,r tu
di odnose v kolekitivu. Nekdaj smo lahko samo 
delali, danes pa lahko tudi upravljamo, ozi
roma ,skupno g,ospodarimo. 
želim si predvsem zdravja in ,tudi boljših us
pehov pri delu - saj v tem vidim možnost 
:razV'Oja obraita in osebno sigurnost. 

Vera Vidergar, 15-letni jubilej - krznarna 

Spomini na začetek de1a so mi najtežji, saj 
sem se v rtovarni zaposlila takoj po osnovni 
šoli. želela sem pr�ti do poklica v tedanji čev
ljarni. faobraževali ,smo se ob delu, priprav
lja,li za izpite, vendar iz vsega ni bilo nič. Na 
redno šolanje ni,sem mogla misliti, ker zato 
nisem imela pogojev. Po likvidaciji čevljarne 
sem bila premeščena v krznarno kjer delam 
še danes na delovnem mestu strojno raztego
vanje. 
In spremembe od tedaj? 
Mislim, da bi lahko vsak, ki je preži vel vse 
faze v naši tovarni o tem napisal vsaj bro,šuro, 
če že ne knjigo. Da, veliko drugače je danes. 
Delamo v organizirani proizvodnji kjer se ve 
tudi že za jutri kako bo. Delo ni lahko in skr
bi me samo to, koliko časa bom lahko še zdr
žala v tovanni iz zdravstvenih razlogov, čeprav 
ne bi želela zapustiti dela. 
In želje? 
Zdravje! Zdravje v družini in sebi si žeI,im, 
ko•lektivu pa uspešno poslovanje za boljši ju
tri. 

Frančiška Kos, 10-letni jubilej -
konfekcija usnja 

Vsa ta leta delam iv konfekciji usnja. Za ši
viljo sem se izučila privatno pri mojstrici 
Mrzeljevi. Za delo v tovarni sem se odločila 
iz enostavnega razlo·ga - ker sem hotela osta
ti v pok1icu in zasiužiti. Razmere pri delu so 
danes seveda drugačne kot pr,ed 10 leti. Pred
vsem norme so velike - dosti in pridno mora
mo delati, če hočemo nekaj zaslužiti. Delovne 
pogoje nimamo ravno slabe, vendar pa bi za 
dl}seg.anje boljših rezultatoiv tudi to želeli ure
diti bolje. 
Delamo pretežno za izvoz in pri .tem je še ka
ko pomembna kvaliteta dela in predvsem na
.tančmost. Tudi z roki smo čisto na tesnem, 
vendar če se potrudimo skupa,j, to je organi
zaitorji dela in delavci pri stmjih, ni nalo.ge, 
ki je ne bi izvršili. 
Od želja, katerih imam velil{!O, si želim pred
�sem zdravja in če bo to, bo tudi zaslužek za
me in družino. Kolektivu pa ob novem Letu 
predvsem uspešno poslov,anje. 

M. J. 

Pisma vojakov 
Pre neko.Jik!o dan promeni mesto boravka, pa 
odluči da vam se javim sa ovim pismom, s 
kojim bi ujedno i pozdravio sve ,svoje prija
telje, a posebno bi naglasi>o odeljenje »lužil
nioa«. 
Sad, da vam kažem, se nalazim u !epom gradu 
Kr.alj,evu, gde ču po .svoj prilici da provedem 
ostatak vojnog roka. 
Ujedno k!oris,tim priliku da v,am se zahvalim 
na dosadašnjim li>stovima Usnjarja i mohl:o bi 
vas ak,o je u mogučnosti, da dobijem i ostala 
četiri lista. 
Lep pozdrav cel,o.m kolekitivu od desetara Po
povič Branka 

V. P. 4945/20 36002 Kraljevo 

Oglašava se vam iz lepega mesta Trebinj,a, 
kjer sva trenutno na .služenju vojaškega roka. 
Za sedaj nama gre še kar dobro, ,samo malo 
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nama je dolgčas po kolektivu in sodelavcih. 
V začetku nama je delalo malo težav name
ščanje kaset in seveda tudi čiščenje prostoro,v. 
Toda s,edaj, ko ,sva se ma1o privadila, nama 
gre tudi to dobro od rok, ,samo malo po,trudiiti 
se je treba, pa gre. Prosti čas pa. preživiva ob 
bra:nju knjig in pisanju pis·em in seveda tudi 
ob vsakovrnitnih športih. 
Hrana je pa tu odlična in ,tudi dosti jo je, 
najraje pa imava pasulj, ki pa žal ni tak,o do
ber, kot v vašem kolektivu. 
Oba naju zanima, kakšni sD kaj poslovni us
pehi pri vas in bi vas zato prav lepo prosiJ.a, 
če bi nama lahko pošiljali list Usnjar, ki ga 
bova z zanimanjem celega prebrala. Na k!oncu 
pa prav lepo pozdravljava vse člane IUV, naj
bolj pa seveda najine kolege iz pastinga in 
lužilnice, in jim želiva, da bi dosegli čim več
je delovne uspehe. 
Menard Edo in Vukovič žarko 

V. P. 7077/15 79300 Trehinje 
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Za začetek vam pošiljam lepe pozdrave iz 
sončnega, a precej hladnega Osijeka. 
Obenem se zahvalju.iem za obe štev:ilki Us
njarja, ki ste mi jih poslali, in se zanje še 
priporočam. 
Naj vam povem, da ,sem srečno prispel v Os,i
jek in da sem se že kar nekako privadil na 
vojaško življenje, toda svojega odhoda v Osi
jek ne bom n:ikoli pozabil, kajti zadnjih 10 
dni je dež padal kot za stavio, tukaj pa je z 
vremenom ravno obratno, en dalll pada dež, 
potem pa zapiha vetrič in spet posije sonce 
in je potem spet lepo vreme. Kiaj takega bi 
želel. tudi pri nas. 
Edi!no kar pogrešam je naša-va,ša kuhinja
menza in pa tov. Zupančiča, da bi se malo 
pošalil z njim. 
Zanima me, kako kaj teče življenje na pa
stingu, ali je tov. S}avka še vodja in ali se je 
že preseli1 ,tretji pasting v priltličje? 
Počasi minevaj10 tile vojaški dnevi. Sedaj se 
bliža zima, ko bodo spet lahko člani našega 
ko1ektiva smučali na Ulovki. Jaz vam želim 
obilo snega in lepega vremena, da bi bilo čim 
več veselja na smučeh! 
Počasi se približujem 21. mj-stnemu dnevu in 
spet bom za eno leto starejši (7. 11.) in bo eno 
leto za maJI10, naslednje pa se ,spet vidimo za 
vedno! 
Naj počasi končam, upam da vas s tem pisa
njem nisem preveč dolgočasil. 
Pošiljam vam ,toviariški pozdrav iz sončnega 
in malo mrzlega Osijeka 
vojak Andrej 

Srečanje 
brigadirjev 
Letos mineva trideset let, ko se je prvič ogla
sila brigadirska pesem in ponesla polet mla
dega rodu po celi naši domovini. Trideset let 
je minilo od takrait, ko so na rokah vzcveteli 
prvi žulji, ko so mladi zgrabili za krampe in 
Lopate in se 1otili obnove domovine, domovine, 
ki je bila v prahu in pepelu, žrtev vojne vih
re, ki ,so jo prinesli tuji osvajalci. 
Da ta jubilej dostojno proslavijo, so se odlo
čili v ffilllOgih krajih naše domovine in tako 
se je letos zvrstilo lepo število proslav. No, 
v petek 19. novembra je bila p11oslava tudi na 
Vrhniki, v dvorani Cankarjevega doma. Ker 
v ,sami Sloveniji ni bilo kakšnih večjih to
vrstnih proolav, so se Vrhničani odločili, da 
čim lepše in čim svečanejše praznujejo ta ve
liki jubilej. In so ga res! Mladina je povabila 
nekaj starih brigadirjev in s pomočjo njih in 
družbenopolitičnih organizacij so se že poleti 
pričele priprave. Izdelane so bile ZJnačke in 
taiko bo prav vsak Vrhničan lahko imel spo
min na mladinsko slavje. 
In tako se je 19. novembra zbralo v Cankar
jevem domu stošestdeset brigadirk in briga
dirjev, ki so sodelovali na prvih in kasnejših 
mladins1kih akcijah širom po naši domovini; 
starih po stažu, toda še vedno mladih po srcu. 
In ko je zadonela brigadirska pesem, so se 
oči spet zasvetile, kot v ti!sitih te�kih, a lepih 
časih, ko je iz njihovih grl ,odmeval brigadir
ski hura in so pod njihovimi rokami in pred 
njihovimi očmi rastla naselja, stadioni, se gra
dile ceste in proge in še in še ... 
Lepo je obujati spomine, in če so spomini še 
tako lepi kot le-.ti, jih človek težkd obuja, ali 
nerad obuja .sam. Pa so zato brigadirji pova
bili na svoj,e slavje še veliko prijaJteljev mla
dih iz tistih dni. Radi so ,se odzvali in v dvo
rani smo med drugimi lahko videli tudi to
variša Poptta, Selingerja, predstavnike repub
liške konference mladine, delegate medobčin
skih konferenc ljubljanske regij,e, družbeno·
politične delavce občine Vrhnika itd. 
Tovariš Selinger se je ljubeznivo odzval va
bilu in je zbranim v svojem nagovoru orisal 
prehojeil:l!o pot mladinskih brigad, pomen in 
namen le-teh ter tako zbranim obudil lepe in 
drage spomine. 
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Srečarvju brigadirjev veteranov je pri/iostvo
val tudi tov. France Popit - predsednik 
IK - CK ZKS 

Kulturni del programa je izpoJnil moški sin
dikalni pevski zbor IUV Vrhnika, ki je doži
veto zapel venec času in namenu prime11nih 
pesmi. Ko je zadonela brigadirsika, so popri
jeli ,tudi tisti v dvorani, kar nehote in spon
tano - iz S!rca! 
Med posameznimi pesmimi so se zvrstili reci
tatorji, ki so reciti11ali svoje izvirne pesmi. 
Ko je izzvenela zadnja pesem, 00 prizadevni 
vrhniški mladinci in mladinke podelili zbra
nim brigadirjem spominske značke, medalje 
in diplome. Pohvaliti je treba tiste mladinke 
in mladince, ki so ta večer vodili proslavo, da 
so jo viodili lepo in brez vseh spodrsJja.jev. Tu
di sama podeJi,tev priznanj je stekla hitro in 
lepo, čeprav .so bila le-ta podeljena kar sto
šestdesetim brigadirjem. V.sak brigadir je po
leg priznanj prejel tudi knjigo z naslovom: 
Tri desetletja mladinskih delovnih brigad. 
Po končani pwslavi je bila z,a brigadirje in 
povabljene goste pogosbtev v obratu družbe-

Slavnostni govornik na srečanju brigadirjev 
veteranov ob 30-l,etnici MDB - Seliger 
Drago, član JO Republiške konference SZDL 

ne prehra,ne IUV. V okusn:i· urejenih prosto
rih, kjer so občasno tudi raz,stave, bodisi sli
karske ali kiparske ali katerekoli že. se je 
razvila prijetna in sproščena zabava. Pogovo
rili so s,e o vsem, kar jim je ležalo na srcu. 
In nekdo je na vprašanje, kalm je bilo, odgo
voril: »Lepo je bilo na proslavi, le ,to je škoda, 
da kaj takega ni večkrat pri ,nas na Vrhniki!« 
Brigadirji so bili zadov,oljni. Zadovolj,ni in 
hvaležni tistim, ki so pripravili to prireditev 
ali kakorkoli sodelovali pri pripravah. Hva
ležni tistim, ki so priredttev finančno podprli, 
posebno velja to za parketarno Verd in pa za 
IUV, ki je, poleg finančne pomoči, odstopila 
tudi prostore za pogostitev. 
Skupina brigadirk je naročila: »želimo se jav
no zahvali,ti vsem, posebno pa tovarišu Peji
cu, za katerega menimo, da je za omenjeno 
prirediltev žrtvoval največ in mu ni biLo žal 
ne časa, ne skrbi, samo da. bi prireditev lepo 
uspela.« 
In je uspela! In to je Pejicu in drugim, ki so 
se po svojih močeh trudili, najlepše ;r,adošče
nje in priz,nanje. 
Naj bo vsem, posebno pa še mladim, tudi 
spodbuda za še kakšno podobno prireditev. :i 

I. M. 

Za uspešno izvedbo srečanja brigadirjev ima 
največ zaslug brigadir veteran, nekdanji 
vsestranski mladinski, aktivist Pejič Tomo 



Razgovor z 
brigadirjem 
BRIGADIRJA - VETERANA DIPL. INŽ. 
MIHELIČ FRANCA SMO ZAPROSILI, 
DA NAM ODGOVORI NA NASLEDNJA 
VPRAŠANJA: 

l. KDAJ IN KJE STE SODELOVALI NA 
MLADINSKIH DELOVNIH AKCIJ AH? 

Od 1945. leta dalje sem .sodelo·val v dese,tih 
mladinskih del,o,vnih akcij,ah, in .sicer v petih 
zveznih in pe,tih republiških. Moj brigadirski 
staž znaša prek 15 mesecev ,in je pričel že v 
juliju 1945 na dvomesečni ,sečnji drv v Bohi
nju, nadaljeval se je naslednje leto na štajer
skem pri regulaciji Pesnice, mladinsko progo 
šamac-Sarajevo pa sem pomagal graditi v 
letu 1947. V letih 1948, 1949 ,in 1'950 sem kot 
SKOJ-evec dal svoj doprinos pri izgradnji 
»Autoputa Bratsitvo-jedinstvo« najprej na od
seku Bošnjaci, leto kasneje v županji in tret
je leto v bližini Slavonskega Broda. V Zenici 
pa sem bil 1952. Leta eden ,od graditeljev me
talurškeg,a kombinata, za katerega je naša 
univerzite,tna brigada gradila cesto. Poleg do
sedaj naštetih sedmih večjih oz. daljših delov
nih akcij sem se udeležil še treh krajših v 
Ljubljani oz. bližini Ljublj·ane. 

2. KAJ VAM JE NAJBOLJ 
OSTALO V SPOMINU? 

Spomini so vselej lepi, nekateri neizbrisni. 
Težko se je človeku opredeliti za tiste najlep
še, najbogatejše ali če hočete najvrednejše. 
Resnično lepa iz brigadirskega mozaika spo
mino,v so nepozabna srečanja z maršalom, ki 
je često z o,sebno prisotnostjo počastil kako 
mladinsko delovno akcijo. Prij,etni so tudi 
spomini, ko sem že leta 1945. - in nekajkrat 
tudi v nas,lednjih letih - bil proglašen za 
udarnika, ali pa ko je bila brigada proglašena 
za večkrat udarno. Prijetni so tudi ,spomini na 
vse špo,rtne uspehe, ki sem jih kot poedinec 
ali pa kot soudeleženec v raz;nih tekmo'vanjih 

Pavia Gole prejema zasluženo pri.znanje 

s sokolegi dosegel na raznih brigadirskih •tek
movanjih. Ne vem pa, zakaj je najglobje v 
moj spomin vtisnjen dogodek iz mladinske 
p11og.e šamac-Sarajevo, ko sva z mojim naj
boljšim prijateljem poskušal,a postaviti nov 
rekord v številu prevoženih samokolnic in sva 
pri tem tudi uspela. Tega rekorda na odseku 
blizu Lašve dolgo ni uspel nihče zrušiti. žal 
pa nama je ta rekord poleg radosti prinesel 
tudi bol in razočaranje. Po osemurnem div
janju s samokolnico sva s,e ohladila v reki 
Bosni, nato pa sva se po progla,sitvi najinega 
rezultata ponovno kot prostovoljca javila na 
popoldansko dodatno delo. Posledica vmesne
ga kopanja v reki Bosni pa je mojega prija
telja driago stala. Nai sicer utrjeni roki se mu 
je naredil nenevaren žulj, ki pa se mu je žal 
zastrupil in v kratkem času mu je dlan po
modrela. Prišlo je do tragičnih po,sledic in čez 
nekaj dni se mu je dlan talm grdo ognojila, 
da so mu iz gnojne dlani pogledale kosti. Mo
ral je na operacijo, nato pa so ga poslali do
mov, in to brez udarniške ,mačke, ki si jo je 
nadvse želel. 

3. KAKŠNO VZDUŠJE JE VLADALO MED 
MLADIMI, DA SO SE TAKRAT TAKO 
MNOŽIČNO UDELEŽEVALI 
DELOVNIH AKCIJ? 

Mladi so v brigade odhajali v prvem povoj
nem obdobju množično. Seveda so prednjačili 
dijaki in študentje, čeprav je bilo na akcijah 
veliko tudi mladine iz tovarn, ustanov in pa 
tudi kmečke mladine. Porušena domovina je 
takrat zahtevala ogromno pridnih rok, da bi 
čimprej vsaj nekoliko odpravili posledice voj
ne. V tem obdobju izgradnje porušene domo
vine in aktivizma so delo spremljale parole, 
partizanske pesmi, zastave na čelu brigad ali 
skupni mitingi in še marsikaj drugega, kar 
je pomagalo in pripomoglo, da smo vnaprej 
skrbno planirane na1oge ne dosegali, ampak 
ponavadi vselej presegli. Povojni aktivistični 
čas im. duh ter naša globoka zavest sita nas 
podžigala, da smo na sestankih sprejete nalo
ge nadvse re,sno sprejemali in tudi še odgo
v,orneje izpoLnjevali. Seveda smo levji delež 
pri tem nosili SKOJ-evci, čeprav bi naredil 
veliko krivico, če ne bi povedal, da so zve-

Tudi Janja Antunovič, brigadi,rka veteranka, 
je prispevala svoj delež pri gradnji proge 

Franc Mihelič 

cme v,si mladinci in mladinke kar tekmovali, 
kdo bo boljši. Pri tem pa ne mislim le rm mla
dinske delovne akcije, pač pa tudi na vse bo
gato in pestro delovanje in de1o nas mladih. 
Delovali smo skozi leto in dan, nedelje pa so 
za <Vse nas mlade iz šol in ,tovarn predstavlja
le vedno znova im. znova dni tekmovanja in 
udarniškega dela, pa tudi med delovnimi ali 
šolskimi dnevi smo prekinjali delo ali pouk, 
da bi v svojem ali bližnjem kraju kaj posto
rili ... Vsaj v prvem obdobju po osvoboditvi 
je največ veljala parola: »Nema odmora -
dok je obnova!« 

4. KAJ PRIPOROČATE MLADI 
GENERACIJI? 

Priporočila komurkoli, zlasti pa še mladi ge
neraciji, ,so sila odgovorna in tudi nehvaležna 
stv.ar. Jaz si te odgovornooti in dolžnosti ne 
bi hotel naložiti in ,osebno dajati kakršne koli 
nasvete ali priporočila mladim. Mladi 111aJj pri
sluhnejo priporočilu tovariša Tima, pa bodo 

Brigadir - veteran Kociper Mati,ja 
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sledeč njegovim mislim in besedam izpolnje
vali svoje naloge in poslansitvo. Po�o,ji, v ka
terih danes. dorašča in se kali mlada genera
cija oo ne le drugačni, pač pa tudi boljši od 
tistih iz njega dni. Tudi danes je fizično delo 
potrebno in nadvse častno ter so m1adi lahko 
ponooni 1tudi takrat, kadar s krampom v roki 
dokazujejo sebe in del svojega poslansitva pri 
gradiJtvi srečnejšega jutri i:n pri jačanju ter 
poglabljanju samoupraVIJlih socialističnih od
nosov. Bodimo skupaj z njimi sireč111.i, da jim 
danes to ni tudi osnJOvna dolžnost kot je to, 
domala bila v obdobju povojne gradttve. Ra
zen osnovne naloge v šoli .i!Il na delovnih me
stih, to je osivajanje potrebnega osnovnega 
znanja, naj mladi nenehno skrbe i,n teže 21a 
izpopolll'ljevanjem sv,oj,e st110kovnosti in naj 
pri tem ne pozabijo na nenehno idejno poli
tično usposabljanje in delovanje. Le tako bo
do kos ttstim nia1ogam, pred katere jih današ
nji čas, družbeno-ekonomska in politična 
stvarnost postavlja. 
F. R. 

Brigadirjem 
ob 30-letnici MDB 
Ce je v srcih ljubezen, 
povsod je pomlad, 
še v življenja jeseni 
je človek ves mlad. 
Ce je rv srcih ljubezen 
do rodne zemlje, 
še tioočkrat lepše 
oči nam žare. 

Ko via1s povabil je glas domovine -
iz ruševin in pepela prihajal je glas 
ste vstali kot eden, zgrabili za delo; 
mladina, tedaj je napočil tvoj čas. 

In glej.te, vaš znoj I10dil je sadove, 
vaša pesem donela je v jasnJO nebo, 
da tuj.ec z zavistjo je gledal prek meje 
in v vaših s.rcih, kot še nikdar, bilo je toplo. 

A domoivina, iz ruševilil in pepela, 
kot ptica Feniks, dvignila se je, 
vsa lepa, vsa mlada, še lepša kot prej; 
v ponos vsem, ki zanjo nam bije sroe! 

O domovi.Jna! Ne boj se, da kdaj bi ostala 
v pepelu! 

Te oči, ki v bratski ljubezni žarij,o, 
ta srca, ki zate, domovma, gorijo, 
te roke, ki žulji jih vroči krasijo, 
so porok ti lepšega, boljšega dne. 

Ivan Cankar
Tuja učenost 
Moja mati je bila kmetiški otrok; rasla in do
rasla je takJO čisto i,n nedolžno kakor cvet na 
polju. Ko se je možila, ni znala ne brati ne 
pisati. Obojega se je naučila šele tedaj, ko smo 
mi otroci doraščali; bedela je ponoči ,  da bi je 
nihče ne videl. Pisala je z neolkretno roko, 
črke sio bile zelo velike; ali še zdaj se spo
minjam, da je bila njena slorvenščina lepa in 
čista in da nam je popravljala besede. 
Ko smo .se naučili brati iin pisati, smo začeli 
s .slovensko in z nemško slJOvnico in s težav
nimi računi. Mati ,se je vsega učila z nami. 
Pretenke in preveč oglate ,so ji bile nemške 
črke, nazadnje pa se jih je privadila. Cudno 
se mi je zdelo, ko sem slišal iz njenih ust prvo 
nemško besedo, toda preudaril sem takoj: 
»Mati zna vse, čemu bi nemški ne znala?« 
Taiko je bilo, dokler smo bili vsi doma; nena
doma pa je seglo med nas kalmr Sli.len veter 
in razkropili smo se na vse strani. 
Poleti je bilo, ko sem se vrnil domov; prinesel 
sem s seboj skladovnico nemških knjig. Tri-
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najst let, mislim, da m1 Je bilo takrat. Prvo 
noč sem zaspal ves truden, pa sem se opolnoči 
vzdramil, ker mi je bila za.svetila luč na tre
palnice. V polspanju in preplašen sem se ozrl 
po izbi; mati je sedela za miZio, moje knjige 
je imela pred seboj. 
»Mati, saj te stvari niso ... !« sem vzkliiknil, 
pa mi je beseda :z:a.stala v grlu kakor od sra
mu. 
»Kaj da niso?« je vprašala mati; njen mladi 
obraz je bil ves zardel. 
»Tuje stvari so, puste ... kaj bi ž njimi?« sem 
rekel s tišjih glasom. Cutil sem, da -sem jo bil 
užalil, in tudi sem čutil, da vidi ona mojo 
hirnaivšči.Jno in moj sram. 
Držala je knjigo v obeh mkah im. je strmela 
vanjo; zdi se mi, da je bil Goethejev Werther. 
»Glej . . . saj sem se učila nemški ... sa.j ra
zumem, če kdo na cesti govori . . . ali teh be
sed ne razumem ... nobene ne razumem!« 
»Saj ni treba, mati, saj ni treba, da bi to razu
meli!« sem ji ,o<lgoivoril ves prestrašen. »Ni 
treba tega razumeti!« 
Zdaj vem, kar sem takrat le ,slutil: da je bila 
mati otrOlk, bel in čist, kio smo bili mi že oskru
njeni otroci. 
Počasi je zaprla knjigo, položila, jo je k dru
gim, nato je stopila k meni. 
»Kaj je v iteh knjigah?« je vprašala. 
»Tuja učenost!« sem odgovoril. Samo jezik je 
tako odgovoril. v mojem srcu pa j,e bila velika 
žaloSJt; že ob ti,sti uri je bilo v njem tisto ko
prnenje, ki je zdaj zavedno, si1nJO in grenko: 
»Da bi bil ko ti, o mati, cvet ,na polju; da bi 
n�koli ne okusil spoznanja!« 
»Povej mi, kaj pravi ta tuj,a učenos.t?« je rekla 
mati. 
»Sam ne vem!« sem odg.ovaa:-jal vznemirjen in 
zLovoljen. »Vsakemu pravi drugače, kakor je 
že uho in pamet! Meni pove kaj lepega, komu 
drugemu pa kvasi in kvanrta!« 
Maiti se je vsa zgrozila. 
»Kje si se naučil takih besed? Ta učenosit te 
jih je naučilia!« 
Sedla je k vzglavju, da so bila njena lica čisto 
blizu mojih. 
»Ali veš, kaj s,i sn,oči zamudil?« 
»Ne vem!« 
»Gledala sem ilil čakala, nazadnje pa si 
zaspal. Nič nisi molil snoči, še pokrižal se 
nisi!« 
Molčal sem; v mojih mislih pa se je ljubez
nivo in sočutno smejalo. 
»Mati, mati, otrok ti mladi, nedolžni!« 
Zakaj trinajstlebni fantje sio zmerom brez
verci. 
»še pokrižal se nisi! Truden si bil, ali ne tako 
truden, da bi roka .ne dosegla čela . . . Glej, 
zdaj vem ... ko sem se dotaknila tiste knjige, 
sem občutila . . . zdaj vem, odkod tvoje modre 
besede iin tvlOj starobni smeh. Tuja učeno.sit ti 
je segla v srce, napravila te je mlačnega, in 
lenega ... « 
Zaspan sem bil, njene besede pa sem slišal 
vse in sem jih razumel. Ali toliko hudobne 
hinavščine je bilo v meni, da sem zatisnil oči 
ter sem sopel globoko kakor v trudni drema
vici. 
Mati je tiho vstala, sk1onila se je do moje 
glave in me je pokrižala na čelo, na ustne in 
na prsi. Skoz presled,ek narahlo zaitisnjenih 
trepalll'lic sem natanlw videl njen obraz; in tu
di sem videl, da so bile njene oči solzne in 
da so se j.i ustne tresle. 
»Na Boga, ne pozabi! Na Boga ne pozabi ni
kar!« 
Pokrižala me je vdrugič; tako globoiko se je 
nagnila k meni, da sem čutil na licih toplo 
sapo iz njenih ust. 
»Pri Bogu ostani!« 
Nisem se ganil in nisem odprl oči, zaspal pa 
nisem dolgo. Lepe pa žalostllle so bile moje 
misli: 
»O mati! Tvoja duša je brez madeža, kakor 
sonce na poletnem polju! O maiti, otrok' svojih 
otrok, da bi nikoli ne spoznaia te sovraine 
tuje učenosti! O maiti, v učenosti ni ljubezni 
- ti pa si ljubezen sama, že tvo,j smehljaj je 
paradiž, ·vesel in sončen, brez črnega spozna
nja. V toplem domačem hramu ,si osta.la, mi 
pa smo prezgodaj odpahnili duri v tujino in 

mraz!« 
še ko sem zadremal in so moje sanje že zga
nile s perutmi, sem videl napol v sanjah nje
na bela lica ilil njene otroške, plahe oči. Ne 
vem, ali je klečala ob mojem vzglavju, ali 
kraj peči pod razpelom, ali se mi je vse le 
sa.injalo ... 

Mesec dni pred maiterino smrtjo sem bral 
Kreutzerjevo sonato. Svetilka je gorela zaspa
no, sedel sem poleg postelje in sem bral, ka
kor berem vsako 1epo knjig.o: prepiral sem se 
s pisa1teljem kakor Jakob z angelom. Miislil 
sem, da mati spi; ne da bi jo pogledal, sem ji 
časih z robcem otrl vroči pot s čela in lic. 
Nenadoma je mati spregovorila,: 
»Povej, kaj bereš!« 
»Nemško je ... ne morem tako povedati!« 
»Beri mi!« 
Nemški prevod Kreutzerjeve sOIIlate je bil zelo 
slab in neroden; bral sem ga v slovenskem je
ziku, kakor se mi je zdelo. Mislil sem, da sem 
bral samo pol ure; ko sem nehal, je bilo preko 
polnoči. Ves teman in zamišljen sem bil, moje 
srce je slutilo daljne daljave, najgloblja brez
na izkušenih src. 
Nenadoma je vztrepetal materm glas, da me 
je vsega izpreletelo. 
»Ni res! Ni res! Tako ni, tako ne more bilti!« 
»To je le zgodba!« sem odgovoril začuden in 
plah. »Morda se ni v resnici zgodilo ... pa bi 
se morda lahko zgodilo ... « 
»Ni res! Ni 11es!« je vzklrkn±la mati. »To je 
tista tuja učenost ... segla ti je v srce, Boga 
ti je ukradla ... Zdaj jo poznam, že zdavnaj 
sem jo pozna,la . . . Bog se te usmili!« ... 
Tako je rekla mati mesec dni pred svojo 
smrtjo ... 
Zdaj, o mati, slišim tvoje besede, zdaj jih ra
zumem. In zdaj je edino, pregrenko hrepene
nje v mojem srcu: dai bi bil kakor iti, o malti, 
cvet na polju! Zdaj ra,zumem tvoj bledi strah, 
o mati, tvoj bledi strah pred sovramo tujo 
učenostjo! -

Moja želja 
Skoraj vsak človek ima kakšen ci1j, ki ga ho
če doseči. Marsikdo pride do njega br,e-z te
žav, za marsikoga pa je ta pot naporna. 
Ko sem v mladosti sanjala o rarzličnih stva
reh, se mi je zdelo da so vse stvari vsalwmur 
dosegljive in da bodo tudi meni. Mislila sem, 
da so vsi ljudje dobri in odnosi med njimi 
nepokvarjeni. 
Po končani osnovni šoli sem morala, na delo , 
v tovarno, ker ni bilo denarja za moje na
daljnje šolanje. Pet let sem delala v tovarni, 
kjer sem si pridobila mnogo prijateljic med 
sodelavkami. 
Starejša �o sem postajala, bolj se je v meni 
budila želja po :znanju i:n izpopo,lnjevanju. To
da na študij ob delu si nisem upala na glas 
niti pomisliti, kaj:ti tu sta bila zdaj dva mala 
otroka, ki sta potrebovala mamico, zamo sem 
to željo potlačila v sebi še za nekaj časa. Ta:ko 
sem se pred tremi leti odločila na, prigwar• 
janje sodelavke, ki se je že izobražev:ala ob 
delu i!ll. se tudi sama vpisala v šolo. Izkoristila 
sem pa.č ,najboljšo možnost in se vpisala na 
administrativno šolo. 
Sprva sem bila zelo skeptična, kako bo šlo, 
nato pa sem prve težave prebrodila V šoli 
sem srečala nove ,tovarišice, ki so skupaj z me
noj zagrabile za delo in študij in uspeh je 
bil tu. 
V našem razredu nas je petindvajse,t mladih 
žena in mamic. Vsaka izmed nais se mora raz
dajati ·na tri strani: služba, družina, šola. 
Svoj ča<; moramo razpo,rediti tako, da ni oobe
na stran prikrajšana, predvsem pa ne smejo 
biti s tem oškodovani naši oitroci. 
Naš predmetnik obsega devet predmetov in 
vsakega izmed njih je treba obdelati in se v 
učenje poglobiti, kajtti minilo je že osem let, 
odrkar sem zapustila osnovno folo, in v iteh le
tih s,em veliko po.zabila. 



P,o prvih prebrodenih težavah je prišel ča,s 
prvih izpitov. Mnogo noči in prostih dni v spo
mladanskem času. ko narava vabi in kliče v 
novem prebujanju, sem žrtvovala za študij. 
In uspeh je bil tu. 
Po letu dni sem uspešno končala. prvi letnik 
in postala sem vse bolj samozavestna, ker sem 
videla, da lahko svoj cilj dosežem samo z 
vestnim in vztrajnim delom, iin ta cilj hočem 
tudi doseči, ker sedaj v,em, da se vsaka težava 
da premagati samo z zaupanjem v samega se
be in v svoje las1tne sposobnosti. 
V delovni organizadji, kjer sem sedaj zapos
lena. so mi materialno pomagali in hvaležna 
sem· jim za to pomoč. Ko bom čez nekaj me
secev končala administrativo šolo, si želim, da 
bi nadaljevala študij na šoii za socialne de: 
lavce. Dolga bo še pot ,od želje do cilja, k1 
sem si ga zadala, toda, ko bom imela želje_ni 
poklic, bo tudi moja velik.a želja, to je �elJa. 
ki me spremlja že od ,o,troskih let. 1zpofa1Jena. 
Hvaležna sem ljudem, ki so me navdušili za 
študij ob delu in prav tako tudi družbi, ki: mi 
omogoča. da lahko razvijam s'Voje umske spo
sobno,sti, ker vem, da si samo tako lahko 
utrem svojo lastno strokovno pot. 
š. J. 

Pot od šole do službe 
Vstala sem zgodaj, saj me je prebudilo že 
prvo sonce, ki je pokukalo skozi okno v so?o. 
Ko sem se pripravljala za na pot, sem ves cas 
imela potne roke, v grlu pa se mi je nabirala 
kepa. . 
»Je res, da grem danes zadnjikrat med svoJe 
sošolce, prijatelje in prijateljice kot ,njihova 
sošolka? Bo že res,« si pravim, č-eprav ne mo: 
rem popolnoma razumeti. Pot d? a•�obusa m1 
kar h1tro mine, kajti to s,reča.nJe b1 ,ada za
vlekla v neskončnost. Kmalu pripelje avtobus 
in še trenutek iin že sem med sošolci. Ko gre
mo skupaj prO!ti našemu razredu, radovedno 
opazujem trertješolce, ki se posmihajo in_ z�r: 
dujejo ,ob osmrtnici četrtih letnikov, ki v1.s1 
ob vhodu, s:veča je že skoraj povsem dogorela 
in rože v vencu so skoraj popolnoma suhe. 
Vzdušje v razredu je sk,oraj še hujše �w,t pre� 
matematično nalogo, le da :tokrat nismo vsi 
enaki, v kavbojkah in rdečih majicah, kot smo 
bili pred zadnjo matematično nalogo. Vsak 
ima tudi tokrat polne roke dela, rtreba je nam
reč pripravirti še velik lesen minus da se pri 
naslednji generaciji profesor matematike ne 
bo več tako trudil, ko bo dajal minuse, mo
goče bo s tem orodjem dosežen tudi kakše,n 
nov rekord, saj jih je v našem razredu last
noročno v eni uri napisal 73, pa sečno dovo
ljenje za profesorico, ki je šele letos shodila 
na smučeh. in še druge ,stvari, ki bodo spo
minjale profesorje na njihove »najboljše di-
jake«. . . . • 
Ko smo to opravili, smo si pnpeh rdece na
geljne. se postavili v vrsto in ob spremljavi 
harmonike je zadonel naš »gaudeamus igi1tur«. 
Na dvorišču gimnazije je bilo zbranih veliko 
ljudi. Prebrali smo opravičila za vsa, štiri lerta, 
in ko je bilo na vrsti slovo, ni bilo redko oko, 
ki se je zasvetilo zaradi solze v njem. 
Konec je vseh tako lepih, pa včasih tudi tež
kih dni; skoraj vsi sošolci so odšli v Lj\lblja
no, kjer tekajo od bloka do bloka, da bi mo
goče le dobili majhno sobico, kjer bodo pre
živeli lep kos sv,ojega nadaljnjega življenja. 
Tudi jaz sem hotela nadaljevarti šolanje. pa 
so mi to preprečile okoliščine, v katerih živim. 
Začelo se je tekanje od pisarne do pisarne, 
vsak dan sem napisala vsaj eno prošnjo, toda 
povsod sem trkala zaman. Seveda, ko bi imela 1 končano višjo šolo in če bi bila moškega spo
la, petem bi to nekako še šlo, tako pa zaenkrat 
ni nič. so mi pravili skoraj povsod, kamor 
sem prišla. 
Skoraj ,sem že obupala, ko sem se naenkrat 
spomnila, da imamo pri nas tudi zavod za za
po,slovanje, in na vrat na nos sem odhitela 
tja. Tovarišu, ki me je sprejel, sem razložila 
svoje probleme, in obljubil m1 Je, da se bo 
pozanimal za mojo službo. Takrait mu itega 

nisem popolnoma verjela, toda, ko me je na
sled,nji dan obiskal poštar s telegramom, naj 
se javim v TOZD Tovarna usnja Šoštanj. sem 
kar poskočila od veselja. Šla sem na pogovo,r 
o zaposlitvi in po sprejemu kadrovske komi
sije sem lahko nastopila delo refereIJ1ta za de
lovna razmerja. Tovarišica, ki je prej delala 
na mojem delovnem mestu, je ostala samo še 
teden dni; čeprav se mi je v začetku zdelo to 
veliko, še skoraj preveč, sem kmalu ugotovi
la, da bi jo potrebovala ob sebi vsaj en mesec. 
Toda ona je odšla, jaz pa sem ostala s polno 
glavo tega, kako je treba izpolnilti kateri obra
zec in kam ga je treba poslati prvič, pa kaj 
naredtH z njim, ko ga dobimo nazaj itd. Prvi 
mesec mi je bil težak, •vendar sem se v tem 
času naučila najmanj toliko kort v šoli pol leta. 
pa čeprav nisem niti enkrat sedela popoldne 
pri knjigi. 
Spoznati je bilo treba ljudi. pa prnizvod,njo. 
da v,saj vem koga lahko kaj vprafam in kje 
ga bom našla, ko ga bom iskala. čeprav so 
mi sodelavci pomagali po svojih močeh. me 
uvajali, mi povedali, česar nisem vedela, mi 
odgovarjali na sto vprašanj, ki so se mi po
rajala, je vendar trajalo precej časa. preden 
sem vsaj približno vedela, zakaj to, zakaj ono. 
Po treh mesecih še vedno ne vem veliko. vem 
pa to. da bi brez ljudi, s katerimi delam. ve
dela še veliko manj. 
Počasi se navajam na delo, na ljudi; moje živ
lj0nje teče mirno, nekoliko drugače lrnt pred 
petimi meseci, vendar še vedno vidim pred 
seboj jaSIIlo svoj cilj - dokončati pedagoško 
akademijo in vestno opravljati svoje Jelo se
daj in v s-vojem tako željenem poklicu. 
B. N. 

Udeležili smo se 24. 
gostinsko-turističnega 
zbora 
Gostinsko-turistični zbor je bil 21. in 22. ok
tobra v Posto,jni. V okviru tega zbora so bila 
posvetovanja in strokovne razstave. na kate
rih je ,sodeloval tudi predstavnik obrata druž
bene prehrane iz TOZD Usnjarna Vrhnika. 

Naš pogrinjek na razstavi v Postojni 

tov. Zrinski Rudolf. 
V imenu obrata družbene prehrane je razs,ta
vil pogrinjek na temo 30 let Industrije Vrh
nika. Razstavljenih je bilo 61 pogrinjkov. 
Ocenj,evalna komisija je podelila 10 zlatih. 12 
srebrnih in 17 bronastih lmlajn. 
Naš predstavnik je za svoj pogrinjek prejel 
bronasto kolajno, kar je vsekakor v močni 
konkurenci izredno lep uspeh. 
Za doseženi uspeh naše iskrene čes.titke. 
Uredniški odbor 

Vizija usnjarstva 
v prihodnosti 
E. L. Kilik, predsednik Združenja usnjarjev 
ZDA, je za srečanje Ameriškega združenja us
njarskih kemikov pripravil na,slednje preda
vanje. V njem je želel prikazati, kako naj bi 
v prihodnje izgledala trgovina z usnjem, kakš
no povpraševanje bo veljalo temu izdelku in 
kaj vse bo treba storiti za kritje patreb po 
njem. 
Sam se je s temi in ostalimi problemi, ki jih 
obravnava v tem predavanju, precej ukvarjal. 
Da bi si ustvaril čimbolj objektivno sliko o 
vsem :tem, je obd,skal številne usnjarne, kupce 
in dobavitelje in iz dobljenih spo,znanj je sku
šal izluščiti dejstva o prihodnjih poteh usnjar
ske industrije in o njenih potrebah. Na vse 
�eveda gleda z aspekta ameriške usnjarske 
panoge. vendar pa se razvoj in problemi - te 
panoge tudi v drugih deželah ne bodo dos,ti 
drugače odvijali. V prvi vrsti je pripravil ana
lizo nekaterih ekonomskih faktorjev, ki vpli
vajo na panogo danes .in ki bodo po vsej ver
jetnosti vplivali itudi v prihodnje. Vse več 
držav v svetu teži za predelavo lastnih suro
vin. Z izjemo ZDA. Avstralije, Nove Zelandi
je. Kanade in dežel Zahodne Evrope, ki pre
delujejo le lastne surovine, druge dežele z 
močnejšo usnjarsko industrijo težijo k absor
biranju surovin iz dežel z manj razvitim us
njarstvom. Ameriški usnjal"ji so v celoti od
rezani od tujih surovin. Bistven in za vse čase 
nespremenljiv faktor je težnja po predelavi 
kož v neposredni bližini njihovega izvor9.. 
Razvoj v to smer bo v prihodnje še hitrejši, 
kajti trainsportni stroški nepretrgoma ra,s,tejo. 
še bolj v prid tej tezi pa g,ovori dejstvo, da 
so ekološki problemi najbolj pere6i ravno. kar 

21 



zadeva odpadne vode iz vodnih delavnic in 
strojilnega oddelka. 
Ekološki problemi se bodo v prihodnje še bolj 
zaositrili. Morda najtežji problem, s kateriim 
se s,ooča naša panoga, je čiščenje odpadnih 
v-od, v katerih je sol. A VJtor trdi, da bo šel 
tu razvoj v smer vse večjega opuščanja me
tod konzerviranja, ki bazirajo na soli, in ne 
bi ga presenetilo, če bi v rioku desetih let vs,e 
goveje kože predelovali sveže ali pa jih kon
zervirali po metodi, ki me zahrteva prisotnos,ti 
soli (npr. s sulfitom). 
Ze na enem prejšnjih srečanj je nek usnjar 
dejal, da -- po njegovem mnenju - ,omejuje 
rast usnjarske industrije tudi p110blem pri
sotnosti kroma v odpadnih vodah. To v pre
cejšnji meri drži, čeprav so se že pojavili 
simptomi, ki najavljajo še resnejši problem. 
S tem v zvezi omenja študijo dr. Lollara, kjer 
le-ta trdd, da je v usnjarni, ki predeluje goveje 
kože, količina raznih materialov, ki so jih od-

če bi vsi odlagali smeti v konteiner ... 

vrgli med ,odplake, po teži enaka količini vseh 
kož, ki jih kupi usnjarna. Tako stanje je za 
moderno usnjarsko industrijo nevzdržno. Ma
teriale, ki pridejo v usnjarno, je treba bo,lje 
izkorisititi in štediti z njimi. 
Pri ogledu usnjarn je avtor opazil, da mnogi 
štedijo z vodo in razHčnimi materiali. Uvajajo 
reciklacijo kroma in ostalih kemikalij, ki se 
uporabljajo v vodni delavnici. To·rej rezultati 
dr. Lollarjeve študije le ne držijo tako srto
procentno. Cilj usnjarjev moira biti, da bo 
vsak kilogram kož ali kemikalij zapus.til U'5-
nja:mo v obliki, ki bo usnjarni pnines,la denar. 
Pot bo dolga, vendar pa bo uspeh na tem pod
ročju prav iz ekoloških vwokov izredno po
memben: to še tolilm bolj, saj bodo napred
nejša podjetja prisiljevala ostale, da jim bodo 
iz !konkurenčnih razlogov sledili. 
Na tem podriočju raziskujej,o že v več smereh: 
znano je, da pomeni manjšai poraba lugov in 
sulfida pri predelaw v vodni delavnici manj 
teh snovi v blatu, torej manj takih snov:i, ki 
bi jih morali predelati v posebnih čistiLn:ih na
pravah, istočasno pa bi imeli tudi manj trdnih 
odpadkov, kii bi jih bilo itreba odstraniti. Iz
ogibajmo se odstranjevanju dlak s sulfidom! 
Nadomestimo ga z alkalno ali alkalnoenCiimat
slm metodo. Nabava kroma je že sedaj ,težav
na, situacija pa se bo verjetno še zaostrila. Tu
di to govori v prid boljši izrabi kroma, pri .tem 
pa mislimo na reciklacijo in pa stoprocentno 
izrabo kroma. Sočasno se pojavlja vprašanje 
cepljenja po luženju ali po strojenju. 
Kvaliiteta in obstojnost kemikalij, potrebnih 
v predelavi kož, sta prav tako važni vprašanji. 
Usnjarji morajo posvetiti več časa kontroli 
kvalitete teh materia1ov. Pri prodaji usnja da
našnjim izkušenim proizv,ajalcem usnjenih iz
delkov ,sta bistveni obstojnost barv in barvna 
egalnos.t med loti. Dobava kemikalij je nedo
sledna in tega se morajo usnjarji zavedati. Na 
v,oljo so moderne naprave, ki omogočajo učin-
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kovito kontrolo kva1i,tete. Omenimo naj le ta
ke, ki so dostopne vsakemu usnjarju: spekt
r,ometri, plinska kromottografija, analiza z in
frardečimi žarki itd. 
Laborart:orij cincinnatijske univerze priprav
lja za vse kemikalije, ki jih rabimo v usnjar
stvu, specifikacije. Zraven razvija tudi metodo 
za ugotavljanje kvalitete kupljenih kemika
lij. S tem v zvezi pa še vedno ostaja precej 
vprašanj odprtih. Eno najvažnejših je, kako 
okolje sprejema in reagira na kemikalije, ki 
jih rabimo v predelavi .Jwž? Katere so naj
boljše metode ravnanja s kemikalijami v sami 
usnjarni? ... itd. Prav tako malo vemo tudi o 
bioloških vplivih odpadnih s.novi; kalm se lu
žine obnašajo v odpadnih viodah im. kakšna je 
sposobnost raznih vrst bla:ta, da vežej,o ma
teriiale, ki bi jih mi želeU odstraniti, ker so 
potencialno nevarni ali strupeni. 
V zadnjem času - posebno še po naftni za
pori s s,trani arabskih dežel - je vse v.ažnejše 
vprašanje porabe in izkoriščenosti energije v 
usnjarni. Izdatki za energijo bodo udeleženi 
z vse večjim deležem v celokupnih stroških. 
Problem smo do sedaj v naši panogi očLtno za
nemarjali. 
Avtor poudarja, da bi z uvajanjem nove pre
delovalne tehnologije morda rešili neka1tere 
od sedanjih problemov. Vzemimo le primer z 
žigosanjem živine: ameriški znanstveniki so 
razvili napravo, imenovano pasivni elektron
ski transponder, ki jo vsadijo pod kožo živali. 
Naprava oddaja signale z identifikacijsko šte
vilko živali, obenem pa pos!'eduje še tempe
rart:uro živali. Torej bo lahko rejec med 20.000 
glavo čredo brez težav odkril žival s povišano 
temperaturo. To je le ena naprav, ki nam 
je v pomoč pri delu. T,orej je tudi naša pa
noga nastopila t. i. tehnološko ero. Navedli smo 
le nekaj raziskovaLnih področij, na kart:erem 
bodo delali v naslednjem letu ali dve. Sred
stev za reševanje vseh teh problemov verjet
no ne bo težko najti, težje pa bo usposobiti 
osebje, potrebno za de1o v teh usnjarnah, nji
hovih raziskovalnih in lmntrolnih laboratori
jih in v nabavi vsega, kar bo nova tehnolo
gija zahtevala. V ZDA so že začeli s krajšimi 
nekajtedenskimi tečaji za strokovno usposab
ljanje. 
Avtor je predavanje sklenil z mislijo, da us
njarji »načrtujejo za prihodno,st, za prihod
nost, ki je lahko zelo rožnata.« 
Vir: The Leather Manufacturer, št. 7 
D. V. 

Vtisi s potovanja po 
Daljnem vzhodu 
KITAJSKA 

Za pottovanje sem zvedel šele osem dni pj;ed 
odhodom. V tem kratkem času sem moral 
opraviti vsa potrebna cepljenja, obvestiti po
slovne partnerje o mojem obisku ter izpopol
niti mojo garderobo. Z rahlo reakcijo na zad
nje zaščitno cepljenje prioti koleri sem se 19. 
oktobra odpeljal z leta1om z Brnika proti 
Frankfurtu. O Kitajski sem vedel zelo malo, 
v glavnem le fo, kar o nj·ej pišejo naši časo
pisi; npr. da je Ma,o Ce Tung umrl, da so, sedaj 
v deželi politični nemiri in borba za njegovo 
nasledstvo, da je bil v bližini Pekinga hud 
potres; in iz spomina privlečeni še starejši po
datki - o kampanji lovljenja podgan, o tem 
dc\i ima doma vsak Kitajec hišni plavž za pri
dobivanje železa, da so Kitajci mojstri kuli
narične umetinJo,sti, ker znajo odlično skuhati 
juhe iz las.tavičjih gnezd, iz plavuti morskega 
psa, iz kač, menda jim gredo v s,lasit tudi pod
gane. Čeprav imam dober želodec in malo 
predsodkov glede raznorazne hrane, me je 
vseeno skrbelo, kakšni bedo prehrana, hotel, 
postrežba in carinske formalnosti. 
V Frankfurtu s,em se vkrcal v letalo Lufthan
se DC 10 in z nj.im odletel proti Hong Kongu. 
Po približno dvajset ur trajajočem letu z 
vmesnim pristankom v New Delhiju in Bang-

koku sem naslednji dan zvečer priletel v 
Hong Kong, kjer me je pričako•vaJ Janez, 
predstavnik uvozno-izvozne firme iz Ljublja
ne, s katerim siva skupaj potovala naprej na 
Kitajsko. Izmučen od dolge vožnje sem šel 
takoj spa,t v hotel. Naslednji dan sem uredil 
v•se formalnosti na Kitajskem potovalnem ura
du, kjer sem plačal VIQŽnjo od Hong Konga do 
Kwangchowa, (Kanton). Ves čas je zelo dež.e
valo, .tako da je bilo neznosno soparno. Z vla
kom sem se drugo jutro odpeljal do kitajske 
meje. Tam smo izstop.Ui in šli peš preko ·Ob
mejne reke v velilw, kolodvorsko zgradbo, kjer 
so nas po pregledu dokumentov namestili v 11 
veliko čakalnico, kjer je vis·ela poleg Maa in 
Marxa rtudi Stalinova slika. Pregled prtljage 
je bil zelo poenostavljen, prijaviti je bilo tre
ba ročne ure, forto- in kinokamere in natanč
no popisati vse valute. Potem smo šli v drugo 
čakalnico, kjer so nam postregli z grenkim 
ja=illlovim čajem, ki sem ga potem pop,il vsak 
dan najmanj deset skodelic. Bili smo zelo pi-

Budistična pagoda 

sana druščina - Angleži, Amerikanci, Indij
ci, Arabci, Nemci, Italijani, ogromno Japon
cev in midva Jugoslovana. Japonce so izločili 
v posebne čakalnice. Ves čas sejma v Kantonu, 
ki traja en mesec, pripelje vlak vsak dan več 
stoglavo množico trg,ovcev, ki hite kupovait 
kljub stalnim podražitvam še vedno ceneno in 
soUdno kitajsko blago. Sejem v Kantonu, ki 
je dvakrat letno po en mesec, j� edina priloi
nost za mnoge, da pridejo na KHajsko brez 
posebnih težav in si na enem pwstoru ogle
dajo vse, kar Kitajska proizvaja in prodaja. 
Med čakanjem so nam postregli s. kosilom. Za 
veliko okroglo mizo nas je sedelo osem in tu
kaj sem prvič jedel s paličicami. V začetku 
sem bil zelo neroden, toda, ker ni bilo na raz
polago drugega pribora, sem se pač mučil z 
njimi in ugotovil, da 1e ni tako težko jesti ; 
njimi, kot sem ,si predstavljal. Prišel je ča$ 
odhoda in šli smo na kitajski vlak in se ,od 
peljali proti KantOIIlu. Več kot dve uri je tn 
jala vožnja po čudovito obdelani pokrajir 
med riževimi polji in nasadi nekakšnega jt 
dilnega rastlinja. Ves čas vožnje ni bilo videt,, 
niti koščka neobdelane zemljetFfed riževimi 
polji so se pasli v,odni bivoli, ob namakalnih 
bazenih pa so bili svinjski hlevdn v njih pra
šiči vseh mogočih barv - od belih do črnih. 
Na obmejni postaji je bilo povsod čutiti vonj 



po prašičih, ker gre iz Kitajske v Hong Kong 
dnevno več vlakov z živlimi prašiči. Letno jih 
izvozijo kar milijon in pol za hongkongške 

klavni�Ves čas vožnje pa nisem opazil ptic 
in m6i]spremljevalec Janez, ki je že star Ki
tajec, mi je pojasnil, da so izračunali na Ki
tajs:kem, da so ptice prevelik luksuz za njih. 
ker pojedo •ogl:'omno po,ljisikih pridelkov. Zato 
so naredili ve1iko k,ampanj,o uničevanja ptic. 
Zbralo se je veliko ljudi in s pa1icami in dru
gimi ropotali delali :takšen trušč, da se ptice 
niso mogle spusti,ti na drevje, omagale so in 
popadale na tla, kjer so jih pobili. Kitajska 
ima velike skrbi, kako prehraniti svoje 920 
milijonsko prebivalstvo, ki vsako leto poraste 
za nadaljnjih 14 milij,onov. že sedaj so dosegli 
zavidanja vreden uspeh, ker pridelajo hrano 
ne le za svoj� prebivalstvo, ampak tudi za iz
voz. Težava pa je v tem, da je visa njihova 

obdelovalna zemlja že desetletja intenzivno 
izkoriščana in kljub umetnim gnojilom vedno 
bolj izčrpana,. Počivati bi morala najmanj dve 
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Kitajska pokrajina 

leti, kar pa si nika1kor ne morejo privoščiti. 

Kitajci proizvajajo in prodajajo: v 13 velikih lepo dodelano iln pa tudi slab plas,tik s tipič
halah so razstavljali prehrambene artikle od nim efektom nezadostnega prvega likanja. 
žitaric do konzerv, kovine, kovilllske izdelke Po ,ogledu raZJStavlj.enega blaga sem bistveno 
ter minerale, razne stroj,e - ladijske motorje, spremenil svoje mnenje o znanju in sposob
generatorje, obdelovalne stroje za kovine, noSJti Kittajcev, katerih življenje in delo zelo 
eJ.ek1I'ične in klimatske naprave, tele.komuni- � ma1o poznamo, saj ne pride veliko vesti preko 
kacije, elektronske aparate in instrumente, JJ njihovih meja. 
teksitilne proiz,.node, ko,t so izdelki iz naravne -q:,.rm, v času mojega bivanja je bilo veliko 
ali umetne svile, tkanine, pleitenine, tiskano prazrmvanje, ko so vsem prebivalcem sporo
in vezeno blago ter tel\lstilno konfekcijo, pla- čili, da bo Mao Ce Tunga nadomestil Kua Huo 
stične izdelke, usnjene čevlje .in galanterijske Feng. P,o cestah in tudi v hotelu ,so bili raz
proizvode, steklenino, porcelan, ure, kolesa , obešeni plakati v kitajščinE z imeni štirih od
šivalne stroje, papirne proizvode, eleMrične sitavljenih člano,v političnega vrha, med ka
aparate za gospodinj,s,tvo, foto in kino kame- terimi je bila tudi Maova vdova čiang Čin. 
re, športne artikle, glasbene ins,trumente, igra- Nilmli ni bila priljubljena med ljudstvom in 
če, umetniške izdelke iz žada, .s1onovine, ka- tudi politično vodstvo jo je le s teža,vio prizna
menja in lesa, kovinske vaze, izdelane v ,teh- lo za prvo damo Kitajske. Kot bivša filmska 
niki lacquer (na lmvinsko vazo v več 1slojih igralka je živela zelo razkošno. Le kada•r je 
nanešen lak premaz v rdeči barvi in potem iz- šla med ljudi, se je oblekla skromno - v enot
dolbeni umetniški motivi) in Cloisonne (na no uniformo vseh moških in žensk - tj. v 
bakreno osnovo Eie iz žice napravi motiv, nato temnos1ive hlače in bluze iz platna, doma, v 
se nanese barvo in vse .skupaj peče in polira bivši cesarski pala;či, pa je imela dvanajsit 

strežnilmv, ekiskluzivno garderobo iz pariških 
modnih salonov, lastno kinodvocrano, kjer so 
samo zanjo predvajali najnovejše ameriške 
filme itd. Nekemu drugemu ,odstaivlj,enemu 
članu so ,očitali, da je bil strasten igralec po
kerja, in če mu je pri igri manjkal partner, 
je poslal ponj vojaško letalo v več ti:soč kilo
mefrov ,oddaljen kraj. Take noviice sporočajo 
v svet predvsem angleški časopisi v Hong 
Kongu. Vsi pa se sitrinjajo, da je bil Kua Huo 
Feng najbolj primeren za naslednika Maa, 
ker je bolj zmeren od 101stalih, da pa zna ob
računati z naspvotniki, pa je dokazal z odsta
vitv,ijo omenjenih štirih političnih oseb. Ki
tajska bo tudi v bodoče zadržala isto politično 
linijo i,n zafrtan razvoj ter navzven vsaj v za
četku ,ne bo opaziti nobenih sprememb. 
Kitajska zelo težko komunicira z ostalim sve
tom, glavni tuji jezik je angleščina. Namera
vali so uvesti namesito stare pisave latinico, 
pa so naleteli na nepremostljive ovire. Imajo 
več kot petdeset različnih jezikov, v 'kaiterih 
se ljudje medsebojno pri g,ov.oru ne razumejo, 
vsi pa berejo staro kitajsko pisavo, le da pre
brano vsak drugače izgovarja. če bi hoteli 
uvesti lahnico, bi se morali najprej odločiti 
za enoten jezik, kar pa je praktičnQ nemogo
če in zato poučujejo še naprej stare kitajske 
pisane znake. Letno se jih učenci nauče kakš
nih šesto, za najenostavnejše branje in pisa
nj•e pa je potrebno znati približno tri tisoč 
znakov, študenti jih morajo obvladati 8-9000, 
učenjaki, ki obvladajo kompletno pisavo, pa 
jih uporabljajo kar štirideset tisoč. 

''K;rfajska je ,tudi za nas, ki :se ba,vimo s prede
lavo svinjskih kož izredno pomembna, saj ima 

ter glazira), umetniške izdelke iz stekla, sla- ?reko 320 vmilij. svinj in tudi �jsikih_ k�ž 
me, ]mrka, bambusa, iz keramike in porcela- ima naJvec _na svetu. V�dno !;>_olJ se ,odpi�aJo 
na, umetniško rezljano pohištvo, svinjske šče- proti zun�Jemu .:sv�t1:1 11: ve_cma partnerJev, 
tine, krzna, usnje, krznene preproge, čaj, ka- ki :sodeluJeJ'.° z nJ1m1, 1�a�o. d1rerotne kontakte 
vo, kaka,o, suho ,sadje, sušeno zelenjavo, ki- s. �ovar1:am1, kamor pos1l)a,J? npr. za konfek
tajske zdravilne rastHne, tobak, cigarete, ete- c1Jo svoJe modne.vkcreator)e m mo?,ele, dobav-

PripeljaH smo se v Kanton, kjer so nas name- 1 · · · d t k t 1 stroJe le redko-
stili v ogromen Tung Fang hoitel, kjer je več rična ·olja, poljedelske stroje, tramtorje, kul- JaJ·� naJmo eri:ieJse · �· s 1 ne_ ' , . 'e tivatorje, rudarslm opremo, kemikalije, rea- k�aJ p_a pr?vdaJ_o sv,oJe_ znanJe. Vse }e 1:1-a�
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tis,oč sob. V njem so visii tuji gostje, razen gente nafto in derivate farmacevtske proizvo- nJeno izbolJsanJu kvalitete oz. povec�nJU 1 : 
Japoncev, ki imajo poseben hotel. Od daleč d 1• ,. k d. . k' . vt --- voza ki je Kttajski nujno portreben, m tukaJ 
se vidi I-J·e stanuJ·eJ·,o Japonci ker J·e na oknih e, a,e s, me 1c.1ns, e in.s rume.�ue, opremo . ' v v v d 1 . .. . 
• 0: '- • • • 

' itd . . . Je mogoce nasa sansa ."!v so e ovanJu z nJ1m1. 
iazob�seno nJ1hovo pernlo. 

,.� (NadaLjevanje prihodn1ic) 
Naš hotel je imel lep vrt, sobe so bile skrom- ( ��sebej sem se zanimal za usnje in usnjene J. G. no opremljene, za hlajenje je skrbel ventilator izdelke ter ugotovil, da smo imeli zmotne poj-
in nad prns,teljo je kot baldahin visela zaščit- me o tem, kaj vse znajo Kitajci narediti. Ve-
na mreža proti komarjem. Sejemska zgradba lilm je izdelkov iz svinjskega USlllja - obUJtev 
je bila takoj čez cesto in vsako jutro s k,o� je iz nubuka, boksa, žoge iz srumpf usnja, iz
račnico, ki zadoni po zvočnikih, ,odprejo vhod- delki iz galainiterijske ,svinjine - naravne ali Za razvedrilo 
na vrata. P,osebno prve dni kupci čakajo na barvane, lmnfekcija iz svinjskega velurja, ki USMILJENJE štartu na koračnico, nakar se zapode v pro- pa še ne dosega evropskega standarda, iz pub
sto-re za prodajo oz. za razgov.ore. Posamezne likacije pa je razvidno, da iz svinjin izdelu
t1rste blaga so zelo �skane in jih zmanjka kma- jejo tudi rokavičacrsko usnje, svinj,ske cepljen
[11 po otvoritvi sejma. Cene so od sejma do ce v raznih izvedbah, gaJanterijsiko usnje za 

šejma višje za približno 15 O/o, vendar pa še pasove, svinjs'1:m podplatno usnje, vegetabil 
-edno interesantne za tuje kupce. Kitajci ,so podlogo, usnje, strojeno s cirkonijem, prešane 
;�l,o soliden trg•o'VISki partner, blago vedno od- bokse, svinjslci lak in šrumpf usnje. Pri s,vi

.J.�varja predloženim vzorcem ali njegovemu njini ne dos,egajo posebne kvaliitete, vendar 
;pts,u, cene so fiksne in poštene, tako da je na- pa to ne velja za izdelke iz jagneče in kozje 
sejmu treba le izbrati ustrezno blag,o, pos1o- nape, ki so odlične kvalitete in konfek

- Je rekel, da se bo UJstrelil, če ga ne uslišim! 
- In kaj si storila ti? 
- življenje sem mu rešila. 
VISOKA EKONOMIČNOST 
»Poslušaj, besedni zaklad ženske baje obsega 

povprečno le petsto besed.« 
»Kakšna ekonomičnost, tako skromna zaloga 
in kakšen promet!« 

vanje je brez rizika. Slaba stran je edino ta, cij,a:, narejena po evropskih modelih, se SKRBNI MOŽ 
da so dobavni roki zelo dolgi, od 6 do 10 me- lahkco postavi v izložbene vitrine najbolj za- - Glej, ženkica, za peitnajst milijonov sem se 
seoev, in da ves tovor prevažajo z njihovimi htevnih evropskih pmdajalcev. Pri govejem zavaroval v tvoje dobro. Lahk,o še kaj storim 
ladjami v evropska prisitanišča. usnju, ki sem ga videl le vgrajenega v čevlje, zate? 
Bil sem zelo presenečen, ko sem videl, kaj vse sem opazil zelo dobro anilinsko zg,o,rnje usnje, - Na tem svetu nič več, Jože ... 
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