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Naš finančni položaj in 
gospodarski dosežki 

V zadnjem času zasledimo precej razprav o likvidnosti odnosno o .neklividnosti v našem gospo
darstvu. 

·< .•.• prej ugotovimo, ka.i je to nelikvidnost? Likvidna je vsaka tista gospodarska organizacija 
ali fizična ·in pravna oseba, 'ki je sposobna v pogodbenem roku plačati svoje denarne obveznosti. 
Te nastanejo zaradi nabave surovin in drugega reprodukcijskega materiala, strojev oz. drugih osnov
nih sredstev. Normalno se poslovna partnerja pogodita za določen plačilni rok. Kot norm alni rok 
plačila smatramo 20 do 30 dni po prejemu blaga ali izstavitvi fakture. Ob nabavi blaga bo redko 
.kateri kupec priznal, da .obveznosti ni sposoben poravnati v 20 ali 30 dneh, kajti v tem primeru je 
vprašanje, če mq bO prd~!!jalec zaupal blago brez garancije. Blago enostavno prevzame, obljubi nor
milini plačilni rok in ko · pride <Ian plačila ni sposoben izpolniti svoje pogodbene obveznosti. če se 
to stalno pojavlja in kupec čedalje bolj leze v dolgove, potem ga lahko proglasimo za nelikvidnega. 
Ker pa je vsak prodajaiec tudi kupec - če hoče prodajati mora najpreje nabaviti surovine in mate
rial - g'a doleti --ista usoda in se pod silo razmer vključi v verigo nelikvidnih gospodarskih organi
zacij. Medsebojna zadol_ženost gospodarskih organizacij v državi _je vedno večja in je v to verigo 
vklj'učtma že takorekoč sleherna gospodarska organizacija. 

Gospodariti v takJšnem položaju pa je težko, 
saj ni~dar ne vemo -kdaj- ibomo dohili sredstva 
na naš ibanJčni mčun iZa <prodano b-lago. Ce tega 
ne ~vemo, ne vemo tudi kdaj bomo 'Sposobni pla
bli naše obvezmosti. 

Dobro gos·podar~ti se pravi doseči zastavljene 
proizvodne in gospodar.ske cilje <S či:m manjšimi 
stroški. 'fi pa so zavisni od tega, kako znamo 
predela.ti n<;iibavljene surovine in <kako obračamo 
ka)Pi-~<,ti. ki nam je za;upan. Ci:m hitreje obračamo 
. kapital, tem višjo stopnjo ekonomičnosti in :ren
tabi<1nosti --lahko dosežemo. ·Pri počasnem obra
~anj-u 1pa nam . ki<JJpitiU ne more dati tistih efek
-tov, ki <_bi jih pričakovali, poleg tega si za pre
doLgo' vezana ,gre.ds'tva natl;'pamo dodatne stroške 
.v oibliki rednih in zamudnih obresti ter sodnih 
;S•troškov 'iiZterjave. · · 

Sodni s-broš.ki Slktupaj s strO:š'ki izvršbe znašajo 
-od znes·ka 'do S :111ilij. starih Idin . 3 %, rpreko S mi
'lijoilov •starih -diin 2-% .o4Jnosno najrveč 4 milijone 
din 'za taksQ ,·()d ~nega . sodnega primera. Takih 
s-troškov se gos-podar>Siki organizaciji, ki je pre
;zado:lžena, lahko na'bene kar ·lep 11:nesek na leto. 
· -Ugotovimo ;pa 1ahko, d;t je ta bolezen že pre
cej stara, saj . jo je ::poskusila ozdraviti naša 
,iZ\IJdnja -g0!'pP.4a.x:ska · reforma in še. ~vaklratna 
umetna .poskusa ,po11avnave :medsebOJnih Olbvez- , 
nos,ti in terjatev. Vise to pa je bilo do)l:aj ne
učinkovi<to 7Jdravilo in tSe klice te bolezni ;razvi-
1ajo še )!:ar naprej. 

Na ~plošilo je ·razširjeno mnenje in tudi mi 
.se temu mnenju ,pridružujemo, da je n!l!stalemu 
položaju .botrovaia ekSipanzija in prehitra rast 
.gosp.odat,st-va v vseh smereh !brez posebnega ;po
!Siuha ža 'tržne za:konittosti. Tržne rzakonitosti go
&podarjenja namreč v tSvojem procesu prizna
,'lajo ~e zakj):n vrednosti kot edino prarvilo, brez 
kak11šnegakdli ad!;ninis~rattivnega vmešavanja. Se
_v~da [pa . .Se ,n,ovi <gospodarski sistemi ne porajajo 
Čel. noč. Z·ato je ' admmistra~ivno Vll11ešavanje na 
poti do ,popolne 'Hberali:zacije g-ospodarstva še 
!lltijno rzle. 

Vsaka gospoda,rska organizacija bi si smela 
zadati le tolikšne naloge, ,kakršnim Ibo z lastni
mi in z iZJposojenimi sredstvi lahko !kos. Pre
tirano investiranje i•n poviševanje proizvodnje 
spravlja gospodarstvo podjetja v :po-ložaj neli
kvidne organizacije z vsemi posledicami. Pri na
se za to del-o zahteva čedalje več s-trokov-nega 
znanja in primernega .posluha, kajti v n asprot
nem primeru se v današnjih pogojih kaj lahko 
zgodi, da se »barka« razbije ob neš le tih čereh . 
črto'Vanju gospodarskih odločitev pa imamo te-

žave rza:radi nes<talbilnosti gospodarstke !Zakono
daje. Vsako leto smo prilče neštetim spremem
bam, ki 1posredno ali neposredno zadenejo 
sleherno gospodaPsko organizacijo. P:rarv Ite 
spremembe ·pa umetnoSit gospodarjenja še po
tencirajo. 

Ka:kšen je naš finančni položaj in kako smo 
se mi znašli v •tem metežu? !;";gleda, da smo med 
zadnjimi, ki so se vkij.učili v ver~go, o ;kateri 
sem že govoril. še 1nekaj mesecev nazaj smo 
lahko tt,dili, da smo bili vedno likv.i-dni, kar smo 
tudi ·dokazovali z red,nim 1pla•čevanjem naših ob
veznosti. Zdaj pa se je tudi 1pri n<;~ts _položaj pre
cej tposlalbšal. Kljub temu, Ida ·smo~;prvo polletje 
za,_l.djučili z zelo -dobrim finančntm uspehom, ze
lo težko izpolnjujemo naše db:verznosti. ·P-rednosti 
naše dosedanje likvi:clnosti smo izkori-ščali na ta 
na6n, da smo si e. rednim •plačev-anjem pridobili 
sloves solidnega podjetja in seveda tudi mate
rial-no koriiSt, .saj smo <Si tpri plačilu ra-čunov lah
ko odtegovali dogovorjeni sconto, to je popust 
za ·.pra;vočasno ipla<čilo ·uakbu.re. -Do konca meseca 
j-ulija s:mo od <takih ·popustov p1~itdobili za 20 mi
lijonov starih din. Sedaj pa je t-udi tega konec 
tom. V takšen položaj so nas •spravili naši kupci. 
in le redko lmtero fakiburo plačamo še s sean
Domači in tuji o-djemalci nam do-igujej.o< 3,5 mi
lij a•Pde st. ciin in 'Saldo iz :meseca v mesec na
ra:šča. 100 d-ni je povJPrečni rok pla.čHa. Lans•ko 
leto i.n •prejšnja leta je znaš•al 60 do 70 dni. K,daj 
se bo polo:žaj ·pOJpravil, je zelo težko napovedati. 

Nadaljevanje na 3. strani 

Lilberal izacij,a .gospodarst-va iZahteva od gos.po
:dars~ih or.ganizacij popolno <SatmO:StojnOStt pri 
poslovnih odl-očitvah. Te odločitve pa so lahko 
,d_obre aJi slabe, strokovne ali nestrokovne. Vsaka 
ilepravHna poteza ima ~ahKo ;daljnosežne posle
dice za .gospodal1sko oogariizacijo kot celoto. 
•Gosplinla1rt'ti« ~e ;Ae ·~ar·eiiostaven pojem , :vendar 

Pred kratkim smo v Ljubljani odprli novo trgovino Krzno (Krzno IUV šmartno). Lokal je 
ves sodobno urejen in nudi kupcem veliko izbil.-o gotovih izdelkov in široke možnosti za 
osebna naročila . O tem, kako teče prodaja v novi t rgovini, pa bomo spregovorili v eni izmed 
prihodnjih številk. Na sliki: pogled v notranjost lokala. 



NAŠ INTERVJU: 

.Samoupravljanje 
Na vprašanja uredništva odgovarjajo ing. Alojz Kržmanc- predsednik uprav~ 
nega odbora Industrije usnja Vrhnika, Stane šventner - predsednik sindikata 
v vrhniških obratih in Rudi Vidic - predsednik sindikata v obratu šmartno. 

Za začetek razgovora bi radi natančen prikaz 
organizacije samoupravnih organov v podjetju. 

šventner: Osnovni organ samoupravljamja je 
delavski srvet, kater(lga sestavljajo ,člani vseh 
o:r;ganizacij ZJdruženega dela, proporcionalno po 
številu članov posamezne organ~aoije zd:r;uže
nega dela. 

Uprav•ni odbor je operativ.ni organ, v karte
rem . n.i,so za1s topane vse Ollgani.zaclj e :zJdruženega 
dela. Po s,t,r:uk,tu'fi pa je ·kvald!tetnejši, saj ga 
sestavljajo najbolj ·kvali6icirani 'kadri iz posa
meznih sektorjev. 

~ot pomo.žni organi delavskega sveta deLu
jejo 1Še sledeče 'komisije: komisija za organiza
cij.o in razvoj (·ta komisija je centraLna za .celo 
podjet~e), 'komi,sija za delovna razmerja in 
nagrajevande - ločeno za obrat Vrhnika Jn 
obrat- šmartno, komis·ija za osnovna sredstva, 
stanowanjska komisija - :ločena za Vrhniko in 
šmantno, di,sci;plinska komisija 1n komisija za 
~obraževanje. 

Kržmanc: Mogoče je zanlimivo tudi, ko1ilko 
članov imajo posamezni org<JJni. Delavsk:i svet 
šteje 31 članov upravni odbor 15 članov, vsaka 
komisija pa po S članov . 

Kako pa ocenjujete delo samoupravnih orga
nov v zadnjem času? 

šventner: če bi ocenjeval dosedanje delova
nje .samoupravljanja kot celoto, ·potem ibi lahko 
trdil, da je bilo dokaj uspešno. živa!hno dejav
nos t je •ČUt•ht<i V veoini 1komisij. 

Na sejah 1JiPravnega odibora so ra:zJprave ži
vahne in vanje posega širši krog članov. Na
sprotno pa je na sej.ah delavskega sveta, kjer 
se ,čuti preozek ·krog razpravljajočih, posebno 
kadar se oib'favna'Vajo za podjetje odločujoča 
v,prašarrja kat so delitev dohodka, ,iJnvestioije, 
obrawnava obračunov za posamezna obdobja 
iPd. ži'Vahnejša pa je raZJprava, .ko je na dnev
nem redu stanovanj:s1ka problematika, deliltev 
posoj~l za gradnjo hiš ·in podobno. 

Kržmanc: .Po mojem mnenju pa je do,sedanje 
delo predvsem nekaterih organov samouprav. 
!janja preskromno oz. ~ploh ne delajo. Tako se 
nekatere kom1s~je niso .doslej 'Še niti enkrat 

Stane šventner in ing. Lojze Kržmanc 

sestale. Delavski svet ima premalo sej, za,to ·Se 
za eno sej-o nabere preveč ma.teriala - seja je 
predolga. 

če bi bi1le določene stvari (problematika) 
pred sejo bolje pr~pravljene, ibi verjetno bi,la 
diskusilja na DS bolj pestra kot je 'sicer. Mis,lim, 
da je napačno, da se z novimi volitvami zame· 
njajo vsi člani določenega organa •Samoup•ra'V
ljanja, kot na prilmer v nekaterih komi,si·jah. 
Novo izvoljeni organ pač mora nositi posledice 
dela stamih članov in vsklajevati delo starih in 
novilh članov organa samoupravljanja. 

Smatram, da de sestava upravnega odbora 
veliko bolj ustrezna kot je rbila v prejšnjih 
upravnih odborih. Ob 'tem da sesta·v,ljajo UO 
v glavnem naJjodgovomejši 'tovariši našeg·a pod
jetja, so dis1kusije na .seja!h dokaj jedrnate, kva
litetne in plodne. 

Vidic: Merrilm, ,da je dosedanje .poslovanje 
samoupravruh orga-nov bilo v 'glavnem zadovo
~j'ivo. Sestava ·članov samoup·ravnih organov je 
z ozirom na starost, spol in delovno meSito 
dokaj ustrezna. 

Zadnje dopolnitve ustave ,dajejo nove možno
sti za razvoj samoupravljanja. Ali menite, da 
smo jih do zdaj v IUV ustrezno izkoristili in 
kako naj bi jih v prihodnje? 

Kržmanc: Gotovo je, .da vseh možnosti, ki 
jih .aaje ustavni amandma XV za razvoj ·samo
uprawljanja v ria.šem podjetju nismo i·zkoristili. 
Organizacije združenega dela v našem podjet'ju 
imajo sicer svoje predstavn1rke razen v DS .in 
VO tudi v komisijah delavSikega sveta, svojega 
011gana 11.~pravljanja QJa sedaj nimajo. Kolikor 
mi je znano, predvideva osnutek novega s·tatuta 
podjetja .formiranje tako1menovanega sveta 
011ganizadje 1lcbmženega dela, ki bo ~mel pl1i
stQjnos•ti ·v smislu določil ustavnega amandmaja 
XV. Upravni odbm pa nalj bi zamenjal poslovni 
odbor, kaoterega maj bi mogoče seSitavljalo manj
še število •Članov, <.la ibi ibiJI. tako bolj aožuren pri 
reševanju vprašanj, ki zahtevajo hitre rešitve. 

šventner: XV. ustavni amandma dopušča 
večjo svobodo pri organizaciji samoupravJjanja 

Rudi Vidic 

v podjetju. Smatram, da 1smo pri mas to i'Ziko
ri:stm z večjim poudarkom na delu komisij. 

Ta amandma pa obvezuje delovne skupnosti, 
da o.I1ganizirajo organ 'upravljanja po ,posamez
nih o11ganizacijah 2ldruženega dela. Tega pa pri 
nas nismo storili predvsem zaTadi določenih 
lokaoijskilh probleinov, 1ki so ·povezani s sa_mo 
organizacijo enot ;združenega dela. 

Smatram, da organizacija samoupravljanja 
ne ltePja bistveniih sprememlb, razen ,formiranja 
organov upravljanja v posameznih ·Organizacijah 
zd'fuženega deta. 

Vidic: Upoštevajoč XV. USitaJVni amandma de 
delav·s'ki svet razveljavil nekatere določbe sta
tuta in sprejel sv mezi .s tem .nove začasne 
sklepe. Med nj,j;mi je najpomembnejši :ta, da je 
upravni odibor precej spremenjen po obliki i·h 
funkciji in da traja njegova mandatna doba dve 
leti. 

Spreminljanje celotne notranje zakonodaje tie 
otežkočeno, ker nekateri zveZiru zakoni in pred
pisi kljub .razglasi,tv·i XV. ustaJVnega amandmaja 
še vedno veljajo, niso pa vsklajeni z določbami 
tega amandmaja in 1tako zadržujejo njegovo 
uveljaviltev. 

Brez dvoma 'terjajo sedanje potrebe nadaldnji 
razvoj samoupra·vljanja v podjetju. Sedanja 
stopnja ekonomskega ,razvoja !POdjetja zahteva 
tudi sposobne upravljalce če hočemo, da bo 
uspešnost dela ·samoupravnih or:ganov zagotov
ljena. Zato moramo načrtno skrbeti za samo· 
upraJVno izobraževanje in vzgojo. 

Kaj pa menijo zaposleni v obratu šmartno o 
organizaciji samoupravljanja? 

Kržmanc: Odgovor na 1to ibo lažje dal 'sogo
vornilk irz •tega obrarta. Kolikor vem, bistvenih 
pripomb na organi.zaci•jo .samoupravljanja ni. 
Vsaj člani .Q.elavskega sveta oz. upravnega odiibo
ra dos'lej niso imeli prjpomlb na to 1temo. Enako 
lahko za:ključimo iz članka »Šmants•ko :vpraša
nje«, ki je bilo objavljeno v <DELU 16. av·gu
sta letos. 

Vidic: Menim, da ve6na zaposlenih v obratu 
šmartno smat·ra onganizacijo ·Samoupravljanja 
v IUV primerno sedandi stopnji razvoja samo· 
upravljanja, kot tudi stopnji razvoja podjetja. 

šventner: Iz ra2lgOVOJ:10V z nekaterimi člani 
obrata šmantno •bi lahko .sklepal, da so zapo
sleni v ·tem obraJt:u mdovo!jni s 1ta1ko organiza-
~~ . 

Za konec še: kaj menite o medsebojnih od
nosih v našem kolektivu? 

· Nadaljevanje oa 6. atrani 



Ekonomske izgube zaradi nezgod pri delu PREDVSEM PAZI NA 

V svetu posvečajo veliko pozornost izračunavanju ekonomskih izgub 
zaradi nezgod pri delu. Pri nas se na ·žalost zaenkrat s tem ukvarjajo le 
večje delovne organizacije z večjimi potencialnimi nevarnostmi za poškodbe 
(n. pr. železarne). Vsekakor je potrebno tudi v naši delovni organizaciji 
s tem začeti. Evidentiranje in izračunavanje takšnih izgub bi morala izva
jati finančno analitska služba v sodelovanju s službo za varstvo pri delu. 

Poznavanje ekonomskih izgub, škode in stroškov v zvezi s poškodbami 
pri delu je lahko močan motiv za ustvarjanje boljših delovnih pogojev. 

Namen članka je, da razsvetli nekaj problemov glede tega. 

Motivacija (.spodbuda) je važen 
faMor pPi upravljanju in kontroli 
aktivnosti ljudi. Dela/Vec bo delal 
produkitirvnej.še in bo pri delu bolj 
pazil na kvaliteto in varnost, če bo 
spodbujen s rtem, da Ibo za tak!šno 
delo prejel tudi večji osebni doho
dek. 

Metode iJD rsredstva za motivi'I'anje 
vseh, ki sodelujejo rpPi pmizvodnem 
procesu za va11stvo pri delu so šte
vi:lne (1111pr. rvzgoja in izobraževanje, 
propaganda in ·d'I'ugo). Izhor metod 
mora hilti prvenstveno prilagojen .ti
stim, 1katerim so motirvi namenjeni. 
To je za delavce, mojstre, vodilno 
osebje, oPgane upravljanja itd. Naj
važnej.ša je v;sekakor motivacija 
vodiJnega osebja za va11stvo pri delu. 

Vodilni delwci morajo doumeti, 
d~ ~si uk!rep.i v zrvezi z varstvom 
pri delu pov:ečujejo učilnkovitost 
(rproduk!tiv;nost, ekonomičnost, ren
talbilnost) proizvodnje. 

Za dosego tega pa · je nujno imeti 
stalen interes za varstvo pri delu 
in za aktirvno sodelovanje pri izvaja
nju ukrepov za vwstvo pri delu kot 
sestavni del n}ilhovega dela. 

rPoznavanje ekonomskih iz,gub za
radi nezgod •in poškodb Pri delu 
lahko znatno rprip'omore ustvariti 
i·nteres delaV1cev in vodilnega osebja 
za va:rs tvo rpri rdel u. 

Stroške, ki nao.tajajo v zvezi z 
nezgodami pri de1u delimo na >>di
rektne« in »indirretktne«. 

K .direktnim stroš'kom priJMeva
mo: 

Izgube delo~nega časa zaradi od
sortnosti z dela. 

Izgube dela sodelaJVcev poškodo
vanca, .kateri so prenehali delati 
zaradi tega, ker so poškodovancu 
nudil i prvo pomoč, razpravljali o 
nezgodi, zaradi raZJburjenja niso 
mog~Jii normalno nadaljevati dela iJD 
ker so morali čakati, da je nekdo 
drug preVIzel delovno mesto poško• 
dova.nca. 

Nada:lje izg.u!be dela nadrejene 
osebe in drugih 011ganov zaradi: nu
denja prve pomoči p·oštlwdovarncu; 
urejevanja delovnega mesta in po
nOVIne o11ganizacije dela; .podučeva
nje novega delavca in ra:ziskave in 
anaJoize nezgode pri delu. 

Potem ·še izgube delorvnega časa 
zdrav;stvenega osebja {če to ne gre 
na ibreme sociaJ,nega ·tzavamrvanj a); 
stroški zaradi okvar ·strojev, orodja 
in drugega materiala; izgube zaradi 
prekinitve ,proizvodnje; stroški kot 
pomoč poš'kodovancu ali njegovi 
družiini; rstroški za:radi neizkoriš·če
nos1ti strojev, ki zaradi nezgode niso 
v pogonu in del režijskih stroškov, 
ki bremene de1orvno mesto poškodo
vanca. 

Indi•rekJtrri .stroški zajemajo v 
glavnem strorš,ke zavarova:nja in 
stroške :zJdravljenja (v Jugoslaviji se 
določajo ti stroški talro, da se di
rektni · pomnožijo z 2, v ZDA pa 
n·a primer s 4 ali celo 7). 
· Za ilus•tracijo resnosti poškodb 
pri delu navajamo nekaj statisti•č-

Vsaki 16. delavec se poškoduje 
pr i delu! 

Na 100 delavcev rse dogodi šest 
ne:ogod rs rpoškodbami! 

P·reko SOO delavcev se letno smrt. 
no poškoduje pri de1u! 
PoV1prečno vrsak delavec irzgubi 1 

delovni dan za['aJdi poškodbe ;pri 
delu! 

Letne izgube znašajo cca 600 mi
lij. S din zaradi neZJgod pri delu! 

·Vsako leto imamo preko 5.000 po
žarov v rpodjetjih. 

Lal\ usnje 
V letošnji jeseni postaja visoko 

modni artikel v oblačilni in obutve
ni modi lak usnje. To je posebna 
izvedba lak usnja tako imenovani 
»knauč« ali po slovensko »mečkani« 
lak. 

Povpraševanje po tem izdelku iz
redno hitro narašča. Strokovnjaki iz 
obutvene in oblačilne industrije me
nijo, da bo povpraševanje po tem 
usnju doseglo vrhunec letošnjo jesen 
in delno še letošnjo zimo. Tudi v 
prihodnjem letu bo odvzem še velik 
in bo v tem času mogoče prodati 
ogromne količine mečkanega lak 
usnja v vseh mogočih izvedbah. 

S pojavom mečkanega lak usnja 
so se odprle možnosti izdelave in 
prodaje svinjskega laka, ki že po 
naravi nima tako gladke in mirne 
površine kot goveji ali telečji lak. 

Prvi kontakti z našimi inozemski
mi. kupci, ki smo jim pokazali svinj
ski lak so kazali, da ni posebnega 
zanimanja za tak izdelek . Kasneje 
se je zanimanje za svinjski mečkani 
lak povečalo, močno narastlo in še 
vedno raste. 

Zaradi tako velikega zanimanja 
naših odjemalcev za svinjski meč
kani lak in pa tudi zaradi tega, ker 
predelujemo sedaj tudi goveje kože 
(šmartno), pri katerih je lak artikel, 
ki je redno v določenih količinah 

nih podatkov za SFRJ: Začetek urejanja lakirnice 

Primerj ajoč stati,stične podabke 
za SFRJ rz našimi ugotavljamo, da 
imamo ·pri nas v podjertju precej 
bolj-še rezultate, kar rpa :nas ne sme 
zavajati, da smo že doov.olj Morili za 
zmanj~šanje nezgod pri delu in 
zlbolj!šanje de1ovnih pogojev. 

Ocenjevanje izgub zaradi poškodb 
pri delu bi moralo predstavljati naj
močnejše orožje vsakogar, ki dela 
na področju varstva pri delu. Ne
pomavanje izgub zaradi poškodb 
pri delu lahko pomeni nezainteresi
ranost vodečega osebja in organov 
upravljanja za reševanje problemov 
varstva pri ,delu še posebno pa ta
krat, kadar je potrebno odobriti d o
določena finančna sredstva za pre
ventivo nezgod pri delu in obolenj, 
ki nastajajo ,v zvezi z delom. Takšen 
odpor pa je mogoče ublažiti le, če 
vsak v delovni organizaciji poma 

interesanten, smo se tudi mi odlo
čili, da postavimo svojo lakirnico. 
Lakirnica bo stala na Vrhniki. V 
prvem obdobju, ko bo delala prven
stveno svinjski lak, bo zmogljivost 
manjša. Kasneje nameravamo po
večati zmogljivost lakirnice, da bi 
lahko delali tudi goveji lak. Pri pro
izvodnji govejega usnja je lakirnica 
interesantna zaradi tega, ker se 
lahko popravi (v določenih mejah 
in pod določenimi pogoji) rentabil
nost predelave govejih kož. 

NEVARNOSTi 

stanje varstva pri delu in vse po
sledice, ki so rezultat nezgod pri 
delu. 

ing. Peter PETKOVšEK 

V zgradbi, kjer so sedaj garaže, 
je bilo na razpolago še nekaj pro· 
stora, ki ga bomo uporabli za po
stavitev lakirnice. 

Objekt je tudi zaradi svoje loka
cije primeren za preureditev v la
bomo kmalu lahko naredili prve 
kirnico, obenem pa omogoča po po
trebi tudi povečanje. Prostore smo 
začeli že preurejati in upamo, da 
metre svinjskega in govejega lak 
usnja. 

ing. Branko STERGAR 

Na š finančni položaj 
Nadaljevanje s l. strani 

Upravni odbor podjetja je o tem 
problemu že večkrat razpravljal in 
sprejel sklep, da bomo pri izterjavi 
bolj dosledni. 

Posiedice takega stanja se od
ra:žajo tudi v zadnjem .sklepu uprav
nega odbora glede rekons,t•rukcije 
usnja:rne šmar.tno. ·Po investicij
skem programu .smo za rekonwruk
cijo usnjarne predvideli 'lleikaj pre
ko 800 milijonov 1st. din za osnovna 
sredstva. Od 'teg.a imamo 620 mili
jonov pokritih s k:rediti, razlfko pa 
smo ta.krat ZCI!gotovili iz lastniih 
s•redstev. Po temeljitem študiju 
tehnologije in na osnovi ponovnega 
predračuna potrebnih investicij smo 
ugotorvili, da je za ['ekonstrukcijo 
usnjarne šmartno pri 15 do 20 ton. 

skem namokiu d:n=o potrebnih 
1,2 m ilija11de investicij . Toliko de
nari•a ta čas nimamo, ker je poleg 
sredstev rza investicije tl'eiba raou
nati še na ;potrebna Olhratna sred
stva. Za namdk 1 tone surovih kož 
na dan rabimo v usnjarni cca 160 
mi.Jijonov obrnllni'h sredstev, ·ki so 
vezana v surovini, rpomožnih mate
rialih, nedovrišeni rproizvodnji, go
tovih izdelkih in 1kupcih. Priibližno 
toliko ohratnih sredstev rabimo tu
di za namok 1 tone svinjskih korž 
na Vrhniki. 

Na os•novi ugotovUenega stanja 
je uprav:ni od!bor sklenil, da rekon
strukcij o us nj arne v šmartnem ra·z
tegnemo na daljše ·oibdobje in da 
letos invesotiramo le toliko, ilwlikOT 
imamo zagotovljenih sredstev. S 
tem bi omogočili 8 iton namoka go
vejih kož na dan v ilimskih mese
dh. V poletnih mesedh, ko ni port:re. 
be po pa-ri za ogrevanje prosrtoro'V, 
pa bi ib il namok la!hko do '12 ton na 
dan. RentC~Jbilnost naložbe s rtem ne
koliko odstopa od rpredrvidene. Ker 
pa dodatna kapaciteta zahteva več 
kot smo mi trenurtno SJPOsobni pre
nesti, ·se moramo .sprijazniti s tem 
položajem in kasneje dokončati to 
rekonstrukcijo. 

V •takšnem položaju se nas ni
~akor rne sme lotevati nel1Voza in 
nera2lpoloženje, •kajti to lahlko le še 
oosla:bša položaj. Naša skrb glede 
krvalitete izdelkov rmom ibiti •Še večja 
kot doslej, kajti le z rdobl'o kvali
teto blC~Jga .in il rednim izpolnjeva
njem rokov ibomo imeli odločilne 
a·rgumente v na-šuh vokah. Kupcilbo
do prav gotovo rprvenstrveno izpol
njeval.i svo~e o~:JVe;<:·nos.ti do d0ibavi
teljev, ki jim dajejo kvaJiotetno 
blago. Milan Palatinus 



COCTAIL AKTUA~NOSTI, 
NOVITET, RAZMISLJANJ 

IN ••• DILEM 
(Nadaljevanje iz 3. številke) 
V usnjarsko predelovalni panogi, 

to je panogi 125, je zaposlenih blizu 
39.000 delavcev. Predelava surovih 
kož v usnje daje kruh okrog 13.000 
delavcem, dočim zaposlujejo čevljar
ske tovarne 23.000 delavcev, na ga
lanterijsko predelavo pa odpade pri
bližno 3.500 zaposlenih. Delež naše
ga podjetja pri absorbiranju delov
ne sile je pri nekaj nacl 1.000 zapo
slenih cca 2,5 %. 
Količinska proizvodnja predela

valcev surovih kož, gledano na na
mak oz. potrošeno surovino znaša 
v letih od 1966-1968 od 61.000 do 
69.000 ton govejih kož (pri tem je 
vključena vsa surovina, razen kož 
drobnice in svinjskih kož), okrog 
9.000 ton drobnice in pa od 9.400 do 
10.700 ton svinjskih kož. Pri namoku 
svinjskih surovih kož je naše pod
jetje udeleženo v teh treh letih ob 
svojem namoku od 5.500 elo 7.000 
ton, kar je skoraj 2/3 vse potrošene 
doma in z uvozom nabavljene suro
vine. Za letošnje leto lahko računa
mo, da se bo namok svinjskih kož 
v Jugoslaviji prav zaradi Vrhnike še 
močho dvignil. Ce me občutek ne 
vara, bo brez upoštevanja predelave 
polfabrikata -oz. krom strojene suro
vine namok znašal blizu 12.000 ton, 
pri čemer pa odpade 2/3 kot že re
čeno na naše podjetje. 

Poglejmo še proizvodnjo finalnih 
izdelkov usnjarn, izraženo s tonami 
pri podplatnem in s m2 pri gornjem 
usnju. Proizvodnja podplatnega 
usnja se :je znižala od 9.426 ton v 
1967. letu na le 6.110 ton v 1968. letu. 
temu Zil)anjšanju botrujemo tudi 
mi oz. oivša Smarska usnjarna. 
Proizvodnja govejega usnja, vključ
no s podlago, cepljenci in ostalim 
je znašala v zadnjih dveh letih 
okrog 9,5 milij. m'. Drobničarji so 
v zadnjih dveh letih naredili od 3,2 
do 3,57 milij. m', dočim smo svinjar
ji dvign,ili našo proizvodnjo v teh 
2 letih .za 17% tin se od 1,635 milij. 
m' povzpeli na 1,914 milij. m2• Ni 
treba pqsebej poudarjati, da je de
lež Vrhnike pri tej proizvodnji v m2 
enak onemu, ki sem ga omenil pri 
namoku. Mimogrede za primerjavo 
še podatek, ela bomo v letošnjem 
letu mi na Vrhniki sami zabeležili 
rekordno proiozvodnjo 1,5 milij. m' in 
da bo zaradi tega prvič v zgodovini 

proiozvoclnja svinjskega usnja prebi
la magično mejo 2 milij. m'. 

Naj navedem še podatek o koli
činski proizvodnji čevljarskih to
\,arn. V zadnjih treh letih smo izde
lali od 34-36 milijonov parov čev
ljev. Ce k temu prištejemo še okrog 
2 milijona pri obrtnikih izdelane 
raznovrstne obutve, potem znaša 
povprečna potrošnja obutve v Jugo
slaviji v .zadnjih letih od 2,1 do '2,3 
para po prebivalcu. Na prvi pogled 
bi bil lo že rezultat evropskega 
standarda, če ne bi upoš tevali v tem 
closežku skoraj polovicne vloge to
liko priljubljenih in jugoslovanske
mu nižjemu standardu kroj enih gu
mijastih >>Opanaka« in pa drugačne 
gumijaste in PVC obut\·e. Bolje s i
tuirani in bolje vzgojeni evropski 
potrošnik, da ameriškega raje ne 
omenjam , troši le tno od J ,7 do 2.5 
para usnjene obutve. Jugoslovani pa 
smo v letu 1966 in 1967 prilezli na 
1,20 para usnjene obutve na prebi
valca na leto. No, če se spomnim 
)Jodatka iz leta 1955, ko se m kot 
mlad diplomant zbiral podatke o 
potrošnji obutve v takratnih razme
rah, se je situacija močno obrnila in 
to v pozitivno smer. Takrat je nam
reč bil »povprečen« Jugoslovan obut 
le na eno nogo, kajti proizvedli smo 
le 0,54 para na prebivalca. Mislim, 
ela ni treba spominjati na dejstvo, 
da takrat nismo smeli in m ogli u va
žati tako kot danes, ko se za težko 
prislužene dolarje ne tako poredko
ma uvaža celo pasje bombice in bla
goslovljeno vodo. 

No, pa se vprašajmo, kaj pomeni 
ta naša -usnjarska in usnjarsko pre
delovalna aktivnost. V sklopu na
šeg<t nacionalnega gospodarstva nas 
nihče ne ·gleda kot pomembno go
spodarsko vejo, pač pa le kot nujno 
zlo. Vendar Jugoslovane je pač tre
ba obuti. Ker pa je naša veja v pri
merjavi z ostalimi panogami majh
na, jo je toliko teže opa-ziti. Pa tudi 
sicer se naši kolektivi še vse preveč 
zanašajo na stare zlate čase, ko so 
v dobi direkcij mislili mesto njih 
pametnejši strici zveznega ali pa re
publiškega kalibra. Takrat se je ob 
objokovanju hudih časov usnjarska 
proizvodnja sicer navidezno krepila, 
vendar bolj v ekstenzivno smer kot 
pa v .intenzivno, to je mehanizacijo 
in moclerni.zacijo obratov. Zato ni 

Pričetek rekonstrukcijskih del mokrih izdelkov usnjarne Vrhnika 

nič ·čudnega, če nas je v Jugoslaviji 
sedaj za brutto produkt (navajam 
ga za leto 1968) 237 milijard SD cel 
ciganski tabor, ki često, čeprav lačen 
in shiran nima kaj dati v svoj sicer 
velik lonec. Vrednostno gledano od
pade na tovarne čevljev skoraj polo
vica vse panoge 125 oz. nekaj male·· 
ga nad polovico, če k temu prišteje
mo še galanterijsko predelavo. Pre
delava svinjskih kož vrednostno 
predstavlja nekaj več kot dvajseti 
ele l ali točneje 5,3% (12,5 milijarde 
SO za prejšnje leto). Seveda je to 
večji elel vrednost proizvodnje vrh
niške usnjarne. 

Pa se sedaj vprašajmo, koliko pa 
v zadnjem času sploh zaslužimo? 
zal je zaslužek manjši kot pa je 
na š jok in naše solze. V lanskem 
le tu je od 237,5 milijard ostalo ko
lektivom za poslovni sklad in ostale 
s klade le okrog 10 milijard. Ce po- . 
vem, da je ocl vsega tega denarja 
večji elel pobrala čevljarska proiz
vodnja, potem predelovalci surovih 
kož, to je usnjarji, razen redkih 
izjem res niso imeli kaj prid.:>. deliti. 
Nasprotno - precej usnjarskih to-

stva je 48 %, samo za opremo pa 
50%! Te številke brez globljih ana
liz ni tako enostavno komentirati, 
vendat· velja tako za nas kot ostale 
usnjarje, da smo precejšnji reveži 
na tem področju. Nekaterim je, kot 
bi jaz dejal, Dedek .mraz nosil leta 
nazaj lepe hišice irt igračke, pa se 
kljub vsemu niso uspeli znaj ti na 
tem usnjarskem igrišču . Bile pa so 
tudi izjeme kot to npr. mi, ki smo 
ob ugotovitvi, da daril ne bo, plju
nili v roke in si služili kak dinar 
več, da bi si kasneje lahko tudi sa
mi kupili "kako igračka . tal tuP.i 
nam zaslužek ne dopušča, da bi 
lahko v relativno kratkem obdobju 
tispeli tudi na papirju demantirati, 
kako zastareli smo. Pri tem seveda 
ne mislim tako dobesedno, saj ne 
gre toliko za prestiž kot za krepitev 
naše konkurenčne sposobnosti in 
nadaljnje možnosti za obstoj na 
tuj.i h tržiščih. 

Koliko pa jugoslovanski usnjarji 
oz. panoga 125 izvaža? 

V 1967. letu je na izvoz odpadlo 
nekaj manj kot 86 milijard, od tega 
žal le slaba ·četrtina'"'odnosno 21 mi-

.•;. 

Modernizacija seveda zahteva precejšnja sredstva . . Glede na naše možnosti 
smo pred kratkim naročili za obe naši usnjarni dva elektronska merilna 
stroja francoske tovarne »Metram<<. 

varn se je znašlo v izgubi in le še 
vedno •pričujoča stričev-ska roka 
zveznega, republiškega ali. občinske
ga blagoslovljenega sveta jih je re
šila sodnega dne. Poleg tega so ne
katerim potapljajočim ali do kraja 
potopljenim ·priskočili na pomoč 
močnejši, vendar je teh slučajev i.z 
leta v leto sumljivo malo. Krmarji 
namreč svoj brod zelo težkeg<>. srca 
zapuščajo, če Je čutijo še kje .kak 
ugoden vetrič , kateremu bi nastavili 
svoja jadra. 

Kakšen je delež našega podjetja 
v tej beri panoge 125? Spadamo v 
par izbrancev, o katerih govore dru
gi z največjim strahom in spoštova
njem. Jaz ga namenoma na tem 
mestu ne bom navajal. Ne zaradi 
sramu, ela je premajhen, tudi ne za
radi tega, ker bi bil skrivnost, pač 
pa zaradi dejstva, da bodo pogoji 
za doseganje istega. procenta dobič
ka v združenem podjetju ob dedišči
ni šmartna izredno težki. Denarja 
za kirurško - rekonstrukcijske po
sege pa nam bo tako za vrhniško 
kot šmarsko dvorišče več · kot manj" 
kalo. , 

Morda nas bo osupnilo dejstvo, 
da snuo na papirju skoraj najbolj 
spi.1fana usnjarna. Po staniti z 31. 12. 
1968. izkazujemo pPi gradbenih ob
jektih res le 59 %-no iztrošenost, 
~ato pa nas papirnati podatek vsaj 
pri delovnih pripravah kar škartira 
iz teh naših usnjarskih borbenih 
vrst. Strojne naprave imamo odpi
sane kar na 26 o/o njihove, na papir
ju zapisane sposobnosti, pri osnov
nih sredstvih skupno pa na 39 %. 
Povprečen procent sposobnosti za 
panogo kot celoto za osnovna sred-

lijard na zahodna tržišča. v_ letu 
1968 se je izvoz poveča'! na 89 mili
jard in tudi izvoz n<J. konvertibilno 
področje se je dvignil n1;1: 29,7 mili· 
jarde oclnosno na eno tretjino. No, 
·in. če je kje v t<rm prostoru deiež 
predelave svinjskih kož zn~ten, po
tem je vsekakor •prav pri izvozu na 
konvertibilno področje. Predelava 
svinjskih kož je izvozila skoraj to· 
liko kot vsi ostali usnjarji skupaj. 
Po podatku za ieto 1967 je znašal 
procent udeležbe te proizvodnje pri 
izvozu na konvertibilna področja 
11,5 %, v 1968 .. letu pa kar 16 %. Ce 
k tej ugotovitvi pripišemo še poda
tek, da smo v zadnjih letih (od 1966 
do 1968) mi Vrhničani izvozili 76 %, 
79 % in 72 % od vsega izvoza svinj
skega usnja, potem je mlš delež res 

· opazen. V preteklem letu je vrhni· 
ški izvoz predstavljal dobro deveti
no vsega jugoslovanskega usnjarske
ga in usnjarsko predelovalnega iz
voza na konvertibilno področje. 
11 5 %-ni delež pa ni za nas več po· 
l"it,ična. ali prop<tgandna kategorija, 
pač pa ekonomska nuja. Svinjskega 
usnja na domačem trgu pač ne mo
remo · v celoti •plasirati. Ker pa ho
čemo biti več.H·, močne:iši- in s tem 
tudi bolj cen:ieni in ne nazadn.ie 
tudi cenejši, se bomo vedno z~rova 
in · boli ·poskušali vsidrati izven me· 
ja naše domovine. ~pajmo, d~ bo 
rezultat, da je bil vec kot vsaki de
veti izvoženi dolar spočet na Vrh
niki, v· letošh:jem letu 0b prekora
·čeniu lanskoletne magične meje 3 
milijone dolarjev (računamo na 3,5 
milijona dolarjev) še presežen. 

(<Nadal.fevanje sle~tl) 
big. Franc Mihelič 



MLADINA V 
INDUSTRIJI USNJA 

na de'lovna mes:ta. In kar je še več
ji aJbsurd, da !POStavlja >pogoje za 
ceno ·svojih »Uslug<<. želim, da bi ta 
d:obronamema :kritika našla ·plodna 
tla pri naših tovariših pripravnikith, 
ker le na ta riačjn - :da bodo delav
IJlejši in bodj '21nanja ·željni - Jahko 
!i)ričakujejo bolj<ši kos kruha za ju. 
tri<šnji dan. ln kar je izredno po
membno - da bodo imeli primerno 
in prepotrebno avtoriteto pri osta
lih članih kcolektiva, ki ad njih več 
pričakujejo. VRHNIKA ·(Dobronamerna osebno 

razmišljanje) 

Zelo pogosto beremo v dnevnem časopisju in poslušamo druge vire infor
macij o življenju in delit današnje mladine, o njihovih problemih in 
hotenjih. Tudi družbeno politične organizacije v zadnjem času veliko raz
pravljajo o mladini z namenom, da tudi na tem področju dosežejo uspeš
nejši rezultat. Vsa prizadevanja in hotenja ·starejših generacij pa bodo 
lahko uspešna le s tesnim sodelovanjem in idejno enotnimi koncepti vseh 
odgovornih družbenih činiteljev, še posebej tistih, ki jim je dana odgo· 
vorna naloga - vzgoja in izobraževanje 

V sklop :vseh problemov, iki jih 
imajo v današnjem času miladi, spa
da tudi številčno močno aktiv ZM 
v Industriji usnja Vrhnika. že sa
ma analiza številčnih pokazateljev 
(upoštevani sq samo obrati na, Vrh
niki) nam >pove, da je naš kolektirv 
so•azmerno mlad. Od skupnega šte. 
vila zaposlenih - 679 delavj::ev, jih 
je 178 mlajših kot 25 let (105 mla
dincev in 73 mladi nik), kar rznaša 
26.2 % zapoSilenih. 

Temu .pa ne ustreza dovolj sesta
va >samoupravnih organov v podjet
ju. V vseh organih, ki šteje 101 
samoopravljalca, ni miti enega mla
dim:a. (l:Jrpoštevani >so DS, UO in ko. 
mirsije DS). Osm.ovuo mačelo pri 
imenovanju kandidatov za samo
upravne organe je - - kandidirajo 
naj ti,sti delavci, >ki so •s .svojim de
lom dokazal-i sposobnost in priprav_ 
ljenost za aktivno sodelovanje v sa
moupravnih organih. Sprašujem se, 
kje so vzroki za •to, če že govorimo 
in največkrat tudi z dejstvi dokazu
jemo, da je mladilna vmašem kolekti
vu premalo za~ntei·esirana za aktiv
no reševanje -probllemov kolektiva. 
Verjetno obstojajo ·globlji vzroki za 
to , vz,rolki o katerih neradi razmiš
ljamo, vzroki, ki niso pogojeni le v 
na:Si . mla:di generaciji. 

Premalo realno je o tem razmiš
ljanje ·s tarejših tovarišev, rki pogo
sto povdarjajo samo idea:le genera
cije, ki se je morala bori•ti IZ orož
jem v rokah za ceno SVIOjih življenj, 
za 'l~pši jutri•šnji dan. Vsekakor je 
prav in nika'kor ne smemo dopu
stiti, da ugasne svetel li'k revoluci
je, toda nikakor ne moremo poza
biti tega, da .žhri današnja mladina 
v povsem drugačnem okolju. V oko
:lju, v katerem s matra•mo, da je ve
liko ,,zmaterializiranih idea]i.stov«. 
In v manjšini •taJkšnih lj<udi naša 
mladina zelo rada izbira svoje no
re. 

Pravilno ibi bilo, da o svojih pro
blemih in hotenjih v našem kolek
tivu pi•šejo mladi .sami. Nerazvese
ljLva pa je ugovitev, da niti za ta 
sestavek po dolgem prizadevanju ni_ 
sem uspel dobiti od vodstva mla
dinske organi,zacije >najosno<vnejših 
podatkov, ki bi mi koristi.li za re
alnej.šo oceno življenja in dela naše 
mladine. 

ZanimLvo bi bilo slišati od mladih, 
kaj so uspeli storiti v času, ko jim 
je podjetje lepo uredilo mladinski 
klub v Cankarjevem domu i:n kakš
ne načrte imajo za bodoče .delo. Kri_ 
vično bi bilo ocenjevati, da niso do
segli določenega nacr>redlka, kljub te. 
mu, da o svojem delu neradi govo" 
re in še manj pišejo. Mislim pa, da 

ne bom krivičen, če ugotavljam, da 
ta klub služi ,peščici mladincev, ki 
so nastanjeni v •sams>kem domu ali 
pa v najbliržji okolici. To je delo
ma .povsem ra21umljivo, ker vemo, 
da se večina mladi•ncev vozi na Vrh. 
niko iz odd<djenejših okoli.ških kra. 
jev. Smatram pa, da to ne more bi
ti opravičilo, če bi aktiv imel priza
devmeJše ;vodstvo, ki bi bilo spo
sobno voditi ·delo v klubu bolj na
črtno in organizirano. Ta ugo.tO!Vi
tev velja tudi za občinsko vo:dstvo 
ZM, ki bi moralo imeti več aktivne
:ga shka - .s ·števi•lčno največjo or.ga
nizacijo ZM v občini. 

Naš 
portret 

Kako ste preživljali svojo mla
dost? 

V družbni smo bili 4 ot-r.oci in 
.oče je sam tež.ko zas.Iužhl, tako 
Ida osmo IŽe v začetku ži<vljenja 
o b6uti ti vso grenkobo revščine. 
Le s težavo srno se !Prebijali 
·1nsak mesec in v veliko olaj'šanje 
na:rn je ·bilo, •ko smo se otroci 
lahko zaposlili. Prav zaradi tega 
mislim, da imam vse življenje ne
kak odnos in spoštovanje do dela 
in zaslužka. 

Kako ste zadovoljni s svojim 
delom v tovarni? 

S samim delom -sem v tovarni 
zado;voljna, ·prav 1tako tudi z 
osebnim dohodlkorn. 

V novem •pravilniku sem pre
·šJa v vi•šjo <grupo, saj često za
me.njujem skladišočnika. Lahko 
.pa .rečem, da je dela v s.kladi.šču 
vedno dovolj, posebno še ob 
;koncu meseca. Takrat delamo 

subjektivne težave, ki spremljajo 
današnje delo mladih v koiektiiVu 

Ne glede ·na vse objektivne in 
1IUV pa smatram, da b!i morala m'la
dina tudi sama pokazati več priza
devnosti in več samoiniciative za 
svoje delo. !·skati vzroke samo iz
ven se'be prav gotov:o ne more ro
ri:cliti <večjih sadov kot do sedaJj. 

Na tem mestu :naj omenim še ugo_ 
tovitev, ki ne izhaja le od posamez
nika, ampak več ali mamj iz celega 
f:o.Jek tiva. Nekateri mladi so se 
premalo >zainteresi·rani tudi za 
opravljanje .dela na svojem d'elov
nern mestu, tpremalo discilplinirani 
in kar je še očitneje - ni•inajo pra
vilnega odnosa do .svojih nadrejenih 
in do starejš-ih .sodelavcev. Ta ugo
tovitev ;velja na žalost predvsem za 
našo mlajšo inteligenco, ki prihaja 
iz srednjih šol, meneč, da ji je šola 
dala vse znanje in da jo mora p:od
jetje taikoj ra<Zporediti na odgav'or-

Ce resnično želimo, da ibo de:Io 
mladinske organi·zacije :v bodoče 
uspešnejše 'kat ie ibi'lo do sedaj, rno
•ramo prvenstveno storiti tllaslecLnje: 

Vodstvo podjetja in organi uprav
ljanja ter druŽibeno politične onga
ni:zacije morajo nuditi mladini več
j:o pomoč, >ki >naj ISe ne odraža ~a
mo v materialnem smislu. pač pa 
prvenst~eno v mentorskem delu in 
v sistematičmi organizaciji vzgojno 
izobraževalnega .dela. Te oblike bo
do <prav gotovo uspešne in privlačne 
zlasti za tiste mladince, ki prihaja
jo na delovna mesta rpo nedokonča
ni ali .dokončani osemletki in da
nes pravzaprav ne vidijo določene 
per;spektive ·za napredovanje v na
šem kolektivu. 

Merilo za štipendiranje naj ne bo 
ie odličen šolski uspeh, ampak tudi 
drugi 1pome111bni činitelji, ki so zelo 
va:Ž)ni za uspe~no delo v praksi. 
· Mladi sami pa morajo bolj orga
•ni,zirani i>n z večjo mero delavnosti 
QJristopiti k delu. 

Peter Petkovšek 

JožiCa Bogataj je bila rojena 19. marca 1932 na Vrhniki, k.ier je 
preživela tudi svojo mladost. Osnovno Šolo je končala leta 1946 ih 
leta 1947 se je zaposlila pri Gradbenem podjetju »Slovenija ceste«, 
kjer je službovala 3 leta. Delo pri tem podjetju je bilo zelo naporno, 
saj so veli.ko delali na terenu, kot na Pohorju, Kokri, Litostroju itd. 

Prvič se je zaposlila v Industriji usnja Vrhnika 18. dec. 1951 v . 
Sčetinarni. Ta .ie ob ustanovitvi štela komaj 15 delavk in delavcev. 
Leta 1952 pa je ob premestitvi prešla v skladišče gotovega usnja, kjer 
je delala do leta 1955. Po poroki se je zaposlila v Ljubljani pri Konu
su in 7. marca leta 1960 ponovno v IUV na istem delovnem mestu. 
Prav to leto sta pričela z možem graditi hišo z lastnimi sredstvi, 
v katero sta se leta 1963 vselila ih kjer s 13-Ietno hčerko in 3cJetnim 
sinom sedaj domujeta. 

>PO cele papoldneve, da zapaki
ramo in odpošljemo gotovo us
nje. Večkrat se te:žlko odtrgam 
o.d domačega dela, •toda IZa:vedam 
se, da je delo in odnos do to
varne .na prvem mestu in <brez 
>pomisleka rada pridem na deio, 
č~pra-v iSe zvečer utrujena vrnem 
domov. Seveda me doma čaka 
družina im tako p.rakti•čno ni
mam .p·ros:tega časa. 

Ali so nastale v času vaše za. 
poslitve kakšne spremembe pri 
delu in v tovarni sami? 

Tudi pri •našem delu se opa:zi 
velik nacr>redek v tovarni, če Ule 
drugje 'Že po količini in kvali
'teti gotovega usnja. Včasih smo 
imeli prenapolnjene >police v 
skladišču in to rpredvs~m galan
terijo, ki ·smo jo delali na zalogo 
i·n ni bila sproti -prodana. Dames 
je skladišče •s•koraj prazno", saj 
delamo po planu prodaje. Tudi 
sama oblika embalaže ISe je spre
menila. 

Kaj mislite o odnosu ljudi 
med sebol in do dela? 

V našem oddelku Iahko 1trdim, 
da se med seboj dobro razume
mo in si d1cug drugemu pri delu 
·vzajemno pomagamo. Moti pa 
me odnos nekaterih Ij-UJdi do de
la in posredno rtudi do nas vseh. 

.Predvsem mlaj·ši se ne zavedajo 
dovolj, da je delo v tovarni 
prakti.čno. njihov k:r1Uh, ;ne zave
dajo .se, 'ka!ko težko je bilo vča
•sih živeti v revšočrni in kako 
težko je 1bilo dobiti s·lužbo. Vse 
•vreveč malomarni in brez!briž.ni 
.so do dela i.n ,prema!lo imajo 
spoštovanja do svojih predpo
s.tavljenih. >S ltem ne mislim 
vseh, so pa med njimi neodgo
vorni delavci, .ki s tem ponižuje
jo sebe, ·dbenem .pa tudi nas vse. 

Kako vam je všeč naš časopis 
in kakšne spremembe predla· 
gate? 

Casotpis mi je všeč 'tako gle
de člaiJJkov kot ob.sega. MiiSlim, 
da je •to dober [Jačin obvešča
nja· ljudi o dogodkih i.n delu 
v tovarni. Moti me edino <to, da 
.delavci vse .premalo sodelujejo 
lPri 'izpopolnjevanju vsebine ča
sopisa. V>sak bi .lahko maio rai
mislil (prav tako bom :t'Uldi sa
ma) o temi, :ki bi jo lahko pri
občil. Videla sem že nabiralnike 
za pobiranje prispevkov, toda 
izvedela sem, da so žal prazni. 
Vsi pa 'Si 'Želimo, da bi ·Se ob
•seg časopisa <Še po•večal, tako, da 
bi postal re.s !Pravi poročevalec. 

Razgovor vodil 
ing. Bogdan Urbanc 



VTIS·I S SEJMA V 
FIRENCAH 

V Firencah je vsako leto (letos je bil že devetič) v septembru sejem obutve, usnja in galanterije. 
Ta sejem ni tako širok kot npr. pariški, vendar ima svoje posebnosti. Morda je zanimiv zaradi 
svoje zaokroženosti, zaradi tega, ker se ne boji napraviti krepak korak k novostim glede plasiranja 
usnja v kateri koli obliki. Na tem sejmu je videti vso eleganco izdelkov iz usnja glede barv, desenov 
ali krojev. Italijanom je priznano prvo mesto v originalnosti kreatorstva •modelov in dosežkov pri do
delavi usnja. 

Razs-tavljenih je bilo okrog 200.000 modelov. 
Sam IS•ejem je :racdeljen na veje. 

Predstavj].o se je 

plasman prešanega usnja. PQ·i naJS je to še vedno 
Jed, ki ni prebit.' DeLno tudi po naši Jm-ivdi, ker 
smo hoteli veokrat pod »prešano« skriti še vrs•to 

drugih slabos.ti. Tudi pri <tem artik1u so ~ožno
sti, toda samo 'V originalnosti in dobri kvaliteti. 

Vsekaik:or zanimiva je •tudi .priimetrjava med ce. 
nami usnja v Italiji in :pri nas. Cene usnja so za 
vsaj 10-20% .višje od naših, •seveda ne upošte
vaje carino ter ostale st:roš'ke. Mislim poudariti 
sledeče: še vedno lahko računamo na nekaj višje 
prodajne cene, ;toda pod pogojem, da bo UtS.nje 
kvalitetno in da bo sledilo modnim dosežkom. 

Ce na konou primerjam na ttem sejmu pri
kazane dosežke: usiJlje se kot vedno krep.ko drži 
svoje 2lnačHne smeri - iš·če nova pota za plas
man, ,ker moramo obenem pl'iznruti, da je lep 
del tr;ži•šča (nekdaj usnje) danes IZasedeno z raz
nimi nadomestki, J(1i se ne 'bodo dali potisniti 
s tržišča, tako da usnje lahko dominilra samo s 
poudarjeno originaliJlostjo v i2lvedlba:h. 

Ing. Jože MaM 

480 razstavljalcev obutve 
200 •razstavljalcev usnja 

40 razstavljalcev modelov 
100 razstavljalcev usnjene galanterije 
32 racz;stavljalcev čevljillrskih st:rojev 

150 razstavljalcev pripadajočih dejarvnosti. Kaj sem videl v ZDA 
»Boom« sejma predstarv]ja v-sekakor napa in 

.to v različnih izvedbah. Najnovej,ši izdelek 
lahko rečem :velika modna novost - je knautJsch 
la,k ·nillpa {mečkani ca•k). I:lldela~na je iz ikož drob
nice, govejih a!.i 1svinjstkih kož. Ta a~rtikel je 
močno zastopan v galanteriji, kon.fekciji in tudi 
·pri obutvi. •Mo11da mu tako široka UUJOraJbnost 
daje možnost plasmana več kot tSamo eno se
zono. 

Goveje m~pe v klasični mehki ali valkani j,z
vedbi je videti povsod. Racs.tarv:ni pros•tor, ki ni 
imel tega ai;tikla, je ibil nekam nepopoln. S te 
strani ·gledano je zelo 1posrečeno izpeljana orjen
tacija proiiZv-odnje usnjarne v šmartnem, kjer 
se ee -sedaj dela nekaj vrst obutvene nl!!Pe in so 
potrebne samo manjše finese, ·da bi sledili zad
njim doseŽJkom na tem področj.u. 

Naslednja novost pri govejem usnju je ;pre
usmeritev v do sedaJj mnohčnem ar.tik'lu - semi
anil.inu. Semia:nilin v doseda:nji izvedbi je v za
tonu, •rarvno tako tudi razni metal in flek efekti. 

Semianilin je našel novo ,pot, . in tSicer v i,z. 
vedbi polir efe'kta, odnosno v efektu ibrisa:nja. 
Cevelj izgleda pl'ibli-žno 1talm, ;kot bi bj] narejen 
iz usnja, ki je ,slabo ,fi.ksirano glede barve in se 
je pri ndšnji . na :raznih delih TaJZlično odrgnil. 
Za naše domače 1!Jrži·š•če in za ' 'zhod ibo verjet!no 
ostala še .stara izvedba, ker je ostal tudi še pla
s.ti,k. čeprav ga že nekaj let nazaj ni videti v 
modnih kolekcijah; ga pa iše vedno veliko iiZde
luj.ejo ,kot nujno zlo. Tega ne bi mogel trditi za 
italijanske usnjarje. So še s1aJbše vrste kož iz ka. 
tedh se dela ali prešooo usnje ali podobno. 
Rarvno na tem področju so l:talijani o:noj'stri v 
is.kanju efe1<~tov, desenov in ibarv, tako da sklad
no z modelarj•i - k'reatorji najdejo nillčin za 

Nadaljevanje iz prejšnje številke 

Ce dosežejo boljše rezultate, dajo dobavitelju kož 
premijo. Ce je rezultat slabši, sledijo penale. 
Usnje, ki ni primerno kot nubuk za čevlje, prede
lajo in prodajo kot usnje za delovne rokavice ali 
kot podlago. 

Podjetje je poskušalo izdelati tudi oblačilno 
usnje. Za to so uporabili evropsko surovino v 
kruponih. Tudi v tem slučaju so delali nubuk 
(odstranitev lica s cepljenjem). V letu 1968 so 
izdelali in tudi prodali cca 30.000 m 2 oblačilnega 
usnja. V Času mojega obiska niso predelovali 
evropske surovine. 

Poleg obratnega laboratorija, ki vrši kontrolo 
proizvodnje in istočasno služi tudi za izbarvanja 
in podobne manjše obdelave procesa, imajo še 
razvojni laboratorij, ki je v drugem kraju, bl izu 
Rockforda. Tega pa nisem videl. 

Glede na to, da gradijo novo tovarno, ki bo 
večja od sedanje, pomeni, da bodo povečali pro
izvodnjo »hush pupies« usnja, ki gre zelo dobro 
v promet, tako v ZDA kot tudi v Evropi. Po izja
vi predstavni·kov firme, je produktivnost, merje
na na enega zaposlenega 70 kv. čevljev na 1 uro, 
kar je dvakrat več kot pri govejem usnju. Iz 1 lb 
surove kože dobijo 1,5 kv. čevlja gotovega usnja. 

Obiskal sem tudi Omnico International Tra
ding, New York. Firma je preds·tavništvo Astre 
iz Zagreba. Ukvarjajo se s posredovanjem in za
stopan jem jugoslovanskih podjetij v ZDA. Med 
ostalim skušajo posredovati o.z. omogočiti izvoz 
jugoslovanske konfekcije v ZDA. V ta namen so 
ustanovili posebno mešano firmo za prodajo kon
fekcije. Ta firma bo prodajala konfekcijo iz tek
stila in iz usnja. Za leto 1969 imajo v načrtu 
prodati konfekcije v vrednosti 300.000 dolarjev ter 
računajo, da bi naslednje leto prodali že za 
500.000 dolarjev konfekcije. Konfekcija, tki }o pro-

daja je narejena v Jugoslaviji, toda po krojih te 
firme, ki ima lastne modne kreatorje. Iz razgovo
ra s predstavniki firme sem ugotovil, da je v 
ZDA zelo velik interes za oblačilno usnje in tudi 
za svinjsko oblačilno usnje. Trenutno je povpra
ševanje po oblačilnem usnju večje kot ponudba. 
Tudi za prihodnjo sezono smatrajo, da bo obla
čilno usnje zelo IZanimivo. Sama firma Omnico 
je imela možnost prodati 300.000 m' oblačilnega 
~elurja, vendar je bila cena zelo nizka. Zato pa 
pravijo, da tudi kvaliteta, ki jo iščejo v Am.eriki 
ni nujno da je najboljša. Menijo, da je mogoče 
glede surovin, tehnologije, strojne tehnologije itd . 
z usnjarskimi firmami v ZDA sodelovati, bodisi 
glede surovin, tehnologije, strojne tehnologije itd. 
Seveda pa je razumljivo, da je takšno sodelova
nje možno, če obstoji obojestranski zaslužek. 

V ZDA je okoli 25 usnjarn, ki občasno prede
lujejo svinjske kože. Redno pa se ukvarjajo s to
vrstno predelavo le 3, med katerimi je največja 
Wolverine. Ta ima monopol nad delom surovih 
svinjskih kož. Po statističnih podatkih je bilo v 
letu 1968 zaklanih 85,219.800 kom. svinj s popreč
no težo cca 120 kg. 

Govoril sem z lastnikom firme Skins Trading 
Corporation. Zanimal sem se za poseben posto
pek izdelave nerc krzna - tako imenovani ame
rikanski postopek. Niso mi mogli povedati, kdo 
v ZDA ta postopek uporablja. Pravijo pa, da pri
haja najboljše žlahtno krzno iz Evrope, ker da je 
v ZDA malo krznarn in še tiste so zelo majhne. 

Pri povratku sem potoval iz New Yorka v 
Frankfurt z letalom nemške družbe Lufthansa. 
Letalo je poletelo zvečer ob 7. uri iz New Yorka 
in pristalo naslednje jutro ob 9. uri zjutraj v 
Frankfurtu. Po 4 urnem postanku sem po 12. uri 
odpotoval z letalom družbe JAT v Zagreb, kamor 
sem prispel okoli 14. ure in se nato vrnil dorriov. 

Ing. Branko Strgar 

SAMOUPRAVLJANJE 
(Nadaljevanje z 2. strani) 

Sventner: Meclčloveške odnose v kolek<ti.vu bi 
lahko označil v .glavnem kot ·zadovolj ive. So pa 
nekateri pojaJVi, ki neugodno vplivajo na medse
bojno razumevanje. 

Posebno pri nekaterih mlajših deiavoih se 
čuti prema!lo spoštovanja do starejših sodelav
cev. 

S strani neposrednih proi•zvajalcev se vse 
p.reveč poudarja delitev v dva ·tabora. Na eni 
strani vodilni na drugi neposredni tproi•zvaJjalci. 
Mnog.okra1t se' po ko'lektiivu razširjajo potvorjene 
resnice - dostikrat tUJdi namerno - ki kalijo 
dobre odnose. 

P.reveHka je zaiVi\Sit v primer1ih ·različnih rza
slUJ~kov med dela·V·ci na eml!ki operaciji. 

Kržmanc: Odnosi med zaposlenimi v našem 
kolektivu po mojem mnenju niso sla~bi. Mislim, 
da je poslov~je nelkega podjetja v tesni pove-

zavi z odnos·i med zapos•lenimi oz. obratno. Ce 
je poslovanje delovne ·organizacije normalno oz. 
če so poslovni rezultati normalni, •SO nudi odnosi 
zaposlenih v njej normalni. Pri neuspešnem 
poslovanlju pa .pride do medsebojnih očitkov .~n 
napadov - odnosi se hitro poslaJbšajo ,jn skalijo. 

Fidic: Menim, da so medsebojni odnosi ':v 
koleMivu obrata šmartno dobri oz. boljši kot 
so bili .v preteklosti. SkDbeti moramo, tda se 
bocio dobri odnosi s·talno utrjevali, zla·sti •Sedaj, 
ko s·ta v 1podjetju Zldružena dva obrata ki v pre. 
teklosti nista sodelova'\a med seboj. '•P1repr·ičan 
sem, da dobri medsebojni odnosi, ki :teme]j.ijo 
na medsebo~nem spoštovanju in razumevanju, 
niso Je temelj za uspešno delo •samoupravndh 
onga:nov, ,temiVeč tudi podlaga ,za uspešno delo 
na v.seh področjih dejavnosti i·n elela v delovni 
organi,zaciji. Te pa pogojuje mal'sikaj, med dru
gim rudi pmvilno v-rednotenje dela vsaik:ega 
posa~ezni!ka in USitrezna kadrovska · polilt~ka. 



Model je pripravljen za 
izvedbo v pravem usnju. 
Pogoj za uspeh zamišljene-' 
ga osnutka je izvedba v 
naravnem usnju in ne v 

· imitaciji. Le na tak način 
bo komplet zaživel tako 
kot je zamišljen 

MODA IN 
USNJE 

Oblačilna industrija je zadnja leta sil
no napredovala. Dan za dnem prihajajo 
na tržišče novi materiali, nove tkanine, 
nove barve. živimo v svetu, ki je pre
napolnjen ~ i,zdelki .-iz· umetnih materia
lov. Tudi v oblačilni stroki srečujemo 
vedno več sintetike. Oblačimo se v ma
teriale, ·ki se ne mečkajo, se dobro pe
rejo, ne likajo, imajo obstojne barve 
i. t. d. Na razpolago imamo materiale, 
ki nadomeščajo volno, čisto svilo, bom
baž, usnje. 

Med vso to množico materialov pa si 
kupec rad izbere blago, ki je po svo
jem irzvoru naravnejše in žlahtnejše. V 
to skupino naravnih materialov sodi 
tudi usnje. Zdaj lahko tudi pri nas ku
pujemo umetno usnje, a tekma med 
žlahtnim in umetnim usnjem se je za-

ključila v prid naravnega - čeprav je 
treba zanj odšteti nekaj več. 

Trenutno je moda izrazito športna in 
se z usnjem zelo dobro ·sklada. Modeli 
iz usnja so vedno več ali manj športni 
in kot taki nam ,z različnimi 'modnimi 
dodatki dobro dopolnjujejo našo garde
roba. V usnje se lahko oblačimo od 
jutra do večera, pa smo vedno. elegant
ni in modni. 

Poletna napetost že popušča, pričaku
jemo mirnejšo in prijetnejšo jesen. 
Tudi poletne i1zložbe nas že dolgočasijo 
in z veseljem si bomo ogledali nove -
jesenske. V njih bomo iskali tudi 
usnjene modele, - saj jih bo na pretek 
in se bodo lepo . povezali z jesensko 
harmonijo. 

ing. Meta Vrhunc 

Letovanja v 
Strunjanu 

V letošnji sezoni je v počitni
škem domu v Strunjanu letovalo 
277 oseb in to skupno 2608 dni. 
Iz obrata na Vrhniki je bilo 72 
članov ·kolektiva s 42 starejšimi 
svojci, 51 otroki od 3 do 15 let 
in petimi mlajšimi. Iz šmartne
ga je bilo 38 oseb - članov ko
lektiva, s katerimi je prišlo 9 od
raslih svojcev, 15 starejših otrok 
in 3 mlajši. V Strunjan je prišlo 
tudi 9 upokojencev Industrije 
usnja Vrhnika ter 25 tujih gostov 
z 8 otroci. 

Skupno je preživelo prijetne 
počitnice 170 ljudi iz Vrhnike, ki 
so bili v Strunjanu 1656 dni, 
65 jih je bilo iz šmartnega 
(571 dni), upokojenci so bili sku
paj 90 dni, 33 tujih gostov pa 
291 dni. 

Vsi ti podatki jasno kažejo, da 
so bile kapacitete našega doma 
letos dobro izkoriščene. 

K R 1 Ž A N K A 
Iz kadrovske službe 

V času od 11. avgusta do 15. septembra 1969 je komisija za delov
na razmerja in nagrajevanje na Vrhniki sprejela na delo 12 delav
cev --: vse za nedoločen čas. Za usnjarno so bili sprejeti: Anton 
Gostiša iz Verda, Jože Hrovat iz Vrhnike, Jakob Jeraj iz Les. Brda, 
Jakob Kavčič iz Sentjošta, Anton Kous iz Vrhnike, Franc Malavašič 
s Smrečja, Anton Mesec z Vrhnike, Janez Muha z Vrhnike, Ilija 
Simic iz Dobrošina, Milan Sra.i iz St. Vrhnike in Andrej Zajec 
z Vrhnike - vsi nekvalificirani delavci, za pomožne dejavnosti pa 
je bil sprejet kvalificirani šofer Jože žvar z Vrhnike. 

Komisija je v učno razmerje sprejela Jožeta Valenčiča, sina na
šega delavca Ivana Valenčiča, ki se bo učil za poklic strojnega . 
ključavničarja. Na delo se je vrnil tudi delavec Jakob Sečnik, ki je 
bil na odsluženju vojaškega roka. 

Komisija za delovna razmerja in nagrajevanje v Smartnem pa 
je sprejela na delo v času od 1. do 31. avgusta 17 delavcev. To so: 
Anton Bajc, Jože Gošek, Marija Hauptman, Slavka Janežič, Majda 
Lindič, Slavko Peterlin, Stefanija Pivec, Anton Poglajen, Rudi Pogla
jen, Alojzi.ia Spelič, Franc Suštaršič, Franc Zavrl, Peter Zavrl, Olga 
Zewell, Martina železnik, Marija žitnik in Frančiška žitnik. 

Od 11. avgusta do 15. septembra so na Vrhniki prenehali delati 
naslednji delavci: Drago čemernik, Jože časl, Vojislav černivec, 
Anton čoha, Franc Drašler, Peter Filipič, Franc Jereb, David Jurina, 
Agata Malavašič, Marija Mesec, Pavel Nagode, Janez Pišek, Joža Saje, 
Franc Smodnikar, Milan Vovk, Branko Vrhove, Vera Ziherl, Janez 
Zobec in Jože žvar. 

V obratu Smartno pa so od 1. do 31. avgusta prenehali delati 
Jože Jesenšek, Anton Pregelj, Ljubo Suligoj, Janez Tori in Andrej · 
Vidergar. 

Morda vas bo zanimalo! 
Po rekonstrukciji vrhniškega obrata in obratov v Smartnem bo pov

prečni dnevn{ pamok v našem podjetju dosegel 60 do 70 ton, kar predstav
lja 20 do 25 % celotnega namoka vseh Jugoslovanskih usnjarn. 

Glede na zakol odraslih prašičev bi v Jugoslaviji lahko odkupili 
cca 35.000 ton svinjskih kož letno. Dejanski odkup znaša le 7.000 do 8.000 ton, 
od tega pa izvozimo 1.000 ton in moramo cca 50 % · potrebne surovine 
uvažati. 

Izvoz našega podjetja v letu 1969 v višini 2,780.000 $ predstavlja 1,2 % 
celotnega izvoza Slovenije oz. 1,6 % slovenskega izvoza na konvertibilno 
področje. Tako je Industrija usnja Vrhnika na 20. mestu med 314 sloven
skimi podjetji, ki izvažajo, pri izvozu na zahod pa na 13. 

Jugoslovanska čevljarska industrija je v lanskem letu izdelala okrog 
32 milij. parov čevljev, naša soseda Italija, ki spada med največje proizva
jalce obutve v svetu pa 225,9 milij. parov. 

Izdatki za reklamo v Veliki Britaniji so v letu 1968 dosegli 494 milij. 
angleških funtov (1,482 milijard ND) oz.1,4% celotnega brutto produkta. 
Glede na to bi morali v našem podjetju letos dati za reklamo 
cca 1.500.000 N din. V letu 1968 pa smo potrošili 240.000 Ndin, kar predstav-
lja cca 0,33% celotneKa brutto produkta. · 

Vse, ki se bodo lotili reševanja križanke prosimo, da rešitve oddajo do 
25. septembra v nabiralnik Usnjarja. Med pravilnimi rešitvami bomo dve 
izžrebali. Nagrajenca bosta dobila usnjeni denarnici. 

Vodoravno: 

l. Strojilo, 6. proizvod »IUV«, 11. 
zapreka, 12. obdelovalec lesa, 13. av
tomobilski znak za Reko, 14. smisel 
za razvedrilo, 16. nikalnica, 17. stroč
nica, 19. veznik, 20. atletska panoga, 
21. letopis, 23. glavna surovina za 
našo tovarno, 24. nikalnica, 25. pred
log, 26. vrsta usnja, 28. tovarna 
usnja v Sloveniji, 31. korozija, 32. 
klic na pomoč, 35. važna naprava 
za strojenje in barvanje, 36. oznaka 
pri sklicevanju na točko dnevnega 
reda, 37. del tekmovalne proge, 39. 
kratica za človekoljubno organiza
cijo, 40. oznaka za število, 42. bole
zen dihalnih organov, 44. delavec pri 
apnenicah, 45. umetnik. 

Navpično: 

l. izdelek iz našega usnja, 2. pre
vozno sredstvo, 3. nikalnica, 4. vrsta 
usnja, S. pouk, 6. vdolbina, 7. planin
ska ujeda, 8. avtomobilski znak za 
Novi Sad, 9. začimba, 10. motel v 
Kranjski gori, 15. osebni zaimek, 
18. denarni zavod, 20. naše izvozno 
podjetje, 22. gradbeni material, 23. 
zbor, 26. gora v kamniških pliminah, 

· 27. Tebanski kralj, ki se je poročil 
z materjo, 29. merilna enota za fazo 
dela, 30. prislov časa, 32. vrsta ciga
ret, 33. dva samoglasnika, 34. glavna 
oseba >>Desetega brata<< (Martinek), 
37. ženslro ime, 38. vrhunski šport
niki, 41. dva soglasnika, 43. začetnici 
sodobnega slovenskega pesnika in 
pisatelja. 



• 

ŠPORT 

Planinstvo 
in alpinizem 

Triglav je slovenski narodni ponos 
in že leta 1778 je prvi človek stopil 
na tega očaka Julijskih Alp. Po or
ganiziranem planinstvu pa je čutiti 
potrebo šele koncem 19. stoletja. 
Tako je bilo leta 1893. ustanovljeno 
Slovensko planinsko društvo, ki de
luje od takrat stalno, s prekinitvami 
med vojno. 
Vrhničani so se včlanjali v ljub

ljanska planinska društva in šele 
pred devetimi leti je dobila Vrhnika 
tudi svojo planinsko organizacijo. 
Od .začetnih nekaj manj kot sto čla
nov je danes v društvu 620 članov . 
Zgradili so si svojo postojanko na 
Planini nad Vrhniko, ki je v kratkem 
postala prijetna iczletniška točka ne 
le domačinom, marveč tudi tujcem. 
Prvi predsednik je bil tov. dlr. Slavko 
Kogoj, sedaj pa krmilo vodi naš so
delavec tov. Rudolf Franc. 

Alpini,zem pa ni tako mlad na 
Vrhniki, če pogledamo njegove sta
rejše člane. Prvi začetnik je bil tov. 
Ivan Mihler, ki je leta 1908. prvi 
preplezal zahodno steno Planjave. 
Priznana slovenska alpinista ing. Edo 
Pišler in Tone š ·karja pa sta zaradi 
os;,mljenosti na Vrhniki delovala v 
Kamniku. Leta 1966. pa je v mladin
s·kem odseku začelo nekaj mladincev 
s plezanjem. Zaradi pomanjkanja 
denarja za drago opremo smo se 
p11iključili ljubljanskemu Akadem
skemu PD in tu smo še sedaj delež
ni materialne in moralne podpore. 
Po nekaj letih trdega dela. nas alpi
nistična javnost resno jemlje. 

Ker je alpinizem šport, je potreben 
zanj tudi trening. Zanj imamo Vrh
ničani res idealno mesto v Močilni
ku in smo se med tednom priprav
ljali na srečanja s stenami Kamni
ških ali Julijskih Alp. Seveda pa je 
trening v dvajsetmetrskih skalah le 
slaba primerjava z mogočnimi, več 
stometrskimi stenami. Vsako leto 
smo - čeprav majhna skupina -
opravili od petdeset do sto vzponov. 
Naši največji uspehi: žoharjev steber 
v Paklenici. Aschenbrenerjeva smer v 
Travniku, Rumena zajeda v Koglu 
in glava Planjave. Vse te smeri so 
ocenjene z najvišjo težavnostno 
stopnjo. 

V tujih 
gorah 

Letos me je Planinska zveza Slo
venije poslala v francoske ·gore, da 
spoznam in preplezam znamenite 
stene visokih gora v okolici Cha
monixa. Naporne in zamudne pri
prave, rz:ačetno tremo in pričakova
nje nl!doživetega in skrivnos tnega je 
poplačal prihod v Chamonix. V ju
tranjem soncu, ki je zlatil vrhove 
najmogočnejših evropskih gora, sva 
s prijateljem postavljala šotor in 
pripravljala prvi ;zajtrk. še istega 
dne popoldne, ko sva se vsaj delno 
oddahnila od naporne poti, sva od
rinila proti goram. Za nas, ki smo 

Razmah tenisa na 
~vrhniki 

športno društvo »PARTIZAN« na Vrhniki je v letošnjem letu 
primerno uredilo igrišče za TENIS. V okviru tega društva je bila 

tudi osnovana sekcija za tenis. 
Za to zvrst športa so se navdušili tudi nekateri člani našega 

kolektiva. še zlasti živahno je bilo na teniškem igrišču v prvih dneh 
po vrnitvi z ekskurzije na češkoslovaško. Od tam smo se .nekateri 
vrnili »oboroženi« z vsemi potrebnimi rekviziti za igranje tenisa. 

Naše navdušenje za tenis pa je splahnelo po sklepu TVD Parti
zan, ki zahteva, da se 2:a vsako uro igranja zar-ačuna po osebi 5 N din. 
Ta sklep velja samo za nečlane TVD in sekcije .za tenis. Razumlgivo 
je, da tVD riima dovolj sredstev za obnovo in ~držewanie obsto
ječih objektov, toda vprašujemo se, -koliko bo takšn~ ·»:J!:omerciali
zacija« tenisa zboljšala obstoječe finančno stanje TVD. Vsi zainte
resirani za tenis v našem -kolektivu smatramo, da je postaviJe,na cena 
po osebi previsoka, še zlasti zato, ker uporabljamo 'za igranje svoje 
rekvizite. 

Vsem nam pomeni igranje tenisa zgolj rekreacijsko dejavnost, 
zato je potrebno za prihodnjo sezono najti ustremo rešitev med 
TVD Partizan in Sindikalno organizacijo »IUV«. 

Umestno bi bilo, da se določi čas, v katerem bi bilo igrišče za 
tenis na razpolago članom našega kolektiva in da lO sindikata da 
TVD ustrezno denarno nadomestilo. 

ing. Peter PETKOVšEK 

Severna stena Grandes Jorassesa. Levi vrh je Walkerjev steber (4.208 m). 

navajeni domačih gora, je bil to 
popolnoma nov svet. Nešteto vrhov; 
ki se kar kosajo drl.)g z drugim 
v dr:znosti svojih sten, razno~ikosti 
oblik, temačnih prepadov in grozlji
vih dolgih ledenikov prepolriih raz
pok. Domači hribi claleč , majhni in 
neznatni. Prvič sva prespala v za
puščenem, zasneženem bivaku že na 
višini 3500 m. Ves naslednji dan sva 
plezala in hodila po snegu, da bi 
ob dveh stala na strehi · Evrope -
Mont Blancu 4810 m. Mučila naju je 
višina,' vročina in mehak sneg. Ko
liko časa sem hrepenel po tem! In 
ob uresničenju želje: samo železna 
modrina neba, okrog nešteto zasne
ženih vrhov, kratko. sapc>. in nezno
sna vročina. Pogled v dolino - ze
leneče poljane travnikov, gozdov, 
mesta in vasi , .pod ,teboj vsa člo
veška beda in bogastvo. Prevzame 
te občutek gospodarja, vladarji! vse
ga tega, prevzame te občutek tesno
sti, lastne revnosti. Prespala sva v 
bivaku pod vrhom ir>. potem sesto
pala spet navzdol v zeleno opojnost 
poletja. 

Na Walkerjev steber- enega treh 
problemov Alp - sva v začetku mi
slila z velikim spoštovanjem in stra
hom. Pravzaprav ·sva ga kaj malo 
omenjala v svojih 1po_govorih, vendar 
sva oba dobro in natančno preštu-· 
dirala njegove probleme. To je 1200 
metrov visok steber (štirikrat višji 
kot Eifflov stolp v Parizu) v sestavu 
Grandes Jorasses. Prvi ga je preple
zal znani italijanski alpinist Riccar
do Cassin in velja za enega ekstrem
no težkih vzponov. Vzpon ne terja 
le kondicijsko, ampak tudi psihično 
dobro pripravljeno navezo. S prija
teljem sva se odpravila sončno ne
deljo in čeprav sva prispela pod 
steno šele popoldne, sva vstopila in 
bivak.irala že precej visoko. Glavne 
težave so naju čakale naslednji dan 
- navpična stena, neznana skala in 
prijemi, nevarne previsoke •poči in 
izpostavljene prečnice. Z mrakom 
je pritisnil mraz in premrla naju je 
zbudila jutranja zarja. Začela sva 
z v.zponom in zvečer, ko sva utru
jena p;ripravljala bivak, je bila za 
narr!a Rebuffajeva poč, črne plošče 

in znana nihajna prečnica . Nisem 
mislil na preplezane raztežaje, niti 
na kljuvajočo bolečino v kolenu, 
kamor mi je priletel žvižgajoč iz
strelek gore - precej velik kam--
ampak sem bil nekje meci domačim! 
vrhovi, v tihi zeleni dolini pod Tri
glavom. 

Naslednje dopoldne sva dosegla 
vrh in z veliko radostjo sva s'i stis
nila roki . Brez besed, srečna in še 
bolj utrjena v prijateljstvu. Poleg 
vseh užitkov ti da .gora tudi drago
cen občutek, ela imaš prijatelja, ki 
enako čuti kot ti. Sestop na italijan
sko stran po ledeniku Planpacipier 
je bil živahen - nenadoma sva s:j 
imela povedati tisoč stvari, kot da 
se nisva videla celo večnost, ko.t da 
nisva preživela skupnih ur v sten-i. 
Zvečer sva utrujena prispela v doli
no in nato proti Chamo.nixu. Kljub 
temu, da tu vozniki zelo radi vza
mejo vsakega stopar ja- planinca, 
nisva imela sreče. Prespala sva kar 
ob cesti v mehkem senu. Zjutraj 
sva se zelo ,zgodaj vrnila v Chamo
nix. 

Chamonix je Meka alpinistov. Na 
vsakem koraku srečaš alpiniste raz
ličnih narodnosti in ras. Vsi žele 
doseči vsaj en vrh, preple-zati eno 
steno in med tisoč povprečnimi 
vedno opaziš kakšnega !Znanega alpi
nističnega asa. Vsak dan vidiš pro
menado pumparic, nahrbtnikov in 
visokogorske opreme. Seveda so 
cene primerne takemu turističnemu 
centru in z našimi kaj praznimi žepi 
smo si le ogledovali izložbe. Vsa 
zgodovina francoskega alpinizma in 
planinstva pa je zbrana -v znanem 
muzeju. 

Cudovita vreme, •ki nama je bilo 
vseskozi bolj ali manj naklonjeng, 
se je pokvarilo in sneg je zapad~l 
skoraj do nižin. Noga me je tudi 
vedno bolj bolela in kdo drug jo bo 
bolje -pozdravil kot pa domači hr-i
bi? še.le ko sva se vozila proti dOI'I).l;l, 
sva priznala drug drugemu: >>Lepo 
je bilo, enkratno, ampak naši hribi! 
Ne, zanje ne dava niti Moilt <Blanca 
in silovitih vrhov njegove llk~pine.« 

· J~nez · r!'~~teJj 


