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GLASILO DELOVNE SKUPNOSTI INDUSTRidE USNJA VRHNIKA 

Izšlo -Je 
12 
številk 

Eno leto pri izhajanju -nekega časopisa -
posebno še če je mesečnik, kot naše tovarniško 
glasi/.o - je prav gotovo kratka doba. Vendar 
pa je prav, če danes, ko imamo 'v rokah 12. 
številko Usnjarja, le ma kratko pogledamo, kaj 
smo v tem letu s časopisom dosegli. 

Prav gotovo z vsebino ni vse v redu in bi 
marsikaj lahko še izboljšali. Vendar to zavisi 
od vseh nas. že pri bežnem prelistavanju teh 
dvanajstih številk Usnjarja namreč lahko ugo
tovimo, da bi morali predvsem razširiti krog 
ljudi, ki pišejo v časopisu in imeti v njem še 
več člankov, ki bi odražati neposredni utrip 
proizvodnje v tovarniških obratih. V tej smeri 
bomo morali prav gotovo naša prizadevanja 
okrepiti. 

Vendar pa smo marsikaj le dosegli. Ker 
, imamo zagotovljena najnujnejša finančna sred
stva .in ker si je uredniški odbor le precej pri-

S seje uredniškega odbora Usnjarja 

zadeval, smo dosegli: da časopis redno izhaja, 
da ni bilo še nobene zamude in da so ga bral
ci dobili ob posebnih priložnostih kot na pri
mer za novo leto in za prvi maj, celo predčas· 
no v roke. Nadalje smo iz šestih strani, ki jih 
je imela prva številka prešli na deset strani. 
Tega se nameravamo držati tudi v prihodnje 
in le izjemoma - zaradi obolelosti ali dopu
s-tov več članov uredniškega odbora ali težav 
v tiskarni - bi v stiski izdali časopis na osmih 
straneh. Kljub temu, da sem potožil nad pre
majhnim številom sodelavcev, je vendar v pr
vih dvanajstih številkah sodelovalo v Usnjar
ju okrog 60 ljudi. Ce upoštevamo, ,da vsi ti 
opravljajo svoje redno delo v proizvodnji in v 
drugih službah IUV, potem se jim lahko za 
sodelovanje samo zahvalimo in upamo, da bo
do še nadalje radi prijeli za pero. Glede vse
bine se trudimo, da bi bila kar najbolj pestra 
in vsaj deloma smo pri tem uspeli. To nam je 
priznal že marsikateri bralec in marsikatera 
organizacija zunaj tovarne, ki želi, da ji po
šiljamo naše glasilo. Razen tega so bili števil
ni članki ali serije člankov tudi na taki stro
kovni ravni, da so se lahko bralci iz njih veliko 
naučili. Po vsem tem lahko rečemo, da se naš 
Usnjar lahko postavi enakopravno v vrsto z 
drugimi 'tovarniškimi časopisi v Sloveniji. 

Seveda se moramo stalno truditi, da bi po
stalo naše glasilo še boljše. Zelimo si pogostej
še sodelovanje bralcev - če ne drugače vsaj 
tako, da bomo izvedeli za njihova mnenja o 
časopisu. 1 n želimo si, da bi sindikalna in dru
ge organizacije v podjetju ter samoupravni or
gani na eni svojih prihodnjih sej namenili po
sebno točko razprave tudi tovarniškemu časo
pisu. Uredniški odbor je vedno pripravljen za 
pogovor, saj lahko razumni predlogi časopisu 
Usnjar le koristijo. 

Proiz
vodnja 

in proda
ja laka 

V začetku novembra lanskega leta smo tudi v 
naši tovarll!i začeli i~de1ovati lakkano usnje. Po
jarv nove wste OZl~roma iQ)delarva ·tako dmenovane
ga mečkanega usnja je bill povod, da smo se 
odločili za prowodnjo lark usnja, p.Oileg tega pa 
tudi veLiko povpraševanje tržišča po tem artiklu, 
ki prav na svinjski lroži omogoča wdelavo prav 
posebno 1ep;i!h fun enkratnih efektov. P·roizvodnjo 
tega artikla nam je nareknval tudi asortiman 
proizvodnje usnjarne v šmartnem, kjer z namen
skim nakupom 1jn usmerjoanjem surovine lahko 
zboljšamo posLovne rezultate tega obrata. Trži·šču 
lahko nudimo celoten asortiman lakiranega usnja 
-od telečjega, junečega, govejega do svinjskega 
gladkega d1n mečkanega larka za čevljarske, galan
terujske in oblač:iJlne namene. 

Danes je le malo usnjarskih tovarn, ki v svo
jem proimodnem programu nimajo lak usnja. 
K temu jih je privedlo smotemo nakupovanje, 
usmerjanje in koriščenje su~ovine, predvsem pa 
dejstvo, da lak danes ne predstavlja več modne
ga artikla, Ici. vsakih nekaj .let nekolioko časa gre 
v prodajo, potem pa za nekaj let zamre, temveč 
je lak postal klasičen artJ~kel, s'lično Irot telečji 
boks in podobno. Razli'ka je le v tem, da se spre
minjajo njegove izvedbe. · 

Pred pribLižno dvajsetimi letii je lak usnje 
našlo svojo stalno uporabno mesto med ostalimi 
vrstami us.n,ja. Od takrat so potrebe po laiku na
raščale. Njegove ~edbe so šle od čmega, preko 
barvastih gladkih lakov, semdanilina, metalrizira
nih laJ~ov antilka in ~ešanih dvobarvnih efektov, 
dokler ni lansko leto pr~šlo do žwega povpraše
vanja po mečlkanem laku. Kaj bo prunes'la prihod
nost, je sedaj še uganka. Danes ne obstoja nobe
no prav&lo. Danes vse gre, vse se lahko nosi, vse 
je doiVol}eno. lstočasna je moda mini in maks:i 
dolžin. 

V času vroč'ega •laka je proizvodnja .Jaka ~ed
stavljala višek usnjarske 'llliiletnosti. Danes kljub 
zahtevnejšemu tržišču in novitetam to Dli več. 
Razvoj znanosti, tehmke in kemije je omogočil, 
da 1lahko sledimo vsem zahtevam mode in do-
mmjije. . 

Naša jugosiovansJ<:a čevljarslka industrnlija je 
v preteklih letih uvažala - 'lahko rečem nad 50 
odstotkov potrebnega laka. Danes so kapacitete 
našdh usnja!I111 verjetno že take, da bi pri polni 
pmi,zvodnji že 'krile potrebe domače usnjM1sko 
predelovalne indus~ije. Kapacitete za proizvod
njo lak usnja pa še povečujemo. 

(Nadaljevanje na 2. strani) 
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Kdaj ste se zaposlli v IUV in na kakšnem 
delovnem mestu? 

V Indust•rij.i usnja sem se zaposLili leta 1949 
kot kvalificiran usnja<r. Po breh mesecih dela na 
struženju so me določil za sorterja Jn preddelav
ca v barvarnJ vegetabil. Po upokojitvi mojs.tra 
sem postal v. d. mojster barvarne ·m dodelave 
dodelave vegetabi!l tov. Hvalec Marmna leta 1953, 
vegetabil. V tem obdobju sem bil vodja raznih 
udarnih brigad,k;j so tekmovale po Si<rotanovi
čevem načinu dela. 

Kakšni so vaši spomini na delo v tovarni 
v tistih prvih povojnih letih? 

Tovarna je bila še na začetku razvoja. Stroji 
so bili še vs,j iJz predapiiiJlske JugoslavJje in so 
pod kapHa1istično ureditvjj.o že obratovahl po 15 
ali 20 let, neikatevi pa so bili tudi v ognju, tako 
'npr. Turner Lilkalni stroj, ki še danes obratuje. 
Na teh s·trojih so v glavnem dela1i kvalificirani 

. usnjarji, zato ker je vladalo mnenje, da 1e kva1i
fidran usnjar lahko kvalitetno upravlja stroj, 
kljub temu, da večina teh usnjarjev še nikdar 
v življenju ni delala na katerem ko>li usnjarskem 
stroju. I2lkoriščenost teh strojev je bila zelo niz
ka. Tako so bile norme na teh strojih pos•tavJje
ne po kr.iterijih kapitalistov. SiirotanoVIičev načm 
dela pa je pokazal, da j•e zmogljiv101st teh strojev 
ob neupoštevanju kvalitete veliko večja. Poka
zalo se je, da nekateri delavoi na strojih lahko 
napraV1ijo vsaj enkrat več ob p.ovpDečni kvaliteti 
izdelka. 

Z izvoliitvijo prv·ega delavskega sveta je s•tar.hl 
de1ovni kolektiv prv-i korak na poti delavs·kega 
samoupravljanja. Za to obdobje je bil prvi DS 
še samo formalni organ, ·kateremu so bile :kom
petence omejene z admmistrativnim upravlja
njem gospodarskih organi!zacij. Prvi DS se je 
bori~ z velikimi težavruni. Splošna Tazgledanost 
članorv DS 10 gospodarjenju v podjetjih je hhla 
";elo ni2lka. P•ri reševanju pvoblemov gospodar
jenja, ki so bili postavljeni .p.Ded Olane DS, so 
bi!li največkrat brez diskusije sprejeti p.redlagaJni. 
sklepi, ker veoma članov DS ni bi•la seznanjena 
z v•1ogo amortizacijskega sklada, investicijskega 
sklada, sklada OD •itd. 

Vsi nas•1ednji koralci so bili usmerjeni za izo· 
braževanje članov DS preko ·raznih seminarjev. 
Prvi predsednik DS je bi[ ing. Milivoj Hladnik, 
upravnega odbora pa jaz. 

Ali ste imeli občutek, da dejansko o čem 
odločate, ali pa so bile seje bolj formalne 
naTa ve? 
Kako je po vašem mnenju samoupravlja
nje z leti napredovalo in kako sploh oce
njujete njegov razvoj v teh 20 letih? 
Kaj mislite o organizaciji in delu samo
upravnih {)rganov IUV danes? 

PTve seje DS so bHe bolj fiormarlne narave. 
Glavno in iZadnjo besedo sta imela direktor dn 
tehnični vodja podjetja. Prva kriza, ki je dooe
tela naše podjetje v letu 1953 je bila sprosti!tev 
trgovine. UsnjaJrska preddovalna industrija je 
imela ogromne zaloge nekvalitetnih dzdeilwrv. 
Prodaja naših izdelkov se je popolnoma ustavila. 
Pojavila se je odvečna delovna sHa. To je bi~ 
prvi zelo odločilen sklep DS - da se odpusti 
večje število delavcev. Od tega obdobja naprej 
pa mis1im, da se je DS čedalje bolj uveljavljal dn 
višek svojega uveljavljanja dosegel v letu 1960-61, 
ko je bi[o podj.etje pred likv.idacij-o. DS je zahte
val, da se oDganiZJira razvoj.na služba, da •se vsi 
sposobni strokovni kadri premesnijo v ta oddelek, 

Kako smo 
poslovali 
v aprilu? 

PROIZVODNJA 
usnjarna Vrhnika 
je proi•zvedla 
ščetiJnarna 
usnjarna šmartno 
lmznallila šmartno 

134.332 m' usnja 
8.276 kg ščetin 

36.862 m' usnja 
17.956 podlog in 
1.739 kom divjač. 

lmnfekoija k:rzna je porabila 2.470 m' 
konfekcija usnja šmartno 1.912 m' 
konfekcija usnja Vrhn~ka 3.388 m' 

REALIZACIJA N dm 
usnjarna m ščetinama Vrhnika 7,891.917,40 
usnjarna šmartno, k,rnnarna, 
konfekcije 

skupaj 

IZVOZ 

POVPRECNI OD 

4,801.652,80 
12,693.570,20 

319.295 dolarjev 

V aprHu je nnašal OD na 1 zaposlenega za 
208 ur 1.222,86 nov.ih dinarjev. 

BOLNišKI IZOSTANKI 
Na 1 zaposlenega smo imeli v podjetju v 
apvi•lu zaradi bolniških .iJzostanikov (vključno 
tudi pomdniški dopust), 1,69 izgubljenih de
lovnih dni. 

šTEVILO ZAPOSLENIH 
Na dan 30. 4. 1970 je štel naš kooektiv 1.080 
članov (bTez vajencev). V 'VIDhnišlcih obratih 
je delalo 687 ljudi, v šmarskih pa 393. 

da se i!zdelajo now, iskani izdelki, ki bodo spo
s·obni za izvoz. DS j·e otudi zahteval, da se čim
več mladih ljudi štipendka na srednjih in visokih 
šolah. Uspeh samoupraV'ljanja v tem obdobju 
pa je bil očti•ten zato, ·ker je ";nal obdržati ves 
vodi•Lni in sllrok:ovni kader, to je jedro kolektiva, 
v n~ajtežjem .obdobju. Istočasno je pTišel do spo
";nanja, da st·rokovnjaki ne rzras·tejo v enem ~etu 
ali s pridobrtV'ijo d~1ome, temveč, da je potreb
na daljša praksa spoznavanja tehnološkega zna-
nja, katerega strokovnjaki s·ta1no posredujejo 
svojum sodelavcem m na ta načm dvigajo st•ro
k:ovno Taven kolektiva. 

Iz rezultatorv, ·k:i jih dosega naš kooektiv, lahko 
ugotovimo, kaj smo biLi pred desetimi leti in kaj 
smo danes. Nekdanji asortiman naših izdelkov 
je bil zelo skli1omen, izdelovali •smo g.ladrko gaJan
teorijo, večje k:olioine prešane galanterije, kot 
glavJJJi iZidelek pa je vegetabi.l in .krom natur pod
loga. Izvažali smo lahko le gladko galanterijo 
in manjše JQoličine prešane galanterdje. 

Danes pa, kot je V•sem znano, uvrščamo našo 
usnjnamo med vodilne usnjarne v Jugoslavijd z 
visoko kvalitetJni!mi i!zdellci, ·ki so konkU!renčni na 
zunanjem tlrgu. 

Mislim, da sprva DS pri razvoju podjetja in 
p.rd izde1a,vi p~anskiih obve:~Jnosti ni odi.gra•l bist
vene vloge. Z leti pa so irzJVIoljeni predstavniki v 
DS .začeli bolj dniciatJivno upravljati in objektivno 
odločati, kar se je zelo ugodno odražalo v proJz
vodnji in celotni dejavnosti podjetja. Pri tem pa 
so tesno •sodelovale tudi družbeno pooitične orga
rnzacije. 

Prva petlerka pa v usnjars•ko industrijo ni 
prinesla nobenega napredka. Kvaliteta izdelkov 
je bila na zelo ni!zki ravni. Zahtevala se je samo 
planska količina i•zdelkov, ki je bila postavljena 
tako visoko, da je bila skoraj nedosegljiva. S 
skrajnimi napori se je to petletno obdobje kon
čaio zelo uspešno, kvali•tetno pa nezadovoljlivo. 
V tem obdobju so tudi delovne brigade tekmo
vale po Sirotanovičevem nači:nu. Ta način dela 
lo za posledioo, da so kljuone delovne faze kot 
je pokazal zelo v·cliko .produktivnost, kar je ime. 
so odmaščevalci al•i strugalci napravili ogromno 
je Selman Islam, Velkavrh Rudi 1n drugi napra
lukenj na kožah, saj so nekateri tekmovalci kot 
viitl v enem mesecu za vsak dan po S ali celo 6 
norm. 

Kako se spomnjate prvih volitev DS in 
zakaj ste bili vanj predlagani? 

Proi~vodnja in prodaja laka 
Morda kaj natančnejšega o tem, kakšne 
so bile prve seje delavskega sveta? 

Leta 1950, ko je bil sprejet zakon o delavskem 
samoupravljanju, so se mnogi napredni delavci 
zelo zanimali za delavsJw samoupravljanje ·in pa 
za njeg.ove teoretične osnove, dočim so nekateri 
menill•i, da je delavsko samoupravljanje nemogoče 
brez solidnega poznavanja razvojnih in program
skih dljev gospodarskih organizacij. 

(Nadaljevanje s l. stirani) 
Doslej ni bilo .pmblematJično pip()dati Iakirano 

usnj·e. S povečanjem kapacitet bo jasno prišlo do 
lmnkurence na tržišču, kj.er nam bo v kvaliteti, 
ceni, dobavnih mkih i:n drugem konkuriral ne le 
uvoženi material, temveč bo priŠilo do konku
I'ence tudi med domačimi pmizvajalci laka. Zalto 
bo naša največja sk<rb kvaHteta, ki bo p.redpogoj 
za plasman naših izdelkov. 

K!ljub zakasneLi proizvodnji nrismo imeli težav 
s pr·odajo i:Zidelanega blaga. žal smo za trenutek 
zamud~li prvi vlak. V zadoščenje nam je lahko 
dejstvo, da so kupci s kvaliteto našega iaka za
dovoljni. Ceprav smo v proiZJvo~ji tega artikla 
pravzaprav šele na začetku, sem prepričan, da si 
bomo s proizvodnjo lak usnja pridobiM takšen 
ugled pri naših kupcih, kakršnega uživamo kot 
proi";vajalci ostalih vrst usnja. 

Karel Rous 



Kako nastaja 
naš Usnjar 

Iz IJJič - bi b.hl kratek odgovor na 
vprašanje naslovu. V bistvu pa se 
začne s rtem, da odgovorni urednik 
pr.ide na sejo uredniškega odbora 
z zamislijo o2liroma shemo o glav
nih člankih rza določeno šteVIilko. 
Seje uredniškega obora se navadno 
udeleži le del članov odbora. Nikdar 
nismo polnošteviJliJJi. Ljudje so s·1už
beno. zadržarui v podjetju, na poto• 
vanjih, nekateri delajo v Ljubljani, 
drugi v šmartnem itd. Najprej se 
na uredniškem odboru dogovorumo 
o glavnih člankih ali nosilnih temah, 
če jih lahko ta:kv imenujemo. Sem 
sodijo s•talne irubrike kot je na pri
mer Naš !intervju, Naš portret, Po
top.iJs, šport wlid. Te posebej pazlji
vo i.zbiramo, čeprav ni vedno lahko. 
Prav taJk.o sodijo sem nekateri član
ki v nadaljevanjih 1i!n nekateri pisci 
so nam jtih posredovali kar celo se
rijo (na pr.imer i1ng. Mihelič). 

Zatem p6de na w .sto ostalo. To 
in ono gradivo: kdo bo kaj napisal, 
ali bo voljan 11o stortiti ali ne, a!li 
bo zna:! svoj.e mi•sU izraziti na pa
pillrju In navadno se dogovorimo, da 
naj napiše, če je tema zanimiva, 
članek ,za vsako ceno, ga bomo že 
popravi'li. Zatem p.I1idejo s predlogi 
na dan vsi člani uredn~škega odb:o• 
ra in obenem posredujejo, ·kaj je 
kdo wzmed bralcev predlagal ali pa 
obljubH rza posamezno številko. Ko 
vse to zapišemo, seveda, ko smo se 
o zadevi zedini1H - pridejo na vi·sto 
f1otografije. Katera sodi k posamez
nim člankom in kakšne naj bodo. 
To delo navadno ;pade na ramena 
ing. Petklovška. Potem so na V•rsti 
še dogovoni o •kal'ikat=ah, risbah, 
grafikonih .in podobnem. Ves ta do
g;ovor, lepo .zapisan, Lado Gotvanj 
posreduje po en irzvod vsakemu čla
nu uredniškega odbora ~n vsem, ki 
naj bi za dotiono števi·l'ko prispeva.U 
svoj članek. Navadno predvlidimo 
nekaj strani u:-ezerve, ker 100-odstot-

Slika iz tiskarne Gorenjskega tiska 

no se načrti za posamezno številko 
n~koli ne izpolnijo. P·1sci imajo na 
razpolago običajno 10 do 14 dni. V 
tem času jih seveda pridno zbada
mo, da ne bi pozabi;J.i na svoje za
dolhtve in obljube. 

Ob dogovorjenem času navadno 
dobimo v roke dobro polovico g.ra
diva, ostalo pa tovariš Gotvanj v 
glavnem uspe izvleči iz ljudi v na
slednjih nekaj dneh. Takirat nas 
č&s že pesti. ~ . 
Namreč, ko je vse gradivo zbrano, 

delo še ni ·končano. Takrat moram 
!mt odgovorru urednik vs.e prispev
ke pregledati, :po obsegu primerno 
preuredi!ti in seveda popraviti jezi
kovno. čeprav je to delo obsežno, je 
vendar pobrebno in razumljivo. Lju
dje, ki j•im pisanje IJJi poklic, ne 
moDejo vedno najustrezneje pisme
no i'llraziti svojih misli, vendar so 
nekateri postali že prav vešči g·lede 
tega. Potem :prJde na vrsto ponovno 
tipkanje v·sega gradiva in znova hi
lira korektura. 

Ta čas ing. Pe1Jkovšek pripravi 
rtudi že fotografije, poskrbi za kari
kature in os·ta·lo g·radivo. DogovOil'i
mo se še za podpise k slikam, I'is
bam ·itd. Potem je stvar rzame v 
glavnem opravljena, saj se skupaj s 
tehničnim urednikom dog;ovooiva le 
še g·lede naslovov in ·razporeda glav
nih člankov. Predam mu mapo član
klov. 32 do 35 tipkanih sa·ani - in 
zajetno kuverto toliografij, kai'i'ka
tur, risb, •graf•ikonov in podobnega 
gradiva. Tak•rat je navadno že zelo 
kasno in tehničrui urednik Janez Ko
•rošec, s katerim delava skupaj v 
redakciji RTV, me že več dni poprej 
priganja. Opozarja me, da kasnimo 
glede oddaje v tiskarno in da mora 
potem on na vrat na nos opraviti 
svoje delo. Seveda pa je to pri v·seh 
časopisih ena!ko. Kakšno je delo teh
ničnega Uirednika in kako gre v ti
skarni pa prepustim besedo Janezu 
Ko11ošcu. Tone Krašovec 

Pogled na strojno stavnico 

Ja, ja, čas za tiskanje je vedno 
prekratek. V vseh ttskarnah je že 
ustaljena navada, da bi morali de
lati n~jkasneje predvčerajšnjom ·ti
sto, !kar delajo danes. Zdii se mi, 
da brez •tega deLo sploh ne bi teklo 
tak!o, kot tete. Tenmčni uredn1k 
mora najprej, kar nareilim tuili sam, 
izraounau tocen ooseg gracllva, ga 
p111memo ureC!1ti, naprav1ti j.aejno 
skwo vsake posamezne strani s foto
gratljam•i cm il!lustracijami, urediti 
naswve in ·še marsLl\.aj drugega. 
Vsak časopis mora namreč »OZlvelii<< 
že na mizi tehnionega urednika. No 
in nato mo.ram kar najhttreje v 
kiranjsko tiskarno G.orenjs·ki tisk, da 
preveč ne zamudimo roka za oddajo 
gradiva. v .se to l!lamreč traja pri
bl•ižno dva dni. 

V •tiskarru se nalio začne dokaj 
zapleten proizvodni p!'oces, saj 
mora gradivo za bodoči časopis 
s<kozi ~trojno •stavruoo, roono stav
nico, :klišarno, potem pa še v ·tiskar
skJ oddelek in napJ"ej, da lahko 
pride kot novorojeno dete v roke 
bralcem. Vsa t1skars·ka opravila pa 
se ;začno Piri tovarišu Rudiju Marge
t1cu, K>! sKroi v .usKarni za lJsnjarja. 

V prvi fazi vlijejo v s.nrojni stav
nici stavek, kot se temu strokovno 
pravi. Stavni st!'oj je na prvi po
gled podoben velikemu pisalnemu 
stroju s ČI'kami, ki V·laga besedilo 
.iz majhnih medell!inastih črk. Le-te 
spušča v posebne matrice, da do" 
b.i!Ino vrsto poljubne širine in viš·i<ne, 
nato pa matrice usmerja skupaj s 
črkam·i proti mehanizmu za vlivanje, 
ki je sestavni del stavnega stroja 
~n ki vlije posamezno vrsto črk v 
obliko trdne svinčene ploščice. Ver
jetno mi ni treba posebej zapisati, 
da so črke za:risane zrcalna zaradli 
bodočega odti:sa. Ko so nato po vrsti 
zloženi vsi deli rokop,jsa, naredijo 
s'tavci na majhni poskusni preši a1i 
I10čno pos'kusni odbis, ki mi ga po
š.Jjejo z originalrumi .rokopisi v pre
gLed 1n korekturo. 

Slike gredo po drugi poti in sicer 
v klišarno ali cinkografijo. Delo kli
šarjev je precej zapLetena stvar, Piri 
kateni so osnova kemični procesi na 
osnovi kisline in svetLobe. Posebej 
premazano cinkovo pLošoo jedkama 
z dušično kislino in sicer tako, da 
odk11ito površino kislina nagri:ze in 
ti deli postanejo nižji; pokriti deli 
pa višji <in Piri tiskanju nosijo bar-

vo. Za dober 'kUše, Ici naj bi bil kar 
najbolj podoben originalu, je po
trebno osem ali še v·eč delovnih faz. 

Odtise postavljenega besedila in 
kLišeje nato spet dobim nazaj. Zdaj 
je najprej potrebno popraviti vse 
napake, ki so nastale pri postavlja
nju črk. Seveda je to precej ;zamud
no delo •in marsikatera napaka ne
vede uide očem. Sploh ima ti
skaDslci šk!rat (ki je pravi strah za 
stavce in avtorje ter popravljalce
korektorje in ·zaradi napaK, kd j1h 
počenja, v veliko veselje orrucem) 
veHke možno·s·ti za svoj~:: čire-tare v 
tekstu in nastov111. No, za tem je 
oceba vse odtise postavljenega oese
d1la, iki se mu pravi stavek, in kli
šeje nalepitli na vsa~o stran poseoej 
in označiti naslove. To je zadnja 
idejna sld\.a bodočega časop1sa ali 
»Zr<.:ato«, kot temu prav1jo v t.Jskar
nah, kamor gre vse S·kupaj spet 
nazaj. 

Stmjni stavci nato popravijo svoje 
napake, ki jih je treba oznatti s po
sebnimi rz.namenji in popravljeno 
beseC!Ho predajo ročmm stavoem ali 
meterjem. Sestavljene strani nato 
le-ti licno zlož1jo m močno pritrd1jo 
v jeklene okv1~je, v katere vložijo 
tudi slike oziroma klišeje in sesta
vijo iz posameznill črk naslove. Vse 
to spet odtisnejo in m.i pošljejo na
zaj. Popraviti je treba zadnje napa
ke, morda preurediti slabo zložene 
strani Jn s tem spet nazaj v Kranj. 
Stavci še zadnjič popravijo napake, 
nato pa gredo posamezne strani v 
tisk. Potiksane poJe tiskarski delavci 
lepo obrežejo, jih p.repognejo, zlo
žijo in naš Usnjar gre na pot do 
bralcev. Podrobnosti seveda pri tem 
nisem omenjal, saj se morava po
gosto z urednikom Tonetom Krašev
cem marsikaj pomeniti in urediti 
kakšen zapetljaj. Toda to res ni 
bistveno. 

Naš Usnjar je seveda precej maj
hen bratec v družini številnih časo
ptisov. Večino njjh je mnogo bolj 
zapleteno urejevati, toda verjemite 
nam, da tudi z njim ni lahko. Toda, 
če je •kaj treba na hitro urediti, nam 
p11ijazni usLužbenci tiskarne vedno 
priskočtijo na pomoč in tako je mno
go lažje delatti. Zato pa smo tolikanj 
bolj veseli, kadar lahko novo števil-
1m že i•zdelano vzamemo v roke in 
si jo .z zadovoljstvom tudi sami 
ogledamo. Janez Korošec 



Neka· pomembnej
ših sklepov prvega 

OS in UO IUV 

Pismo bralcev 
Po daljšem času se vam vse

eno oglašava iz vojske, ki jo slu
živa v Pirotu. Oprostite, ker se 
nisva oglasila že preje in se za
hvalila za novoletno darilo, če
stitko in časopis USNJAR, ki ga 
oba zelo rada bereva. 

Zanima naju, kako napreduje
te na Vrhniki in v obratu Smart
no, kjer sva bila tudi midva za
poslema. Zato prosiva, da nama 
še naprej pošiljate časopis Us
njar. 

Ker v tistih povojnih letih podjet
ja še niso sama določala svojih ko
ličinskih ·planov, ampak so obseg 
proizv.odnje določale direkcije -
v našem primeru Generalna direk
cija za usnjarstvo - sta delavski 
svet in upravni odbor ·na svojih se
jah le zasledovala doseganje plani
ranih količin. Za izpolnitev plana 
potrebno število delavcev je na pred
Log podjetja odobril pristojni repu
biiški organ, delavce pa je podjetju 

v 

Se več 
dopisuj te 
v svoje 
glasilo! 

preskrbela uprava za delovno silo 
Okrajnega ljudskega odbora v Ljub
ljani. Tudi preskrba s surovinami 
je bila v tistih prvih letih še dolž
nost generalne direkcije. V glav.nem 
pa težav s surovinami ta-krat še ni 
bilo, večje težave so bi.le za delov
no s1lo, predvsem je manjkalo mo
ških za težja fizična dela - za od
maščevalnico. 

Delavski svet in Ulpravni odbor 
sta na svojih sejah zasledovala iz
polnjev-anje planskih obveznosti in 
sprejemala sklepe, ki naj bi zagoto
vili 100% doseganje plana. Zaradi 
težav z delovno silo je delavski svet 
sklenil, da bodo oddeLki medseboj. 
no tekmovali. Imenovanih je bilo 
12 brigad, ki so tekmovale v količi
nah storilnosti, disciplini in tudi 
kvaliteti, ki pa je bila zaradi for
si-ranja količin zanemarjena. Proti 
koncu leta pa je delavski svet do
ločil udarniško delo ob nedeljah, 
da je bil dosežen plan pr-oizvodnje. 

Tako snro volili organe upravljanja pred leti 

Delovna disciplina ni biila na poseb
no zavidljivi višini, dosti je bilo 
neopmvičenih i:wstankov, zaradi če
sar ej moralo v ti-stem letu 10 de
lavcev zapustiti kolektiv. Tudi o 
bolnikih - simulantih - je raz
pravljal delavski svet in sklenil, da 
je treba za taike primere najstrož
je ukrepati. 

Imava se kar dobro, tako da 
čas hitro mineva. :leZiva pa, da 
se spet zdrava vrneva v podjet
je, kjer sva bila zaposlena. 

Gorše Franc in 

Med sklepi delavskega sveta je 
bil tudi ta, da se v popoldanskem 
času organizira udarniško delo pri 
izgradnji 4-stanov~njskega b1oka in 
delavsko-uslužbenske -restavracije 
(menze). Odziv je bil tako velik, da 
je moral upravni odbor določiti 
razpored po oddelkih, ker vseh pro
stovoljcev naenkrat ni bilo mogoče 
2ialposliti. Udarnrško delo je bilo 
organizi:rano v glavnem za težaška 
dela - izkopi temeljev in podobno. 

Poglajen Anton 
Obljubljamo, da bosta časopis 

prejemala. 

V letu 1950 je delavski svet orga
niziral tečaje za 'pridobitev kvalifi
kacije, za katere je bilo veHko za
nimanja predvsem med mlajšimi 
delavci. 

Zaradi zanimivosti prikazujemo 
Letni proizvodni plan vrhniške us
njar.ne iZ ti·stega časa: 

Plan proizvodnje ~Svinjskega us
nja za leto 1951 

Krom barvan 
Krom colodij 
Krom dullbox 
Krom velur 
Tamponirano usnje 
Gornje sv-injsko usnje 
vegetlllbil 
Krom podloga 
Vegetabil podloga 
Krom cepljenec podloga 
Galanterija anialiill gladka 
Gal>anterija anialin pJ:ešana 
Galanterija colodij 
Galanterija črna 
Safijan 
Cepljenec natur 
Cepljenec colodij 

Skupaj 983.000 m2 usnj-a + 
kg spodnjega usnja 

Iz splošne 
službe 

118.500 
40.000 
28.000 
57.000 
5.000 

24.000 
110.500 
46.000 
20.000 

133.000 
248.000 
39.000 
15.000 

.19.000 
56.000 
24.000 
40.000 

Od 10. mMca do 15. maja 1970 ·je •komisija za delovna razmerja 
in nag.rajevlllllje na V-rhnitki sprejela v delovno -razmerje S delavcev. 

Sprejeti delavci so: 
- v usnjarni: Baler Marta, Borš-tnau- Milenka ti•n Celarc Franc, 
- v ·kuhi-njti: Bar-aga Marija, 
- v mzv. S'lužbi: :Kobal ing. Marta 

V usnjavno pa sta se vrnila na delo -& JLA še Berglles F-ranc tin 
Nagode Ivan. 

V istem obdobju s'o na Vrhnild prenehaH delati: 
Bevc Sonja, Celarc Franc, GaloViic Mirko, Gruden Anton, Hren 

Anton, Jeraj Srečko, MaJ.acko Nii!kola, Milkwč Ivan, Ogrin Frlllllc, 
Ogrin Janez, Rlorzman Franc, šprah Anton, Velkowh Mojz, Vovik 
Mi!lan in Zalov;~c .Miitkelj. 

Na služenje vojaškega roka so odšli: 
Justin Jože, Kavči:č Marjan, T.rček Brikcij m žibert Silvo. 

S 5. 4. 1970 pa je prenehalo delo zau-adii Ulpoikoji:tve Elsner Karo
limi, rojeni 17. 3. 1915, Zlllposleni v podjetju od 16. 3. 1959. 

Vestni sodelavkti se za njeno dolgoletno sodelovanje in trud v 
podjetju Lepo zahva1jujemo in ji ~elimo še veliko srečnih let! 

Komisija 'V šmartnem je od l. marca do 30. aprtilla sprejela na 
delo 13 delavcev. 

V usnjarni: Dobleklllr Justin, Goršek Pavel, Jur1ilč Ignac, Nograšek 
Franc, Petelin Frlllllc, Pi'Vec Tillko dn Torner Jože. 

V krznarni: Kastelic Alojz. 
V konf. krzna: Vukšini:č Pavla. 
V konf. velUJrja: Vli-dlic Franc. 
V pom. dejavnosti: Gorše F~ranc in Mešič Franc in 
V upravi: T~rčon Tončlka. 

liz JLA se je vrnil na delo Berdajs Jože. 
Z ddoon je v tem času prenehaJ. le delavec Dragar Ftranc. 



Kvaliteta izdelkov -ugled podjetja 
(Nadaljevanje iz prejšnje številke) 

V .zadnji številki »Usnjarja« smo 
se sez~nanili s splošnimi zahtevam~ 
kvaii:tete gotovega blaga, s poraz
delitvijo odgovornosti za kvahteto 
in odnosi med delavci ter kontro
lorji kvalitete. Seveda je bi.la vsa 
tematika ffizTažena zelo na kratko .in 
površno. Dandanes obstojijo cele 
študije o medsebojnih odnosih med 
ljudmi v tovarni in 'O uspešnih ITe
zultatih, ·ki se dosežejo prav glede 
kvalitete izdelkov, če so td odnosi 
urejeni. Poleg te pa je za zagoto-..nHo 
kvalitete izdelkov potrebna natančna 
kontrola proizvodnega pr1ocesa, še 
bolj pa tehnična analiza kvalitete. 
Tehnična analiza kvalitete je ena 

med štir~mi najvažnejšimi nalogami 
tehnične kontrole. Končni cilj izva
janja prvih treh nalog tehnične kon
trole (rzagorowti, da se v proizvod
njo sprejemajo ·samo i>zdelkli ustre
zajoče kakovosti, zagotoviti, da v 
podjetje pr.ispe in se uporablja sa
mo material :predpisanih lastnos,ti, 
zagotoviti, da bodo i2Jdelki kot re
zultat vseh faz tehnološkega procesa 
ustrezajoče kval~tete) je, zagotoviti 
kupcu .izdelek rust·rezajoče kakovosti 
ter .obrarovati pr.oi.zvajalca vseh ne
ljubih posledic, katere ·slaba •kako
vost lahko s seboj prinese, kot npr. 
padec ugleda, cene itd. Zato mora
mo ·Izdelati Tazne metode in najti 
nač.ine, s 1katerimi s·e pTepričamo, 
če omenjeni cilj tudi dosežemo. To 
nam omogoča primerno organiziiTa
na in dosledno izvajana tehnična 
analiza kvaJitete. 

Osnove, na katerih tehnrl.čna ana
liza kvalitete sloni, so naslednje: 

l. EvJdentirati vse dohodke, ki na 
kvaHteto i:zde1ka vplivajo (reklama
cije, irzmet, popravilo itd.); 

2. Raziskovati 1in analizirati vzro
ke, ki rli2lde1kom kvaliteto zmanjšu
jejo; 

3. Na :podlagi irz analiz dobljenih 
rezultatov raziskovati njihove med
sebojne zakonitosti ter na osnovi 
teh ~zbrati za analiziaanje kvalitete 
ustrewe metode. 

Odnašanje okvirjev z lakiranimi ko. 
žarni in polaganje na vozičke za 
sušenje 

Za 'tehnično analizo kvalitete je 
potreben določen obseg, ki določa 
kvaliteto izdelkov in wdeli smo že, 
da je to odvisno od nuLte serije 
iZJdel,ka, uporabljenega materiala jn 
izdelave. 

Ce je nulta serija, kJi jo :predpiše 
razvojni sektor, odgovarjala predpi
sanim zahtevam, je potem kakovost 
blaga odvisna samo še od surovine, 
uporabljenega materiala in kakovo
sti materiala. Ker .so kakovosti ma
te11iala in izdelave omejene •tudi s 
časom sledi, da moramo izdelano 
blago zasledovati 1še določen čas v 
uporabi. 

Naš 
portret 

Drago 
Jamnil\ar 

Po stari navadi prosim najprej 
nekaj osebnih podatkov? 

Rojen sem bill 1921. leta v 
Ljubljani. hhajam iz delavske 
družine. Ko sem končal štiri raz
rede g.imnazij-e, sem se od!ločil 
za krznarski poklic. 

In spomini na mladostna le· 
ta? 

Imel sem srečo, da sem se 
učH pTi zelo dobrem krznarskem 
mojstru železniku v Mariboru. 
Seveda rpa sem si tudi zelo pri
zadev.al za čim boljše izpopolnje
vanje v stroki. že .po prvem letu 
učenja sem dobil prvo nagrado 
na krznarski razstavi v skupini 
vajencev. 

Kakšna je vaša prehojena pot 
v službi krznarstva? 

Pred ·vojno so mojstri izven 
krznarske sezone zaposlovali mi
n1malno število ljudi, ki so jih 
izbrali :Je med najbolj.šimi v stro
ki. Zato se je število zaposlenih 
krznarjev po končani sezoni ob-

S tehni<čno anaiirzo kva:litete mo
ramo spoznati kakovost naših doba
viteljev glede materiaJ.a, sposobnosti. 
lastnih pmi<zvodnih oddelkov, da 
proi<zvajaj'O kvaiiltetno .]n končno 
spoznati, 'kako se kakovost naših 
iwdelkov spreminja pd kupoih. To 
je celoten obseg telmične analize 
kvalitete. 

Ko nam je podan obseg dela teh
nične aJDali<ze kvalitete, se moramo 
končno še odločim o tem, kje jo 
bomo začeli izvajati, namreč - pri 
dobaviteljih, potrošnikih ali pa p.o
vsod dstočasno. 

Ce je .kontrolna služba dobro 

čutno skrčilo. Vsak mojster je 
imel določen specifičen illačin 
dela in tako je t1Sti, ki je delal 
pri različnih mojstnh, lah.K.o upo
rabljal pr,i SVOJem ·Cle~u razLtone 
izkusnje in tenruko dela. 

Ustaliil sem se pri bivšem pod
jetju »Krzno« v Ljubljani, kate
ro se je kasneje pripOJLlO Smart
nu. Sedaj sem pri »!UV« od 1951. 
leta naprej. Pred dobrimi štirimi 
leti ·sem 1bil i<z Ljubljane pre
stavljen v Smartno 'kot strokov
na pomoč razv1jajočemu se obra
tu. 

Ali lahko primerjate tehniko 
~vajanja dela krznarjev s tehni· 
ko dela v preteklosti? 

Tehnika dela je dosegla velik 
napredek. Na primer: vcasih kr
znarji nekaterih kož sploh niso 
rezali ~li izpuščali medtem ko 
se danes z natančno tehruko de
la rezejo ali izpuščajo tudi naj
bolj rzantevna krzna. 

Tudi tehnični pripomočki za 
delo so danes neprimerno bolj
ši {za napenjanje krzna upora~b
ljamo pnevmatlčno .pištolo, <krz
narski .šivalni stroji so izpopol
njeni, tako da se n. pr. nerci 
larrko šivajo brez ročnega po
prav.ljanja dlake •s šivi pod pl"i
tiskom ·kompresiranega zraka; 
iztepavanje krzna je strojno in 
siiCer od najmanjšega komada 
- ovratnika do nerc plašča, pri 
tem pa je !kvaliteta dela boljša, 
čas izdelave pa je krajši. Zato 
so današnji modeli iz različnih 
krzen drzni ih elegantni. Delov
ni pogoji v primerjavi s sedanji
mi so bili veliko slabši. 

Ce primerjamo kl'Zilarski po. 
klic s krojaškim, v čem je po 
vašem mnenju bistvena razlika 
med tema dvema poklicema? 

Menim, da je bistvena razlika 
med krojačem in krznarjem 
predvsem v tem, da krojač de
la iz celega kosa blaga, krznax 
pa mora računati na vrsto ·raz
ličnih momentov pri vsakem krz
rlu posebej. Zelo v·ažna je teh
nična .obdelava posameznih ko!Ž, 
tehnika krojenja in to, da se na 
dlaki ne sme ničesar poznati. Ze
lo važno je sortiranje večjega 
števila ·kožic v homogeno celoto 
za plašč (po barvi, višini dlake, 
gostoti dlake in velikosti kožic). 
Kožice pravilno sestavljene v že
ljeno db.1iko !Za plašč napnemo 
ter izgladimo .šive in obrežemo 
,po ·šabloni. Pri izdelavi posamez
nih modelov iZ plemenitega ,~rz-

opravila svojo nalogo v vseh svojih 
treh i.zvajanj>ih, bo tudi kvaliteta 
končnega izdelka zadovoljiva oz. je 
od dela kontrole odvisna. 

Sodbo o delu kontrolne službe 
nam bo gotovo najbolj objektivno 
podal kupec oz. potmšnik. Zato je 
tudi potrebno, da tehnično analizo 
kvalitete kot prvo izvajamo v tej 
smer,i, .rezultati te pa nam bodo ·od
krili eventuelne pomanjkljivosti, ki 
smo jjh pd organizaciji kontrole 
iin izvajanju nalog spregledaLi. 

Ko svoje izdelke pregledamo, pre
sortiramo in vskladiščimo ob staJD
dardni 'kvalitetll in pravilno vode
nem tehnološkem postopku, smo 
nekako prepričani, da je njdhova 
kakovost v okviru predpisanih zah
tev. To tudi drži, samo vprašanje 

(Nadaljevanje na 7. strani) 

na je kirznarstvo wnetnost, pri 
serijski proiZvodnji pa je ·roKo
delstvo_ 

V čem je po vašem mnenju 
prednost sedanjega vodenja pro. 
izVOUDJe V KODie.ti:Ciji .KrZDa? 

Danes kalkuliramo vsa..!!:. posa
mezru izClelek in vemo, ce je ren
tabl!en ali ne, v preteklosti pa 
'Smo .smeli le delati. Zato lahKo 
tudi pravočasno Ukrepamo v po
zitivnem srruslu pri tekoči pro
izvodnji. 

In sedanje zahtevnosti dela na 
vašem delovnem mestu? 

Pri sedanji stopnji proizvod
nje moramo strogo paziti ua 
strokovno izpopolnJevanje. Stroj
na opremljenost, ki sem jo ze 
preje omenil, je prav tako važ
na za rac10namost dela. Načrto
vanje mora biti. :pri našem delu 
smotrno glede na sezono in za
hteve triasca. Naše jugoslovan
sko trži·šče je zelo raznoliko in 
dokaj zahtevno. Zaradi tega mo
ramo v mrtvi sezoni pnpraviti 
modele, ki jih bo tržišče priprav
ljeno sprejeti v potrošnem ob
dobju. 

Vaše izkušnje pri izobraževa. 
nju in vzgoji vajencev za po. 
klic krznarja so bogate; ali nam 
lahko poveste nekaj v zvezi s 
tem? 

Pri vajencih kaj kmalu opazi
mo, če imajo smisel za krznar· 
ski poklic. Natančnost in prefi
njen občutek sta poglavitni pr
vini dobrega krznarja. To se od
-razi kasneje, ko zasledujemo 
.strokovni dvig posameznih krz
narjev. Nekateri dosežejo le do
ločeno sto,pnjo razvoja, drugi pa 
se ,s·časoma ~polnijo v dobre 
krznarje. Večini dela največ te
žav osvajanje tehniJke dela pri 
jposameznih tkrznih. ,Pri vajen
cih pogrešamo fante, ker narava 
dela krznarjev zahteva včasih tu
di fizični napor, kar pa ne ne
gira strokovne uspešnosti de
·klet. 

Ce bi imeli ponovno možnost 
začeti na novo - ali bi se še 
enkrat odločili za poklic, ki ga 
že dolga leta z uspehom oprav
ljate? 

l>a, ponovno bi se odločil za 
svoj poklic. 

Zelje za prihodnost? 
Moja .želja je, da bi svoje zna

nje uspešno prenesel na čim več
je število ·bodočih in sedanjih 
·kr.znarjev. želim, da hi bili vsi 
moji učenci dobri 'krznarji. 



Obisk na Islandu 
Z Islamldci sem rpriše11 v prvi s,tirk 

mrzlega večara na letailii!Š•ČU v Bru
scr.ju. PredstaVIllilk nj.ih()!Ve :leta:lstk.e 
družbe mi je podariJ. mo.diro poto
v.ailrno <to11bo z znakom dn napisOiiD 
»Lo,ftf.leid~r«. Obenem je potrdiili 
nerarzNes·eLjivo novioo, ki sem jo 
opaJZJid :be na ~eta:Iišikih TV zaslorndh, 
da ~~a letaJLo :proDi Lslandu okrog 
dve uri zamude. Bajle, da je nastala 
okvara na eliektr.ični naJPeil:jaJVi in 
po nadomestne dele so se s taksi
jem odpeljali v .Luknemburg, kjer 
ae telhni,Qn,a baa:a .te 1etailiske kompa
nije. Za tolažbo srna. si la.hko dol,go 
og\ledovaM p11ilV'la!Čli1e 1mgov·im•e v pro
&t:i carinski coni na 'lert:aUšču, dJe.. 
narja za na!kup·cwanj,e pa j.e biLo 
bolj malo. Paed mamo je ·bila še 
pot na Isl•and im naprej v Amerilko. 
Pa š'e s hladmo \'eoorjo 'so nam 
post:reg11i ,n;a raJčun zamude. Vendar 
je bil1o m:egodovaJDtie med potnukli po 
dlveh urah ča:kanj,a, ko smo :ZJVedeLi, 
da se je popravljeno letalo že dvig
nilo na 10-minutni poskusni polet, že 
preoej•šnje. P·lavolase, dol,gonoge 
srewa11dese, doma6nkle z ls•landa, 
so z v.~skijem in topl•im obrokom 
klmailu potolami•le zaspane ter neraa:
položene potnilke .itn prihližno čez 
šti'lli Ul!'e Simo pod seboj že zag1le• 
dadi sive valove Atlamtiika, :ki so 
pljuskali ob pusto bazaltno obalo. 
BH je že skoraj dan. Pilot je po ne
kaj krogih nad letiščam Keflavik 
spretno pristal. Brez težav na cari
ni smo sedli v avtobus in po slabi uri 
•vožnje so 'IllaiiTl 'V' h01elu Loftfle~di-r 
na robu gla:vnega mesta lslanda Rey
kjavilka že razdelili ključe sob. Res 
najsodobnejši hotel. Po prečuti noči 
sem si priv.oščil nekaj ur spanja. 
Ra'-'llo dovolj<, da sem pregnal ut•ru
j-enost in zamudi avtobus, ki je ·iz
pred hotela adpeljal na ogled mesta. 
Nisem IS!e mog;ed •S!plr.ijazn1ti z mi·sli
Jo, dia ne bom videl Zlna:či•Jrnos,ti te 
met:ropole na druljnem severu. Ta
koj sem našel še dva somišljenika. 
Vserdili smo se v •ta:ksi, ad na:m ga 
je receptor v hotelu taiko rekoč v 
.tJrenutJklu p~re&krbed dn -se oc!Jpeltj a:li 
w SJredišče. R.es poceni rprevi()IZ. Tja 
im na:zruj :je .staia. vožnj.a 180 1slalll!d
skih ·ki10!Il. P.ribližno diVJa d:o1l'ar ja. 
Za to oeno· j1e š·ofe!l' nav11g•e'l še ws•to 
prija!Zilih poj1asmiU; rv angleščini, ki 
jo na IsLa:ndu t·alkJorekoč vsakldo go
vorj. Presenooan pa ~em bil, dia g1re 
marsikOiiDu dlobn) !Z dezi'ka tudli 
nemščina. Vooniik pa je md sprejel 
ameriški denar. V neikati U111ah sem 
liJ s•hla č1stem R.eyk!j,avjku maii1S:itk:aj 
IVi•decr.. 

V 'tem mesltu živ.i !danes dkrog 
90.000 Ljudi im di1.ne tJretjiini mesta sta 
b~Lr ,z;~raj.eni po zadl]ji vojni. Ime 
mesta, pomeni »zadimbjooi xa,1ilv«. 
T·ruk,o ga j,e imenova11 'll!S•tancwiJtelj, 
vilking Imgollliur Amrurson, ki 1ma 
seveda v. iiSLalll!ds,ki metropoli spo· 
menik. V davn1ni 898. leta je zbežal 
na čelu 1sk,upime divjjh, norveškemu 
kiraJ]Ju nt:~POikorn.iJh pog1lwv.arjev na 
neolb]Judeni ·otok. ,Potem ko so z 
dlružinami neka.j časa :zmaZ(JoV.aJi v 
dlirilbi!h 'VIZhodJnega Is1Landa, )s'e je 
Arnar.s·on domvs'liil, da mo.ra !PO veri 
svoj:iih· ooetov rpo,sta'V'jti b.i-v:a:lišče v 
tilstem ·k!l'a\iu ob mol!'ju, kamor bo 
morj1e na;pd~ birnno iz n\i,egove 
domače hi·še. Zaustavhlo se j.e v za
~itvu, zadimJjenem !Z lbelo paro gej
i!lixjev. ·Pogumni Amarsonov.i pomol!'· 
ščaki se niso ustrašili divje obale 

in so IS.j na []Jjk:;j pos,t~i![~ svoj-a 
ies.ena bilva1i5ča. š ,e danes so j.im 
laihlko mešOa:ni ReyfkJia!V·ilka hvadežni. 
Topdota ;ge,j~kj>ev, illlka:ločena v re
zervarjih in ceveh j1m ogreva sta
novanja in zavne zg11adbe. Mesto v 
>>ZaJdli,m!J,enem IZ.aiHVJU<< !tako danes 
[])Ukakor ne opra'Vličuje srvojega .i:rne· 
na. Dima ni pra:v nobenega, ker 
spl.Qh :ne llrurijo, Na dOikaj pustem, 
s 'skromnim :rastl1iiJJj,em ,pokritem 
rahlo valovitem svetu lave so nasta
le nove mes.tne četrti. Vendar je vse 
nizko grajeno in sUa živopisno. Kot 
da bi hoteJ,i kljubovati mrtvi:Iu na
rave lsJ.andci ljubijo žive barve pro
čeHj in streh svoj<ih hi'š. V njih lju
dje žive lepo in udobno, čeprav ne 
bogato. 

V zadnj.ih 1d!esetletjili je ta dežela 
na daJ~jnem ,s,ev,oou, kjer se v polar
nih nočeh luči !llJeikaj nws,eoev .sploh 
ne .poga,sijo in ikijea se poleti zmra·či 
[e za mek!aj rur tdmevno, močno na
predov.cvla. Zli<~~Siti še po ·dtrugn sve
.tov:ni 'Vlojlll1, ~o ,se je otresla zadnjih 
d!iJnas,tič:nilh Vlezi rz. Dansko run se 
osamos:voj:i~a. Nekaj .svobode je žrt
vO'VIalla z 'VlSDotpom v NATO pa:kt in 
s prliVO!LiJtvij o., da. n<Us,tane na I.s1amdu 
amerilšiko opoLPilšče. 

Na tem sevei1Illeiil ot<llku žiV>~ da
=s 200.000 Jdudi, to je ·samo dva 
na kv<Udl1aJLni !kilometer, vendar nji
hovo števiwo ž·e !llJekaj deseHetij1 na
gJ]o iiiJaJI".a:šča. 1Popae6na družina ilima 
~ri do št1n otrokle im tudil ~selijenci 
se vra:čajo <domov. Danes ima Island 
dobro m ·eu•eno ISOCiailino :živdj=je, 
pOik:qjnine, 'VIalllstvo !Zla ostarele iJ!l 
dela nez;mowe rter odLične bolmišni

.ce. R,evež;ev ni. Nepilsmenih ne p.o
zma:jo ·illl b.aJ·e j•e ;z:adnju umrl že rpre.d 
d!eseHetji. V.sruka, ·t'll!di najboilj od
d~deoo ikimetij1a drrna clektri!ko in 
medJs(lboj!llJo aadio.zvero. Telefonska 
mreža j,e Olk.rog ot<Jik!a @O<Sto raz
p11edena. To sem s·~ og1leda1 v hotelu 
rud!i v tel:efomstkem rumenilku. v njem 
ne rzJaj1em.ajo celih 'straJni števhlke 
vaznih U!l1adorv, mimdstrstev in dl1ugth 
zavetiJj admmilstmcije. V.Jadinih ura
dov je ·Vlsega 1sikupaj ;za · manjšo 
Olb.č!Jnsko hišo ·piri nas. Drago dilplo
macijo •Sli 111e mo11ej•O) privošči,ti, sad 
bi j.ilm požrlia ves denar. V tujind 
imajo t1e neJkaj1 najpotrebmejš1h 
predstavni'kov, med nji:mii tudi v 
Zdrufunih naroclih. ln še neikaj me 
je ZJbodiLo v ooi pr~ tl!~taJDti:u tele
fonslkoga ,imenika - !ll'a stoti111e j,e 
podobnih wen .in priirnkov, če Lath
~o 11ečemo, da tam lj!Udje pdirrnke 
sp1oh U.majo. Islandec, na prilmer 
Guna;r ICLa 'S'V'oj.emu silnu lepo ~me 
iBaM:ur; pri.imek pa je enosta:\'llo 
Guna!l'son, tJotrej Gnn·arjtev sin. Pri 
lblčerki :narrnesto »SIO!Il« dodrujo »do
tir<<. Ln 1tako j1e že marsilkatteri l ts
Q,andoc imeil. med 11a0'Žalll!j,em po &!Vetu 
111aJZne teža:ve z b1mk!racijo v il:eJ ali 
oni dežcli - rz•aradi .potnih thlstov 
in vi:ZJUmo\\1, v thote1ih, pri lietaJhskih 
IVoOZOVID•icaJh IZ id!ružlinsikimi popusti 
~ud. Uirrudmiilrom p.o.gosto iille gre v 
gl]a:vo, IC!Ja so rv :ilstti ·družini 'Laihko 
[1azl.ični »priirn'ki«. Za Jugosial\"ijo to 
ne velljra, mi j;e cZa~t•11diiJI tu:ris1tični 
dle1avec, 1~i je že ob~sika;F n.a!Šo de
~eJ!o. Silcer pa 'SIP'lO!h mi.s·em prišel 
:v 1S1tilk z rvaJŠimi uradn.iJki., je dodaJl, 
ker me !I1a mej'i' ,tJaikJo cr-eik.oč nithOO 
ni p01g'ledadi. 

rPa ·se, vmimo !k damaŠ!lljemu ~iv
lijtenju na Isi·andu. V L<>klladu s suv 

Hsti'kam~. ·ki IV'e'lli,ajo za primerjrruve 
v sl\lleltovnih •alrmaJ!lahih, naj omeni
mo, da •ilma 121dia\j l 's1alll!d nad 1.400 
dloil,arjev 111a:rodinega dohodika na pre
bilvalca. Torej že precej v.eč 'k.O!t 
S~ovenidra. V dež!e1i ilmajo 40.000 av
~omob~l,ov - na 'Vls:a:ko drua:ino pd• 
de edem. Sprehod po mestu pa lk,aže 
si•1a peswos•t 'VIOIZid·: ·amer1šlke oos1Lne 
!J:adlj,e, am:glešlk!i SMC, pa Fo11dii, Mll's
ilwdiOi., š:kode, šwdstki Vol!Vo ·in se
JVedia ·se 'Wlles ,dJremja mdli neka,j; 
F~atov ter me d nj•imi Fičo. Nisa.-:n 
pa utegni! po.i~deti ·aJLi iz KMgu
j erVJca ,aJli i!z Torima. Sev,eda je vse 
itlq lll:v,o&:eno. Carine so celo m na;s, 
iki 'SimO •glede ~a VISlega hudega 
'Vlajeni, Wr"edno 'V'~SOike. Za Volkswa
gen na rpri:mer p~ba:ča J,s~•alll!dec 300• 
odsttotmo ,oarimio !IlJaJ uvoiZIIJJo · oeno. 
iR.es pa je, da taJ),jo in drugače 2ib.m
lt1li IC!Jenar 'lJaJ uvoktno 'luk,sUZlJJo 'b<J.a.go 
in; 'sredistva od 'Vli•SO!k.ih davščin na 
diolhodek des,etč]ansfka; Viliada iin 6(}. 

č1amski prumment upora;biJti,atJa za 
shlaJ lkol'i1s·tne iliadieve . 

Mo11da pov;e !llJeikaj o rž:ilvll(jlelntiiskj 
mvm;i •teh llljudli ;tudii .dej1stvo, da ima 
s·amo Rey;kjlavik .olklrog 20 ikimerna
tog1naifov, več IIIIIU!liejev - naoiOiiladni 
y:e ll!aJra\'IDOOt oodUV;i1t SipOilll:im ~irvJje
njra v da:vnini - univ.erZJo, S;tevHne 
dlruge šaie, 20 m31!1Jj•ših in večjih 
ti!s~am 'in ka1r jpet dinevmi!kJ()IV. Naj
močrnejiši - M011g1LK1 Bliadid - ima 
50.000 irzJVod()IV. Na.dalje so v. :i,s!Jand~ 

Eden največjih islandskih gejzirjev 

stki unetJI10poJii števillrne ~eriJje, bo
glalte iknjmice:, nadonailino gleda.H
šče in !Simfonirčtni ockester. Vsa de-
2Jer]a; pa. iJma Oikloog 230 osnO'V!Ilih 
šol. 80% ljud[ ~uw v ISIVoj i!h hišah 
a!l~ sta:nov.aJDtiih. ·V dežeLi deluje pet 
poliitm1h sural!l!k. V s•kWaidu s svoj.o 
ooE!k,o ISV'ObiOic:boJ~!Uibnostjo, lki so Jo 
poik.aza-1i med do]gimi, &OOile.tjli po:d 
tujo t1namijo, ,I,s1amdd !kar najlbotl!j 
dlemoiicmtičoo lll!l'ej ajo S1V'O je življe
nje. Nadiv:se so ponos,ni U1la doooo 
Thilng",ehl:i;r, ~i jo mdi polkiažeiJO 
VISiem rujtcem. 30 •kun ~tdidalje!llJa od 
RJeylk,~ ,aJVika, .s.~~rujena m.ed • jeze
ro 1n Jedianl!K, se I]J.onasa s 
svojo >>:l).eči!llJo IPil'avice«. Tam j:e 
930. !]eta Z'aJSedJail. -'\ilitilng - prvi 
parl:ament n:a .srvotu. Tu .so 
posrlla,oci ldiwdJs,tvi3J ZJa časa za
sedia!njla ·SbatrlJo~·.aJLiJ v lko~'ilb:ah sku· 
paj: !Z ,dJpuži:nami in oo1e dneve pre
tres.a1i U'aJVIlle rza:derve v ;pečini, :Ici je 
s čudno n!aJI1aJVII1JO ['azve,janostjo še 
posebej koopi~a gJ!oo .govoroilka. Obi
sl~cwallci 1twdti dlames rac:J!i preilzklll!Sjjo 
to pos,eb!llJOI&t. 'Lu, v Thim,gvebJ.iru se 
je a:-odiiJa 1sta;ra ~Lands!ka ['epubli:ka, 
ll!aQ!IIIapredmejša noodlij~ka Skupnost 
Z<gOtdmje;g1a ·srednjega vem, zibelka 
&tarih 1sa,g jn poez~je. Z d:a1jnega 
severa je imela 'stillre z oddaltieniJmi 
dleižJelami m mes.d: Norve§ko Ait
gjlijlo, . Fmn!Oitjo, Kij:evom, !N~goro
riorrn, Car~gmdom, Sioiilidlo . . . Polna 
tri :sroliet.jJa je aeu?ulb.Jilkia s 'amostojno 
61kll1bela ~ ISIVIO[j· !l1arzJV!Oj in iil:l!ilJI.redek 
ne. ,ella br porzma~la pilems.t'VO !V' ewop· 
sikem pOIIIIJoou !besede, doikler do ni 
poldJj;a'!lm~1a NOirVleŠikia. Ka~siilleje je 
prešLa POld .Dalll!siko 'krrono. Morda· 
zn<qjo •l1sl•amdci rliatto tako ceniti vse 
staro ·irz svoje (pret€1kilosti. Ni čudno, 



da sv pe<:JTI'l pravice v Thingve:l
~i·ru t'llldi 1\144. 1eta .slovJes.no JX"O· 
g1oo11i inlOVO sediainJo repubui.Uro. 

Otroci se od m!adega učijo stare 
sage tn skaldično poez1jo. Ljudje 
struno preo1raJO de1a davnme. S 
spostovanjern in zammanjem ogle
duJejo ostanke zgodovme v naciO
nalnem muzeju v Reykjaviku . . In 
verjetno ni · slučaj, da je sedanji 
predsednik Islanda znani arheolog 
in bJvš·i di.rektor nacionalnega mu
zeja dr. K.ristian E1djarn. Baje sam 
ni verjel, da je tako popularen ko 
so ga predvsem mladi pred dvema 
letoma pozvali, da naj kandidira za 
predsednika, čeprav ni nikohl pripa
dal nobeni politični stranki. Prav 
mladi 1z podeželja so glasovali zanj 
in zbrali tudi največ denarja za vo
Lhlne stroške. Ceprav uraduje v rezi
denci predsedntkov Basassd1ru blizu 
Reykjavika je žtvahni arheolog pu
stil del svojega srca med s·tarimi 
najdbami v nacionalnem muzeju v 
mestu. On je bil tudi avtor prve TV 
serije - seveda o arheologiji in zgo
dovini - za mlado islandsko televi
zijo, ki je začela delati pred štirimi 
leti. P·red tem so bili morda tujci na 
Islandu presenečeni, ker trgovme 
niso prodajale televizijskih spre
jemntlwv, čeprav so .imeli prHožnost 
gledati ameriški program. Amer,iča
ni imajo namreč svoje sodobno . na
selje. Vlada pa meni, da obenem, 
ko je ameriška baza po svoje zago
tav.lja'la varnost, letališče in čedne 
denarce, ne misli ameililkanizirati 
življenja v deželi. Prav televizija pa 
bi bila rz:a to nevarna. Ko sem to 
izvedel, se tudi nisem več čudil, da 
je ameriška naselbina povsem samo
svoj otok v Islandu. tako, da so pri 
vstopu ·in izstopu na letali·šče po· 
trebne bežne kontrole kot na pri• 
ja1eljski meji. Sicer bi res blizu 
8.000 Američanov v mestu z 90.000 
dušami, kot je Reykjav,iJk življenje 
lahko močno sprevrglo. To ni pri 
srcu vodstva naroda, ki je tako po
nosen na svojo zgodov-ino. Zato so 
lslandci poskiJ"beli za lastno televi
zijo. Glede na to, da v deželi na 
daljnem severu v dolgih zimah sneg 
odreže za daljši čas od sveta cela 
naselja in otroci ne morejo v šolo, 
imajo v teh mTZlih dneh, ko divjajo 
nad belo prekrito lavo, ledeniki, za
mrznjenimi jezeri in rekami snežni 
V>iliarji, pouk kai po televiziji. 

No, in v tem hladnem severnem 
podnebju si -islanski človek rak kraj
ša tudi svoj prosti čas. In ljudje 
popijejo veliko alkohola. V primer
javi rz: islandskim žganjem je celo 
naša pestra zbi·rka močnih ·pijač kar 
nekam nedolžna. Nisem ga utegnil 
poskusiti, menda pa je prav peklen
ska zadeva in v lokalih ga takore
koč ni mogoče kupiti. Le pivo dobiš 
ter tu in tam kakšen "~niski, vodko 
ali podobno zelo drago pijačo. Zve
del pa sem, da se je tTeba vsesti v 
avto, zapeljati ven irz: mesta na 
kmetije in tam povprašati. Zato se 
nisem odločil, številni meščani pa 
se menda radi podajo na tako pot. 
Ne vem, če je podatek resničen, to
da eden izmed turističnili vodičev je 
trdH, da je Island po potrošnji al
kohola na prebivalca četrti na sve
tu. Kogar to zanima, lahko sam pre
veri. Res pa je verjeti, da močan 
požirek človeka poživi .in ob mastni 
hrani kor.isti tudi prebavi. Islandec 
pa ob vsem povedanem živi dokaj 
udobno in mirno življenje v neoma
dežervanem zraku in dočaka visoko 
starost - 71 let v povprečju. 

Seveda se takoj vsili vprašanje, na 
kakšnem gospodarstvu temelji opi
sano življenje na Islandu. Sprehod 

ob štev.ilnih ribiških ladjah v pri
s•tanišču in pristno islandsko kosilo, 
ki sem ga bil deležen v hotelu, sta 
me kmalu opomnila, da zares pred
vsem na ribilštvu. Meni sicer te ribe 
niso bile mti najmanj všeč. Natakar 
me je prepmsto napotil s k.rožni
kom v roki k obilno naloženi mizi. 
Ribe, .ribe .in samo ribe. Polenovke, 
slani·ki, lososi in kaj vem še kakš
ne. Slane, sladke, grenke, kisle, veLi
ke in majhne, predvsem pa vs~ 
hladne in bogato zaLite z oljem. 
Nisem mogel použiti tega. Ko sem 
si nato postregel z zajemalko belih 
koscev, češ si bom vsaj s krompir
jem potolažil lakoto, sem takoj ugo
tovil, da sem se presneto zmot.il. 
Natakar mi je smeje pojasnil, da 
sem se lotili! kitove slani!lle. Končno 
sem odkril nekaj šunke in kruha, 
da nisem vstal lačen od mize. Za 
.rilbolov imajo Islandci floto najso
dobneje opremljenih orjaških ladij 
in manjših bark. Ob cestah je opa· 
zitd zunaj mest vinogradom podob
ne nasade, vendar kmalu opaziš, 
da se na lesenih ogrodjih na rezkem 
zraku sušijo cela polja polenoVlke. 
Razen tega Islandci pojedo veli'ko 
krompirja. Dve tretjini ga pr-idela
jo doma, drugega pa uvozijo. Zem
lja je v glavnem v p·riva1nih rokah, 
največje posestvo pa je toliokšno kot 
Luksemburg. Meso je predvsem 
ovčje. In še nekaj zelenjave pride
lajo v steklenih rastlinjakih, ogre
vanih s pam gejzirjev. Tu rastejo 
celo pomaranče in drugo južno 
sadje. Toplote daje vroče jedro zem
lje dovolj na raZlpolago. Enega takili 
rastlinjakov sem si ogledal. Kaj 
drugega pa jim skopa zemlja ne 
daje. Lava, sk['omen mah in trava 
1:er ob morju dva ali tri mesece tu
di nekaj zelenja in cvetja. Ni čudno, 
da si je pred tremi leti skupina 
ameriških ast·ronavtov, . kandidatov 
za polete na luno, izbrala islandska 
tia za tritedenski trening, ker da so 
najbo,lj podobna zemljinemu sateli
tu. O tem seveda zdaj pripovedujejo 
kot o turistični po!'ebnosti. Gej.zirj.i, 
še vedno neugasnjeni vulkani in 
pred leti na novo nastali vulkanski 
otok Surtsey p.ričajo, da se podzem
lje otoka še ne bo kmalu umirilo. 
Obenem pa hladnem podnebju do 
severnih obal Islanda še vedno pri
plavajo ledene gore in lani so na 
nji:h spet postrelili nekaj belih med
vedov, ki so nameravali ropati na 
kopnem. 

Razen predelave ri!b poskušajo 
postav.iti na noge še drugo indu
strijo. Ob deročih vodah imajo le
pe možnosti za elektrarne in pridno 
jih iZlkoriščajo. Tudi ni čudno, da 
sem na vprašanje, kaj je velik.i s·o
dobni industrijski objekt, ki sem 
ga opazil na poti iz letališča v Rey
kjavik, dobil odgovor, da gre za 
novo tovarno aluminija. Omenili so 
mi tudi novo cementarna, tovarno 
težke vode in še nekat ere druge za
deve. Obenem se močno trudijo za 
napredek turizma. Uspehi so lepi. 
Stotisoč turistov, ki jih priča~kuj.ejo 
letos, na prvi pogled ni veliko. Ce 
pa to soočimo s številom prebival
stva (neupoštevaje oddaljenost od 
Evrope), je stvar podobna kot deset 
milijonov turistov v Jugoslaviji. 
Imajo dobre, čedne in sodobne ure
jene hotele. P·ovsod je na razpolago 
obilo turistične propagande in trgo
V·inic s spominki. Veliko je izletov 
po otoku za obiskovalce z različlllimi 
željami. Imajo že dokaj gosto 
omrežje asfaltiranih cest pa tudi 
cestišča iz lave so kar v redu. Seve
da že pozno v pomlad veter nanaša 
nanje sneg. Vendar se šofer med 
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vožnjo iil Reyikj<wli!ka 'k ogejzirjem v 
Hveragerdi zasnežene ceste ni prav 
nič us•trašil. Tako se je marsikateri 
potnik ·k.repkeje oprijel sedeža v av
tobusu. Zelo pridno šolajo tudi tu
r-istični kader. Zato človek odnese 
lepe vtise o ljudeh, okd skrbijo za 
~o·ste. Kot sem že dejal, pa daje 
precej denarja deželi ameriško opo
rišče. Vedo pa, da s tem virom pri 
sv.ojem razvoju ne morejo stalno 
raounati. P•ridni in liznajdlj.ivi ljudje 
bodo gotovo znahl iz;koristiti vse 
druge možnosti, da si bodp čim lep
še uredili prihodnost. Tako sami za
trjujejo in tak vtis sem dobil na 
kratkem obisku med njimi. 

Islandskd pisatelj in Nobelov na
g.rajenec HaUdor Laxness je zapisal: 
»V naših sagah pogosto naletimo na 
besedo »gipti«. Nekako naj bi pome-

nila »dobra usoda«. V bistvu pa 
vsebuje moč islandskega ljudstva, 
k.j se izraža v pdpravljenosti člove
•ka, da sprejme vse z dobre strani, · 
da vse težave prebrodi vedro .in od
ločno«. 

K!o · sem ob odhodu opazoval 
Island irz: letala, vzpenJaJocega se 
prorti napol zamračenemu nebu, sp 
reykjav.iške luči še svetile kot živo
barvna preproga. V prvih žarkih 
vzhajajočega sonca, kd so prodirali 
skozi redke oblake, pa so lavaste 
V2lpet·ine nad mestom, porastle s 
skromnim rdečerjavim rastlinjem, 
ognjeno ža•reJe. Takrat sem laže ra
zumel, zakaj Islandci imenujejo 
svojo domov.ino ne le deželo ledu 
ampak tudi »Zlati otok«. 

Tone Krašovec 

K vali teta izdelkov 
(Nadaljevanje s 5. strani) 

j~ koliko časa z ozirom na dejstvo, 
da je kakovost, kar smo že prej 
ugotovili, časovno omejena. 

Prva naloga tehnične analize kva
litete je, da ugotovi časovno upo
rabnost izdelka pri kupcih. 

S to metodo bi dognali dvoje: 
l. Ka·ko se v določenem obdobju 

giblje odstotek · reklamiranih izdel
~ov v odnosu na prodano količino; 

2. Kakšni so vzroki, k.i reklama-
cije oz. nestandardne robo po·vzro
čajo. 

Za vse to ugotavljanje in reševa
nje problemov tehnične analize kva
litete je prav gotovo potreben zelo 
sposoben in aktiven kader, ki ažur
no spremlja celotno tehnologijo in 
obenem pwdajo gotovega blaga. 

Omenim naj, da so v nekateilih 
podjetjih s podobnimi metodami 
in načini ugotavljanja kvalitete go
tovih izdelkov dosegli zavidljive 
['eZlultate. 

Te analize so strokovnjakom pod
jetij pokazale vzroke, ki povzročajo 

.reklamacije in nestandardnost iz
delkov. Skoraj vedno je sledil po
vsem razumljiv sklep, da bodo ka
kovost svojega bla.ga popraviii pred
vsem z .izboljšanjem kakovosti su
;povine in uporabljenega materiala. 
Raziskave kakovosti uporabljenega 
materiala so nadalje pokazale, da so 
za velik pr.ocent reklamacij krivi 
tudi dobavitelji. Seveda iz tega sle
di, da je treba poiskati boljše do
bavitelje, kvalitenejše mater.iale in 
procent lastnih napak se občutno 
zmanjša. 

Ce pregledamo probleme v naši 
tovarni, se lahko z zgoraj navedeni
mi ugotovitvami dokaj strinjamo. 
Cesto nam prav materali, kot so 
maščobe, barve in laki povzročajo 
največ težav v proizvodnj,i sami, s 
tem pa tudi slabšo kvaliteto. 

Predvsem domači dobavitelji ma
terialov so glede kakovosti zelo ne
solidni in često odločno ukrepamo, 
medtem ko s tuj.imi dobavitelj,i ni
mamo večjih težav. (Se nadaljuje) 

ing. Bogdan Urbanc 



Rekonstrukcija 
virov električne 

in toplotne --energiJe 
V preJSnJI številki sem obljubil, 

da bom opisal, kako bomo sestavili 
naš energetski otok, to je, kako bo
mo napravili eno in drugo našo 
usnjarno sčasoma popolnoma neod
v.idno od nezanesljivega zunanjega 
električnega omrežja. 

Pri tem moram poudarJti, da v 
energetsko najneugodnejšem letnem 
času tj. v poletju, para ne sme uha
jati neizkoriščena v zrak, po drugi 
strani pa naj bodo naprave tako na 
Vrhniki kakor v šmartnem tipizi
rane in po možnosti popolnoma 
enake ne nazadnje zaradi nadome
stnih delov, ki so isti za vse osnov
ne agregate. če imamo tri ali štiri 
enake naprave, nam določeni nado
mestni del (npr. ventilator, napa
jalna črpalka, razna tesnHa itd.) 
služi za vsako od treh ali štir.ih na
prav, bodisi na Vrhniki ali v šmart
nem. S tem se zmanjšajo sredstva 
(denar), ki jih moramo vezati v 
nadomestnih delih v skladišču <režij
skega materiala. 

Industrija usnjarskih obdelovalnih 
strojev se .]zredno hitm razvija in 
nas stalno preseneča z irzdelki vse 
večjih kapacitet in z vse večjo po. 
rabo energije. Zato je določitev ve
likosti termoenergetske centrale za 
usnjarno izredno težka naloga, po· 
sebno še, če jo hočemo napraviti za 
daljšo dobo. 

Da bi si zagotov·ili določeno prož
nost v tem pogledu smo morali tako 
pni kotLih kakoc pri virih električ
ne energije izbirati med takšnimi 
napravami, ki dopuščajo v slučaju 
potrebe razmeroma hitro zamenja
vo ozkoma povečanje brez preveli
kih stroškov. 

KJot vk toplotne energije (pare) 
smo zaradi tega izbrali preizkušen 
parni kotel v »Steamb1oc« (izg. : 
stimblok) izvedbi, ki ga je mogoče 
postaviti na vsako dovolj čvrsto 
podlago in samo povezati s kablom, 
dovodom za mazut, dovodom napa
jalne vode in s parovodom ter dim
nikom. Napajalne črpaike, gor.Uec 
in vsa potrebna avtomatika so že 

montirani na koclu in je zaradi tega 
zamenjava takšnega kotla razmero
ma enostavna. 

Nekaj podobnega je z virom elek
trične energije. 

V našem primeru turbina ni pri
merna ne samo zato, ker jo do 1200 
konjskih moči poseka vsak parni 
stroj aLi parni motor, temveč tudi 
zaradi tega, ker ima parna turbina 
pri delnih obtežbah slabši izkoristek 
kot parni motor, pri zamenjavi z 
večjo pa zahteva temelj·i·to predela
vo temeljev in instalacij. 

Zaradi tega smo izbrali batni par
ni motor montažnega tipa, ki ga je 
v slučaju potrebe mogoče povečati 
od štirih na pet ali šest valjev ob 
istočasni zamenjavi serijsko graje
nega generatorja. 
I~pušno paro batnega pa:rnega mo

torja speljemo po primernem cevo
vodu v obrat, kjer z njo ogrevamo 
vse naprave. Ker vsebuje nekaj olja, 
lahko računamo na dalJŠO žvljenjsko 
dobo parov.odov in kondenzaDnih 
vodov. 

Tanka plast olja je v cevovodih 
koristna, ker preprečuje dostop kJ
sika iz zraka in s tem korozijo, v 
parnem kotlu pa sme biti največ tri 
miligrame olja na 1iter vode, ker bi 
sicer pri vJsokih Hakih in tempera
turah lahko prišlo do poškodb ko
telske pločevine: 

Za napajanje parnega kotla sme
mo uporabljati samo mehko in či
sto vodo, t. j. brez mineralnih snovi 
in brez olja. Za ·to je najprimer
nejši kondenzat, ki pa bo vseboval 
nekaj olja, katerega bomo moraLi 
odstraniti v posebni čistilni napravi, 
nato pa bomo kotla z njim lahko 
napajali. 

Vsekako•r bomo nekaj pare oziro
ma klondenzata ]zgubiLi pri ·trans
portu in kuhanju mas-ti in pri di
rektnem uvajanju pail'e v tekočine, 
ki jih hočemo pogrebi ali skuhati. 
Izgubo bomo pok·rivai.i s svežo vodo, 
ki j.o bomo morali p.red upo•rabo 
precediti (filtrirati) in omehčati. · 

Za tekoče kurivo (•težko kurHno 
olje) moramo postaviti skladišče v 
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obliki cistern ·in pripadajoče črpal
ke rz:a prečrpavanje mazuta ciz kami
onskih cistern v skladišče ilin od tod 
do kotlov. 

Seveda moramo poskrbeti tudi za 
povezavo generatorja z javnim elek. 
omrežjem oziroma z omrežjem v 
obratu. 

Pred tem moramo urediti še ce
lotno omrežje cevi za razvod pare 
in za povratek kondenzata ter pri
pravo in razvod tople tehnološke 
vode. 

Pri projektiranju in izvajanju 
celotne obnove (il'ekonstrukcije) je 
•treba upoštevati, da bosta nova kot
la stala rprav tam, kjer stoje današ
nji .kotli in da precej napeta pmiz
vodnja ne sme čutiti rekonstrukcije 
oziroma pomanjkanja toplotne in 
električne energije v tem času. 

Zdaj bi :pa rad navedel nekolWko 
oprijemljivih ,jn razumljivih številk 
o ·količinah •toplotne in električne 
energije, ki j1ih bomo porabili o bo
doče, vendar ne na način, ki je v 
JugoslavJji običajen. 

Pr·i nas namreč zelo i!'adi objav
ljamo preko radia, televizije in ·ča
sopisja, koLiiko kO<rUZe ali česa dru
gega smo pridelali, navajamo od
kupne cene itd. jn s tem dajemo 
inozemskim ekonomisnom in pred
vsem trgovcem odlično osnovo za 
izsiljevanje nižje cene. Namesto da 
bi bili tiho, na vsa usta pljunemo 
v lastno S1kledo. Videti je, kakor da 
bi bi.li preveč bogata dežela! 

Ogledali si bomo pač nekaj po
datkov, ki ne morejo škodovati .raz
voju naše delovne organizacije, pri
spevaLi ·pa bodo lahko precej k ra-

cionalnemu i2lkor~ščanju dragocene 
toplotne in električne energije. O 
tem sem že ·pisal v Jistu »Koža .j 
obuca« pred prib1ižno petnajstimi 
leti, vendar - ·kakor običajno -
brez vidnega uspeha. Nediko mi je 
nekoč celo dejal: »Tone, kaj se uha
daš z energijo v našem obratu? 
Stvar je jasna: mi delamo usnje, 
premogovn~ki nam dajejo premog, 
podjetje za razdeljevanje električne 
energije pa nam daje električno 
energijo! Daj že vendar r~zumeti 
specializacijo in delitev dela in to, 
da j.e le specializacija nekaj napred
nega, sodobnega in racionalnega!« 

Naprednega? Sodobnega? Racio
nalnega? Smo mar zares tako boga
ti, da si kljub reformi lahko pri
voščimo v okviru · SFRJ razmetava
nje energije? ln to na račun »ne
kakšne« specializacije ali delitve 
dela? Mislim - da ne! 

Spomnimo se prejšnje številke na
šega »Usnjarja«, kjer sem napisal, 
da lahko v najmodernejši termo
elektrarni s pomočjo plinske turbi
ne 800'C -izkoristimo le 35--40 % ku
rilne vrednosti kur.iva za pi1oizvod
njo električne .energije, 60-65 % pa 
je izgubimo v obliki dimn1h plinov 
in s hladiJno vodo v kondenzatorju. 

P•11i naših (seveda modernih) ter
moelektrarnah ocenjujem izkor.i:stek 
s 30-35%. 

V našil1 obratih, kjer gre za 1sto
časno proizvodnjo toplotne in elek
trične energije, pa moramo doseči 
okrog 80 % izkoristek. 
Prihodnjič si bomo ogledali -

kako? 
(Nadaljevanje sledi) 

ing. Tone Mali 

Nova stikalna plošča v energetskem obratu na Vrhniki 



Bile smo na paradi 
Vse države udeleženke antifašistič

ne koalicije letos posebno svečano 
proslavljajo 25. oble1Jnioo zmage nad 
fašizmom. Ta jubilej v naši državi 
z;družujemo z 29. obletnioo ljudske 
revolucije in Jugoslovanske ljudske 
a!1Illade. 

V počastitev 25. obletnice dneva 
zmage je bila 9. maja v Beogradu 
svečana vojna parada. V njej smo 
letos prvič sodelovala tudi dek,leta. 

· Nekatere so nas iJzbraJi organi NO 
iz v11st civilne zaščite, druga dekleta 
pa so ,iz vrst mladih komunistov 
predlagala in izbrala podjetja. 

Slovenski T11iglavsl(Ji bataljon je 
sestavljalo 215 fantov in 26 deklet in 
sicer 13 iz štajerske (Maribor in 

okolica) ter 13 iz ljubljanske okoli
ce - 4 <iz Vrhnike, 4 i!Z Borovll1!ice ~n 
S ie Logatca. 

V Beograd smo z vla:k!om pripoto
vali 24. apnila ob 20. uPi. Na želez
niški potsaji so nam Beograjčani 
pripravili topel sprejem. Vsa dek<le
ta smo od mladih, ki so bili obJe
čeni v narodne noše, prejela rdeče 
nageljne, nato pa so nas po pozdrav
nem govoru in do!wocioš1ici z vojaš-

kimi avtobusi prepeljali na Banjico 
v >>Naselje mladosti in 2lmage«, ki 
je za 17 dni postalo naš drugi dam. 
Dekleta smo se nase1aa v poslopje 
kasarne, fantje pa pod platnene 
strehe. 

Noge, vajene le lahke obutve, so 

USNJENA KONFEKCIJA 
DOBI MODELNO 

DELAVNICO 

Na prvi pogled dokaj . skromen, za 
našo prodajo pa zanimiv artikel za
radi solidnega modela in kroja. S 
klobukom, ki je prav tako iz bele 
nape, dobimo lepo vs,klajeno celo
to in nekoliko drznejši učinek. 

V skilopu usnjene konfekcije smo 
po vzoru drugih izdelovalcev kon
fekcije osnovaH modelno delavni
co. V za,četku je še majhna, a pred
stavlja pozitiven člen v organizaci
ji usnjene konfekcije. V bodoče naj 
bi delo od vzorcev do priprave dela 
za tekoči trak še bolj sistematično 
razčlenili v korist indust,rijskega si
stema dela. 

Doslej smo bili prisiljeni za de
lo z modeli in vzorci izkoriščati ka
pacitete tekočega traku. Na ta na
čin j.e nastaja,l.a dvojna škoda. Se
rijska proizvodnja je zaradi Ziamud
nega dela s posameznimi vzorci do
segala slabše norme, modeli sami 
pa zaradi skromno odmerjenega ča
sa niso bili dovolj in pravilno na
študirani. Jasno je, da formalno in 
funkcionalno neizpeljani modeli ne 
sodijo v serijsko proizvodnjo. 

S sodelovanjem s tujimi naročni
ki smo dobili na razpolago tudi nji
hove modele in kroje. Izkazalo se 
je, da največkrat ne ustrezajo po
polnoma zahtevam našega tržišča in 
da so za nas preveč specifični. 
Skratka, potruditi se je treba in 
vpeiljati lasten · sistem krojev, ki 
nam najbolj odgovarja, tako kot je 
to ,naredila že mars ika tera konfekcija 
pri nas. To so torej glavni dejavni
ki, ki so nas vodili •k osnovanju mo
delne delavnice. 

dipl. iri.g. arh. Meta Vrhunc 

že prve dni v težkih planinskih čev
ljih dobile žulje, tako da je bilo v 
ambulanti dežurnega Zidravnika ved
no precej deklet. Fantje so t'l'di,Ji, 
da vzrok za pogoste obiske ambu
lante niso žulji, pač pa simpatični 
do,ktor-staži,st. 

Naj bo že kakor koli, noge so se 
pozdravlile, mišioe so se na vsako
dnevnih vajah že dovolj utrdile in 
nekaj dni pred parado smo že vsi 
biH p11iJpravljeni za defirle. 

Tri dni pred parada smo imeli po• 
noči generalk!o, k!i je trajala od 20. 
do 3. ure zjutraj. Ker j:e general1ka 
pokazala, da smo dovolj pripravlje
ni za nastop in pa zato, da nas ne 
bi preveč utrujali, nam je vodstvo 
parade dalo do 9. maja prosto. 

Zadnje pl'oste dneve smo zrabirH 
za ogled mesta, njegovih kulturnih 
in Zigodovilnskih znamenitosti ter 
okobke Beograda. Predvsem smo 
radi zahajali na Avalo. 

Na splošno so za nas lepo sk•rbeli, 
da nam ne bi bilo dolgčas, saj so 
bile v popoldanskem času vedno 
prkediltve. Vozi<1i so nas na 'kolek
tivne oglede mesta, kdor je želel, 
se je lahko z ladjo Ko!Zaro peljal po 
Donavi, fantje pa so radi zahajali 
na oglede nogometnih tekem. 

9. maja smo vstali že ob 3.30, če
prav se j:e zarada pričela šele ob 
9. uri. Iz naeslja smo odkomkali že 
ob 6. uri proti centru mesta. Da bd 
bi1la pot kra)ša smo ves čas prepe
va'Li ~n ulice Beograda so odmevale 
od večjezičn~h pesmi. Po enourni 
hoji smo prišli v center mesta, kjer 
smo moral počakati na ·pričetek. 

Ob 9. uri so se zaslišala povelja 
in v<rste so se pričele pomikati p11oti 
slavnostni tri!brmi, ki je bila polna 
visokih gos,tov. Ko smo 'k!orakali 
mimo tribune, se je p<loSJkanje po
jačalo in v.i.dela sem, da nam je ves 
nasmejan p.los~al tudi tovariš Tito, 
ki je s soprogo in spremstvom stal 
S!redi t11ibune. 

Na vpraašnje, ki so nam ga po
stavljali kasneje, kakšni občutki so 
nas obhajali, roo sm0 korakale mimo 
tr~bune, bi odgovori,la, da sem za
čutila ponos, Slt'ečo J.n zadovoljstvo, 
da smo svojo nalogo v redu opravile 
in da smo s tem opravičile zaupa
nje, ki so nam ga i:zJkaza1i tisti, ki 
so nas poslali na parado. 

Vrnili smo se na domove, ostali 
pa so nam lepi spomini na prijetno 
biiVanje v Beogradu. Ostale so nam 
tudi ZinačJke, katere so dobili vSii 
udeleženci parade. Spominov je ve
Hko. Omenila bi le nekatere. Prijet
no smo biH presenečeni, ko so nas 
Makedonci 27. aprila popoldne -
na obletnico ustanovitve OF - po
vabili v šotor, nam čestitali ter nas 
obdariti, nato pa smo s~uqJaj peli 
in plesali, tak!o, da so slovenske in 
makedonske pesmi še pozno v noč 
odmevale po naselju. 

V prijetnem spominu mi je ostal 
tudi &Prejem starih borcev, ki so 
prišli na Banj1ico. Ko smo stali v 
vrst1 in so korakali mimo nas, mi 
je nek sivolasi tOIVariš krepko stisni<! 
roko in rekel: »Po:zJdravljeni naš;i 
nasledniki.<< 

Tudi drobne malenkosti včasih 
ostanejo dolgo v spominu - npr. 
rdeči nagelji; ki so nam jih nosili 
učenci osnovnih šol a1i pa veHk šop 
tuJipanOIV - preko 100, ki smo jih 
dobila slovenska dekleta. 

Helena Kavčič 

IX. sejem 
obutve v 

Pirntasensu 
Vsako tretje leto je v znanem 

središču nemške čevljarske industri
je Pirmasensu organiZiiran sejem 
obutve. Tako je bil letošnji, ·ki smo 
ga obiskali tudi trije člani našega 
kolektiva, že 9. po vrsti. V tem ma.. 
Jem nemškem mestecu z nekaj nad 
50.000 prebivalci in v njegovi okoli
ci daje čevljarska industrija kruh 
preko '32.000 ljudem, ki so po podat
kih iz leta 1963 izdelali 42 milijonov 
parov čevljev. Tako ni nič čudnega, 
da obišče ta ·sejem v tednu, ko je 
odprt, do 100.000 obis:kovalcev in 
med temi več 10.000 inozemskih. 

.Na 20.000 m2 razstaviščnega pro
stora je tudi letos razstavljalo ne
kaj sto proizvajalcev čevljev, usnja, 
čevljarskih s.troj·ev, sintetičnih ma
terialov ~n drugih za izdelavo čev
ljev ,potrebnih surovin. Kljub raz
meroma veliki površini razstavnega 
prostora pa organizatorji menijo, 
da ta ne zadošča več in bodo zgra
dili nove sejemSik:e prostore, ker ho
čt~jo na vsak način obdržati vodilno 
vlogo mesta P.iJ;masens 'v obutve
ni industriji. 
Največ .prostora na sejmu so zav

zeli proizvajalci čevljarskih strojev, 
ki so prikazovali stroje v prvih šti
rih dvoranah, v naslednjih štirih 
dvoranah so nudili ogled svojih iz
delkov proizvajalci gume, sintetič
nih materialov in ostalih za čevlje 
potrebnih i<zdelkov. Usnjarji in sa
mi čevljarji pa so se naselHi v zad
njih štirih dvoranah. Sicer pa so bi
li tu raz;stavljalci iz obeh Nemčij, 
Italije, Fmncije, Anglije, Nizozem
ske. 

Omembe vredna pa je tudi razsta
va usnja pri tvrdki Schmenger, ki 
jo ima firma v lastni poslovni stav
bi in je organizira vsako sewno. Tu
kaj smo si ogledali usnje i,z raznih 
dr~av v najrazličnejših izvedbah, 
označenih s še bolj zvenečimi ime
ni. Tako je bilo razstavljeno lak us
nje izdelano v raznih efektih, od ka
terih je večina, je dosežen v vti,ska
njem lica in raznimi načini nana
šanja barve. O tem, da se trudijo 
imitirati razne kaše 1n kuščarje, pri
čajo imena, 'kot: Giboa, Cobra, Boa, 
Caimano, Vipera, Aligator, Minico. 
bra, Maksi kroko, Kroko coda, Mi
nikroko, Baby krciko, Ditone, Diton
cino, Anakonda itd. Med raznimi 
laki je . bilo pri tvrdki Schmenger 
ra21stavljeno tudi naše lak usnje v 
luna in annioo izvedbi. 

Zelo veliko je bilo tudi velurjev; 
nekateri z močnim efektom pisanja 
in lepim svilenim leskom. Tudi pri 
velurjih in nubukih je bilo veliko 
takih z vtisnjenim licem, pretežno v 
v.wrcih, omenjenih pri lakih. Opa
zili smo čevlje iz tiskanega nU!buka 
in tudi govejih boksov v florantik 
izdelavi je bilo precej . 

Iz . Pi11rnasensa, s katedm so, mi
mogrede povedano, precej slabe že
lezni,ške zveze, smo odpotovali z vla
kom v Frankfurt, od koder srno po
leteli v Ljubljano in s tem zaklju
čili naše potovanje. 

ing. Franc Rihar 



i 
1 ,, 
1 

1 

~ 

ŠPORT 

Prve izkušnlje 
v drugi ligi 

Razgovor s trenerjem vrhniških 
košarkarjev ing. Markom štularjem: 
Začetek tekmovanja za košarkarje 

Vrnike ni bil uspešen, saj so iz prvih 
petih kol iztržili samo 2 točki. Kje 
so po tvojem mnenju v2lroki za ne
uspešen start? 

Na prvi tekmi s Karlovcem smo 
kot novinci plačali davek za neiiku
šenost. Poleg tega pa smo zaradi 
izredno pristranskega sojenja sod
ni!ka i!z Reke tekmio, ~i bi jo v nor
malnih 'CikolišOinah dobili, ·izgubili. 

V nadaljevanju smo po borbeni 
i.gri dobili prvi točki z drugim no
v.i·ncem »ls·tragradjevnim« na doma
čem igrišču. Morda gledalcem tekma 
ni ugajala, je pa bila zelo kvalitetna, 
le ·točnost metov ni bila na višini. 

Po tej tekmi pa se je začela smo-
la. Eden 'ključnih igralcev žakelj si 

· je zlomil nogo, tako da najmanj do 
jeseni ne bo mogel nastopiti. Naš 
najvišji ig.ralec Mehinda pa si je 
p.ri prometni nesreči polomil prste 
na rokah. Zato smo v glavnem za
radi neuigranosti nove prve postave 
lirzgub~li v Mariboru, kljub temu, da 
smo prikazali zelo dobro igro. 

Na tekmi s Slovanom smo imeli 
slab dan, tako ig.ralci k;ot tudi jaz, 
zato smo tekmo krepko irzgubili. 

Menim pa, da j.e ekipa pokazala 
dovolj borbenosti in športnega du
ha, saj se je mnogo boljšim domači
nom na naslednji tekmi v Slavon
skem Brodu močno upirala. Ce bi le 
zanekaj minut popustiH, bi gotovo 
izgubili .z mnogo višjo razliko. 

samo športni uži!tek in stvar posa
mezmka. želel bi le, da bi tudJ naši 
simpatJ.zerji razumeJ.i, da teKn)uje
mo v drugačnih pogojJh kot drugi, 
kar ima brerz dvoma <tudi vpliv na 
dosežene rezultate. 

Iz dosedanjih Jlikušenj vemo, da 
tekmovanje v zvezni ligi ni le stvar 
peščice ljubteljev košaDke, pač pa 
zahteva močno organiziranost ter 
pomoč vsa.lwgar, k i mu je šport 
pri srcu. 

Ce želimo, da ima vrhniški šport 
(kateri ni pomembno), p.redstavntika 
v zveznem tekmovanju, bi se mo
rali vsi odločujoči forumi zavedati, 
da ima Vrhni•ka sama za tako •tek
movanje premajhno zaledje igral
cev. Za<to bi bila nujno pot>rebna 
pomoč kakega kvalitetnega Jgralca 
od drugod, kar pa j e seveda pove
zano z določenimi sredstvi. 

Kakšne so tvoje :~elje v zvezi s 
športom na Vrhniki? 

Najbolj si seveda želim, da mo
štvo, ki ga treniram, .ostane v zvez
ni ligi. Nogometašem že1im, da se 
plasirajo v l. s'loven:~ko ligo, sa j so 
z dosedanjimi rezulta ti dokazali, da 
so tega sposobni. Poleg tekmoval
nih uspehov pa si želim, da bi se 
članstvo našega lin drugih društev 
povečalo predvsem z najmlajšimi 
člani, k.i bi preds•tavljali močno za
ledje za vrhniški šport nasploh. Pre
pričan sem, . -da delo v te j smeri ne 
bi bi1o zaman, saj bi se tako Vrhni
ka •razvila v močan športni center. 

Razgovor vodil Stane Kukec 

Nadaljeva nje v ZCNL 
V prvih petih <kolih si je naše 

moštvo deloma pQpravi.lo mesto 
na lestvici, ki je bilo doseženo 
v jesenskem delu. To se je do
go dilo predvsem v Sežani 
1n doma v tekmi zN. K SAVO, 
ki smo jo izgubili. Opravičila 
vsaj za ta .pora·z .prakti.čno ni. 
O tej tekmi je pisalo tudi časo
pisje kot o presenečenju, ki ga 
ni noben poznavalec nogometa 
predvideval. Odgovor, saj je žo
ga okrogla, v tem primeru ne 
pride v poštev. 

Sicer ·še •lahko .zasedemo sam 
vrh, vendar se na drugi strani 
postavlja vprašanje, če je ta eki
pa sposobna nadaljevati tekmo
vanje v republiški ligi? 

Odgovor lahko s.ledi le z ugo-

tovitvijo, da v tej zasedbi ne bi · 
bil mogoč obstanek v ligi in bi 
se morali ,po enem letu ponovno 
vrniti v sedanji rang tekmovanja, 
kar .pa na ekipo g-otovo ne delu- . 
je dobro. Tudi stroški udeležbe 
v republiški ligi bi bili mnogo 
večji. 

V jesenskem delu bomo iz .pi
onirskih vrst jn nekaterih resnih 
mladincev ponovno formiJ:"ali 
mladiJilsko ekipo, iz katere bo
mo mor·ali črpati domači kader 
za prvo moštvo. 

Ob izidu te številke bo mož
no v dnevnem časopisju ·zasledi
ti morda veselejšo vest kot pa 
j:o vsebuje ta članek - mi bi to 
tudi želeli. 

F . Kajdiž 

Ali so igralci v prvih petih kolih 
izpolnili pričakovanja in kdo so bili 
najboljši? 

Na vseh dosedanjih tekmah je po
kazal najboljšo igro Tone Gantar, 
prJjetno pa je presenetH tudi novi
nec De Gleria, ki je še lansko se2lono 
iwal v podzvezni ligi, vendar je že 
zrastel v dobrega igralca zvezne lige. 
Kot strelca sta glede na lansko se
zono močno popustila Stane Kukec 
in Kočevar, kar se kaže tudi v !l"e
lativno majhnem številu košev, ki 
j.ih moštvo na tekmah dosega. V si 
ostali i.gralci so glede na svoje zmož
nosti bolj aH manj zadovoljiv.i. 

Tretje leto za k rmilom 

Kakšne pa so možnosti moštva v 
nadaljevanju prvenstva? 

Kljub nezav~dljivemu položaju na 
lestvici, saj smo po petem kolu 
zadnji, vseeno opti!mistično gledam 
na nadaljevanje. Vsi ig.ralci kažejo 
mnogo volje, tako na treningih kot 
tudi na tekmah, poleg tega pa ima
mo v nadaljevanju mnogo lažje na
sprotnke ~ot v začeVku. Ce bomo 
poprav.ili največjo slabost - to je 
nezanesljiv met - boljši rezultati 
ne morejo i<zostati. 

Vemo, da vsi klubi zveznih lig 
plačujejo, dajejo premije za doblje
ne tekme itd. Kako je s tem na 
Vrhniki in kakšno je tvoje mnenje 
v zvezi s tem vprašanjem? 

Naši igralci so dovo1lj zreli, da_ se 
zavedajo deJs•tva, da jim tega, ·kar 
nudijo svojim ·igralcem vsi klubi II. 
zvezne lige, .pni nas ne moremo 
dati. Kljub temu pa sem mnenja, 
da bo za to v prihodnje treba več 
posluha, kajti trenirati štirikrat na 
teden, poleg tega i!grati vsak teden 
še najmanj eno tekmo ter i2lgubi1i 
skoraj vse sobote in nedelje ni več 

Rokometni klub USNJAR v šmart
nem deluje že peto leto. Od prvih 
skromnih začetkov v letu 1965 se 
je klub razvil v mrn~an kolektiv, ki 
združuje člane, članice, mladince in 
pionirje. 

Od leta 1967 vodi upravni odbor 
kluba uslužbenec IUV - obrat 
šmartno- tov. Franci Gradišek. Na 
nekaj vpraašnj o delu kluba nam je 
prav rad odgovoril. 

Kaj mislite o razvoju rokometa v 
šmartnem? 

V petih letih se je rokomet v 
šmartnem rzelo dohl'o razv.il. Zaslu
ge za tako obširen raJZimah ima vse
kakor upravni odbor kluba in Osnov
na šola v Smartnem, s katero zelo 
tesno sodelujemo. 

Kaj mente o usp~~hu posameznih 
ekip v letošnjem letu? 

Clanska moška ekipa, ki tekmuje 
v RCRL se kar dobro drži, vendar 
bi lahko z resnejšim delom dosegla 
še večje uspehe. :Zens'ka članska 
ekipa tekmuje v <republiški J.igi in 
se nahaja na zadnjem mestu, vendar 
moramo vedeti, da je ceJ.otna ekipa 
v povprečju zelo mlada. V lanskem 
letu se je eklipa z načrtnim deJ.om 
plasirala v republiš·ko ligo, za kar 
pa je še premalo ilik:ušena. Glede na 
mladost igralk pričaikujemo od žen
ske ebpe ·tudi v prihodnjih letih 
zadovoljive uspehe. V okviru šo'le 
an kluba deluje tudi pionirska ekipa, 
lki dosega zelo dobre rezultate. 

V šmartnem ste I>redsednik PGD 

in p redsednik RK Usnjar. Kako 
zmorete tolikšno prostovoljno delo? 

Ce ima človek veselje do dela, se 
vedno najde čas za dejavnost v pro
stem času. 

Ali ima klub za svojo dejavnost 
dovolj finančnih sredstev? 

Kot po drugih ~portnih klubi:h v 
litijski občini tudi P·ri nas finančno 
stanje ni ravno ·roŽ!nato. Ob pomoči 
ObZTK Litija in UIV neka~o gre. 
Z ozitrom na 1to, ·da t·eikmujemo v 
·dokaj visokih ·Hgah, pa močno p o-

grešamo nujne sani1arije ob ig-rišču 
in :razsvetljavo nad ig·r·iščem, ·kar bi 
nam močno olajšalo delo. Za uredi
tev sanitarij in razsve<tljave pa de
narja nimamo. 

Kakšni so načrti kluba v prihod
njih letih? 

Naša glavna naloga v prihodnjih 
letih bo vrzgajati mladJ domači na
raščaj , ki ga homo dobili v osnov
ni ·šoli v Smm,tnem. 'Le s takšnim 
načinom dela bomo dosegli svoj 
osnovni namen, to je množičnost in 
kva1i•teto. 

Klub nosi ime Usnjar. Zakaj ste 
se odločili za oo ime? 

Predvsem ,zat:o, ker obrat IUV v 
Smartnem rzaposluje vel~ko večino 
naših .ig.ral:k in igralcev, pa tudi star
ši naših pionirjev in mladincev so 
večinoma rzaposleni v IUV - ob.rat 
Smartno. Morda je zanimiv tudi 

_ <podatek, da je skoraj celotni uprav
ni ·odbor sestavljen iz delavcev in 
uslužbencev našega podjetja. 

Koliko časa še nameravate sode
lovati v RK Usnjar v šmartnem? 

Dokler bom zmogel in dokler mi 
bo dopuščal čas. 

Rokometni klub USNJAR v šmart
nem se je torej postavil na trdne 
temelje. Nedvomno ima za tak na
predek velike zasluge predsednik 
Franci Gradišek, ki mu pri njego
vem delu na športnem področju že
limo še mnogo uspehov. 

Franc Kajdiš 


