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GLASILO DELO\Ir\E SKUPNOSTI INDUSTRidE USNdA VRHNIKA 

Osnutek zakona o 
zdravstvenem varstvu 
Skupščina SRS je v začetku marca dala v razpravo osnutek Zakona o zdravstvenem zavarovanju in 
obveznih oblikah :-:dravstvenega varstva. V zvezi s tem je bilo veliko razprav v samoupravnih orga. 
nih, družbeno p·ciitičnih skupnostih in sindikatih, ki so dale vrsto utemeljenih pripomb in predlo
gov za dopolnitev omenjenega osnutka. 

že v začetku so ugotovili, da ni bilo danih 
dovolj ekonomskih pokazateljev, iz katerih bi se 
dalo ugotoviti tudi ekonomsko plat novega nači
na finansiranja zdravstvenega zavarovanja, kot 
ga predvideva osnutek. Ni znano, ali bodo nov,i 
prispevki višji ali nižH kot dosedanji in v zvezi 
s tem, ali bo zdravstveno varstvo enaKo, boljše 
ali slabše, 

Obvezne oblike zdravstvenega varstva zago
tavljajo vsem občanom, k;i prebivajo v SRS in so 
državljani SFRJ, naslednje: odkrivanje, prepre
čevanje, zatiranje in zdravljenje tuberkuloze, ve
neričnih in drugih nalezJj,iv.ih boiezni, za kate
re velja po zakonu obvezno prijavljanje; nega in 
zdravljenje tistih duševnih boln:;kov, ki utegne
jo zaradi narave ali stanja bolezni spraviti v ne
varnost svoje ~ivljenje in življenje drugih ljudi 
ali poškodovati materialne dobrine okolice; 
zdravstveno varstvo žensk v zvezi z nosečnostjo, 
porodom in materinstvom; popolno zdravstveno 
varstvo novorojenčkov, dojenčkov in predšolskih 
otrok; zdravstveno varstvo šolskih otrok, šolske 
mladine do dopolnjenega 18. leta starosti Jn red
n:h študentov do 26. leta starosti; aktivnost za 
zgodnje odkrivanje rakastih obolenj Jn sladkor-

ne bolezni ter njihovo zdravljenje ter aktivnost 
za organizirano zdravstveno vzgojo prebivalstva. 

Sredstva za kritje stroškov za obvezne oblike 
zdravstvenega varstva zagotavljajo občine za ose
be, ki prebivajo na njihovem območju in so 
upravičene do tega varstva. 

Pravice iz zdravstvenega zavarovanja v prJme
ru bolezni in nesreče izven dela si pridobi zava
rovani delavec s prido&itvijo lastnosti zavarova
ne osebe. 

Pri neobveznih oblikah zdravstvenega varstva 
lahko skupnost določi (predhodno mora ugotovi
ti, da ta ukr·ep ne odvrača zavaro·vanih oseb do 
uporabe zdravstvenega varstva), da zavarovane 
osebe prispevajo svoj delež k stroškom zdrav
stvenega varstva. 

Zavarovancem"delavcem je nadomes·tilo oseb
nega dohodka zagotovljeno med začasno zadr
žanostjo od dela med uživanjem zdravstvenega 
varstva; med porodniškim dopustom za vsako
dnevno šti!'iurno odsotnost z dela do 8. mese
ca otrokove starosti; med zadržanostjo od dela 
zaradi nege obolelega otroka, starega do 3 let; ko 
zaradi določenega zdravljenja ali medicinsk;ih 
prel's·kav ne more delati .jn ko je izoliran zaradi 
nalezljiv,ih bolezni v njegovi okolici. 

Nadomestilo za prvih 30 dni odsotnosti z de
Ja v prvem in četrtem primeru gre v breme- de
lovnih organizacij. 

(Nadaljevanje na 3. strani) 

Po dosedanjih pr.edpisih je republika pristoj
na konkretneje določiti sistem zdravstvenega za
varovanja do meje, ki jo zahteva enotnost siste
ma v republiki, to je določiti najmanjši obvezni 
obseg, upoštevajoč mednarodne konv·encije. Na
tančnejše pravice .jn obveznosti iz tega zavaro
vanja pa določajo zavarovanci sami v svojih 
skupnostih (npr.: za ljubljansko regijo do sedaj 
Komunalna skupnost socialnega zavarovanja 
delavcev Ljubljane) z ozirom na razpoložljiva 
f,'nančna sredstva. Zdravstveno varstvo zagotav
ljajo zavarovanci po načelih vzajemnosti in soli
darnosti . 

Delavci, kmetje in osebe, ki opravljajo samo
stojno poklicno dejavnost v SR Sloveniji, obvez
no zavarujejo sebe ,jn svoje družinske člane za 
zdravstveno varstvo in za druge pravke iz 
zdravstvenega zavarovanja po določbah tega za
kona. 

·····················································~··*·········· ................................................................... 

Za družinske člane zavarovancev se štejejo 
ožji družinski člani (zavarovančev zakonec, za
varovančevi zakonski ali nezakonski otroci, po
svojenci in drugi, če izpolnjujejo pogoje, dolo
čene v splošnem aktu skupnosti) ter vzdrževani 
zavarovančevi starš"i, očim in mačeha ter posvoji
telji, če izopolnjujejo pogoje, ki j,:h določi skup
nost zdravstvenega zavarovanja. 

Ni pa urejeno zdravstveno zavarovanje tašč in 
tastov, ko so v skupnem gospodinjstvu pri svo
jih hčerah in niso zavarovani po zetih, ker hči ni 
zaposlena. 

Prav tako tudi ni urejeno" zavarovanje mlad'ne, 
ki ne hodi več v šolo, a še ni zaposlena in j.e pr,i
jav]jena na Zavodu za zaposlovanje (opomba: če 
nekomu Zavod ponudi ustrezno delo, a ga neute
meljeno odkloni, potem naj mu pl'eneha pravica 
do zdravstvenega zavarovanja). 

S tem zakonom se ureja tudi zdravstveno za
varovanje rednih študentov in njihovih ožjih dru
žinskih članov. 

Delovne in druge organizacije morajo obvezno 
zavarovati svoje delavce, vajence in učence po
klicnih šol, za primer poškodbe pri delu .in za 
pr.imer poklicnega obolenja. 

LETOVANJE V PLANINAH 

Po sklepu delavskega sveta bomo kupili planinsko kočo na Veliki Planini. O tem lahko 
berete na 10. strani 



Naš razgovor: 

Odgovarja 
Rudi 
Kočevar 

vodia komercialne službe 
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Tov. Kočevar, za začetek mogoče neko
liko enostavne., vendar potrebno vpraša
nje: kakšne vrste surovih kož zdaj kupu
jemo in kje. V mislih imamo, koliko jih 
kupimo doma in koliko po svetu? 

Koteks-Tobus iz Ljubljane in ostali jugoslo
vanski dobavitelji nam dobavijo polov.ico potreb
nih koliOin svinjskih kož. Preostalo količino pa 
moramo poiskati na svetovnem tržišču. Z ozirom 
na postavlj-eni plan proizvodnje svinjskega usnja 
bi rabili v letošnjem letu s•kupno 9.000 ton. To
rej bi morali iz uvoza nabaviti vsaj 4.500 ton su
rov.ih svinjskih kož. 

Poleg rednih majhnih količin, ki ji'h stalno 
kupujemo v Avstriji in na Danskem, smo bili 
zadnja leta vezani na vtZhodne države, predvsem 
Madžarsko, SSSR, Poljsko ,in DR Nemčijo. Za
radi manjšega zakala in povečane porabe doma 
nam pa te države ne dobavljajo niti ne dajejo 
več ponudb za svinjske kože. 

Manjša izjema je Poljs•ka, kjer smo letos do
bili nekaj kož. Popolnoma nejasna pa je situaoi
ja v SSSR in tudi ostalih vzhodnih državah, če
prav smo ·z njimi v stalnih posrednih ali direkt
nih stikih. Pri uvozu surovine iz vzhodnih držav 
se srečujemo ne samo z običajnimi komercialni
mi problemi, k;i nastopajo ob vsakem nakupu, 
ampak ·še z vrsto drugih, ki niso samo trgovske
ga značaja, imajo pa velik vpliv na zaključevanje 
teh poslov. Ravno na te druge probleme Pa obi
čajno mi kot kupci ne moremo vpLivati . 

Pomanjikanje surovine nas je gnalo tudi na 
bolj oddaljena tdišča- na Kitajsko, kjer kupu
jemo krom predstrojene svinjske kože posredno 
preko Holandije, in v ZDA ter Brazilijo. 

Ali omenjene količine zadostujejo za 
zadostno izkoriščanje proizvodnih zmoglji
vosti, ali smo s surovino dobro preskr-
bljeni? · 

že .iz prejšnjega odgovora ci!zhaja, da kupljene 
·količine kož ne zadostujejo za polno izkorišča
nje naših proizvodnih ·kapacitet. Poleg tega pa 
tudi ne bi mogel trdim, da smo s kožami za na
slednje mesece dobro preskrbljeni. 

Ali je v sedanjem položaju nabava kož 
težavna zadeva in kakšna je pri nakupu 
domača in tuja konkurenca? 

Nabava svinjskih kož je letos irlredno teža
·ven posel predvsem zaradi tega, ker so količine, 
ki jih nudijo jugoslovanski dobavitelji kakor tu
di količine iz uvoza nezadostne. 

V Jugoslav.ij,i sta ostala samo dva konkurenta 
- to je Industrija usnja V•rhnika in Tovarna 
usnja Kamnik Kljub temu je potreba po svinj
skih kožah večja kot pred leti zaradi povečanih 
kapacitet v obeh tovarnah. Na svetovnem trgu 
pa se je povečala konkurenca zaradi .izvoza su
rov,ine v ZDA in nove predelave svinjskih kož v 
ZR Nemčiji. 

Kako je s sporazumevanjem z d()mači
mi usnjarnami glede nabav v tujini? 

Sporazumevanje pri uvozu kož s Tovarno 
usnja Kamnik je kljub poskusom ostalo dose
daj brez rezultatov :nrav zaradi majhnih koliOin, 
k i so zunaj na razpolago. 

Mogoče bi bil zanimiv tudi odgovor o 
tem, ali vse kože plačujemo v tujini s 
konvertibilnimi valutami ali tudi z drugi
mi devizami? 

Razen ruskih kož vso ostalo surovino iz uvo
za plačujemo s konvertibilnimi valutami. 

Kako pa je z uvoznimi dajatvami za kože 
v primerjavi z izvoznimi premijami? 

Sedanj,i uvozni stroški za surove svinjske ko
že so 7 % - to Je 1 % za carinsko evidentiranje 
in 6 % carine. Za izvoz gotovega usnja pa je pre
m ija 5%. 

V zadnjem času ste pretipati nekatera no
va tržišča za nakup kož kot n. pr. Brazili
ja. Ali lahko o tem poveste oceno nabav
nih možnosti glede na vaše vtise? 

S tov. Partlom sva poleg ZDA obiskala Bra
zilijo. V ZDA so na razpolago večje količine 
majhn!h polovičnih kruponov (Hushpupies), ki 
pa za nas ne pridejo v poštev. Z nekaterimi fir
mami sva govorila o možnostih nabave celih 
kož in običajnih kruponov, vendar je treba raz
čistiti še vrsto zadev, predvsem pa bodo morali 
morali ameriški trgovci s kožami pomagati ustva
vire za cele svinjske kože in velike krupone. 
Vse namreč zavisi od tega, kakšne aranžmaje 
bodo uspeli trgovci s surovimi kožami doseči s 
klavnicami. 

V Braziliji pa tako: Na področju Porto Ale
gre gojijo 30 milijonov svinj. Od tega jih pri za
kolu deloma odirajo le nekatere klavnice na pod
ročju Rio Grande do Sui, sicer pa ostajajo kož. 
na mesu, ki gre v export (polovice) . 

Kako smo 
poslovali 

v maju 70 
Usnjarna Vrhnika 

je proizvedla 
ščetinarna Vrhnika 

je proizvedla 
Usnjarna šmartno 

je proizvedla 
Krznarna šmartno 

je proizvedla 

Konfekcija krzna je p·orabila 
Konfekcija usnja šmartno 
Konfekcija usnja Vrhnika 

REALIZACIJA 

133.557 m' usnja 

7.944 kg ščetin 

37.497 m' usnja 

20.598 m' podlo
ge in 815 kom. 

divjačine 

3.740m' 
2.133m' 
2.053m' 

Usnjarna in ščetinama Vrhnika 
Usnjar. šm., krznarna in konf. 

Ndin 
7.429.775,95 
5.427.419,90 

12.857.195,85 
IZVOZ: 248.860,70 $ 

POVPREčNI OD: 
V maju je znašal povprečni OD na enega za
poslenega za 208 ur 1.227,02 din. 

BOLNišKI IZOSTANKI: 
Na enega zaposlenega smo imeli v podjetju 
v mesecu maju zaradi bolniških izostankov 
(vključno tudi p·crodniški dopust) 1,62 izgub
ljenih delovnih dni. 

šTEVILO ZAPOSLENIH: 
Na dan 31. maja 1970 je štel naš kolektiv 
1074 članov (brez vajencev). V vrhniških ob
ratih dela 679 ljudi, v šmartskih pa 395. 

Večji del teh kož predelajo domače usnjarne 
- predvsem v podlogo. Surovih kož skorajda ne 
izvažajo, ker dobijo proizvajalci za izvoz stroje
nih kož izvozno premijo, dooim ne dobijo za iz
voz surovih kož ničesar. Tovarne usnja so zain
teresirane za izvoz bodisi strojnih kož bodisi 
Wetblue in v tej smeri so bili naši ;razgovorU. 
uspešni, vendar je bil to šele prevelik korak in je 
treba še naprej ostati v kontaktu s temi usnjar- · 
nami. Razgovoili za stalne dobave wetblue kož 
so še v teku .in računamo, da bomo uspeli v Bra
zilij i dobiti mesečno okrog 40.000 m2 wetblue su
rovine .. . Z dobavitelji pa je treba razčistiti še 
vrsto odprtih problemov in posel šele vpeljati. 
Komercialna služba oz. nabava delata na tem 
skupaj s tehnologi iz proizvodnje ~n upam, da 
bomo uspeli. 

Ali so znane še kakšne druge dežele, kjer 
bi bilo primerno proučiti nabavne možno
sti? 

Stalno dobivamo ponudbe ali pa dajemo vpra
šanja za surovino od ZDA do Kitajs•ke in Japon
ske. Mislim, da je BraziLija poleg že poznanih 
dobaviteljev edini vir surovin ali predstrojnih 
sv.inj s~ih kož. 

Ker smo po povedanem spoznali, kako 
zahtevne naloge čakajo podjetje pri za~ 
gotavljanju potrebne surovine, nam še po
jasnite, kako je s kadrom v komerciali, ki 
m·ora to delo opravljati in kakšne so po
trebe po njem? 

Dosedanje ~zkušnje kažejo, da ima direktni 
uvoz repromateriala, opreme pa tudi surovine, 
dosti prednosti za nas. Zato moramo kvaliteto 
dela v nabavi (tako z domačega kakor svetov
nega tržišča) stalno dvigati in izpopolnjevati. 
Kar je sposobnih kadrov, so z delom preobreme
njeni in bi morali zato vzgoj.i dodatnih 'kadrov 
posvetiti vso skrb. 



Zdravstveno varstvo 
(Nadaljevanje s l. strani) 

Zavarovanec ima prav.ico do nado
mestila osebnega dohdka ob pogo
ju, da ima najmanj 3 mesece nepre
kinjenega zavarovanja oZiiroma 6 
mesečno zavarovanje s prekinitvami 
v zadnjih 12. mesecih pred nasto
pom primera, ki mu daje pravko 
do nadomestila. 

V drugem, tretjem dn četrtem pri
meru pa gre zavarovancem nado
mestilo ne glede na predhodno za
varovanje. 

Osnova za nadomestilo osebnega 
dohodka je povprečni osebni doho
dek, ki ga je delavec dosegel za pol
ni delovni čas v letu pred letom, v 
katerem je nastal primer, po kate
n~m ima pravico do nadomestila. Ce 
delavec ni dobival osebnega dohod
ka, ampak nadomestilo, se v osnovo 
vzame znesek, od katerega se je 
odmerilo nadomestilo. 

Nadomestilo osebnega dohodka 
med porodniškim dopustom pa zna
ša 100 % od osnove. 

Najnižje nadomestilo od osnove, 
ki ga lahko predpiše skupnost, je 
60% od osnove, ne sme pa biti 
manjše od minimalnega osebnega 
dohodka, 'ki je določen s predpisi. 

Osebe, 'ki so zavarovane za pri
mer nesreče pri delu in poklicno 
obolenje umajo pravico do vseh 
obLik zdravstvenega varstva, poklic
no rehahilitaaijo, !pred nastopom na 
delo morajo biti zdravi, pregledani, 
med ,irzvajanjem dela pa periodično 
pregledovani, če delajo na zdravju 
škodljdvih delovnih mestih, in na
domestila osebnega dohodka v viši
ni 100% od osnove, ·ko gre v breme 
zdravstvnega zavarovanja. Delovna 
organizacija za odsotnost v prvih 
30 dneh sama predpiše nadomestilo, 
ki pa ne sme biti manjše kot 60% 
od osnove. 

Sredstva rz:a finansiranje zdravstve
nega varstva se zhirajo s pni-spev
kom ,zavarovancev delovnih ;jn dru
gih organizacij. Vtišino prispevka 
določa s•kupnosti zdrav:stvenega za
varovanja. 

Ce je v neki delovni organizaaij.i 
več potencialnih nevarnosti za po
škodbe tin poklicna obol·enja, lahko 
skupnost takšnih delovnih organiza
cij predpiše v,išjo tarife, toda maksi
malno SO % več, kot znaša redna ta
rifa. 

»Sodoben« transport (pri delu ne 
misli!) 

IN SE O UVELJAVLJANJU 
PRAVIC 

Zdravstveno varstvo je zagotov
ljeno zavarovancu od dneva, ko na
stopi delo, pa do preteka 30. dne, 
ko neha biti zavarovanec. Zavaro
vančevim ·družinskim članom je za
gotovljeno zdravstveno varstvo v 
enakem obsegu kot samemu zavaro
vancu. 

Zavarovanec lahko v času zdrav
ljenja dela tudi .skrajšan delovni 
čas, če zdravnik ugotov.i, da je to 
koristneje za njegovo hi·trejšo po
vrnitev delovne zmožnosti. Takšno 
skrajšanje pa sme trajati najdlje 
eno leto. Delovna organizacija za
varovanca pa mu je dolžna preskr- · 
beti delovno mesto za skrajšan de
lovni čas. 

Ce traja zdravljenje zavarovanca 
neprekinjeno več kot 2 leti (če je 
stalno odsoten z .dela). mora pri
stojna ·komisija ugotoviti njegovo 
delovno zmo.žnost ali invalidnost. 

Spet ste pijani! Ali vam nisem rekla, da ne smete več piti? 
Saj ne pijem nič več, ampak samo toliko kot prej ... 

Brizganje laka 

Za varstvo prav!c i.z rz:dravstvenega 
zavarovanja se v okviru skupnosti 
zagotavlja dvostopenjsko reševan i 
V primeru uveljavljanja pravic do 
denarnega nadomestila an drugih 
prejemkov lahko zavarovana oseba 
sproži postopek proti dokončni od
ločbi s•kupnosti pred pristojnim ob-
6inskim sodi.ščem. 

Zahtevek za uveljavljanje pravic 
do nadomestila se lahko vloži v 
enem letu od dneva dospelosti. 

Zavarovana oseba lahko zahteva 
z·dravstveno storitev od katerekoli 
zdravstvene ustanove ;in od katere
ga·koli zdravstvenega delavca. Ce za
varovanec uveljavlja zdravstveno 

varstvo i·zven območja skupnosti, 
plača skupnost zavarnvanja njegove
ga območja le toliko stroš-kov, kot 
bi znašali stroški za zdrav.stveno 
storitev v ustanovi, s 'katero je 
skupnost sklenila pogodbo. Even
tuelno v:išje st;roš·ke zavarovanec 
plača sam. 

V postnpku za uveljavljanje pra
vic i:z rzdravstvenega zavarovanja 
zavarovane osebe ne plačujejo 
upravnih ,jn sodnih faks. 
Pričakovati je, da se zakon, ·ki ga 
bo dokončno sprejela skupščina 
SRS, ne bo bi!stveno razlikoval od 
obravnavanega osnutka. 

Ing. Peter Petkovšek 

SKLEPI OS 
Delavski ·svet je na seji 16. 6. 1970 

pregledal dosežene rezuLtate poslo
vanja v ktošnjem letu. Ugotov·il je, 
da podjetje kot celota zaerrkrat raz
meroma uspešno ·posluje - pri po
prečnem OD v S mesecih 118.660 S 
din je delitev ostanlka dohodka na 
sklade in osebne dohodke v razmer
ju 59 : 41, da pa na,slednji meseci 
zaradi pomanjikanja ·surovine za . 
'IAI'hniš'ko UJsnj.arno, kjer je ustvar
jen gro izvoza in dob~aka, ne bodo 
tako '111Sipeš1ni. Se2l!1anjen Je bil tudi s 
prvimi ocenami poslovanja ostalih 
UJsnjarskih in predelova,lnih :podje
tij v Sloveniji in Jugoslaviji. Usnja·r
ji in :tUJdi ;veči·na ip.redelovarlcev UJsnja 
dosega letos še ·s1albše Tezultate 'kot 
lani i'n je panoga .kot talka v nič .kad 
zavidljnrem položaju. Kot rečeno, 

se tudi nam o'betajo ISlarbši časi, če 
ne bo svinjs!kih kož in iJZvoza svinj
skega usnja, ·k}er 1se naj-več zaslU!Žli. 

Pod 2. toako dnevnega reda Je de
lavski 1svet razdelil posojila za :sta
novanjsko gra:dnjo. 28. članov kolek
tiva je prejelo skupaj 42S,OOO.OO N 
din kreditov. 

· Odobril je nakup družinskega sta
novanja v Litiji in .ga dodeLil šebjan 
Jožetu. StrinjaJ ·se je tudi z adapta
cijo IStanovanj,slkih prostorov (vzida
va ~tene in 'V'rat na hodni1ku), 1ki }ih 
za:sedata družimi .No\(a!k in šelbjan. 
O dodeJi.tvi adaptiranega stanova
nja {ki 1ga bo ·iJZprazii!il Sebjan Jože) 
bo :še enkritt odločala komi,sija za 
druŽJbeni Sltanda.rd šmaiitna.. 

27. člen pravilni,ka o !kreditiranju 
stanovanjske gradnje je dopolnil 
tako, da se izjemoma lahko odobri 
posojilo visoko 'Strokovnim kadrom 
do zneska '80,000.00 N din. Komisijo 
za dilti!Žbeni :standard je zadolžil, da 
pripravi pred-log popnwka tega pra
vilni>ka in ·sicer taiko, da bi imeli 
prednost :pri dodeljevanju posoji·l 
za gmdnjo ali nakup 'stanovanj >tisti 
člani .kolektiva, ki bi rv ta namen v 
tovarni varčevali (vlagali ·svoje .pri
hranke v :siklad za ,stanovanj.s,ko 
gradnjo). 

Ra;Zipravljal je tudi o požaru v do
delavi usnjarne ·Smartno, ki bi ~ah
ko povzročil 'še dosti večjo škodo, 
če ne hi gasiJlci i:n osta1J,j delavci do
delave tako hitro in razumno u~re
pali. Dodeli-l je cca 1 mi.Jijon S din 
za nagrade tistim članom kolek!ti
V·a, ki so največ p11ipomogli, da je 
bil požar 'taiko hitro pogašen. Iskre
no zarbvalo za pomoč rpa je :izrarzii 
gas.iJskim enotam rz Litije in Smart
na 'in gasilcem liti·}ske predi1lnice. 

Ob tej prili!ki rse je ·Več rz:adržal na 
vprašanju disdp11ne in reda v pod
jetju, ki je zadnje čase vse prej kot 
vzoren. Zato je JStrOkovne sl~be 
zadolžil, da izvedejo vse u'krepe, ·ki 
bodo zagotoV<ili varnost Za!pos-lenih 
in podjetja kot celote. Za kQ'šilce 
reda in varnostnih navodil pa je 
predpilsal mand,atne karz:ni - 5.000 
S din. 



Rekonstrukcija vir~ov 
toplotne in elekt rične 

energije 
Kako torej doseči visok izkoristek 
kuriva? 
Najenostavneje kar s toplotno bi

lanco! Kakor računovodja primerja 
razne dohodke in izdatke v dinarjih, 
tako lahko v toplotni tehniki pri
merjamo razne vire in potrošnike 
(ali pa zapravljivce) toplote v kalo
rijah. 

Kalorija je bolj majhna enota, 

zato uporabljamo raje kilokalorijo 
(označba: kcal). Kilokalor ija je ko
ličina 'toplote, ki ogreje kilogram 
vode za eno stopinjo Celzija (toč
neje: od 14,5 na 15,5' C). 

Za lažjo predstavo: 
če se hočemo skopati v kopalni 

kadi, rabimo okrog 200 litrov 40' C 
tople vode. V•odovodna voda naj ima 
temperaturo 10' C. 

Rabimo: Q = 200 x ( 40 - 10) = 6000 kcal toplote za to kopel. 

če ogrevamo vodo v peči, ki ima 
izkoristek ponavadi okrog Tl = 60 % 
s premogom (lignit-oreh), ki vsebu-

B= 
Q 6000 

H 2450.0,6 

je H = 2450 kcal/kg toplote, potem 
rabimo: 

= 4,1 kg premoga 

po n. pr. 15 din/kg, t. j. 4,1 x 15 = 61,5 din (star-ih) 

Energijo merimo lahko tudi v 
vatnih oziroma kilovatnih urah 
(kWh). 

6000 

860 

Tako je: 1 kWh = 860 kcal. 
6000 kcal toplote za ogrevanje na

še kopeli lahko dobimo tudi s 

7 kWh el. energije po 22 din/kWh, 

kar znese: 22 x 7 = 154 din obliki prehoda toplote od vode v 
(seveda starih) bojlerju skozi izolacijo na zrak v 

kopalnici. 
Pri prikazu izračuna ste opazili, Ali pa bolj usnjarski primer! 

da nisem uporabljal izkoristka. Ta Za čimžanje S ton golice moramo 
je namreč praktično 100 odstoten, pripraviti 200 % vode 35° C. Mrzla 
kar pomeni, da električno energijo voda, ki jo moramo segreti na 35' C 
lahko pretvorimo v toplotno s po- naj ima 12° C. 
močjo grelca v bojlerju praktično Koliko toplote moramo dovesti 
brez izgub. Izgube se pojavijo le v vodi? 

Q = 5000 x 2 x (35 - 12) = 230.000kcal, kar predstavlja pri današnjih 

pogojih pri nas: 
230.000 

B = --- -= 115 kg lignita (oreh), ki stane podjetje: 
2.000 

115 x 8 = 920 din na pragu kotlarne. 

Ali kanala, t. j . 16 x 10 = 160 kg pare na 
16 m dolg sušilni kanal pri TTH uro. KiJlogram pare odda p·ri 1tlaku 

napravi za brizganje porabi 10 kg 0,1 at. v grelcu zaokroženo 540 kcal 
pare na uro za vsak meter dolž·ine toplote: 160 kg torej: 

160 x 540 = 86.400 kcaljh, za kar moramo pokuri ti 
86.400:2000 = 43,2 kg premoga po 8din, kar znese 

345,6 din na uro. Ni preveč. Le po

zimi moramo prišteti toploto za 
ogrevanje zraka, ki ga ta naprava 
posesa iz prostora, to pa je: 
10.000 m'/h zraka iz kabine za briz
ganje in okrog 3000 m' /h iz sušilnega 
kanala. 

Ker mora zrak na kakršen koli 
način priti v prostor, ga moramo 
tudi pogreti od n. pr. -15° C na 
+ 20' C, za kar rabimo približno 
130.000 kcaljh toplote ali okrog 65 kg 
premoga za okrog 520 dlin. 

Toplota za zimsko brizganje in 
sušenje na 16 m dolgem traku nas 

Nov sušilni kanal prl napral'i za grundiranje v usnjarni na Vrhniki 

Montaža cistern za mazut in toplo vodo (relwnstrukcija energetskega 
obrata na Vrhniki) 

stane pribJ.ižno 345,6 + 520 = 865,6 din 

na uro, poleti pa le ,345,6 din na uro 
(seveda računano v obliki premoga 
na pragu kotlarne). Kje so še ostali 
stroški kotlarne (amortizacija, vzdr
ževanje, plača in podobno)!? 

No, v g.lavnem so nam poS<tale 
kalorije (kilokalorije) malo bolj 
domače! 

Zdaj pa še nekaj lastnosti pare! 
Znano nam je, da paro dobimo s 

segrevanjem oziroma uparevanjem 
vode v parnem kotlu. čim več to
plote (kalorij) ji dovedemo, tem 
V•ISJI tlak (merjeno v atmosfe
rah = at.) in tem višjo temperaturo 
(merjeno v stopinjah celzija= 'C) 
bo para imela. 

Dogovorjeno ie (v tehniki), da 
i:menujemo količino toplote, ki jo 
v nekem stanju (pri določenem 
tlaku in temperaturi) neko telo 
vsebuje - entalpija. Z entalpijo si 
najlaže pomagamo pri izračunih 
take in podobne vrste in jo izraža
mo v kcal/kg (kilokalorijah na kilo
gram). 

V našem primeru gre za sledeče: 
Zvedeti moramo, koliko električne 

energije lahko dobimo iz kilograma 
P.are, koJ.iko kuriva rabimo za to, 

10.000 

t;.rla-,., +.""~"''"te za ogrevanje naprav 
v pro:kzvodnji nam OSitane ,in kakšne 
so 1zguoe. 

Pri tem menim, da nam je jasno 
sledeče: 

Parni kotel napajamo v glavnem 
z vodo (lwndenzatom) temperature 
90° C, paro vodimo v agregat za pro
izvodnjo električne energije (Spil
lrng), odtod izušno paro v razde
Jil ec 0,5 ~t., iz razdelilca pa V · proiz
vodni ()lbraJt za ogrevanje raznih 
susilnic in prostorov in v protitoč
ne aparate za proizvodnjo tople 
vode. 

V vseh napravah v proizvodnji in 
v protitočnikih se para spreminja v 
vodo (kondenzat), pri tem pa odda
ja toploto t. j . greje. Kondenzat vra
čamo v kotlarna, ga primerno oči
stimo in z njim ponovno napajamo 
parni kotel. 

Ne izdajam nobene skrivnosti, ko 
trdim, da porabimo pri nas v polet
nem dnevu na milijon kilokalorij 
(Gcal) največ 210 kWh el. energije, 
v zimskem dnevu pa samo okrog 
115 kWh/Gcal. Ali drugače poveda
no: če porabimo dnevno ' n. pr. 
10.000 kWh el. energije pomeni, da 
porabimo v najbolj vročem polet
nem dnevu 

Q. = -- x 1000000 = 47,600.000 kcal, 
210 

v zimskem pa 
10.000 

Q, = -- x 1000000 = 87,400.000 kcal toplote. 
115 

Oglejmo si pob1iže izvlečka dveh 
toplotnih bilanc, ki odgovarjata 
(vsaj približno, vendar dovolj na
tančno) navedenima razmerjema za 
poletni oziroma zimski dan, raču
nano seveda na 1000 kilogramov 
pare! 
· l. Za 1000 kg pare na uro pri tlaku 

15 at. in temperaturi 300' C si lahko 
izračunamo: 

78 kg kurilnega olja nam da 
69 kWh ali energ·ije in 541.000 kcal 
toplote za ogrevanje. 

Seveda so to le približne ugoto-

1000 

vitve ob upoštevanju izkoristkov v 
kotlu, motorju in generatorju T}k = 
;= 0,85, T}m = 0,92 in T}gon = 0,90. 

Pri 25 % obtežbi Spilling agregata 
moramo računati z nižjimi izko
ristki in to T}m = 0,78 in T}gon = 0,81. 
Pri teh pogo.iih imamo na razpolago 
le cca 54 kWh električne energije, 
istočasno pa se nekoliko dvigne raz
položljiva toplota za ogrevanje (po 
kilogramu pare). 

Po teh podatkih bi bila poraba 
pare, oziroma potrebni pretok pare 
za kilovatno uro: 

pri 100 %-mi obtežbi: '"""69= 14,5 kg/kWh 

1000 
pri 25 %-tni obtežbi: - 54-= 18,5 kg/kWh 

razmerje med električno in toplotnoenergijo pa v sledečih mejah:, 

69 54 
n. = --= 128 do --= 100 kWh/Gcal 

0,541 0,541 

To pa pomeni, da bi bili v zim
skem času zadovoljni s kotlom (ali 
s kotli), ki bi dajal paro pri tlaku 
15 at. in temperaturi 300' C. Pozimi 

rabimo namreč okrog 115 kWh/Gcal. 
No, 115 je pa res nekako med 100 

in 128! 
(Nadaljevanje prihodnjič) 



Ekonomska šola 
Tempo današnjega življenja zahteva od človeka vse vecJO in popolnejšo 
izobrazbo, tako v pogledu tehnologije proizvodnje kot tudi kulturno in 
ekonomsko izobrazbo. Prav zato sem se odločil, da v seriji člankov preko 
našega časopisa poskusim pomagati članom našega kolektiva razvozljati 
nekatere zadeve, ki jih včasih le nekako preozko gledamo in ker o njih 
nismo dovolj poučeni, jih največkrat tudi ne razumemo. 

Za lažje razumevanje snovi, ki bo sledila v naslednjih člankih, v katerih 
bomo materijo obravnavali b'olj konkretno s stališča našega gospodarskega 
delovanja, pa smatram, da je za kratek uvod potreben sprehod po zgodo
vini razvoja ekonomske misli. Naj vam to čtivo ne bo odveč, poskušajte 
ga razumeti in se poglobiti vanj in videli boste, da so nekateri enostavni 
zelo enostavni. 

V seriji teh člankov bomo obravnavali tudi razne izraze in pojme, ki jih 
dostikrat srečujemo v vsakdanjem življenju in jih bomo tudi skušali raz. 
vozljati. Zelo bi me veselilo, če bi bralci pri tem sodelovali na ta način, 
da bi z zastavljanjem vprašanj zahtevali pojasnilo zadev, katere bom mor
da nenamerno prezrl. Snov je lahko zelo obširna, zato je dobrodošlo vsako 
vprašanje, ki zadeva ekonomiko našega gospodarjenja. 

Vsa živa bitja na zemlji, med nji
mi tudi človek, moraJO za svoj ob
stoj in razvoj stalno zadovoljevati 
svoje potrebe. Kaj pa so naše po
trebe? Te prav dobro poznamo, saj 
se pojavljajo v zelo različnih obli
kah. 

Poznamo n. pr. fiziološke potrebe 
kot n. pr. po hrani, obleki, stano
vanju .i•td., kulturne, fizkulturne •in 
druge V·rste potreb. živali nagonsko 
iščejo dobrine in mtčin, kako bodo 
zadovoljili svoje potrebe. Clovek pa 
je razumno, misleče bitje - zato se 
zaveda s čim lahko. zadovolj[ svoje 
potrebe, prav tako pa mu njegov 
razum omogoča pridobivanje in 
proizv·odnjo vseh 1istih dobrin, ki 
jih potrebuje. 

Kot v.idite, smo se mimogrede 
srečali z novim pojmom >>dobrina« 
in smo obenem tudi razvozlja.Ji nje. 
gov pomen. Dobrina je vsako sred· 
stvo, ki je sposobno na nek način 
zadovoljiti človekovo potrebo. Gle
de na to, koliko imamo takih do
brin na razpolago in kje jih dobi
mo, lahko vsa sredS>tva, ki se po
'javljajo kot dobrina grupiramo v 
dve S'kupini: 

1. naravne dobrine 

2. ekonoms'ke dobrine 

Dobrine bomo imenovali samo ti
sta sredstva, ki so sposobna zado· 
vo!j.iti človekovo potrebo. Narav
na dobrina je prav gotovo zrak, ki 
nam je na razpolago v neomejen:h 
količinah, ki ga vdihavamo in na ta 
način zadovoljimo našo osnovno 
ž.jvljenjsko potrebo. Tako vsa sred
s·tva, ki jih v naravi ni aLi pa jih ni 
na razpolago v neomejenih količi
nah za zadovolj.i.tev človekovih po
treb, uvrščamo v skupino ekonom
skih dobrin. Kaj uvrščimo v sku
pino naravnih .in elwnomskih do
brin, lahko presodimo tudi tako, 
da bomo v prvo skupino narav~ 
nih dobrin uvrstili vsa sredstva, 
za katera ob uporabi ni treba pla
čati z denarjem ali s kakšno drugo 
obliko vrednos~i. Vsa druga sred
stva, po katerih čutimo potrebo jn 
moramo zanja, ob uporabi plačati, 
pa uvrščamo v skupino ekonomskih 
dobrin. 

žal pa je naravnih (brezplačnih) 
dobrin le malo na razpolago. Po mi
Ii volji se lahko nadihamo zraka, 
uživamo sončno toploto in izkori-

ščamo še nekatere druge. Tudi če 
gremo popoldne na sprehod, smo 
tako zadovoljili našo potrebo po re
•kreaciji - · razvedrilu in seveda iz
koristili dobrino, ki nam jo daje 
narava v oblikr okolja, v katerega 
smo se podali. Takih naravnih do
brin ob enkratni uporabi tudi ne 
potrošimo, ampak so nam še ved
no na razpolago za uporabo. 

Drugače pa je pri ekonomskih do
brinah, ker te se ob uporabi troši
jo in končno tudi potrošijo. Hrano 
zaužijemo, da si potešimo lakoto, 
vendar smo čez nekaj ur spet lačni 
in se nam potreba po hrani pono
vi. Cevlje si nabavimo, da se zava
rujemo pred mrazom. Tudi čevlji se 
obrabijo ali •pa •si celo zaželimo no
ve, boljše aH pa želimo imeti več 
parov čevlj.ev in se nam tako tudi 
potreba po čevljirh ponavlja. Podob· 
no je tudi pri vseh drugih vrstah 
ekonomskih dobrin, ki služijo za za
dovoljitev človekovih potreb. 

Ker se potrebe stalno ponavljajo, 
moramo tudi stalno pnidobivati no
ve dobrine. Clovek kot razumno 
bitje si je organizioral razne dejavno
sti in najrazličnejše postopke za 
pridobivanje sredstev za zadovolji
tev svojih potreb. Obenem pa je 
določil, kako bodo pridobljene do
brine razdeljene med člane, ki so 
sodelovali pri procesu pridobivanja 
sredstev . . Dejavnosti v zvezi s pni
dobivanjem in razdeljevanjem do
brin pa imenujemo >>gospodarjenje«. 

Ves ta proces pridobivanja in raz
deljevanja dobrin naj bi bil organi
ziran tako, da bi zaves·tno zmanjše
vali pomanj-kanje dobrin odnosno, 
da bi čimbolj poskrbeli za zadovo
ljevanje človekovih potreb. Potrebe 
ljudi pa so vedno večje in vedno ne
koli'ko drugačne od razpoložljivih 
dobdn za njihovo zadovoljevanje. 
To je prav gotovo pozitivna last
nost, ker je s tem dana vzpodbuda 
za razvoj :zJnanosti in tehllli'ke za od
krivanje novih postopkov za prido
bivanje dobriJU. Z novimi postopki 
pa se pojavljajo tudi pot-rebe po 
novih pnipomočkih (orodje, stroji) 
in se tako obseg potreb po novih 
dobrinah še poveča. Tudi orodja in 
s·troje vštevamo v dobrine, saj si 
tudi z njimi zadovoljujemo naše 
pol'rebe. 

Smoter in cilj tega ·razvoja je v 
tem, da dosežemo čimboljše učinke 
oziroma, da dosežemo željeni uči· 
nek s čim manjšo porabo sredstev 
in dela. Uspešnost našega gospodar
jenja merimo z razliko med vrNi· 
nostjo potrošenih sredstev in novo 
pnidobljeno vrednostjo. Cimvečja je 
ta razlika v !korist nove vrednosti, 
tembolj ust)ešno smo gospodarili. 
Ce bi vodili proces, pri katerem bi 
rbila vrednost potrošenih sredstev 
večja od novo pr~dobljene vredno
sti, bi bil ·tak proces neracionalen 
odnosno nesmiseln. 

Eden od najpomembnejših pro
blemov vsa'ke družbe je doseči čim 
popolnejše izkoriščenje razpoložlj.i
vih produkcijskih faktorjev (mate
riala, strojev, delovne sile). 

Naši predniki so imeli precej eno
stavcen naoin gospodarjenja, saj so 
pridobivali sredstva odnosno dobri
ne le za zadovoljitev lastne potrebe 
in za člane ožje družine odnosno 
rodu. Kmalu se je tudi v takih pri
Ii'kah ra.zvrila misel o napredni orga
nizaciji in delitvi dela ter so se spo
razumeli, ·da ne bodo delali vsega 
vsi hkrati, pač pa si bodo delo raz- · 
delili im nato med seboj razdelili 
pridobljene dobrine. V takšnih po
gojih gospodarjenja .in življenja ni 
bilo problemov, kako pridobljena 
sredstva razdeliti. Bilo jih je na raz
polago le toli'ko, da so se ohrani11 
pri življenju. Sčasoma se je organi
zacija njihovega dela i·zboljšala do 
tolikšne s·topnje, da so del svojih 
dobr.in lahko zamenjali za dobrine, 
ki jih je pr.idobival sosednji rod. 
Seveda se je ta menjava morala 
opraviti po neki ekonomski zakoni
tosti. Vrednost proizvodov so cenili 
po koLičini vloženega dela za prido
bitev gredstev. Takšna oblika trgo
vine - če to lahko imenujemo trgo
vino - je bila zelo komplicirana, 
kajti prodajalec ni vedno našel 
kupca, ki bi ;razpolagal z viškom 
svojih izdelkov, za katere bi hotel 
zamenjati svoje blago. Ali bi bilo 
komplidrano to danes, če bi naše 
proirzvode ·razdelili med člane kolek: 
tiva in če bi vsak član nato moral 
iskali •partnerje, s katerimi bi me
njal usnje za druge dobrine, .ki jih 
rabimo. Tudi včasih je bilo to za
pleteno, vendar prav gotovo ne to
liko kot bi bi1o danes, kajti naše 
današnje potrebe so prav gotovo 
večje od potreb naših prednikov, ki 
so živeli ob takratnih pogojih. Se
veda je bila ·takšna obli'ka menjave 
blaga tudi takrat neznosna, zato se 
je sčasoma izoblikovala neka sploš
na oblika vrednost1, izražena v do
ločeni vrsti blaga, ~ predstavlja 
prve zametke današnjega denarja. 
Uporabljali . so različne vrste blaga 
kot denar. Zelo pogosto so bile ov
ce blago, s katerimi so vrednotili 
druge vrste blaga in jih uporabljali 
kot menjalno sredstvo. Ali pa na
kit, školjke, vatli platna, živalske 
kože itd. 

Ce so uporabili kot menjalno 
sredstvo razno orodje, je bilo to 
orodje bolj cenjeno, čimbolj je bilo 
obrabljeno. Skoraj ni bilo blaga, ki 
ga ne bi uporabljali kot menjalno 
sredstvo. Zanimivost blagovnega 
denarja je bila tudi v tem, da je to 
blago nekaj čas služilo kot denar, 
napot pa so ga porabili - pojedli, 
če je bila ovca k(lt denar. Z razvo-

jem blagovnega gospodarstva so tu
di takšne oblike menjalnih sredstev 
postale neprimerne, saj so se pojav
ljale nove vrs•te blaga in je bil pro
ces menjave čedalje težji. Poleg te
ga pa je čedalje težja menjava 'le 
ovirala in zavirala produkcijske 
sposobnos•ti, zato je bilo nujno, da 
so že v 7. stoletju pred našim štet
jem uvedli kovani denar kot splos
no menjalno sreds•tvo, s katenim je 
mogoče kupiti vse vrste blaga. Obe
nem je denar postal tudi oblika, s 
katero iz·ražamo vrednost blaga. Pri 
tem ne smemo pozabiti, da so se 
družbeni odnosi tudi razvdjali in 
spreminjali. Zaradi pohlepa po obo
gatitvi v takratnih razmerah so se 
rodovi med seboj vojskovali, ujet
nike zasužnjili in jih izkoriščali kot 
sužnje za delovno silo. Ker je imel 
lastninsko pravico nad sužnji le 
vojskovodja, si j.e tako prilastil tu
di produkte njihovega dela in na fa 
naoirn ustvarjal svoje bogastvo. Ne 
pozabimo, da je b~la večina vojn v 
naši zgodovini začetih prav zaradi 
ekonomskih interesov. 

S tem smo •res zelo na kratko pre
leteli proces prenašanja vrednosti 
delovne sile na uporabne vrednos•ti, 
s katerimi si zadovoljujemo naše 
potrebe. Zelo jasno pri tem je tudi 
dejstvo, da je vsaka človekova mi
sel in vsaka njegova dejavnost na· 
menjena izključno le za zadovolj.i
tev potreb. S pridobljeno dobrino 
pa ne razpolaga proizvajalec sam 
in ne odloča, ·komu bo pripadala, 
pač pa pri tem sodeluje družba kot 
celota, odvisno od tega, v •kakšnem 
družbenem -redu poteka gospodar
jenje. 

V naslednjem članku bomo ob
ravnavali problem razdelitve in me
njave pridobljen~h dobrin, glede na 
družbeno ekonomske formacije, ki 
smo ji:h pozmali v naši. zgodovini. 
še posebej pa bomo ta problem ob
delali glede na na~e današnje raz
mere. 

Do prihodnjič Vas lepo pozdrav
ljam 

Milan Palatinus 

Likanje krzna v krznarni šmartno · 



SOSEDNJI KOLEKTIV 
Uredniški odbor se je odločil, da bo v seriji sestavkov v 
posebni rubriki »Sosednji kolektiv« predstavil bralcem de
lo in življenje nekaterih vidnejših gospodarskih organiza
cij n ?. Vrhnild .. Najprej smo s~ ~brnili na Les~u~_in~ust~ij.ski 
kombinat. Direktor tega podJetJa, Vlado MeJaC, Je: nap1sal 
naslednji članek. 

Tudi naše podjetje izdaja svoj ča
sopis NASE DELO. Dosedaj je nz
hajal po potrebi od časa do časa, 
letos pa smo se odločili za redno 
dvomesečno i,zdajo. Tako seznanja
mo naše delavce o bistvenih vpra
šanjih in zadevah glede pos1ovanja 
podjetja. želimo, da naši ljudje 
bolj spoznavajo svoj ko.Jekt>iv, do
bre in slabe strani poslovanja in 
probleme s katerimi se borimo na 
vsakem koraku. 

Tudi v našem uredniš•kem odboru 
smo se že ~Spomnili naš·ih sosedov 
in si zadali nalogo, da od njih do
bimo določene prispevke za naš ča
SQ'PiS. 

Naše podjetje spada med sred
nje veli.ka podjetja lesne industrije 
v Sloveniji. Po bru'tto produktu in 
dohodJm smo v sr-edini lestv.ice, do· 
čim spadamo v i.zvozu med prvih 
deset •podjetij te panoge. 

Znano je, da lesna indust:r.ija razen 
izjem ne ustvarja velikih skladov 
o~i·roma akumulacije in da se zato 
bori z velikimi težavami, predvsem 
pomankanjem obratnega kapitala, 
kvalitetnih surovin in s slabo in do
trajano opremo. 

Ceprav izgleda smešno, je prav, 
da povemo, da nam že ni dovolj le 
surovina iz domačih gozdov, temveč 

jo že uvažamo iz Af·ri•ke pa tudi Azi
Je. Pa ne samo količine, temveč tu
di cene domači surovini nas večkrat 
primorajo, da· uvozimo večje količi
ne lesa, ki je v tujini navadno ce
nejši in kva1rtetnejši. 

Obdelava lesa ni tako enostavna 
kakor -izgleda na prvi pogled. Za ob
delavo lesa je predvsem važno to, 
dCl. j'e les primerno suh. To dose
žemo z naravnim ·sušenjem v ko
pah, kjer •Se les suši v letnem času 
pet mesecev, v j-eseni in zimskem 
času pa pa še dalj. 

Zaradi dolgotrajnega sušenja su
rovine so nam potrebne vetike koli
čine lesne mase, ki jo moramo ime
ti na zalogi, če hočemo ~zdelati do
bro in .kvalitetno blago. Na naših 
žagah predel amo let!ll.o 3S.OOO m3 hloo
dovine - iiglavcev in listavcev. Od 
te količine je ena tretjina listavcev 
- buk-ovine in hrasta. Vso nabav
Ii eno količino hlodovine oz!r-oma iz 
nje razžaganega lesa pa za naše iz
delke ne moremo uporab.iti . Za na
še proizvode namreč uporabljamo 
le les prve in druge kvalitete. zato 
ostajajo ostale kvalitete lesa v ko
pah dokler j ih ne prodamo. Na ta 
način moramo p:r.odatli kar dve tre
tjini žaganega lesa. 

Podjetje bo v letošnjem letu 
ustvarilo za 61.000.000.- din proiz.· 

vodov, in sicer: žage 16.000.000.- din 
miza·rske clelavn:ice 16.7SO.OOO.- clm. 
vratarne 25.SOO.OOO din in parketar
na 3.100.000.- din. 

Poleg tega bo imel pripojeni 
obrat v Slavonski Požegi 20.000.000 
din proi.zvodnje aLi LIKO s·kupaj 
81.000.000.- din. Pomanjkanje suro
vin na zalednem področju nas je 
prisiLilo, da .smo poiskali možnosti 
za pokrivanje pnimanjkljaja iz dru
gih področij. Vendar ne gre tu j,z. 
ključno za nabavo surovin, temveč 
tudi poli:zdei.lmv. Tako že nekaj let 
zelo dobro sodelujemo z A1plesom 
iz Cešnjice, ki napravi za nas cca 80 
odst•otk.ov potrebnih podbojev za 
vrata Nadaljnji večji kooperant je 
Vrginmost, ki nam dobavi letno za 
cca 1.000 m 3 vezan~h plošč. Potrebne 
surovine za proizvodnjo stolov smo 
si oskrbeli jz pripojenega podjetja 
v Slavons-ki Požegi, okrog 40 % po
treb pa pokrij-emo iz lastnih žag. 
Ce v:zamemo, da bomo letos napra
vili cca 2SO.OOO stolov in da pot'abi
mo za en ·stol povprečno 0,06 m 3 le
sa, ni težim ugotovi•ti, da gre tu za 
znatne količine lesa, ;za katerega je 
ob velikem povpraševanju prava 
borba. 

Kot izvozniki smo poznani v le
tošnjem letu predvsem v Ameriki. 
Naši izdelki pa se prodajajo tudi v 
Nemčij.i, Svici in Franciji. Prav se
daj se odpirajo nove možnos·ti za 
i.zvoz na Svedsko. S stavbnim pohi
štvom v i-zvozu še nismo uspeli, ·ra
zen nekaj malih količin, ki smo jih 
poslali v Libijo, Ceškoslovaško in 
sedaj tudi na Madžarsko. Vendar pa 
je naš izvoz usmerjen na konverti
bilno področje in sicer okrog 99 %. 
Takoj pa je ·treba poudariti, da pro
dajati v izvoz ni lahka stvar. Pred
vsem j-e problem doseči ·take pro
dajne cene, ki b.i zagotavljale zado
voljivo akumulacijo. Ce vzamemo, 
da so se surovine podražile za ca. 
30 %, pr-odajne cene pa nam je 
uspelo dvigniti samo za 3 do S %, 
potem je jasno, da je tu bolj 
slab 'kruh. Ob zahtevah po višji ce
nah je upadlo tudi povpraševanje, 
porasle pa so tendence v iskanju 
napak na izdelkih, ki so pogoj za 
reklamacije. Mi se od izvoza ·kljub 
takim težavam ne nameravamo od
vrniti, vendar smatramo, da mora 
rešitve, da se p11oizvajalcem izvoz
nikom pomaga premostiti sedanje 
težave. V ·ta namen je bilo s strani 
lesne industrije izdelanih več pred
logov ·kot npr.: povečanje izvoznih 
premij, regresiranje transpo-rtnih 
stroškov, vračanje carin za repro
družba, če je •to njen interes, najti 
mateniale. Rešitve so ostale le pfli 
obl jubah, čeprav vsi do Beograda 
po~najo si·tuacijo. Smatramo, da bi 
morali tisti, ki so za •to odgovorni, 
stvari hitreje reševati. 

Na notranjem trgu se _predvsem 
srečujemo s pomanikan_jem obrat
nih sredstev. Nelikvidnos•t ni priza
nesla tudi našemu. podjetju. Vendar 
smatr<'mo, ela tako stanie ni rezul
tat našega »nespametnega« gospo
darjenia, ampak so razlo<!i drugie. 
Ce nam je ob načrtni politiki obra-

čanj<>. sredstev in s pomočjo kredita 
uspelo do konca lanskega leta priti 
na >>zeleno vejo«, smo se ob novem 
povišanju cen surovinam in neka
terim repromaterialom zopet zna
šli na startni poziciji. Stvari otežko
čajo še trgovci, ki pogojujejo nakup 
naših ~zdelkov z rokom plačil 90 dni 
in tudi več, v.i·soko ponudbo neka
terih ,izdelkov (vrata) pa z nenor
malnimi rabati, ki jih moramo v 
korak z drugimi priznavati. 

Take ekscese rešujemo med dru
crim tudi •S povečanjem produktiv
~ostf. Vendar, če uspemo povišati 
produktivnos-t za nekaj odstotkov 
letno (cca S%) z namenom, ela bi 
si izboljšali osebne dohodke, zuna
nji vplivi (trg, večje obveznosti) te 
plodove poberejo. To je tudi eden 
izmed razlogov, ela z našin1i oseb
nimi dohodki capljamo za drugimi. 
Lansko leto je bilo povprečje ko
maj 900.- din, čeprav smo čistega 
dohodka ustvarili 100 % več kot v 
letu 1968. Boljša organ:rzacija dela 
in nekatere tehnološke spremembe 
so pripomogle, da se je letos aku
mulacija napram lanski še i?Jboljša
la. To je tudi omogočilo, ela smo 
osebne dohodke povečali v povpreč
ju na preko 1.100.- din, kar pome
ni znaten skok napram lanskemu 
letu, če pa bodo poslovni rezultati 
ostaLi vsaj taki, bo možnost po
vprečje še popraviti. 

Pri nas že od lanskega :novembra 
ni delavca, ki bi prejel na mesec 

' manj kot 700.- din seveda če j~ 
opravil vseh 184- ur v mesecu. Pn 
tem je treba še povedati, da je čist', 
dohodek ostal neokrnjen, še celo 
narastel je. 

Doseženi rezultati so tudi posledi· 
ca organizacije samoupravlianja. 
Na nivoju ekonomskih enot ugo· 
tavljamo dohodek, delitev pa je v 
O'kviru 'poslovnih enot. Tak način 
obračuna vpliva na zainteresiranost 
kolektiva v poslovnih enotah, saj je 
st alno na tekočem, kako teče po
slovanje. Delavski sveti po enotah 
·redno spremljajo poslovanje, obrav
navajo lastne probleme in predla
gajo do1očene ukrepe, ·ki se nana
sa)o na .gospodarjenje celotnega 
podjetja. 

Glede na velike pott'ebe in maj
hna sredstva nismo mogli rešiti 
vseh perečih stanovanjsk.'h proble
mov. ·Delavcem smo dosedaj poma
gali pri gradnji le z manjšimi kre
diti od S do 20.000.- din, kar je ob 
današnjih cenah bore malo. Delav
ce smo začeli navajati tudi na šted
njo ob sodelovanju podjetja, da bi 
tako prišli do kredita. Da bi pod
robneje spoznali · •to problematiko 
smo se odločili izvesti anketo, ki 
se sedaj pripravlja in bo podlaga 
za izdelavo srednjeročnega progra
ma stanovanjske izgradnje. Ker 
drobljenje sredstev ne zagotavlja 
efikasno reševanje problemov smo 
se že odločili vsa sredstva stano
vanjs-kega sklada m-očati v banki 
za clo1očeno obdobje in jih tako 
oplodi·ti ob porabi z bančnimi kre
diti. 

Letos so dosedanji rezultati po
slovanja kar dobri. Zlasti obrat 
Verd presega proizvodni plan in to 
kar rza 12%, dočim ga Borovnica 
komaj dosega. Tudi prodaja je na 
planirani ravni, vendar pa pričaku
jemo, ela bo prodaja narasla in te
mu primerno usmerjamo proizvod
njo. V koli-kor bo tudi druga polo
vica leta taka kot prva, bomo lahko 
zadovoljni. 

Vlado Mejač 



Oddelek konfekcije velurja (šmartno) 

K vali teta izdelkov 
-ugled podjetja 

č'lanek, ki je bil objavljen v junij
ski števi!lki »Usnja:rja« nas je v krat
kem sezmanil z metodami tehnične 
analize kvalitete gotov:h i•zdelkov in 
z .rezultati, ki nam juh ta sl'uŽba 
l.ahiko nudi glede boljšega asortima
na. Metode za računs·ki prikaz kva
Irtete izdeJ,kov so ponavadi matema
titonega i:zvora, ki nam obrčaj-no v 
procentih izražajo morebitno ne
standaJ1dno vgrajevamje materiala, 
slabo kupljeno .sur·ovino, tehnološke 
napake v samem •pro:zvodnem pro
cesu, površno delo na posamezmih 
fazah dela v ~:H:coizvocLnjj in količin
ski izmos reklamiranih izdelkov. 
Formule za izračunavanje .teh i1Jno· 
:sov n'i1s1o komplicirane ful s.i jih 
podjetje lahko priredi zase glede na 
artilkle, nomen1klaturo, količino iz
delkov iJU kakovos-t vgrajenega ma
•teriala. .P.vikazal bi ·en prrmer, · ki 
se v mnog:h podjetjih daJnes sploš
!no uporablja. Analiza tehnične 
kontl1011e .nam -bo nudila različne 
•podavke, s katerimi lahko -prikaže
mo in tposredujemo kvahteto serij
skih i.ZJdelkov pri potrošni'kih. For
mUJ!a bi se glasila: 

R=- S 
N.K 

(R je - števiJo v določenem ob
ddbju reildamiranih in pokvarjenih 
izdelkov. 

S - vsota v določenem obdobju 
iz arti.kla izločenih slab:h količin . 

N - tpovprečno š·tevilo na rekla
miraJni in pokvarjeni i.zdelek ugo
tovljenih napak. 
K- razmerje med iZlde1ki, ki ·so 

reklamacije pov:z:mčili, jn sicer med 
dkvarami vs,led slabega uporabljene
ga maJteriala in skupnimi na:pa.ka
mi, ki so jih povzročili tSlalb mate
ria'! itn slaba, ozi·roma površna izde
'lma.) Seveda nam formula prilkaže, 
da moram-o predhodno razpolagati 
z vsemi temi podatJki. Za Vlsako 
podjetje so še posebno z.aJTiimivi 
podatki N in K. 

Prav ta dva podanka pa li!hko 
dobimo, če vodimo v določenem ob-

dobju točne dnevnike, oziroma na
tanono regi•striramo vse vzroke 
napalk. Na osnovi občaJsnega !pro
učevanja teh dnevnikov lahko ugo
tovimo določeno zako-nitost med 
!pOdaJbki N in K i.n pridemo do 
za,ključika, da jih .za daJljše časovno 
obdobje lahko •smatramo kot .kon
staiJJte. Take podatke služba ana
lize tehni·čne kontrole Lahko vsako
dnev.no posreduje, saj je to 'temelj 
iZJboljšaJnja samega .proizNodnega 
procesa, .skvbnejšega dela na posa
meznih fazaJh dela in obenem . nam 
prilkaže 'kv.aJliteto poslovanja pod
jetja. 

že v zadnjem članku smo ug-oto
vHi, da so pravzaprm kupci najbolj 
objekltiven sodni'k tkakovosti na-ših 
izdelkov i:n zato tudi tehni·čno anaJ!i
zo tkvaliltete j~ajaomo .bolj v tej 
smeri. 

Ima pa ta način eno osnovnih 
slabo.:>ti - .da bomo s kvaliteto SIVO juh 
izdelkov sezna.njeni ·s precejšnjo :za
mudo, kar ima lahko, če je ka·ko
vost sla,ba, ozelo usodne posledice. 
Namreč, reklamacije kupcev so 
odraz njihovega nezadovolj-stva_ •Če 
so š tevilne privedej-o podjetje na 
»sJab glaJs« . Ta ·problem je toliko 
težji . če upoštevamo še dejstvo, da 
sod'bo o kvaloiteti na podlagi rekla
riladj tkupcev ~ahiko dobimo ·Šele 
cikoli enoletnega (oziroma daljšega 
časovnega obdobja) zaJSledovanja 
lastnih •izdelkov v uporabi. 

Te U)rotoviltve -nas silijo k temu, 
da najdemo naome, s katerimi ibo
mo v krajšem času in brez udelež
be ·koupcev pri-šli do zaneslj·ive, če
prav manj •toČine ocene ·kakovosti 
laJstnih izdelkov, to je v času ko 
i21del'ki še ne bodo na tržišču. 

Navadno je možno z eVlidentira
njem in pl'oučevanjem nastalega iz
metJa ·in napak v teku proizvodme
ga •procesa irn pri enakih pogojih 
kontrole že v naprej rpredvideti 
kakšna bo kvaliteta končn-ih izdel
kov glede na bodoče reklamaoije 
kupcev. Pri tem moramo _uporabiti 

Iz splošne službe 
Od 16. maja do 10. junija 1970 je komisija za delovna razmerja 

in nagrajevanje na Vrhniki sprejela v delovno razmerje 16 delavcev. 

SPREJETI DELAVCI SO: 

- v usnjarni: Babic Vidak, Djošic Desanka, Garafolj Marija, 
Golic Marica, Jelic Da,rinka, Kogovšek Slavka, Konjic Mirsad, 
Kovačec Ana, Kranjc Francka, Ogrin Jožefa, Priban:ovic Rado
sija, Susman Janez, Vrabičic Radosava in žilavec Igor; 

- v krojaštvu: Reven Marija, 

-· v upravi: Modrijan Elizabeta. 

V istem obdobju sta na Vrhniki prenehala delati Grum Janez 
in Kaplja Ladislav, 

na služenje vojaškega roka S('l odšli: Cankar Pavel, Kostanjevec 
Milan, Leben Franc, Mikložič Marjan, Novak Franc, Petkovšek 
Franc, Pleskovič Jože, Rode Janez, Slana Rudolf in Trček Jakob; 

zaradi invalidske upokojitve pa je prenehalo delovno razmerje 
tovariški Letonja Marjanci, zaposleni v krojaštvu od leta 1959. 

Vestni sodelavki se za njen trud in dolgoletno delo v podjetju 
iskreno zahvaljujemo! 

Komisija za delovna razmerja v šmartnem je od l. do 31. maja 
sprejela na delo 6 delavcev. 

- V usnjarni: Jesenšek Lado, Mlakar Rezka in Prijatelj Zvonko; 

- v krznarni: Fortuna lvanka in Kastelic Magda; 

- v delavnici v Ljubljani: Kušar Ana. 

Delati so prenehali: Jesenšek Lado, Kastelic Martina, Novak 
Ljudmila in Potrebuješ Ivan. 

pretekle j,zkušnje, ki .smo Si jih .pri
dobili z ·zasledovanjem kakovosti 
iozde1kov v upombi. Ocenitev ma ta 
način ni 100% zanesljiva, je pa toli
ko točma, tda •Se z. določenim rizi
kom na njo lahlko zanesemo. 

Iz •S'tat·i'stičnih podatkov, ki so jilh 
podala nekatera podjetja, lahko 
ugotovimo in zaključimo, da se z 
upadanjem izmeta v •teku proizvod
nega ,procesa ilstočaJSno ZJmanjšujejo 
tudi reklamacije kupcev. Ta ugoto
vi.tev je toliko .pomembnejša če 
upoštevamo, da vi•šimo izmeta v te
ku proi:zvodnega procesa lahko do
ločimo oziroma ugotovimo že v času 
od 14 do 30 dni, meditem ko za 
končno -oceno kvalitete izdel<kov na 
.podlagi reklamacij iklupcev rabimo 
najmanj leto dni. 

Vseb~na teh člaJn.kov je le deloma 
seznanJa bralca o obsegu dela, 

Delo na stroju za cepljenje golice 

ga moramo opraviti, če želimo ma
šim proizvodom za>gotovi!ti ustrezno 
kakovost , 

čeprav je v !podani vsebini ves ta 
obseg dela rz;goščen v eni sami or
gani•zacijtski enoti - tehnični kon
troli, ni nujno, da bo ta v vsakem 
p·rimeru ta-ko tudi orgamizirama. Ta
ko .so lahko določena dela, ki smo 
jilh določili v O'P'~SaJni organizaciji 
te'hnične 'kontrole, vključena v cen
tralno prilpravo dela podjetja, med
tem ko tse medfazne kontrole lahko 
postavijo pod ne!pOtSI1edno vodstvo 
proizvodnih organov. 

Končno odločitev 'O tem, 1illi maj 
bo tehn-irčna ko11Jtrola ta>ko o!'gani
zirama, kot sem rpodal ali kako dru
gače je :zadeva vodsbva podjetja, ki 
si ·to služJbo priredi ·tako, da naj bi 
bila najlbolj koristna in učinkovita. 

ki Urbanc Bogdan -



Sejem usnja in 
obutve v Zagrebu 

V sode!avanju z Društvom usnjar
jev in ~čevljarjev Hrvats,ke in Zvez
nim društvom usnjaJrjev in čevljar
jev je Zagr~bški velesejem v času 
od 25.-31. maja organiz:ral >>19. te
den usnja in obutve«. Do sedaj je 
bil-a ta prii'editev v sklopu j-esenske
ga ZJagrebŠ!kega velesejma, letos .pa 
je bila ~rvič orga,niz,irana kot spe
cializi<rana -saJmostojna razstava. Na 
sejmu je ~sodelovalo preko 200 do
mačih in tujih rarzstavljaJlcev, ki so 
razstavlja1i razne vr1ste sumv·ine in 
pomožnih materialov ,za usnjarsko 
industrijo, usnj-e, izdelke iz usnja 
]n stroje za usnjarsko predelovalno 
industrijo. · Največji delež na sejmu 
so zav.zeli proizvajalci čevljev in ga
laJnterije, saj 150 se .ga udeležila vsa 
pomembnejša doma1ča podjetja te 
stroke, ·poleg teh pa •tudi močno 
za,stopst<vo italijanskih in franco
skih čevlja<rjev, ki so imeli organi
zkan skupni paviljon. Domači pro
izvajalci obutve so pri,kazaii zelo 
velik in tudi •kvaliteten -asortiman 
modne obutve, s 6-mer so pokazali, 
da se želijo bolj V!kljuoiti na svetov
no >trži-šče in si obdržati ·tudi vedno 
bolj zahteven domači trg, v •katere
ga pa se vedno bolj vrivajo tuji 
proiz<vajalci obutve. Podobno lahko 
trdimo tudi za .proizvaja-Ice usnjene 
galanterije. Kot osnovni proi.ZJvodni 
material pri olbutv·i i.n galanteriji je 
med raznimi vi1stami lakov prevla
doval pred<vsem -telečji in goveji 
latk v raznih prešah reptilij. Seveda 
pa so morali proizvajalci lak uvozi
t·i, !kajti med domocirrni ,proizvajalci 
teh rZJdelkov ,še ni bilo opaziti. Na
sprotno pa 'SO tuje firme oz. nj iho
vi zastopni'ki že prikazavaii široko 
paleto raznovrs,tnih modnih preš na 
usnju in tudi na s;ntetičnih iZJdel
kiih, ki najbo~j konkurkajo 1-aJku, 
predvsem pri ga1arutedjskih izdel
kih. Z vel-ikim asortimanom sinte
tičnega usnja je nastopala na sej
mu tudi veli:ka nemška fii'ma Freu
denlberg iiz Weinheima, od domačih 
proiz·vajalcev ·pa se na tem področ
ju vedno bolj uveljavlja »Sava« i;z 
Kranja. Za domače usnjarj-e ne mo
remo reči, da 1so pokazal-i neikaj no· 
vega, ~čeprav so nastopile vse večje 
usnjarne (Konus - Slovenske Ko
njice, Borirs Kidrič - Vinkovci, Ko
ža~rski 'kombinat - V!~soko, Milan 
IGtanavic- Valjevo, Tvornica kože 
~ Os:ijeik) .med njimi tudi na,še 
podjetje, ki je edino raz~stavljalo 
sv:njs,ko usnje (O'blaJčilni in obutve. 
ni velur, lak nappa in galanterija) . 
Od gavejega usnja smo ·raZJstavili 
nekaj zelo aktualnih vrst bok,sa in 
govejo napo, še posebej pa smo da
li poudarek na goveji i·n juneči laik, 
za katerega ~so prorzvajalci obutve 
pokazali veli'ko ~zanimanje. Razsta
vili smo tudi nekaj ZJanimivih mo
delov iz 'krzna in usnja in se tako 
uvrstili med maloštevilne razstav
ljalce konfelkcije. Med proizva.jalci 
strojev je naj<več pozornosti vzbu
jaia i:taHjan&ka tvrdka Rotopress z 
malim ele~tronskim mer.iln]m 1stro. 
jem ter avtomatskim grundirnim 
tralkom, piinsko 1sušilnico in likal
nim aparatom, vse povezano s 
transportno napra'Vo. 

Sejem je bil zelo dobro obiskan 
predvsem s strani poslovnih .!judi 
in ,je doka,zal, da je podobna specia
lizira-ona pr.ireditev sicer potrebna, 
vendar ~datum in ~čas trajanja sej
ma ni•sta bila najbolje i7lbrana. Zato 
·bo rpriihodnja 20. jubilejna ~rirediitev 
v >prihodnjem letu v meseou februar
ju, da bodo čevljarj-i lahko razsta
vili svoje modele za •sezono jesen
zima. 

Naš portret: 
AMALIJA 
ČLKL.JEK 

Vaši spomini na prvo zaposli
tev: 

Ta!koj po zaposHtvi sem prva 
dela ~opmvljala v usnjarni. Ko 
se je za.če! ustanavljaJti obrat 
»Ščeti"narna«, sem bi<la med pr
vimi premeščena v ta obrat. V 
za.četku sem 'nekaj oasa dela.la 
na vrtnariji, ki je bila poleg te
ga obrata. Delo, ·ki smo ga ta
krM opravljale 'V ščetinami, ni
kakor ni mogoče primerjati s 
seda:njim. Strojev ni b:Io, zaJto 
smo delo opra,vljale ročno, poleg 
tega pa tudi nismo bile še do
volj vešče ,pri tem delu. Spomi
njam se, da je bil •prvi nabav
ljeni stroj »Stroj za mešanje 
š'četin«. Do sedaj sem dela,la v 
ščet:narni ma ~vseh ddavni:h me
s,tih. Mis:lim, da je to majbolj 
prav, zato, ker je na <ta način 
moj1stru omogočeno, da v pri
meru odsotnosti ali drugih po
treb pmrzvodnje naj<smotrneje 
ralllporeja delovno ,silo. Poleg te
ga pa je s tem omogočeno, da 
pri sprejemanju nave delovne 
s]e lahko pridejo ·starejiŠe delav
ke na boljša de!oV!lla mesta. 

Kako vam uspeva us~lajevatl 
vsakodnevne zahteve, ki jih ima
te kot mati treh otrok z zahte
vami vašega delovnega mesta? , 

Italijanski košaJrkarji v naši ljubljanski trgovini 

Rojena je bila 6. 7. 1935 na Verdu. V »IUV« se je zaposlila že s 
15. letom starosti in še danes je pri nas zaposlena. S svojim mariji
vim 20 letnim delom v . podjetju spada med najzaslužnejše člane 
kolektiva. Je mati treh otrok in kljub temu uspešno opravlja delo 
na delovnem mestu DOLžiNSKO SORTIRANJE v obratu »ščETI
NARNA«. 

Na .začetku ·sva z možem -imela 
veliko teža. v, še zla·s ti zamdi 
slabih stanovanjskih razmer. 
Stanovanja .k!jUib dolgo,lenni vlo
ženi prošnji nisva dobila, za,to 
smo bil<i zelo na tesnem ;pri mo
j :h s~taršiih. Ker ni bilo druge re
šitve, sva se z možem odločila 
za gradnjo hiše. Ni nama bilo 
>lahko, še zlasti, 'ker sva šele 
pred zasilno vselitvijo dobHa ne
kaj posojila od tovarne. 

V·sa leta nazaj sva se z mo
žem menjava:la v delovnih irzine
nah, ta.ko da S>Va Jahko pazila na 
otroke. Za varstvo otrok na Vrh
n~ki ni bilo dovolj poski1bljeno. 
Za najmlaj ~še otroke pa je še se
daj problem, ker ni us•trezne var
stvene us~tanove. 

Sedaj je neikoliko lažje, ker v 
ščetinarni trenutno •nimamo noč
neR"a dela. Včasih temu ni bi<lo 
tako, kar je bilo zlas.ti težavno 
za nas ma,tere. Na nočno delo 
smo prihajale premalo spo6te, 
ker smo :tekom dneva opravljale 
družins.ke naloge. 

Ali smatrate, da je pri nas do
volj razumevanja za reševanje 
problemov zaposlenih mater, še 
zlasti tistih z več otroki? 

Mislim, da je zadovoljivo. Moj
stni nam gredo na roko, če je, 
potrebno k!daj zamenjati j~zmeno, 
da imamo čim manj izostankov 
z dela. Do'Volj razumeva•nja je 
tudi med nami delavkami. 

O enakopravnosti med spolo
ma v naši družbi .ie bilo že veli
ko izrečenega. Kaj vi mislite v 
zvezi s tem? 

Mislim, da dejanske ena,ko
pravnosti še ni, ker za to ni do
volj pogojev. še vedno smo žen
ske več zaposlene v družins.kem 
živ1jenju kot moški. 

V 7ldruženem podjetju »IUV« 
ste ženske trenutno v večini. Zla
sti v večini ste v »Ščetinami«. 
Pr upravljanju in odločan1u pa 
temu ini tako. Kje so po vašem 
mnenju ~vzroki za to? 

V onganih upravljanja lbi mo. 
raJ!o biti več žensk, predvsem 
talkšnih, lki so že dalj časa zapo
slene v tOIVarni in katere bolje 
pomajo •probleme. Tudi _sa.ma 
sem že sodelavala v organih 
upravljanja, ~toda večkrat se se-

stankov ni"sem mogla udeleževa
ti .zara.di družinskih !l:eq,av . p,re
pri,čana sem, da je ,pra'V v tej 
prezaposlenosti mas žena glavni 
vzrok premalo ak<tivnega sodelo
vaJnja. Mi,slim, da je 'bilo ·v .pre
teklosti na sestankih več spro
š,čen:h diskusij, 'kot ~a sedaj. 
Mor1da je temu vzrok, da ta.kra·t 
še nismo bili toliko zavzeti za 
reševanje •svojih osebnih potreb 
in je :bolj prevladoval >koleiktivni 
duh. Osebno me moti •to, da da
nes vsa.k dobi !Plačano, če se 
udeleži sestanka, ne ,glede na 
njegovo za<vzetost za reševaJnje 
tovarniške problematike. Včasih 
smo raje ~rišli na sestamlke, pa 
čeprav nismo za to rprejem<~~li 
plači·la. 

Ker v naši tovarni zaradi ne
katerih okoliščin še nimamo 
»angleških« sobot nas zanima, 
kakšno mnenje imate o tem za
poslene žene v »ščetinanii«? 
Večina i=ed naJS si želi, da •bi 

čimprej i:mele proste sobote. To, 
da sedaj ob sobotah delamo le 
po 6 ur na.m prak!tično ne po
meni dosti. Za nas bi bHo bolje 
delati tudi ob sobotah 1po 8 ur s 
tem, da ~mamo vsaj kakšno so
boto pros,to. Mnenja smo, da 
proste sobote larhilw ZJnatno pri
pomorejo nam zaposlenim mate
ram, da si borno v dveh dela 
pros~tih dneh naš:Je vsaj nekoli<ko 
prostega ~časa za svoje osebn~ 
sprosti tev in razvedri-lo, česar 
smo po celotedenskem intenziv
nem de1u v tovarni jn družini 
nujno potrebne. Mnenja sem, da 
b i predčasno lažje ~rišli na pro
ste sobote, kot pa sedaj, ko se 
praktičtno s fizično silo ne da po
večati storilnosti dela ,za toliko; 
kolikor je potrebno. Naše enot
no mnenje je, da >tudi v skraj
šanem delovnem času ne <smemo 
manj narediti in seveda istočas
no tudi »Stanjšati« mesečne ku
verte. 

In še želje za prihodnost? 
Posebnih želja nimam, pač pa 

ti·ste, ;ki so več ali manj značil
ne za :naJs v'se, to je, či>m več 
2Jdravja v družini itn dovolj dela 
in zaslužka v tavarni in navse
zadnje, čillliPrej uživati kakšno 
prosto soboto. 



Potovanje ·v 
ZDA 
in Brazilijo 

Po korrčanih slu:žibenih in pri·vat
nih pripravah na potovanje v Se
verno Amer·i'ko in Brazi·lijo, sva 17. 
apri.la popoldan pi'i:stala v vrtogla
vem vrvežu newyoršlkega letališča 
J. F. Kennedy. Hitro so b1le za na
ma obmejne in carinske formalno
sit in že sva sedela v avtobusu, ki 
naju je odpeljal v center New Yor
ka - New York City. 

Ves •Čas po•tovanja pa •tudi bivanja 
v New Y oPku in ostalih mestih sva 
zaskrbljeno sk!'bela za najino prt
ljago in pred'V1sem za dokumente 
ter dena.r, saj bi se znašla v nemo
goči siJtuaciji, če bi ose znašla brez 

Pogled na Rio de Janeiro 

enega od teh nad'VIse važmih ["ekvi
zitov potovanja. 

že cSamo mesto New York s svojo 
nepopi·sno veličino in tempom živ
J.jenja spremeni človeka v majhno 
mravljo, ki se prebija skozi mestni 
vrvež. 

Hi•t•r·i tempo življenja v ZDA, po
sebno pa še v New York Cityju, ne 
dovoljuje do1goveznega zadrževanja 
na enem mestu, dolgoveznega kon
taJktiranja z ljudmi. Za ZDA velja 
dobesedno nj.ihov pregovor: Cas je 
denar. 

že ob samem prihodu v New 
York mora človek hitro skooč:lti v 
avtobus, v kol:ikor ne vzame taksi, 
plačat·i v dola•rjih, bodisi direktno 
šoferju, •bodisi v a'Vtomat, brez ka
kršnega potrdila ali vorzovnice, saj 
za take formalnosti ni čaisa. 

Isti principi veljajo v poslo'Vll·ih 
krogih. Ko sva bila pri frmah na
javljena in je bH za pogo·vor dolo
čen čas sva s·e seveda najavila pri 
tajnicah, ali pa naju je prišel iskat 
v hotel šofer i:n ob prihodu v pod
je_tje smo z odgovornimi ljudmi ta
koj prešli na poslovno plat razgo
vora. Reči morava, da so pri teh 
poslovnih sestankih takoj na razpo
lago direktne telefonske zveze, .-te
leks·i in vs·e kar je potrebno. da člo
vek razjasni pr.oblem poslovnega 
predmeta. 

Kot za pr~mer naj navedeva najin 
obisk v Omahi, v srcu Amerike, v 

držav.i Nebraska, .za .kar nama je 
firma Holander organizirala .jn re
zervirala avionslko karto, hotel in 
prevoz v 80 km oddaljeno klavnico 
ter celo pov.ratek nazaj. 

Talka priprava razgov-orov zago
t<wlja ef.ikasnost pri •poslu ne glede 
na to aii je rezultat razgovorov 
uspešen, to je sklenitev posla ali pa 
ugotovitev, da posla, o !katerem 
smo .govor1li, ni mogoče zaključiti. 

V Omahi oz. 80 km oddaljenem 
kraju sva s•i ogledala industrijsko 
ik!.av.nico, •ki je specia'lizirana samo 
za predelavo •svinj,s•kega mesa. Ta 
klavnica zaJkolje dnevno 3.800 praši-

čev, kože pa odira iz že »Omavža
nih« praošičev v tako zvanih ·polklru
pon:h, ki so veliki od 2-3kv. čevlja. 
Po najiJnem prepričanju take kože. 
ne rbi prišle za naše podjetje v po
štev, 1ker •SO premajhne in zelo ne
enakomernih debeJ.i.n. Tovarna pa 
ne more pri•stopiti .k odiranju !kru
ponev ali celih !kož, ker jim to ne 
do'Voljuje tehnološ<ki proces. 

V Houstonu sva imela priloi'ko obi
skati podjetje Southwes.tern & 
Company, kjer sva si ogledala nji
hova ·precej veHka sldadi,š·ča surov·ih 
govejih ko.ž. Firma odkupi letno 
preko 2,300.000 kom. teh kož na svo
jem področju. To je vebka količina, 
če jo primerjamo z našim jugoslo
vanskim tržiJš·čem oz. z enim od na. 
§'h odkupnih podjetij. ·Proces kon
zerviran ja in ostale manipulacije 
imajo zelo dobro organirzirane in se 
delo opravlja oz. odvija z maldm 
številom zaposlenih. 
Vel~kost ZDA naju ni toliko prese

neti-la, kakor nijhova urejenost 
mest, oz. cestnega in zračnega pro
meta. 

3. maja popoldan s'Va •se odpravi
la na daljno pot in s.icer v Rio de 
Janeiro, kamor sva prispela 'po 
tamkaj-šnjem krajevnem času na
sledniega dne okrog pol ena iste ure. 

Veliko letalo Boeing 707 last 
družbe Pan American je pristalo na 
letal ' šču Rio de Janeiro lnternatio
nal. Takoj ko .s·va izstopila iz letala 

po •tako dolgem in napornem poto
vanju sva opazila veHko spremem
bo v klimi in temperaturi, saj sva 
pričaikova1a stvar popolnoma druga
če. Mis·bila 1S1Va namreč, da 'bo tu 
hladneje, kajti v Brazilij.i je ta čas 
že b~la jesen, kljUJb temu pa je bila 
temperatura sikoraj 30 C nad ničlo. 

Se bolj toplo pa nama je postalo, 
ko sva pri prvem kontaktiranju ·S 

carinskimi organi ugotovila, da ne 
znajo drugega jezika kot samo por
tugalsko. Stirje svetovni jeziki: 
angleščina, francoš·čina, nemščiJna 
in ita.J.ijalllščina nbSO pri~šli do izraza, 
pač pa sva v začetku najine želje 
iz:ražala bolj rz rokami ~n mimiiko. 
kot z besedami. Po precej ostrem 
pregledu naji'ne prtljage in doku
mentov sva se 1iz •letališča v •Starem 
ta:ksiju •prispela v mesto Rio. Vož
nj a je bila precej divja in sva si 
predstavljala, da najin taksii.St hoče 
s svoj-o vožnjo E'Vropejcema JPdka.za
ti SIVojo •sposobnost. 

Tudi pr.i oi2lbiri hotela nis·va imela 
sreče. Po priporočilu taksi-sta sva 
šla v hotel »l•tajuba«, sker petnajst
nadstropno stav!bo v centru Ria, to
da ko SIVa priošla v hotel, ·s'Va bila zelo 
razočarana, saj nihče od osebja ni 
znal niti besede drugega j-ezika 'kot 
samo portugalsko. Poleg ·tega je ho
tel za evropske pojme neprimeren 
in neurejen. 

Ceprav sva prebila celo noč v 
avionu, ni~va ostala v tem hotelu da 
bi se odpočila, •pač pa ·sva šla iskat 
nov hot·el. Res sva ga našla v bEži
ni, in .se vanj p!'eselila nasledndi dan. 
Od tu SIVa potem uredila •pTve •sti•ke 
z našo ambasado in z jugoslovan
skim .podjetjem v Riu »lntybra<<, da 
bi preko nj-ih navezala stike z 
usnjarskimi tovarnami. 

Informacije so bile zelo skope, 
ker niti e'konomsiki svetnik naše 
ambasa,de n~ti direktor »lntybre<< na 
svoji dosedanji prcrksi nista imela 
stike z 'ljudmi iz usnjarske panoge. 

S temi skopimi ~nformacijami 
sva se napotila iz Ri·a v Porto Ale
gre. Tu naju je zopet čakalo prese
nečenje, saj sva lahko oblečena v 
Riu de Janeiru trpela vročino, tu v 

Znana plaža Ria de Janeira 

Pojem brazilskega nogometa in Ie
to«njega svetovnega prvenstva 
Pele 

800 'km oddaljenem kraju Porto 
Alegre pa naju j.e zeblo. V letallu sva 
med pogovorom navezala stik s pri
jazn.im mladim · človekom iz Porto 
Alegre, ki nama je dal nekaj infor
macij o mestu, ·ter tudi o m~kate
,rih fi•rmah, kamor sva bila name
njena. Priporočil nama je tudi pri
meren hotel. Domenili smo se, da 
se ponovno dobimo, vendar nan1a 
je ,zaradi .prezasedenosti z delom za 
to zmanj•kalo ·Časa. Po drugi strani 
pa sva •zopet imela srečo, da sva na
letela takoj po prihodu v Porto Ale
gre na predstavnilka neke večje fir
me, ki naju je najavil pri pomemb
nih usnjarnah in •sicer na področju 
Novo Hamburgo in Estrela ter v sa
mem :Po11to Alegre. Pri teh firmah 
smo potem imeli 'Večkratne poslov
ne pogovore, ki so bili za začetek 
kar uspešni. 

PDi·ložnost sva si imela og.Jedati 
večje usnjarne, lki poleg gov:eHh kož 
predelujejo tudi večj-e količine 
svinjskih 1kož. Stroini pank in stro
kovno osebje v ·teh usnjaJI"nah še 
daleč nd tako na visokem nivoju, 
kot je to poprečje v Evropi. Iz re
lativno zelo dobre surovine izdelu
jejo v glavnem samo podlogo, ki pa 
je dosti slabša od podloge, ki jo iz
delujemo pri nas. 

To naju je privedlo do zaključka, 
da je !POtrebno s •temi liUJdmi VZlpo
stavrti poslovno sodelovanje in z 
njimi pri :konkretnih posl'h govori
ti ne samo o cenah in dobaVlTlih ·ro
kih, pač pa tudi o tehnolo~'ji in 
eventuelni izmenjavi tehničnih spo
znanj, za kar so predstavn.''ki teh 
usnjarn pokazali dosti zanimania. 

(Nadaljevanje na 10 . .strani) 
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Pogled na znano brazilsko mesto Sao Paulo 

V ZDA in Braziliji 
(Nadaljevanje z 9. strani) 

Brazilija sama ·PO sebi je čudovi
ta država z bujno vegetacijo in bo
gata v kmetijskih p!'idelkih, poleg 
tega pa ·SO tudi mesta ob Atlantiku 
kopija ameri1šk!h -in ·evropskih mest. 
Rio de Janeiro je naprimer ogrom
no mesto s preko 4 milij. prebiva,l
cev, z modernimi nelbotioniJk.j in po
slovnimi zgradbami v centru mesta. 
Po š·iro.kih avenij ah pa vrtoglavo 
drvijo reke avtomobilov. 

še veHko v-ečje in dinam:čnejše 
mesto pa je po pripovedovanju do• 
marčinorv Sao Paolo, ,ki š-teje rpreko 
7 milij. 1prebivaicev. Sao ·Paolo je 
:i.ndustrij•Siki i.n gospodarski center 
Brazi-1ije. Poleg ~ega ima Rio de Ja
neiro svetovno ·znane letoviške cen
tre in desetine •kilometrov dolge .pe
ščene plaže, med katerimi še poseb
no .slovi 8 km dolga Copacalbana. To 
je letovišče z najmodernejšimi in 
najbolj Iuksuznimi hoteli ter 'VSO 

dejavnostjo, ki jo zahteva moderni 
turizem. Tu so pisarne vseh letal-

skih družb, menj aln!ce, prodajalne 
draguljev .in zJlata, prodajalne spo
minkov i td. 

!<,ljub temu je Brazilija dežela ve-
1i.k!rh ·kontraSitov, saj •se njeno go
spodars~vo ne razvija enakomerno, 
dost: .ljudi ne najde dela, vrednost 
nji-hovega denarja ,pa sta1no pada in 
je praktično vsalko leto objavljena 
uradna devalvacija brazilskega cru
seirosa. 

Za povratek naju je čakala dolga 
vožnja iz ·Ria de J aneira preko Ma
drida v Pariz, to je več kot 10 ur 
I•etenja. Smolo pa sva rimela ·še v 
tem, da je na darrr najinega odhoda 
b~la v Riu megla, zato je letalo ime
lo '10 ur zamude, tako, da wa celo 
noč prebi·l·a na ,Jetališ·ču. 

V Parioz sva pr.is•pela ·skrajno utru
jena od .neprespane noči in dolge 
vožnje, pni tem p anaju je .utrujafa 
š-e ISiprememJba klime in časovna ·rarz
lika. 

r-.es sva bHa rze!o zadO'Voljna, ko 
sva .naslednjega dne na zagrebškem 
letaJjš,ču •stopila na domača tla. 

Rudolf Kočevar - Alojz Parti 
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Dopust v Strunjanu 
V času pisanja tega članka se letovanje v našem Počitniškem domu še 

ni začelo, ob izidu časopisa pa se bo naselila v Strunjanu že tretja izmena. 
Zaradi tega še ni moŽIIlo ničesar povedati o počutju gostOIV v letošnji sezo
ni. Kljub ·temu pa smo prepničani, da se bo osebje doma potrudilo tako 
kot zadnja leta, da bo vsem našim dopustnikom ob morju lepo. 

Dom je polno zaseden od 21. 6. do 29. 8. V zadnji i;zmeni od 30. 8. do 
8. 9. je še nekaj prostih sob. Zanimivo je, da se člani kolektiva kljub 
nižj,'m cenam v pred in po sezoni niso prijavljali za letovanje. Vzrok je 
verjetno v tem, da se šele z 20. junijem začnejo šolske poči•tnice in starši 
s šoloobveznimi otroci p·red tem časom ne morej.o na dopust. Sicer pa je 
bilo v tem obdobju tudi vreme bolj kislo, tako da verjetno nikomur ni žal, 
da se ni odločil za cenejše letovanje pred sezono. 

člani koleMiva iz šmartna se tud'i letos niso v večjem številu odločili, 
da bodo prež:iveli dopust v Strunjanu. V vsaki izmeni smo jim dali na 
razpolago po 3 sobe, torej 1/3 kapacitet, pa jih kljub temu niso popolnoma 
zasedli. To je prišlo zelo prav nekaterim vrhniškim zamudnikom, tako, da 
je sedaj sedem .izmen, razen zadnje, popolnoma zasedenih. 

Gotvajn Vlado 

Naš počitniški dom v Strunjanu 

Letovanje v. planinah 
Med člani ko!e•kti·va se že dalj časa pojavlja želja po Jetovanju v gorah. 

Tej želji je prisluhni'! upravni odbor sindikalne podružnice in v širši razpra
vi prišel do spoznanja, da pričnemo iskati možnosti rza zgraditev ali nabavo 
la-s•tne planinske koče. Najprimernejša lokacija se nam je .zdela Velika 
planina ali Krvavec. Obe varianti omogočata tudi zimsko 'koriščenje dopu
stov, saj so na Ve1iki planini in Krvavcu idealne možnosti za smuko. Poleg 
tega pa je to sorazmermo blirzu in prevoz nt. predstavlja po•sebnih težav. 

Pri Komunalnem podjetju »Gradi,te!j« Kamnirk smo našli ugodno po
m.Edbo za manjšo planinsko kočo na Veliki planini. Ker je celotno pod-roč
je Ve1ike planine narodni park, so vse gradnj.e strogo tipizirane. Do ldka
cije Pa je možno priti -le preko omenjenega podjetja, ki je istočasno tudi 
izvajalec deJ. 

·Lokacija, ki je trenutno na razpolago je zelo ugodna. Je v bližini po
staje sedežnice pri Zelenem robu, kjer je tudi gornje Gostišče. 

Zlasti slednje daje možnost prehrane v primerih, ko člani kolektiva 
niso zainteresi,rani za Jas,tno kuhinj-o. 

Kot •sem že omenil, je lkoča tipirzirana in dma na zunaj obliko, ki je 
značilna za koče na ~eli~i planini. V notranjost .pa so v primerni ·razpoife
di:tvi .precej velika dnevna soba, dve spa1nici, ·kuhinja, shramba, stranišče 
in drvarnica. Na podstrešju je še večja spalnica, ·kii lahko s·luži kot skupno 
ležišče. Hkrati lahko prebivajo v koči dve do t-ri družine. 

Za nakup ·te koče bi potrošili vsa fiinančna sredstva sindilkalne podruž
nice obrata Vrhnika !in šmartna. Poleg tega pa bi m-oral DS izdvojiti nekaj 
sredstev iz sklada skupne .porabe. 

Smatram, da bi se v te namene vložen denar bogato obrestoval, med 
člani kolektiva pa povzročil najmanj negodovanj. Delavski svet je na seji 
dne 15. 6. 1970 sklenil, da kočo lkupimo. 

Sventner Stane 



Z varovanci 
na SP-70 

Naše podjetje je prevzelo patronat nad italijansko in brazilsko reprezen
tanco in s tem ne le dobi.fo možnost za vsestransko reklamiranje dejavno
sti podjetja (tisk, televizija, reklamni panoji i. pd.), pač pa tudi prevzelo 
obveznost gostitelja za obe reprezentanci. Kot ostali moji sokolegi sem 
tudi sam imel prijetno dolžnost kontaktiranja z vodstvi delegacij, igralci 
in novinarji, ki so spremljali obe reprezentanci. Prve kontakte z obema 
delegacijama sva imela s kolegom Pirnatom na Brniku, kjer sva v imenu 
podjetja sprejela in zaželela dobrodošlico obema delegacijama ter ju 
spremljala v lio'tel Lev. Na prosti dan so italijanski reprezentanti in vod
stvo obiskali našo trgovino, kjer so se zadržali v razgovoru z direktorjem 
in ostalimi predstavniki podjetja ter kupili naše konfekcijske izdelke. Na 
drugi prosti dan so nas na V•rhniki ·obiskali Brazilci, si ogledali tovarno, 
se pozanimali za dejavnost in gospodarjenje podjetja, nato pa ob sprem
stvu ing. Kržmanca in ing. Urbanca ·obiskali tudi Postojnsko jamo in se 
zadržali v prijetnem pomenku na kosilu v Postojni. Italijansko reprezen
tanco pa smo v nedeljo povabili na izlet in kosilo v Podpeč, kjer smo 
v prijetnem pomenku p•reživeli par ur v dobrem razpoloženju. Tov. Koče
var je imel pozdravni nagovor, v imenu italijanske reprezentance pa se je 
zahvalil vodja italijanske delegacije dr. Enrico Castelli. Sam sem izkoristil 
priliko in intervjuval igralca R. Bariviero, trenerja G. Prima in dr. Castelli
ja. Prijetno vzdušje sta zajemala s kamero in fotoaparatom naša »profe
sionalca« Petkovšek in pa seveda »all round« fotograf in reporter Kajdiš. 

INTERVJU S CENTROM 
ENZO BARIVIERO 

»Dovolite, da Vas kljub manjkajo
čemu centimetru predstavim našim 
bralcem kot mnogo'obetajočega cen
tra nacionalnega teama«. 

»Rodil sem se pred 21 leti v Cone
glianu pni Trevisu. Sem neporočen, 
še ·rastem in kljub podatkom iz 
uradnega biltena, ki me je skrajšal 
za 1 cm, lah!ko zapišete, da sem že 
»čisti« dvometraš in da sem tudi 
povečal težo od 86 na 88 kg. Košar
ko sem začel .igrati v Padovi, kjer 
s·em tudi študiraL Mojemu učite
lju Aoi Nikolicu dolgujem neizmer
no mnogo. Pred kratkim sem iz 
>>Petrarce« - Padova prestopil v 
milanski »Simentak 

Ali se lahko opredelite za najb'olj
šega igralca letošnjega šampionata? 

V poplavi odličnih igralcev naj
boljšega ne morem izdvojiti. V ko
likor pa ·insistirate, bi se odločil, 
čeprav •tudi težko, za sledečo ideal
no petor-ko: Ken Washington, Mike 
Silliman, Modest Paulauskas, Krešo 
Cosic, Dino Meneghin. Lažje bi mi 
seveda bi1o odločati se še za eno ali 
ceLo dve alternativi, da bi lahko uvr
stil v petorke še take veLikane ko· 
šarkarskega športa kot so Skansi, 
Ubira:tan, Menon, Sergej Belov, Ar· 

restia, Bmdy, Williams in še števil
n;i drugi. 

In še najboljša postava evropsko 
znanega »Simentala<<? 

Masini, Giomo, Bariviera, Iellini, 
Srumatti. Slednji je v Sofiji »Crve
ni zvezdi« nasul prek 30 košev. 

Vaši nastopi za nacionalni team 
in Vaš najdražji koš?! 

V 29 nastopih za reprezentanco so 
všteti tudi zadnji {9) s svetovnega 
prvenstva v Splitu in Ljubljani. 
Najdražji koš je vsekakor zadnji 
p11oti ZDA tu v Ljubljani. 

čeprav najmlajši v italijanski re
prezentanci, ste v Ljubljani nasuli 
Amerikancem precej prek 20 košev, 
pri čemer ste s košem 48 sekund 
pred koncem torpedirali favorita 
svetovnega prvenstva. 

Imel sem pat svoj dan, ki ga pa 
seveda nisem večkrat ponovil oz. žal 
nisem igral v vseh tekmah enako 
dobro. Podobno je bilo z mojimi 
soigralci, saj bi sicer bil v·tis o na
ši ,igri v Ljubljani lahko še ugodnej
ši. Opazil pa sem, da je publika 
prav Brazilce in nas i•zredno toplo 
sprejela. 

Kako ste sprejeli vest, da Vas je 
specialni žiri novinarjev vzel v šir
ši izbor za najboljšega igralca 
prvenstva? 

Ta vaša !informacija je zame pre
senečenje in prosrm, če mi o tem 
kaj več poveste. (Prevede:l sem mu 
iz »Sportskih novosti« članek »Bi
ramo najboljeg igraca šampionata« 
in mu na njegovo željo in vese
lje ta članek pokloiJJil, prav tako 
pa tudi izvod beograjskega >>Spor
ta« in ostalo slovensko časopisje, v 
katerem so pisali o njem kot jana
ku tekme ZDA : Brazilija.) 

Vaša največja želja za b'o'doče 
šampionate in olimpiado? 

Premagati Jugoslavijo, preprosto 
iz razloga, -ker jugoslovansko mo
štvo tako viso-ko cenim. In še mala 

želja - pošlji·te mi v Milano, na 
naslov Via Caltanissetta 3, izvod va
šega tovarniškega glasila, ki mli bo 
lep spomin na IUV oz. kolektiv, či
gar varovanci smo bili in čigar go
stoljubnost nam je popestrila biva
nje v Ljubljani in delno razelektri· 
la našo psihično napetost. Poseben 
pozdrav tudi Vaši hčerki, J.<,i je bila 
s 14 tekmami gotovo med najbolj 
navdušenimi in .zvestimi obiskoval
ci prvenstva. 

INTERVJU S TRENERJEM · 
ITALIJANSKE 
REPREZENTANCE 
G. GIANCARLOM PRIMOM 

Vaši novinarji so vsuli pred 
prvenstvom na Vas ploho obtoiŽb, 
da ste s pomlajevanjem oz. formi
ranjem nove nacionalne selekcije 
vnaprej znižali možnosti za uspešen 
plasma na minimum. 

Imate prav, vendar sem ob pod
pori še nekaterih i;z naše federaci
je ta riizik prevzel nase, o rezuLta
tih pa naj sodi strokovni tisk se
daj po prvenstvu. Morda bo sedaj 
sporno to, da nismo osvojili kolaj
ne. Sicer pa delamo na daljše steze 
in to za Miinchen oz. olimpiado 72. 
Prav zato so v novi selekciji ostali 
le 4 starejši oz. Vam poznani -igral
ci stare selekcije. 

Poskušajte nam sestaviti idealno 
petorko letošnjega šampl:o'nata in 
najboljšo petorko Vaše selekcije. 

Principielno ni·kdar ne sestavljam 
ali i;zdvajam petorko ali najboljše 
naše igralce in se tudi sedaj ne bom 
izneveril tej -tradiciji. Evo Vam, se
veda po mojem okusu, petorko 
prvenstva: Urbitan, čosic, Silli
man, Washington, Paulauskas. 

Kaj mislite o Ranku :l:eravici in 
uspehu naših fantov? 

žeravico izredno cenim kot mla
dega in tudi meni malce sličnega 

trmastega košarkarskega zanesenja
ka, ki je ob neizčrpnih rezervah 
mladih talentov uspel zakrpati vrze
li, kli so jih pustili v vaši selekciji 
fenomenalni igralci kot Karac, 
Djerdja, Djuric in ostali. 

IN šE VPRAšANJE VODJI 
ITALIJANSKE DELEGACIJE 
DR. ENRICU CASTELLIJU 

Ob prihodu na Brnik sem Vaši 
delegaciji v dobrodošlici zaželel 
»Srebro« rekoč, da smatram, da naj 
bi zlato pač pripadlo nam, bron 
pa naj bi vzeli naši varovanci iz 
Brazilije. Ali smatrate, da niste ime-

li šans, da bi se ta moja drzna in 
tedaj morda malce premalo resna 
prognoza tudi izpolnila?! 

Realno ocenjujoč vrednost itaii
janske reprezentance smo pač do
seg~i solidno uvrstitev, ki jo lahko 
sma·tram za pričetek renesanse ita
lijanske košarke. Kakor Vam je ~e 
trener Giancarlo Primo povedal, bi 
pa seveda nekateri želeli še nekaj 
več srečnih ok-olnosti in morda celo 
bronasto kolajno. Pra"ilno ste ugo
tovili, da se nam je že z Jugoslova
ni v prvi tekmi ponujala p-riložnost, 
da dzkoristimo nekoliko slabšo za
četno igro vaše »neugrete« reprezen
tance. Vendar je objektivna razlika 
v kvaliteti med Brazilci, Rusi in Ju
goslovani in našo nei>zkušeno ekipo 
še vedno prevelika. Za nas je uspeh 
da smo prehHeli Amerikance. Spom
nite se, da sem Vam ob prihodu 
prognoziral, da so naše šanse v 
zmagah nad Urugvajem in Ceško, 
Korejci ·pa bi nam kmalu prepreč.'li, 
da bi prvenstvo končali že v Splitu. 

želite izjaviti kaj za naše bralce? 

Naša iskrena zahvala kolektivu 
»Industrije usnja Vrhnika«, ki je 
prevzelo patronat nad našo ekipo 
in nam omogočilo prijetne kontak
te z vami in seznanitev s tako reno
miranim podjetjem kot .ie vaše. Se
veda je i-zpod peres naših novinar
jev prišlo v svetovni tisk tudi ime 
vašega podjetja. Osebno pa sem 
hvaležen predstavn~'kom vašega 
podjetja, ki so mi ob številnih sti
kih podobno kot mojim sokolegom 
iz vodstva ter našim novinarjem 
posredovali pogled na način gospo
darjenja in ekonomiko v vašem 
podjetju in v Jugoslaviji nasploh. 
planu, smo uspeli prijatel,jsko in 
Kljub naši zavzetosti na športnem 
sosedsko pokram!jati z vsemi prija
telji in nosimo iz Ljubljane najpri
jetnejše in nepozabne vtise. 

inž. Franc Mihelič 



Vodja italijanske reprezen
tance s tov. Debevcem in 
Pimatom (levo) 

Italijanska košarkarska re
prezentanca s predstavni· 
koma IUV ing. Miheličem 
in Kočevarjem (desno) 

Ob ogledu podjetja še SPO· 

minski posnetek z Brazilci 
(spodaj levo) , 

Skupina brazilskih repre
zentantov pred vhodom v 
naše podjetje (spodaj de· 
sno) 

Košarkarji 
na obisku 

Najbolj atraktiven brazilski košarkar Ubiratan z ing. 
Urbancem in Kržmancem (spodaj levo) 

Pred odločitvij'o o nakupu v naši trgovini je bil seveda 
kratek posvet. Izdelki so vsekakor poslastica za itali
janski trg (spodaj desno) 

Otipavanje govejega laka (spodaj sredina) 


