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še o lako 
Zdi se mi, da je bil predlog, zakaj smo začeli 

proizvodnjo govejega laka že enkrat v našem ča
sopisu pojasnjen. Ne bo pa odveč, če rečem, da 
je proizvodnja tega artikla nujna in opravičena, 
posebno, če želimo spraviti proizvodnjo govejega 
usnja na rentabilni nivo. 

Poleg govejega laka pri naš že od samega 
začetka izdelujemo svinjski lak medtem, ko smo 
začeli pred dobrim mesecem izdelovati tudi ju
neči lak. 

K proizvodnji laka smo pristopili pri nas že 
v lanskem letu nekje v mesecu novembru in smo 
vse do danes proizvedli 91.359 m2 laka in ga tudi 
prodali. Proizvodnja je rasla iz meseca v mesec 
in smo za julij planirali proizvodnjo 22.000 m2. 
Naročila so velika že za naslednje mesece in 
upam, da bomo uspeli do konca leta držati me
sečno proizvodnjo cca 25.000 m2. 

Lahko trdim, da smo v tako kratkem času 
dosegli velik uspeh in da smo trenutno ·največji 
proizvajalec laka v državi. 

Vse stvari pa ne tečejo tako kot bi morale, 
oz. kot to želijo naši kupci in bomo morali ne
pravilnosti odpraviti, če hočemo, da bomo kupce 
obdržali, oz. pridobili še nove. 

Omenim naj to, da so kupci zahtevni pri 
rokih dobav ter seveda pri kvaliteti. Vsi, ki na 
tem področju delamo, moramo to razumeti in 
naša dolžnost je, da te zahteve izpolnimo. 

Nova lakirnica, ki bo v nekaj dneh začela 

obratovati bo imela kapaciteto cca 30.000 m2 laka 
na mesec. Opremljena je zelo moderno, tako da 
nam bo omogočeno to blago kvalitetno proizva
jati. 

Stroj za nanalanje laka v novi Jakirnici 

Omenimo naj, da cena ni na prvem mestu, 
dasi je seveda za kupca zelo važna postavka, pač 
pa predvsem kupci zahtevajo kvaliteto, točne 

roke dobav in če te pogoje izpolnimo, lahko dose
žemo tudi večjo ceno. Ne bi se hetel spuščati 
v proizvodne probleme, želel bi reči le to, da 
proizvodnja laka zahteva veliko pedantnosti, saj 
se lahko že majhna napaka zelo maščuje. Cena 
temu artiklu je visoka, zato je kupec na vse bolj 
pozoren, končno pa vemo to, da se lak ne da 
več predelati v drug artikel. 

Konjunktura laka je na zapadnem tržišču pre
cej popustila, pri nas pa je na višku in upam, 
da bo še nekaj časa trajala. Mišljenja sem, da bi 
morali ta trenutek izkoristiti in proizvesti čim 
več , saj je proizvodnja laka rentabilna. 

Delati moramo na tem, da bomo kupce prido
bili. širiti moramo nenehno naš asortiman 
s trdim delom mi tehničnem in komercialnem 
področju-, da lahko postanemo vodilna sila na 
tem področju v državi. 

Zadnje čase smo prejeli iz uvoza nove moder
ne preše kot so: maxikroko, minikroko, aligator, 
piton, želva, kobra in martinček. 

Tu smo prehiteli naše konkurente, saj smo 
v vseh prešah že izdelali vzorce in jih razposlali 
našim kupcem: čevljarjem in galanteristom. 

Iz njih se izdeluj ejo kolekcije vzorcev, čevljev 
in torbic za pomlad in poletj,e 1971 in že s tem 
imamo precejšnje zagotovilo, da bomo od kup
cev prejeli naročila. 

Alojz Parti Krzn eni 
modeli 

na razstavi 
v Beogradu 
Centar za savremeno odevanje v Beo

gradu je letos v mesecu marcu organiziral 
razstavo. Namen razstave je bil nakazati 
modne smernice za prihodnjo sezono in 
informirati kaj pripravljajo jugoslovanski 
proizvajalci za bodoče. 

Na razstavo je bila povabljena tudi In
dusrtija usnja Vrhnika. Razstavili sn:_o pet 
modelov krznene konfekcije. Za model žre
biček z ovratnikom iz bobrovega krz·,m 
smo prejeli Prvo S!_Jecialno nagrada za 
krzno, ki nam jo je podelila strokovna 
ž.fr'ija ~o:lnih nov1narjcv in ume!:1:.k~v . 

Nagrado potrošnikov pa so dodelili črnemu 
perzianer midi plašču z velikim nerz o vntt
nikom. 

M. Vrhunec 

~--------------------------~--.r--------
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NAŠ RAZGOVOR: 

Odgovarja 
Peter 
Petkovšek 
- varnostni 
inženir in vodja varnostne službe 
Industrije usnja Vrhnika. 
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Kdaj ste se zaposlili v IUV? Na katerih 
delovnih mestih ste bili do sedaj zaposleni? 

Sprejet sem bil za vajenca usnjarske stroke. 
Od moje generacije vanjencev, ki je bila obenem 
tudi zadnja naša v naši tovarni za usnjarski 
poklic, sem sedaj samo jaz še zaposlen v IUV. 
eKr sem ~mel že dolmnčane 4 razrede nižje gim
nazije in ker so mi takratni organi upravljanja 
dodelili štipendijo, se mi ni bilo potrebno do
končno izučiti za unjarja, pač pa sem se že po 
dobrem letu učenja vpisal na TSUGš v Domža
lah, katero sem končal leta 1961. Po končani pri
pravniški dobi sem bil nekaj časa zaposlen kot 
usnjarski tehnik v krom obratu, nato sem bil 
tehnolog v TPP, po odsluženju kadrovskega roka 
pa sem bil do jeseni l. 1965 mojster v barvami 
in strojilnici krom :ter nazadnj-e mojster v dede
lavi krom. 

Kako, da ste se odločili za poklic varstve
nega delavca v tovarni? 

Ker je TZ o varstvu pri delu iz leta 1965 in 
RZ o varstvu pri delu iz leta 1966 predpisal 
stopnjo strokovne usposobljenosti za varstvo pri 
delu in je bil v podjetju razpis za ta študij, sem 
se prijavil in bil tudi sprejet. Izredni študij prav 
gotovo ni lahek, toda z dobro voljo in pomočjo 
podjetja sem ga uspešno dokončal. Prvenstveno 
pa sem se odločil za poklic varstvenika zaradi 
zelo pestrega in širokega delokroga, ki ga obsega 
to delovno mesto - skratka, ker ni uokvirjeno 
zgolj v enoličnosti nekega zaključenega oddelka. 

Kateri so po vašem mnenju trenutno naj
večji problemi, s katerimi se srečujete pri 
vsakodnevnem delu? 

Problemov je več, še zlasti sedaj v okviru zdru
ženega podjetja in pri številnih rekonstrukcijah 
katerim včasih prav težko sledimo. Na mestu 
je ugotovitev, da smo včasih preslabo organizi
rani odnosno često tudi pqvršni zaradi prevelike 
angažiranosti in da je še zmeraj premalo sodelo
vanja in skupnega reševanja pri določenih stva
reh, zaradi česar včasih nastopijo težave, ko so 
dela izpeljana že do takšne faze, da je preureje
vanje s stališča zahtev varstva pri delu zelo 
otežkočeno in morda v posameznih primerih 
tudi predrago. Težave nastopajo pri uvozu stro
jev in naprav, zlasti tistih, ki jih lociramo v po
žarno nevarne oddelke in niso opremljeni tako 
kot jih zahtevajo naši predpisi o varstvu pri 
delu. Zelo pogoste so kršitve požarno varnostne 
discipline. Zlasti je to nevarno sedaj ko imamo 
v obratih delavce iz različnih podjetij, k! oprav
ljajo montažna in remontna dela. Vse kršitelje 
bi morali opozarjati na preteče nevl:lrnosti, ne pa 
da še sami delamo tako z izgovClrom, če oni 
lahko, zakaj še mi ne bi smeli. 

Vse rekonstrukcije imajo v končni fazi na
men izboljšati delovne pogoje zaposlenih. Toda 
ne samo zmanjšati fizične zahteve del, pač pa 
tudi izboljšati mikroklimatske pogoje, ki vplivajo 
na delovni elan in zdravstveno stanje zaposlenih. 
Morda v tej smeri premalo razmišljamo odnosno 
naše apetite za izboljšanje delovnih pogojev za
držujejo premajhna finačna sredstva, ki jih ima
mo na razpolago. Razumljivo je, da vseh pomanj
kljivosti ni mogoče čez noč odpraviti, vendar 
v perspektivi moramo najkritičnejše primere ;po
stopoma v okviru možnosti odpravljati. 

Precejšen problem zame osebno je organizi
ranje preventivne zdravstv·ene s·lužbe v šmart:
skem obratu. Doslej smo se v glavnem vrteli 
okoli ureditve primernega prostora v ambuhant
ne namene. Tega problema še nismo uspeli odi
praviti. Za vsaj delno uspešno preventivno zdrav
stveno dejavnost vsekakor ni dovolj samo vsako
mesečno statistično spremljanje gibanja bolniške
ga staleža v obratu. 

iz analiz pošlmdb pri delu, 1iako za preteklo 
leto kot tudi za prvo polovico letošnjega leta je 
razvidno, da se jih precej pripeti zaradi neznanja 
in nezadostne usposobljenosti za določena dela. 
Da je temu tako, potrjujejo tudi rezultati preiz
kusov znanja o varstvu pri delu, ki so bili izve
deni že na večini delovnih mest. 

Kaj bi bilo po vašem mnenju potrebno 
storiti, da bi se stanje na področju izobra
ževanja in vzgoje o varstvu pri delu š•e 
izboljšalo? 

V prvi vrsti mislim, da je nujno potrebno 
pričeti s sistematičnim strokovnim izobraževa
njem vseh članov kolektiva zlasti novozaposlenih 
mlajših delavcev. Izobraževanje o varstvu pri 
delu pa bi moralo potekati vzporedno s strokov
nim izobraževanjem (določilo Republiškega za
kona o varstvu- pri delu). Tečaji iz varstva pri 
delu, ki smo jih izvedli za vodilne in operativno
tehnične kadre vsekakor niso bili neuspešni kljub 
določenim odporom. Nikakor pa ne moremo biti 
zadovoljni z udeležbo na predavanjih za delavce, 
ki delajo na nevarnejših in zdravju škodljivejših 
delovnih mestih. Upam, da bo v bodoče pri orga
niziranju takšnih oblik izobraževanja prišla bolj 
do izraza pomoč odgovornih delavcev v proizvod
nji. 

Seveda pa samo izobraževanje še ni zadosten 
pogoj za primerno stopnjo varnosti v podjetju. 
Potrebno je nenehno opozarjanje na nepravilno
sti in z zgledi ter dejanji vzgajati slehernega 
izmed nas . 

Kako smo 
poslovali 

v juniju 1970 
PROIZVODNJA 

Usnjarna Vrhnika 
je proizvedla 138.046 m' usnja 

ščetinama 7.408 kg ščetin 
Usnjarna šmartno 
Krznarna šmartno 
Divjačina 

Konfekcija krzna 
je porabila 

Konfekcija usnja šmartno 
Konfekcija usnja Vrhnika 

REALIZACIJA 

Usnjarna in ščetinama 
Vrhnika 
Usnjarna šmartno, 
krznarna in konfekcija 

IZVOZ: 348.728 USA dolarjev 

POPREčNI OD 

39.240 m' usnja 
17.429 m' usnja 
3.866 kom 

2.372m' 
2.313m' 
2.687m' 

N din 9.422.437,95 
N din 5.756.351,00 
Ndin 15.178.788,95 

V juniju je znašal poprečni OD na 
enega zaposlenega za 208 ur N din 1.305,94 

+ premija za zmanjšanje bolniških 
izostankov poprečno na 1 zaposlenega · 105,70 

Skupno: 1MLM 

Bolniški izostanki 

Na enega zaposlenega smo imeli v podjetju 
v mesecu juniju zaradi bolniških izostankov 
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(vključno tudi porod. dopust) 1.46 izgubljenih 
delovnih dni. 

šTEVILO ZAPOSLENIH 

Na dan 30. 6. 1970 je štel naš kolektiv 1088· čla
nov (brez vajencev). V vrhniških obratih dela 
692 lju~i, v šmartinskih pa 396 ljudi. 

Ali smatrate, da so številni predpisi za 
varstvo pri delu in še zlasti pogosto spre
minjanje in dopolnjevanje teh predpisov 
potrebni in dovolj realni za prakso? 

Predpisi so vsekakor nujno >>zlo« organizirane 
družbe. V sistemu varstva pri delu pri nas je 
večina stvari predpisanih. Mislim, da je to po· 
polnoma prav, še zlasti takrat, ko varstveni dela
vec ne uspeva z močjo prepričevanja v želji, da 
se reši nek pereč problem. še zlasti potrebno je, 
da se opre na predpise, kadar ni mogoče dovolj 
konkretizirati ekonomsko upravičenost nekega 
ukrepa. Ne morem pa mimo tega, da se predpisi 
res večkrat neutemeljeno spreminjajo in da so 
včasih v predpisih tudi takšne stvari, ki jih z ozi
rom na stopnjo našega razvoja in dejanskih mož
nosti ni mogoče obelodaniti v praksi. Osebno · 
smatram, da je bolje ne imeti predpis, kot pa 
imeti takšnega, ki negativno vpliva na uporabo 
ostalih pozitivnih predpisov. 

Vsi, ki smo odgovorni za izvajanje varstva pri 
delu v sistemu samoupravljanja pa naj ne bi 
odpravljali pomanjkljivosti, izobraževali in vzga
jali delavce samo zato, ker nad nami lebde 
predpisi, kot Damoklejev meč, pač pa v globo
kem prepričanju, da vršimo humano delo, da bo 
naš delavec ostal čimdlje zdrav in nepoškodo
van in na ta način tudi bolj produktiven. 



Rekonstrukcija 
virov t~plotne 

električne -ID 
energije 

Il. Za 1000 kg pare na uro pri 
tlaku 25 at. in temperaturi 390" C si 
lahko izračunamo: 

Za to nam je podatke v bilanci 
treba samo pom:nožiti s 100. Dobi
mo: 8.300 k,g kurilnega olja nam da: 
10.400kWh el. energije iin 83 kg kurilnega olja nam da 

104 kWh električne energije in 
54l.OOO.kcal toplote za ogrevanje. 

Tudi to so le približne ugotovitve 
ob upoštevanju izkor·istkov v kotlu, 
motorju in generatorju: TJk = 0,85, 
T]m = 0,88 in Tl•'" = 0,85, kar daje: 

54,1 . lOs kcal topLote za tehnološki 
proces. 

6e v.zamemo, da je kuri!1no olje po 
33 dilll/,kg, s·tane kurivo za vse sku
paj: 833 X 33 = 273.900 •Starih dinar
jev, pridobili pa smo za: 

Nov stroj za odmaščevanje svinjskih kož v usnjarni na Vrhniki 

0,104 

541 
= 193 kWh/Gcal 
Največja rproi2JViodnja električne 

energije v .primerjavi z razpolo1ljivo 
toplotno energijo je možna .pri naj
večji obte·žbi, za 1katem sta grajena 
kote1 in Spiiling - agregaJt. Pili tem 
~o izkoristki T]k = 0"85, Tln = 0,92 
m Tl••• = 0,90: 

0,114 
TlA= 

541 
= 210kWh/Gca1, 

mi:n'1malna pa pri 1/4 obte1be, kjer 
~o iZJkoristJki slabši, rt:. j.: nm= 0,78 
::m T]gen = 0,81: 

0,087 

541 
= 162 kWh/Gcal 

Iz p.l'imerj a'Ve izvlečkov obeh to
plo tnih hUanc r.aZJberemo, da bi pri 
nas shajali v zimskem času s kotli, 
k!i bi dajali rparo •s •tlaJkom 15 at., in 
25 ;<ttn ni kaj ,p~iJda ;razli'ke v ceni, 
saJ so sestaiVni elementi (gorilec, 
dovod goriva, avtomatika) popolno
ma enaki za oba 'kotla, Ie pločevina, 
ventihl, cevovodi im Čllpalke so ne
koliko močnejše .izivedlbe in zato ne- _ 
kaj dražji. Ta raz;l]ka <v naJbaWli ce
ni pa se ;kaj hi,tm rpoplača ·s proi,z
vedeno električno energijo. 

Skušajmo !izvleček J.l. topLotne 
bilance 1prikrojiti za IPoprečni po
letni dan <v malo lbotj razum~jivih 
štwillkah! 

Da bomo Iažje rp~imeJ:ijaH [J)odaVke, 
v.zemimo, da raJbliJmo dne:vJno 
10.400 kWh eleiktri'Čille el!lerg.ije ill1 
54,100.000 'kcal (54,1 . 10<) toplote za 
tehnoioški proces! 

10.400 X 26,5 = 275,600 din eJI. energi-

je dn vso potrebno top~oto, zaradi 

katere praw:aprav moramo kuriti v 

kotlih. 

Zaradi enosrt:avnosti •Sem vzel ceno 
el. energije 's 26,5 dim za .kWh, 'kar 
pa ni daleč od dejanske cene. Pri 
tem sem hotel 'Pokazati, da bi bila 
v :tem primeru dnevno potrebna to-

plota prakniano zastonj! 

.Srž si še pri!bližno ·irzračunajmo, 
koliko kuriva bi .pokurili za čisto 
proizvodn,jo potrebne ·toplote (vze
mimo ·spet 54;1. 10< kcal/dan), elelk
tr.ično energijo pa bi 1kupovaU tako, 
kot dllllles, t. j. iz j.aWlega elekMič
nega omrežja! 

Pri •tem bomo uporabili del naše 
II. toplotne bilance, 'Vendar v obr
njeni obHki: entalpija 
kecal/kg 

10. 101,8 
9. 542,0 
8. 642,8 
s. 5,0 
4. 647,8 
3. 90,0 
2. 557,8 
l. 655,0 

Ce pDimerjamo II. toplotno bilan
co s pra'Vkar »obrnjeono«, lahko med 
številnimi drugimi podatki ugotovi
mo, da ra!bimo v oblilki -toplote {;pa
re) za ogrevanje, •torej ila osnoWli 

namen pravzaprav Ie 0,0684 kg ma
zwta (gi. ~bočko l. obnnjene bilance!) 
za 541 kca~ .t. j. za k!Hogram rpare, ki 
~ondenzira. 

Množimo spet 'VlSe skwpaj zaradi 
lažje [primerjave s 100.000! Dobimo: 
6840 ~g 'kurilnega olja l!lam da: 
54 . 10skca'l •toplote za •tehnološki 
proces, ,kUIPiti •pa ·moramo iz zuna
njega el. omrežja 10.400 ·kWh el . 
energije. 

Toplota nas IStane: 
6840 x 33 = 225.720 dilll, 
elektvi·ka rpa npr.: 
10.400 x 26,5 = 275.600 din 

Skupaj 1toplota 
in elektr. en. 501.320 din 

v primerjavi z izvedbo našega 
>>energetskega otoka«, kjer na1s sme 
stati •toplotna in elek!trična energ_ij a 
slkupaj (pred pragom energetskega 
obrata) le 273.900 stadh dinMjev za 
takšen pvimer, ki je - mimogrede 
rečeno - Iah'ko Ie absolutni mini
mum 'V dekonjunk!turnem obdobju 
(kriza) po izvršeni rekonstrukcid·i 
celotJnega energetskega obrata. 

iz-guba s kondenzatom [pri 0,1 at., vendar se del toplote ponov
no vrača 'V kotel, 
razpolo·žlji.va toplota za ogrevanje p11i 0,1 at. 
- ·- -

entaLpija pare pri 0,5 at. 
čista izguba ·toplote v cevo'Vodih 
potrebna enta1piija pare rv kotlu, ik.i jo 'sestavlja v obliki dave
dene toplote: 
z napajalno vodo in . 
s kurivom Hu = 9600 kcal/kg v kolotu z n = 0,85. 
V obli1ki mazuta 1predsta'Vlja to: 
ali 0,0684kg maZJlita. 

Zato lahko 1trdim, 
razlika: 

501.320.
-273.900.-

227.420.- •stallih 

da predstavlja 

dilllarjev 
dnevno miniilmalno možno ra2!Hko v 
nabaWlih 'stroških za čisto energijo. 

V letu dni torej •Pr~bliŽI!lo: 
227.420 x 300 = 68,226.000 S dina·r

jev manj za energijo samo zato, iker 
jo bomo ra.z;meroma dobro izkoristli· 
li. 

1Predvidevam, da naši finančni!ki 
in ekonomieti 'V podjetju ne :bodo 
imeLi preveč •težJke naloge pri ·izra
čunu amovtizacij-ske dobe, t. j. do
be v kateri naj bi se poplača'la ,ilrwe
sticijska naloilba. 

Varstvo in šport Pri tem 1je treba •seveda upošteva
ti, da moramo kotla tako aH dru
gače zamenjati 'Z noviimi, 1saj so 

preživeli ob zelo mar1lji'Vem <villdrže
vanju ·kar rdvalkmtno •ži'Vljenjsko 
dobo. 
Računajmo, da Ibo z 11101Vicrni na

praiVami ,prav !tako. 
življenj-ska doba našega agrega

ta { SpHling) za proizvodnjo elekct:rič
ne energije znaša okrog 20 1et. 

V skrajnem slučaju bi ga lahko 
amortiJziraH rv dobriilh dveh letih; 
ostallih 18 let pa - no ja, sai so še 
drugi st·roš!k:i, dobiček pa tudi! Alt 
ne? 

Zdaj pa 1še podaJtek, koli-ko kuri
va moramo p~kur~tii več, da prido-

bimo namesto samo toplo1tne tudi 
vso potrebno eleik!trično energ.ijo. 

Iz Il. toplotne ibilance in iz »obr
njene« ·bi1lance izhaja razlioka za 
predpos-tavljeni »mdnimaliili<< ,pri· 

mer: 
8300 kg mazUJta dnevno IV sLučaju 

»energet~i otok<< 
6840 :~g mazwta samo za <toploto 

1460 kg za 10.400 kWh el. ene11gije. 
To :pomeni, da 151tane !kurivo za 

10.400 ·kWh ele!k:~riočne energije 
1460 x 33 = 48.180 starih dinarjev, 
ozi·roma: 

48.180 

10.400 
= 4,63 din/kWh 

Seveda ne dam ~roke v ogenj za 
stalb~lnost na;šiih cen, ve111dar lahko 
trdim, ik.aikor so tlldilli na teJleviziji, 
da lVJPra<šanje preskrbe rz; elektrl;Dri.o 
ene11gi.jo še ne Ibo .rešeno :vsaj- rlo 
leta 1975. 

To dej1stvo nikakor ne more bilti 
povod za znii:žanje, 1temveč samo za 
miš anj-e cene elek!triočne energije. 

Tudi iz tega V·idrka mislim, da je 
naša naložba v energet;slki obrat 
utemeljena, ·saj je dobri dve [eti 
amorNrzacije očividno manj 1kakor 
pa pet let negotovosti rv preskrbi 
z elek!triČI!lo energ.ij o - 'Vsaj za na
še podjetje, ki ima dokaj odgO'Vor
ne naloge opri imozu. 
Bol~ <težko ·bi me neikdo prepriča!!, 

da <bodo po letu 1975 a:"·a!Zimere v po
gledu pres.kPbe z elekitri,čno energi
jo bi,stveno boljše od današnjih in 
da ibi bille cene taiko nizke, ·da bi s•e 
ne splača:lo več >>na svoji zemlji<< 
proizvajati električne energije. 
Sicer pa: o -tem lahko ra!ZJPravlja

jo načrtovaki bodočega raillVoja, do 
takrat Ibo pa na:ša naprava za pro
illvodnjo električne ene11gije praiV go
tovo že dvakraJtno iz;plačana! 

Ln končno: naj mi katerikoli eko
nomilst dokaže, da je bolje ill1 a:-acio
naLneje izkoris1bitd v kateremkoli 
okviru 20-50 namesto okrog 80% 
kuri1lne V•rednos<ti kuriva (Konec) 

inž. Alllton MALI 



SOSEDNJI 

KOLEKTIV 

Kovinarsko 
mehanična 
delavnica 
Vrhnika 

Najprej bi buJo umestno na ·kirat
ko obrazložiti naš proizvodni pro
gram. Pr oiz·vajamo natezne puš.e in 

· mat>ice za različne kroglične ležaje, 
ki jih p!'odaja trgovska mreža v 
Jugoslaviji. S .tem proizvodom, ki 
smo ga začel] :izde~ovati pred dese
timi leti, dokaj 1epo uspevarno, pri 
čemer so nam zlasti v pomoč pre
cizne merilne naprav.e. Ležaje tudi 
prede!ujemo in zapiramo za upora
bo v industlriji, kjer je mnogo pra
Im. Nadalje ,j.mamo močno koopera
cija s podjetj·em »VoZJ1!a« iz Nove 
Gorice. V strojni obdelavi izdeluje
mo dele za vlečna vozila (prikolice). 
Pmko podjetja »Vozi,]a« :i:zvažamo v 
Svroo tudi pesta za trildeks kolesa, 
obenem pa ~izdelujemo za to pod
jetje karosel'ije za :telbke tovornja•ke. 
Po naročilu seveda i2'1de!ujemo te 
karosel'ije tudi za druga težka vo
zila in opravljamo r·emonte. Ker na 
Vrhni·ki ni druge (kovinske delavnice 
ni•ti zasebnega obrtnika te vrste, 
smo pl'is•il!jeni opravljati številne 
storitve za podjetja in zasebni,ke. 

Naša dejavnost daje zdaj kruh 
več kot 150 ljudem. Letos bo naš 
bruto produk.t prvič presegel miJi
jardo S din. Promet .znaša namreč 
~etos čez 100 m1lijonov S din na 
mesec. V podjetju je delovna sila v 
povprečju precej mlada, povprečni 
osebni dohodek pa znaša letos 140 
tisoč S din. V~deti je visolk, vendar 
moramo upoštevati, da gre v glav
nem za kvalificirane in polkvali.fi
cirane delavce. če bi jih slabše pla
čevali, bi nedvomno odhajali na 
delo v Ljubljano aH pa v tuj•ino. Ob 
takih osebnih dohodkih je delitev 
med osebnimi ddhodki in skladi 
70:30. 

Nasploh se moramo zlC!o truditi, 
da se ob šidtv;i proi,zvodnje zagoto
vimo potrebne ljudi. Letos bomo 
zno-va vzeli v uk 25 ljudi, 15 pa na 
priučevanj.e. Da si zagotoVlimo m1a
de deiavce, smo ·mo-ral'i zvišati· na
grade vajencem za 100% nad Nsui
mi, ·ki so ;predvideni v predpiosih. 
Zdaj prejemajo od 20 do -40 tisoč 
S d;n. Tist·i, ki se priučujejo pa do
bijo prve tri mesece 52.000 S din, rpo 

šestih mesecih pnucevanja pa naj
manj 70 do 80 liis-oč S din. Ob teh 
pogoj•ih srno ob razpisu, izvedenem 
skupaj z v.1.1hniškimi šolami in Zavo
dom za zaposlovanje prejeH čez 40 
prijav. Sicer pa bomo poslali svoja 
dva kvalificirana delavca letos tudi 
na •srednjo •t·ehrrično šolo, dva pa 
štiperrd+ramo na st.rojni fakulteti. 
Ena izmed naših sodelavk pa je iz
redni študent na -ekonomski fakul
t•ebi. Dva •tehnika -- pripravni,ka pa 
že imamo. 

Glede tekočih težav pri poslova
nju bi omenil predvsem izrazito 
pomanjkanje repro dukcijskega ma
teriala, predvsem P.l'O•filnega železa 
.jn ra•znega avto-materiaffa. To nas 
pri poslovanju vidno ovira. Mars-ika, 
tero profilno železo si moramo iz
delovati sami, 1kar pa proizvodnjo 
zavlačuje :in podražuje. 

Morda še nekaj besed o družbe
nem standardu naših zaposlenih. 
Mi imamo o ~·em poseben pravilnik. 
Ljudje dobijo vsak dan top~e obro
ke. za ka-r pr-ispevajo •sami le po 
150 S din dnevno. Po znižani ceni ali 
celo zastonj (g-lede na delovno me
sto) prejemajo tudi mineralno vodo 
in mleko. Vsakemu delavcu prispe
vamo 70 % stlroškov za 10 dni dopu-

sta na Belem križu nad Freso. če 
se odloči za dopust v drugem kraju 
pa dobi .seveda delavec denar na 
roko. P•rav tako damo denar za pre
voze na dopust. Po s-voj.ih močeh 
dodeljujemo zaposlenim posojila za 
gradnjo stanovanj ati hiš. čeprav 
pomoč ni veli'ka (eden do tni mili
jone na osebo), vendar ljudem s 
tem ,Je precej pomagamo. Letos smo 
namenili za ~kredite 20 milijonov S 
din. Po svoji presoji lahko delavci 
ta denar takoj porabijo ali pa oro
čijo pr.i banki in dobijo s tem mož
nost za doda~tna posojila. 

Za •konec pa še o našem prihod
njem razvoju. Naš delavski svet je 
sklenil za prihodnja leta močno raz
širiti proizvodnjo. To pa je v seda
njih prostorih nemogooe. Zato išče
mo druge prostore. Dogovarjamo se 
o na,kupu nekaterih objektov z JLA, 
če tu ne borno uspeli pa bomo mo
ral'i poiskaN druge možnosti. S tem 
bi ločili proizvodnjo in remontna 
dejavnos·t in poveča,Ji obseg poslova
nja za 70 do 80 %. Možnosti za to 
so velike. 

Naj še poudarim, da smo s sode
lovanj•em pri raznih poslih z Indu
strijo usnja Vrhni·ka zelo zadovoljni 
in želimo, da bi bilo ta:ko še naprej. 
Vse ·č-!a:ne delov-nega 1wleklti'Va IUV 
pa lepo pozdravljamo. 

Anton Voljč 

Bralci 
pišejo 

Spoštovani sodelavci! 

Minilo je par tednov, odkar 
sem oblekel vojaško suknjo. 
Zdaj sem se tudi jaz odločil, da 
vam napišem par vrstic. Kot 
mogoče veste, gredo vojaški dne
vi zelo počasi naprej. Zato je 
vsak vojak vesel, če se seznani 
z dogajanji iz ·okolja, v katerem 
je prej živel. Vesel bi bil, če bi 
mi začeli pošiljati naš list 
Usnjar. 

Na koncu mojega pisanja že
lim pozdraviti vse sodelavke in 
sodelavce, prav tako pa želim ce
lemu kolektivu še naprej veliko 
uspehov. 

Lep pozdrav! 
Rode Janez 



Ekonomska šola 
Zadnjič smo :se senmuni'li z osnov

no ugotovitvijo zakona ekonomilke, 
ki nam dokazulje, da narava sama 
nudi le malo dobrin za zadovoljitev 
alovekovih potreb. Skupaj s člove
kovim razumom in 'njegovo sposob
nostjo za organizira•no gompodar
jenje pa .predstavlja neiZičrpen ·vir 
surovin in mo~nosti, da vloženim 
živim delom ·ta •sredstva obdelamo, 
predelamo in preoblikujemo do 
takšne stopnje in oblike, da ISO spo
sobna s·Lužiti kot dobrine za zado· 
voljitev naših potreb. 

Sredstva, •ki 1s0 potrebna za pro-· 
duJkcijo :materialnih dobrin, so :pro
dukcijski faktorji. Teh je, kot lah
Jw ugotovimo, na t1soče in ·t1soče. 
NajvaŽinejši med njimi 1pa je prav 
gotovo delo. Brez dela ni a:>rodukci
je. Delo je 1proces :med člorvekom in 
naravo, proces, v 'katerem človek s 
svojo dejavmostjo .posreduje, urav
nava in kontro,Jira menjavo :snovi 
med .sEiboj in naracvo. Delo je torej 
smotJma člorvekova dejavnost, 1s ka· 
tero spreminja naravne predmete v 
uporabne dobrine. NosiJ!ec dela je 
delovna :sila ali delovna moč, s ·ka
tero razumemo •skupnost fizičnih in 
duševnih sposobnosti, rki z njimi 
razpolaga ži<Va osebnost človeka. 
TaJko tore(j čJ.ovek razpolaga z de
lovno si'!o, :ki j-o ila:hko kot delo upo
r-abi rza pridolbivanje uporalbnih 
vrednosti. ln iker ,smo že ugotovili, 
da brez dela ni a:>rodukdje, nam 
mora hiti jasno tudi dejstvo, da bo 
na razpolago tem več dobrin za za
dovoljitev naJših potreb čim bo,lj 
organizirano se b=o lotili procesa 
proizvodnje in čim več novih dobrin 
bomo •proiZJvedili. To .pa pomeni, da 
je od 'koHčine in ·raznovrstnosti raz
položljivi.h dobrim odvisna ·ŽivJjenj
ska raven človeka. Kaj pa je živ
Ljenjska raven ali ·življenjski stan
dard člorveka, smo že gotovo veJi!kO" 
krat :sHšaJli in ga tudi kritično oce
njevaJli. Spoznali 1smo že človekove 
potrebe in dobrine ,za zadovo,ljitev 
teh :potreb. živ1jenjs,ki .standard je 
višji ·takrat, 'kadar 1Si človek lahko 
nabavi za denar, 1S •katerim razpola
ga, čimveč sredstev .za zadovoljitev 
svojih potreb oziroma je 1sta,ndard 

nizek, če dobrim ni na raz;polago ali 
pa iJma premaJlo denarja, da bi si 
jih nabavil. 

Zakaj •pa ne moremo imeti take
ga sta,ndaDda, kaikršnega bi si želeli 
ali vsaj takega kot ga imajo prebi
valci držav .zahodne Evro:pe ]n Se
veme Amer~ke. TaJkšmo vprašanje 
je siJno enostavno in ga :včaJsih za
staviljamo že kar maJlo nervozni in 
se kritično ozkamo oko'li sebe, !kdo 
naJm krati Utk:Šine pogoje ,življenja. 
Odgovor na to vprašaJnje bi bill zelo 
enostarven, če bi rekli, da še 'nima
mo tako dobro organizirano gospo
darjenje. S 'pojmom >>gospodarjenje« 
smo 'se že zadnjič ·seznanili. Da še 
en·krat :ponovimo, gos,podarjenje po
meni organizirano človekovo dejav
nost za pddobirvanje in ra?)deiljeva
nje dobrin za zadovoljitev človeko
vih potreb. Na vprašanje, zakaj si 
naše .gospodarjenje š·e ni,smo orga
ni·zirali tako, da ·bi 1bil naš stand<].rd 
lahko vi.šji, pa 1se naJm odpira ne
šteto Vlprašanj, odgovorov in pro
blemov. 

Ko raZJmisljamo o teh vprašanjih 
n i:kakor ne smemo prezreti, da na
rava ne nudi prebivaJ!cem na zemelj
ski obli poVIsod enaJke pogoje izko
riščanja naravnega bogastva, često 
enostavno zato, -ker .ta bogastva ni
so enakomerno raZJdeljena po celi 
obli. PrElbi,valci držav glede na svo
je sposobnosti i!Zikodščajo bogastva, 
ki se ,nahajajo na teritoriju njihove 
ddave za [astne 1potrebe a!li pa .ta 
bogastva i.zkori.ščajo in v obJilki su
rovin ali 1ndelkov prodajajo ali za
menjujejo. Seveda 1pa ,samo :poten
cialne in :še neizkori-ščene rezerve 
naravnega bogastva k 'pobo!ljšanju 
življenjske ra1nni prebivalcev še prav 
nič ne pomorejo. To bogastvo dobi 
svoj-o 'Pravo upombno vrednost še
le takrat, !ko 'je 'človek s ·s:vojo de
ja.vnostjo prvčel i>2Jkoriš·čati ta sred
stva za svoje potrebe. Od tu dalje 
se pravzaprav začenja največja 

umetnost gosrodarjenja. 

Ker vsalka ·druŽJba 'ne raZJpoiaga z 
zadostni:mi 'ko11čmami produkcijslkih 
faktoijev (us,posoiblljena dellovna si
la, •s:troji, materia[i, naravno !bo
gastvo),tudi ni na ra:zpo.Jago doiVolj 

Varstvo »pred« delom 

Nov st roj za brizganje v usnjarni šmar.tno 

ma·terialnih dolbrin. ·Prav ,zato se 
mora 1nsaka družba []leprestano odilo
čati med raZJnimi a!l.tematirvami: 

- ka:j naj ,proizvaja in koliko od 
vsake v11ste materiaLnih dobrin naj 
j?)dela, 

- 'kako bomo te matereialne do
brine proi:zvajali~ Tu 1se ,postavlja 
\Jprašanje, ~do naj proi:ovaja j,n po 
kaikšni tehnologiji in s lkaJ!Qšnimi 
produkcijskimi fa'ktorji. A!li naj bo 
to preteŽlno ročno delo, alii naj se 
uporablja več 1strojev ,j,n ra2lnih dru
gih pri!pomO'čkov. 

- Na \koncu pa 1se 'Še v,pra,šamo, 
za koga bomo proizvajali, in ker 
dobrin ne izde.Jamo dovo~j, •se poja
vi 1še p·roblem ·razdeilitve, koliko naj 
kdo dobi. 

Odločit'l'e o teh treh altel1llativah 
zavisijo seveda od tega, v \kakšni 
dDužJbeno-eikonomski ureditvi 1se od
vija gos,podarjenje. ·Poznamo nasled
nje sisteme: 1si,stem prvotnih skUJP
nosti, .sužnjela:st•nilš'ki 1si:stem, fev
dal<ni Is istem rn .kapi taJli,stični isli
stem, :kot peti 1sistem pa 'Se pred 
našimi očmi razvija .sociallizem. 

O .sužnjela:stniškem in fevda!lnem 
sistemu ne bomo govorili, pač rpa 
bomo .primerjali sistem v kapita.Jiz
mu in s•ocializmu. Osnovno vpraša
nje rz;gornjih treh a!ltel1llativ je 
lastni•na osnoVInih in obratnih s-red
stev oziroma produkcij1skih sredsterv 
i:n :predmetov dela. Kaj pa so osnov
na in obratna :sredstva? Med osnorv
na ,sredstva V:števamo vsa tis.ta 
sredstva odnosno predmete, ki 1Se 
pri uporaibi iztrošijo šele v daljšem 
časovnem raZJdobju. To so zgradbe, 
strodi in druge narp·rave ter raZina 
orodja. Med obratna sredstva rpa 
vštevamo tiJSta sredstrva, ki jih v 
enkratnem procesu •preob!i1kujemo 
in ·poraJbinno. To 1so prav gotovo su
rovine ]n raZini rpomoŽini materia!li, 
polizdelki, 1gotovj i.Zidetl'ki in tudi na
še terjatve do 'kUJPcev ·vštevamo med 
obratna s·reclJstva. 

Zakaj ,se iasunins'ka pravica nad 
temi sredstvi :smatra kot odločilna 
za izbiro alternativ, ·kaj bomo pro-

• izvajali, koliko ]n kako ter Llwliko 
bo kdo dobiL V 'kapita11stičnem 'si
stemu ·so vsa ta .sredstva kapitali
stova last, .zato on odlloča o vseh 
teh "''prašanjih. če pa se že odloči 
za proizvodnjo, najame delovno si
lo in zaJnjo p:lačuje odškodnino v 
obliki mez:dne. Višino mezde naj;yeč
krat ·sam dolloči, rzavi,sna •pa je .seve
da od ponudbe j1n po1npraševanju 
na trgu delovne 'siJe. Z viš-kom de
la {do:bi,čJlmm) pa ·razpolaga sam po 

svoji 'presoji. Tak si,stem 1donJu.šč! 
izkoriščanje najemne deloVIlle 
iJn kopi•čenje privatnega bogas:tva, 
je pro.dukt vloženega ,živega deJa. 

Pri izbiri a[tematilv, :kaj, koJiki.' 
in ,za 'koga 1proizvajati pa ne sme. 
mo pozrubiti še na dej.stvo, da 
pri tem odločHno vlogo tržišče sa 
mo, iki z za,konom vrednosti ter pd 
nudbo illl pov,praševanje ureja pro, 
izvodnjo, trg in menjavo. To je Zilla! 
čiilno za vsak ·sistem lblagoV!llo de: 
narnega ,gospodarsvva, :kjer družbe' 
no delitev dela .med 1producenti m 
ureja nek pJanski organ, pač pa trž 
ni mehanizem. Ta mehanizem umv 
naiVa viš-ino tržme cene, produkcije 
i•n potroš,rujo. :Poglejmo :samo na 1po 
vsem enosta:vnem in vsakodnevnerr 
primeru. Spornl!adi, !ko je dozore' 
šele zadnji krompir i1n ga ni dovoil: 
na razpolago, bo njego'Va cena viso 
ka, zato ker ga IV1si ,želimo in je m 
trgu velliko :povpraševanje. Kasneje' 
ko bo na rcu2lpolago več ·krompirja 
pa bo nj:egova cena nižja zato, 1ke1 
bo ,ponudba že !kriJa na,še potrebe 
če bi producenti ugotovili, da jt 
ponudba še 'Vedno premajhna z ozi 
rom 'lla .po'Vpra:ševanje, bi naslednjt 
Leto nasadili večje po:vršine s krom 
pirjem j,n na ta način iskali svojt 
ZaJSlužke. Tisti, ki bi to storili prvi 
bi še pobrali posebne trŽine dobič· 

ke, lkdor pa ibi •se kasneje .poskusil 
vklljučiti z večjo 'proizrvocLnjo, ,ko bi 
billo 'Že doseženo ra?)merje :med po
nUJd!bo in povpraševa;njem in bi ce· 
na IZ-opet padla, 1pa tega profita 
bi ,polbral. V ;socia!ilstičnih 

V?)hodne Evrope nimajo 
tržnega ,gospodarstva in je 

(Nadaljevanje na 6. strani) 



80 let pevskega zbora ,,ZVON'' 
31. maja 1970 je imel pevski zbor »ZVON« iz šmartna pri Litiji 

slavnostni koncert ob svoji 80. letnici. Zbor je pomemben nosilec• 
kulturnih dogajanj v tem kraju. DomaČi zbor je zapel 12 pesmi, s ka
terimi se je spomnil nekdanjih pevovodij, ki so nekatere od zapetih 
oblikovali, kar je na zelo svojstven in barvit način povedala v vez
nem tekstu za vsako pesem tov. žužkova. 

Na slavnostnem koncertu je nastopil tudi moški zbor »LIPA« 
iz Litije, ki je pod vodstvom tov. Kolška zapel 7 pesmi, ki so vse 
naletele na topel sprejem pri poslušalcih. O delu in nastanku zbora 
je govoril predsednik zbora tov. Flisek Viktor in poudaril, da lahko 
majhni zbori in skupine vplivajo na narodno zavednost in ohranitev 
običajev in navad. 

Predstavnik občinske zveze kulturno prosvetnih organizacij pa 
je ob tej priliki pripel spominski trak na društveni prapor. Ob koncu 
lahko nastopajočim še enkrat čestitamo za izjemno doživetje, pevo
vodji tov. Slimšku pa gre največja zahvala, da je zbor ponovno zaži
vel in dosegel zavidljivo kvaliteto, s katero se lahko pojavi na marsi-
katerem odru. Kajdiž 

Na sliki: Moški pevski zbor >>Zvon<< z dirigentom Slimškom in ·napo
.vedo.valko· žužkovo 

Ekonomska šola 
(Nadaljevanje s 5. strarrri) 

gospodarstvo vodeno IPO centraLnem 
plans,kem orgamu. Kaiko okoren je 
ta:k 'Si:stem 1pa >smo ·Sip02ln~tli tudi že 
sami, .saj smo dostrkrat v posQovnih 
stikih, predvsem pri naibavi suro
vih kož i>n vidimo, da >predsta!V'niki 
podj·etij tdeJ.ajo natamčno po v na
prej doJočenem 1p1lamu, brez ozira 
na trenutni JP'Oložaj im !POSledice, ki 
j,ih povzroča tak 'Sistem. Poznamo 
tovanne, v !katerih <predellujejo ·svi,nj
s:ke kože in ker je v IP!amu ,proi,zvod
n}a podlog, ibodo 'VlSe !kože usmer
jene v 1podloge, il)a čeprav ·po kvali
teti odgovarjaj,o za bolj še i:ode~ke. 

T·rŽlni mehanizem je .tako popoln 
in 'Prei.ZJkušen sistem, .da imajo vanj 
la·lrko 'POILno zaupamje in ·si želimo, 
da bi dellovail ·kolikor mogoče <prosto 
na osno>vi pocr11udlbe in 'POVpraševa
nja im da bi lbi.Jo om mamj acbmini
strativnih posegov z raznimi zakon
skimi predpisi. 

S !Produkcijo in Viložemim živim 
produJMivnim delom ustvarjamo 
vrednost, ki jo izražamo .z denarjem. 
Vsak družbeno-ekonomSiki .si.stem pa 
poZJna predpi<se ~n merila, kaiko bo 
ta vrednost ·raa;deljena. Ko ugotovi
mo, kolikšno vrednost dobi proiz
vod na tr.gu, moramo vse'kakor del 
tega porabiti za ·kritje ·stroškov pro-
1zvodnje. V <Stroške iVŠtevamo vred
nost porabljenih sredstev in amorti
zacijo. Razlika 'Pa nam ostane Jcot 
dohodek, iz ikaterega moramo po
kriti še zakonske in ,pogodbene ob
veznosti, z . ostamkom pa ·ra2lpolaga 
kolektiv in ,ga deli na osebne do
hodke im sk!lade. Kakšen >je meha
nizem dellitve in kakšni stroški se 
poja>iljajo, <bomo še olbravnav.ali 
danes pa •se držimo tega ,problem~ 
bolj ma,čeLno. · 

S proizvodnjo ust'Varjamo mate
rialne dobrine, ki na t11gu dosegajo 
družbeno priooamo vrednost. V tej 
vrednosti pa so poleg ·strošlkov za 
pora:bljena sredstva in ,stroško>v za 
reproduikcijo delovne sille za .proiz
vodnjo vl{ljučeni 'Še i2Jneski, za kritje 
sp'lošno družbenih potreb. Vsak na
rod, <ki hoče živeti 'V orgamizirani 
drUŽlbeni ureditvi, mora v ta namen 
izločiti tudi dell .produkta svojega 
de!l.a, !kaj ti v nasprotnem primeru 
bi vladal res il)ra'Vi kaos. Ali .se lah
ko dames zamisUmo življenje brez 

organ1Z1:ranega šo-Lstva, državne 
uprave, ZJnanstvenih institucij itd. 
Osnovne smel'nice o razdelitvi na
rodnega dohodka (nove >vrednosti) 
so občasno ali 'Vsako leto Siprejete v 
zvezmi skupš-čini . Na osnovi teh 
sme11nic <SO ·sprejeti in uzalk:onjemi 
razni predpi>si, ·ki urejajo goSipodar
sko zakonodajo. Ob ugotavljanju 
nove .vrednos,ti i:n ob .sprejemanju 
smennice za ,njegovo racdelitev .se 
verjetno s•rečamo z nekaterimi ·poj
mi, >ki ni·so ' nsalk:omur jasni, zato bi 
še temu pos>vetil nekaj !besed. 

Naš 
portret 
Mustafa 
Sarac 

Po stari navadi prosim najprej 
nekaj osebni podatkov? 

Rojen sem b.il 1943. leta v Jaj
cu. Izhajam iz delavske družine. 
Po ·končani osnovni šoli sem se 
izučil za ključavničarja .pri pod
jetju »Energoinvest<< - obrat 
Jajce. 

Statističmo se !Zlbirajo podatki za 
ce!l.o drža'Vo po naslednjih !kriterijih: 

l. Družbeni . bruto >produkt 
preds.tavlja zbir vrednosti proiz,vod
nje po prodaj.nih cenah, <ki se for
mirajo na trži•šou. Temu bi lahko 
rekli tudi fakturirana reaUzacij a 
odnosno skupna ,prodaj>na vrednost. 

2. DruŽibeni ,produkt dobi,mo tako, 
da od dm:IJbenega bruto produkta 
odštejemo materiailne stroš1ke. Kaj 
so materialni stroški mi.S!liJm, da ni 
neja,snos:ti . 

3. Narodni dohodek ali novo 'Vred
nost ,pa dobimo taiko, da od družbe
nega produkta odštejemo ·še amor-

Koliko časa že živite v Slove
niji ·odnosno delate v IUV? 

V Slovenijo sem prišel že leta 
1966. Moja prva zaposlitev je 
bila v »Saturnusu<< v Ljubljani. 
še istega leta v juniju mesecu 
sem se zaposl.i.l v pomožnih oq
ratih IUV. 

Kako ste se počutili v začetku 
zaposlitve pri nas? 
· Posebnih težav nisem imel z 

Uemo jezika, ki sem ga zelo sla
bo razumel. "Pri svojih sodelav
cih sem bil dobro sprejet tako, 
da so začetne težave kmalu mi
ni.Je. Razumljivo je, da sem mo
ral spoznati zame nove usnja.r
ske stroje, katerih dotlej sploh 
nisem poznal. Z razumevanjem 
in pomočjo sodelavoev tudi .to ni 
bila nepremostlji·va ovira. 

Aii ste sedaj zadovoljni na 
delovnem mestu? 

Da, zadovoljen sem in nimam 
posebnih teažv. 

Ker vas že ad začetne zaposlit
ve pri nas poznamo kot aktivne
ga nogometaša - amaterja pri 
nogometnem klubu »Usnjar<<, :le
limo, da nam na kratko poveste 
nekaj v zvez,j s tem v-ašim pri
ljubljenim šp'ortom? 

Nogomet igram ž·e 15 let. Prvo 
sem 1i.gral za >>Elektro - Bosna<<, 
nato v Ljubljani za NK >>Ljub
ljana<< in sedaj že četrto leto za 
NK >>Usnjar<<. Da sem se pridru
žH nogometašem j,e vzrolk v tem, 
ker je to za kraj, kjer sem bil 
roj,en, nacionalni šport števiJ.ka 
ena. 

tizacijo ('kaj je amortizacija, bom 
še pod11o<bno razloži'!). •Po narodnem 
dohodku ma 1 prebivallca ;se meri iiil 
ugotavJja ekonomska moč 'POsamez
nega naroda, kajti to je podatek, lici 
pove, kcoliko je pridobljene nove 
v:rednosti s <proi.zvodnjo in predela
vo material\llih dobrin. O narodnem 
dohodku bom še .Wdaj >spregoV'Oril. 

Narodni dohodek pa delimo na: 
I. Potrošnjo 

a) osebno potrdšnjo 
b) S!Pilo-šno IPOtrošnj o 

II. A<kumllllacijo 
c) stvarna alkumulacija 
d)> rezewe. 

(Nadalj-evanje na 7. strani) 

Kakšen pomen ima za vas 
igranje Iic'gometa? 

Nogomet igram za svoje ·oseb
no zadovoljstvo in .razvedrilo. 

Povejte nam še o uspehih in 
neuspehih NK »Usnjar<< v letošnji 
nogometni sezoni? 

Mis-lim, da j>e >>Usnjar« kot no
vi:nec v ZCNL dosegel vel,~k uspeh 
z osvojitvijo drugega mesta. 
Osvojiti prvo mesto nam je bilo 
dosegljivo, toda Imt V1idi:te nam 
je na koncu zmanjkalo moči 
(psihično in fiz:ično srno verjet
no bi'li premalo pripravljeni za 
takšen podvig) :in <tako smo »pre
dajali<< tooke relauiJvno slabšim 
nasprotni'kom (npr. poraz s »Sa
VO<< na domačem igrišču). V kva
hf1kacijah za vsto-p v I. nogomet 
no l igo SRS nismo mogli uspeti , 
ker smo imeli za nasprotnike do
bro pripravljeno in od nas mno
go izkušnejše moštvo, ki je že 
igralo v slovenskci nogometni ligi. 
Da je NK delal tako uspešno, pa 
se moramo v prvi vrsti zahvaliti 
kolekti'Vu IUV za vses•transko ra
zumevanje in pomoč. 

In na koncu razgovora: želje 
za prihodnost? 

Ker <imam druži'll\o · si v prvi! 
vmti želim do-biti primerno sta
novanje. Ko-lektivu IUV želim 
uspešno poslovanje, NK >>Usnjar<< 
pa, da Žie v prihodnji sezoni pri
de v slovensko nogometno ligo. 
Sam naJbrž ne bom več aktivno 
igral nogomet, ker smatram da 
je že čas, da prepustim rn~sto 
mlajšim. 



Ek·onomska šola 
(Nadaljevanje s 6. strani) 

Za napredek gospodarjenja je 
odloči'}nega pomena, koliko narod
nega dohodka bomo uponubiQi za 
sprotno 'Potrošnjo im 1ko~i:ko ibomo 
namen~li rv akumulacijo za ,razvoj 
nove tehnologije in tehnični il13/Pre
dek. Obstoja tudi možmost, da ves 
narodni dohodek •sproti potrošimo. 
Samo v tem primeru ~nora.mo ra
čunati, da bo gospodarstvo stagni
rala, ostalo bo na ·neki toč:ki ali bi 
celo ,nazadovallo. Kcijko prijetno si 
je odtrgovati od ust za raozvoj ba
z}čne industrije, 1smo mi že 'poskusi
li, saj je v 'V1seh !POVojnih 'letih ve
lja/lo •načelo, 'da se od marodnega 
dohodka 6mveč vloži za razvoj 
energetskih osnov in illldustrije kot 
pogoj za .gos,poda11sko ]n ,politi..Čino 
neodvisnost. To pot imamo .sedaj rv 
glarvnem .za .seboj, saj smo si ustva
rilli .soHdne temelje. 

Mislim, da ne bo odveč, vsaj za 
mlajšo 1generacijo, če <Vsaj na krat
ko ,pogledamo, ikalkcšno pot smo mo
rali prehoditi rv IPreteldlih 25 letih 
odnosno rv 1ud~šnem stanju je ibi,lo 

bombažme tkanine 
vo1nene 1!kami:ne 
čevlji 
premog 
elektr1čna ene11gija 
žito 
meso i1n ,ribe 
Siladkor 

ffi2 

m 2 
paroov 

ton 
kWh 

IIDg 
kg 
kg 

To je u1elkaj 1podatkmr ·za •najosnov
nejše ,proiZJVode, če pa bi ,primerjali 
potrošnjo tehn}čnih predmetorv, od 
gospodinjskih pripomoČikov do avto
moibi~mr, 'Pa lbi lbhla primerjava sko
raj nemogoča, !Saj nekaterih S·tvari 
SIPiloh nismo i·zdelovalli, danes pa 
so to zello močne iPanoge naše indu
strije. 

To pri!povedujem zato, da nam ibo 
'V1saj deloma razumljivo, da se ;tre
nut•no odtegorvanje ih nalaganje v 
gospodarstva in tehnologije vedno 
bogato poplača. Seveda ,pa med tem 
poteče nekaj 1let st1s·kanja in čaka
nja na boljše 1čase. To pa smo mi 
danes •Skmaj dočaka,Ji, ·Čeprav se z 
ži\nljenjs;kim stC~Jndardom še ne mo
remo pr1merjati :z •naprednimi drža
vami. 

Do·lžan sem vam 1še pojasnilo poj
ma o amortizaciji, ·katero sem ome
njal 1pri deli.trvi družJbenega ;produk-

čestitam, ker ta mesec še nisi 
naredil nobenega plavega! 

jugoslovansko gospodarstvo rpred 
zadnjo svetovno vojno. 

NeJkaj osno'V1!1ih podatkov: 
l. Industrijslka proizvodnja se je 

povečala v 1primerja·vi s .predvojono 
za približno desetkrat. Največji po
rast smo dosegli v ,proiz;vodnji de
lovnih sredstev (stroji - naprave) 
i1n sicer za trklese:bkrat, v proiz·vod
nji potmšnega bilaga pa p ribližno 
za osem•krat. 

2. Narodni dohodek na 1 prebival
ca je znašal] pred voj.no 115 dolarjev, 
danes pa 2lnaša 800 dolarjev? 

3. SociaLno-ekonomska struktura 
prebiva1stva se je •S1premen ila tako, 
da je zdaj ·deaež lsJmetij•skega prebi
vallstva le 45% 1precl rvojno 'Pa 75 '0/ 0 • 

Splošna •:zmačin,nost našega povoj
nega gospodarjenja je bila rv silaJbi 
opremljenosti dela, niz;ki s;trokovni 
kvaLifi,kaciji d elovne sile in seveda 
s tem tudi 1s,plošna zaosta'lost proi.z
vajC~JLnih ,sioJ. 

Zanimivo je pogledati, kolioko smo 
priblli·~no imeH v razlionih letih na 
rarzJpolago nekaterih najvažnejših 
indusrtrijskih potrošnih p·roizvodov 
na enega prelbivalca 'V državi: 

1939 1949 1965 

10,3 10,2 14,-
1,- 1,3 2,-
0,5 0,5 2,2 
0,2 0,2 1,6 

75,- 137,- 815,-
204,- 190,- 210,-
22,4 20,,- 28,6 

5,2 10,- 21,8 

ta. Amo·rtizacija je vreclostmi izraz 
obrabe osnoVI11ih ·sredstev, ki .so so
deloovaila v 1pmcesu .proizvodnde. 
Ugotovilli .smo •Že, da ·se osnovna 
sredstva ne izrabijo v enkratni upo
rabi, rpač 'Pa šele rpo veokrMni upo
rabi odnosno v .daljšem obd'obju. 
Zgradibe imajo razmeroma dolgo 
življenjsko dobo, stroji ,so v upora
bi •lahko tudi 1po več Jet. Ker pa si 
moramo s ,prodajno ceno izdelkov 
zagotoviti ,s,redstva (denar) .za za
menjavo osnm~nih ,sredstev, zaraču
namo v rprodaj1no ceno ustrezen zme
sek, ki odgovarja obralbi osntwni'h 
sredstev. 
Prakti·čni primer: 
'če je nabavna vrednost nekega 

stroja 10.000 N di•n, računamo pa, da 
bo njegmra živ,J,jenj.ska doba 10 le t, 
potem moramo v 1na·še stroške vsa
ko :leto vkallkullirati eno desetino 
vrednosti oclnos1no zrnaša amortiza
cija 10 %. Stopnjo amortizacije do
loča delarvski sve t 1podjetja. Pri tem 
pa mora upošrtervati, da stopnja ne 
sme biti 1nižja od stopnje, !ki je do
ločena z z,vezn;m zcijkonom. Za našo 
panogo je določena minimalna 
stopnja 7% odno151no je določena 
najdalrjša življenjska doba okrog 14 
let. •Če želimo im •Če .nam raounica 
dopušča, 1lahko osno'V,na sredstva 
amorti1ziramo v kraj·ši dobi. Kon
kretno v na1Šetn1 primeru je deJa~rski 
svet odloč11, da ·~lede 1na trenutni 
položaj osnovna .sredstva llall'ko 
amortiziramo v 7 lle tih. O uporabi 
sredstev amor.tizacije "Seveda prarv 
tako odloča delavski ,svet podjetja . 
Uporaibi,mo pa jo lahko za nabavo 
nov ih osno•vnih sredstev a'li za od
plarčHo kreclitoov. 

Za danes do'Vollj, !Prihoclnj ič pa 
bomo na·še Zlnanje poskusili ·še ,raz
širiti ·iJn utnditi . 

MilJan Palati>nus 

Morda vas bo zanimalo ... 
Proizvodnja v industriji usnja 

in obutve. 
· V preteklem letu je bilo v Ju

gos:laviji irzclelano 31 ,4 miLijona 
parov čeVlj-ev iz usnja ali za 
4,5% več ·kot v ,]etu 1968, ko je 
domača industrija ponudila na 
trži•Š·Če 29 milj . parov. Kljub po
večani potrašnjli so ·se :zaloge 
porvečal e. Trenutno je na zalogi 
okrog 3,5 milij . parov, kar pred· 
stavlja 15 % celotne jugos,lovan
ske proizvodnje. Na pmrečanje 
zalog pa je kljulb povečanem j,z. 
vozu .rvplilvall ltudi večji uvoz 
obutve. ~pr-edvsem j,z španije in 
Ita!Jije. 'Proitzvodnja usnja je zeJo 
neenakomerna. Spodnjega usnja 
je bitJo Jani irzdelano Je 4.111 •ton, 
kar je 33% manj kot leta 1968. 
To je posledica pl'eorientacije 
proizvajaicev na gumo in sinte
tične materiale. Os-talega usnja 
je izdelano skupaj 17,2 mdj.m', 
kar predstavlja povečanje na
pram preteklemu rretu za 15 %. 

Avstrijska p roizvodnja usnja. 
A1vstrijska proi,zvodnja gornje

ga usnja se joe v letu 1969 pove
čaJa za 6% v primerjavi z 1. 1968 
i111 dosegla 4,2 milj. m', dočim 
se je proizvodnja spodnjega 
usnja zmanj'šala za 4,4% in do
segla l.B6 ton. Do •tega sta'lnega 
rzmanj,šanja je :pn:1šlo vsied ved
no .večje upombe gumijastih in 
sinteti.čni:h podpl.artov. Okrog 90% 
industrijs-ko izdelane obutve se
daj nima več usnjenhl1 podpla
tov. Avstrij1s~i ]zvoz usnja se Je 
povečal za 22 % in dosegel vred
n ost •197,5 mi!lj. Asch (95 milj. din) 
pri .čemer je rz·elo P•CtVečan izvoz 
gmrejega •gornjega usnja. Vred
nost irZJvoza laik usnj-a je dosegla 
6.4 milj. :Asch ali 3 % celotnega 
iiZlVOZa. 
Povečuje se ponudba sintetič

neg"'. usnja. 
Združenje proizvajakev ·s·inte

t;' :čne,ga usnj.a v ZR Nemčiji je 
pripravilo za sejem usnja v Pir
maJsensu (7.-12. maja) nove ma• 
teriale, ki so zelo pripravni za 
masensu (7.-12. maja) nove ma
izdelavo odprtih čevljev in san
dal. Za zaprto obutev imajo pri
pravliene materiale, ki so bolj 
elastični in ki se s prešanjem 

lahko povežejo s sintetičnimi ma
teriali, ki dobro vpijajo tekočino. 

Za moderno žensko obutev 
propagirajo dvoslojni material 
z gornjim slojem iz polivinil
kloricla ali polivretana in spod
njim delom iz tkanine. Za sred
nje drago in poceni obutev pro
izvajajo materiale z modernimi 
zgornjimi površinami, za drage 
modele pa porozni material. 
Efekti na površju so zelo raz
lični in gredo od rept,odukcije 
klasičnega usnja in kož reptilij 
preko strukture laka do zanimi
vih preš. 

Tuzla bo v kratkem dobila no· 
vo tovarno obutve. 

Ko bo proizvodnja redno stekla 
bo tovarna proizvajala dnevno 
600 in kasneje celo 1200 parov 
najmodernejših moških in žen
skih čevljev. Drugo leto pa naj 
bi tovarna nudila tržišču dnevno 
2.000 do 2.400 parov čevljev oz. 
600.000 parov letno. Novi stroji 
so kupljeni v Nemčiji in Italiji. 
V 1lovarno so največ investirali 
rudniki »Kreka-Banoviči<< zato, 
da v njej zaposlijo svoje delovne 
invalide. Prav zato .ie nri fin~n
s·iramju sodelloval tudi RepubJiški 
zavod za socialno zavarovanje v 
Sarajevu. Nova tovarna z nazi
vom >>AIDE<<, bo imela lastno 
prodajno mrežo preko katere bo 
prodala večino svoje proizvodnje. 
Del asortimana pa bo podjetje 
poskušalo plasirati tudi na ino
zemsko tržišče. 

Rekonstrukcija in moderniza
cija usnjars·kih kapacitet zaradi 
izvoza. V Zvezni ,gospoclars,~i 
2lbornici menijo, ela rbi morali 
i.nvesti1oije za l'etošnje leto omeji
ti. Stro,kovnja1k1i so mi,šljenja, da 
so upravičene le investicije v re
konstnukcij.o in .mo,clernizacijo 
obs•tojoečih kapacitet, ker clelov
•ne or.ganiiZia,aije rte veje razpoaa
gajo le s 30 % :pott'elhni'h sredstev, 
dočim ISO d~seclaj ko,J,ektivi pri 
modernizaciji in rekonstrukciji 
ra.znobgal1i tudi 'Z 80 % Jastnilh 
sredstev. Treba je pripomniti, da 
se v zadmj.em ~času 'kolekti:vi te 
veje vse bolj priilagajajo proiz
vodnji za izvoz, k.i se kljub r.!
kater.im nerešenim s1;:stems•kim 
vprašanjem vse lbolj izplača. 

Naši štipendisti 
ob koncu šole 

Naše podjetje štipendira S dija
kov na srednjih šolah .in 8 študen
to'V na fakul•tetah. Ker je za nami 
konec šolsk<ega leta, ka.terega se ne
kat·e l~i manj veselijo z ozirom na 
dosežene uspehe oziroma neuspehe, 
je prav, da pregledamo tudi dose
žene rezultate naš·ih štipencli,stov. 

Vsi so si zelo prizadevali pri uoe
nju~ kar je rodilo :tudi uspehe, ki 
s·e kažejo v tem, da so us•pešno kon
čali razrede ozi ,roma loetni:ke. štu
dentje na fakultetah imajo opravlje
ne pogoje za rvpis v višjoi semester; 
najboljši na srednjih šolah pa so 
bili: Roman Malavašič in Andrej 
Rodič, oba i.z TSUGš - Domžale 
ter Darinka Plestenjak ESš - Ljub
ljana. Z dobn'm uspehom sita kon-

čala Franci Plestenjak in Jakob Tr
ček, prav tako pa je uspešno kon
čal letnik tudi Iztok Fabjan iz 
TSUGš, ki je imel ob polJ.etju več 
nezaclostnih ocen in mu je bila za
radi tega ukinjena štitpendija; ven-' 
dar pa bo za,radi njegov,ega prizade-
1'anja p11i učenju, o ponovni pode
litv•i štipendije razpravljala komisi
ja za i.z·obraževanje. 

S11ednjo šolo pa 1sta uspešno kon
čala Milan Klisarr-ič iz TSUGš in 
Manija Mar·kelj •i·z TSš - oddelek 
za kemijo. želimo, da bi se čim 
hitreje in čim boljše vključila v naš 
kolekti:v in uspešno opravljala dane 
naloge. 

Mamš'ka Plut-Gnatčenko 

i 
:t 
•1 

1 



Sklepi UO 
Upravni odbor podjetja je na zad

nji sej.i sklenil, da bo popravljeni 
pravilnik o delitvi osebnih dohod
kov veljal od l. julija 1970 na:prej. 
Popravljene oz. zvišane bodo pred
vsem prve grupe delovnih mest z 
nižjimi ocenami in sicer po pred
logu upravnega odbora tako, da bo 
najnižja ocena v vrhniških obratih 
400 S din na uro, v šmarskih pa za
radi slabših rezultatov 350 S din na 
uro. 

Pregledal je tu<U stanje bolniških 
irostankov in ugotovil, da v 'obra
t!h šmartna delavci tudi za malen
kostne poškodbe in druge OJ?ravke 
koristijo po par dni bolniške. Zato 
je sklenil, da v obratu šmartno 
zap'c'slimo medicinsko sestro, delav
skemu svetu pa predlaga za -:lrugo 
polletje letošnjega leta premijo za 
znižanje bolniških izostankov v vi
šini 25.000 s din. 

Gasilske enote iz šmartna (dve krajevni. in ena tovarniška) p'o' kon
čanem tekmovanju 

Tekmovanje gasilcev 
Dne 14. VI. 1970 je bilo v okviru 85 . letnice PGD Litija, pod okri

ljem Občinske gasilske zveze Litija izvedeno tekmovanje gasilskih 
enot iz območja te občine. Enajst gasilskih enot se je borilo v dveh 
disciplinah za prehodni pokal SO Litija (trodelni napad in polaganje 
cevovoda). 

Tekmovanja se je udeležila tudi enota našega obrata iz šmartna, 
kljub temu, da je praktično prišla iz pogorišča (dežurstvo v usnjarni) 
in ni bila dovolj pripravljena za tekmovanje. 

Pokal je osvojila II. ekipa Predilnice. Vrstni red prvih treh ekip 
in število osvojenih točk: 

I. mesto - Predilnica 2 - 865 točk 
II. mesto - Predilnica 1 - 837 točk 

III. mesto - IUV šmartno - 834 točk 
Kot je iz razporedttve razvidno, je bila kvaliteta na razlike med 

ekipama Il. in III. mesta rels minima,lna. R:ea1no bi mora'La naša ekipa 
osvojiti II. mesto, a ker v vsakem športu velja odločitev sodnikov 
(pa četudi je pristanska), mnenje publike ne more vplivati na konč
no razporeditev, pa četudi tekmujejo še tako humane organizacije. 

Ne glede na končno razporeditev enot pa velja naši ekipi vse 
priznanje. V bodoče ji ž<:i!imo čimvečjih 'tekmovalnih uspehov še 
Zllasti pa pri organizatorjih tekmovanja in sodni'kih. 

Peter Petkovšek 

Priprave za tekmovanja v trodnevnem napadu 

~-----------------------------------~-----

Iz splošne s lužbe 
Od 11. junija do 10. julija je komisija za delovna razmerja in 

nagrajevanje na Vrhniki sprejela v delovno razmerje 12 delavcev. 
To so: 
- v usnjarni: 

- v sklad. sur. kož: 
-v kuhinji: 
-vratar: 
- v poč. domu Strunjan: 

Bajser Petar, Grah Erika, Mivšek Mi
hael, šemrl Ljudmila, Vukovic Dragoje 
in Zenkovic Arif, 
Gabrovšek Pavel, 
Kondardi Helena, 
Furlan Danijel, 
Boštjančič Bojana, Korošec Ivan in Lo
gar Ema. 

V usnjarni se je zaposlila tudi delavka Slavec Lojzi;:a, ki je bila 
pred tem zaposlena v obratu šmartno, se poročila in preselila na 
Vrhniko. 

Vsem novo sprejetim delavcem želimo, da bi.se čimprej uspešno 
vključili med ostale člane kolektiva. 

Delovno razmerje je prenehalo delavcu šraj Milanu zaradi vpisa 
v poklicno šolo; želimo mu čim več uspeha pri učenju poklica. 

V obratu šmartno je od l. do 30. junija pričelo delati 5 delavcev: 
- v usnjarni: Juvan Jelka in Strman Jože, 
- v konf. krzna: Anžur Marija, 
- v krznarni: Zaman Ana, 
- v pom. dejavnosti: Buchmaister Franc, 
delati pa so prenehali: Bučar Franc, Gornik Franc, Lukač Ana 

in Mešič Franc 

Požar v Šmartnem 

Kabina aparata za brizganje v usnjarni šmartno, v kateri je bil požar 

Del razdejanja po požaru 



ŠPORT 

Uspeh v Karlovcu 
Tovarna »Josip K!raš« Karlovac je 

praznovala na sam dan borca SO. 
letnico obstoja i1n 20. [et.nico samo
upravljanja. K!er :ima to podjetje 
zelo dobre poslovne odnose z na
šm podjetjem, je bila povabUena na 
slavnostni kegljaški turnir .tudi naša 
sindikalna ek:ipa v kateri so nasto
pili naslednji tovariši: Obid, Boju
novič I. un II., Pl•eskovič ml., Ber
nik, Petavs I. in II. ter iz šmartna 
Erja!Vec I. in II., Kozinc in štefanc. 

Naša ekipa je v tej postavi do
segla prvo mesto pred ekipo »Alme
Ilija« uz Zagreba, >>Železničarj·em« in 

»Krašem« :iz Kadovca. Sam potek 
je bil relo Tazburljiv saj nismo raču
nali na tako uvr·sti.tev. V sredi tek
movanja smo imeli celo 37 kegljev 
zao.stanka in smo le z dobro jgro 
vseh nastopajočih uspeli zmagati s 
3 keg.lji prednosti. 

Na tem mestu bi omenil, da smo 
brli zelo lepo sprejeti in pogoščeni 
za kar smo se jim s ·kratkim nago
vorom ·tudi zahvalili in jim zaželeli 
Lepih uspehov. 

F. Kajdiž 

Razgovor o košarki 
s Tonetom Gantarjem 
Prvi del prvenstva je za nami. Za nas se ni končal najbolj uspešno, 

saj smo ob osmih porazih zabeležili le tri zmage. Po sp•lo'šni oceni je bil 
najboljši igralec moštva Tone Gantar, ki je brez dvoma največ prispeval 
k osvojenim šestim točkam. Z 251 doseženimi koši je drugi na lestvici 
strelcev II. zvezne lige - zahod. 

Doma je v žireh, je študent 4.letnika kemije, star je 22 let, visok 192 cm. 
Naprc'sili smo ga, naj odgovori na nekaj vprašanj: 

- Kdaj in kako si pričel z igra
njem košarke? 

Košar.ko sem pričel ug.raM povsem 
slučajno. Kot dijak srednje tehnič
ne šole v Ljubljani sem nekoč pri
sostvoval treningu mladincev Olim
pije. Poizkusi! sem še sam. Tako 
sem pri 17 letih postal član mla
dinskega moštva Olimpije in z njim 
sodeloval na dveh državnih prv•en
stv,ih. Leta 1964 smo biH dražvni pr
vaki, leta 196S ;pa četrti. Bil sem tudi 
član slovenske mladinske reprez·en
tance za ,katero sem odigral nekaj 
tekem. Leta 1967 sem prenehal igra
ti za Olimpijo, ker nisem videl no
benih perspektiv .za igranje· v prvem 
moštvu. Eno leto nisem igral nikjer, 
potem pa mi je moj dober prija
telj in .mjak iz žiTi Wktor žakelj 
predlagal naj pridem igrat na Vrh
ni•ko. Tako sem se vključil v vrh· 

Tone Gantar na obvezni praksi v 
IUV 

niški košarkarski kolektiv, kjer mi 
zelo ugaja, saj v društvu vladajo 
red in 2ldrave razmere ter prija
teljstvo. 

- S svojimi 192 cm si eden naj
manjših, če ne najmanjši center v 
4. zvezni ligi. Kalm uspevaš v borbi 
pe>:l košem z mnogo višjimi centri 
drugih moštev? 

Bolj bi mi ugajalo igrati na polo
žaju zunanjega igralca, ker je igra 
centrov v gneči pod košem večkrat 
zelo groba. Ker pa mošt·vo nima 
~rugega centra, sem pač pr.i!siljen 
1grati na centru. Samo s svojo viši
no ne morem napraviti mnogo, zato 
to pomanjkljivost nadomeščam s 
hitrostjo, dobrim startom lin borbe
nostjo. · 

- Treningi .in tekme so pogosti 
in naporni. Kalw vsklajuješ košarko 
s študijem? 

Z moštvom tr·eniram •tri1krat teden
sko, enkrat •Pa še indiVIiduaino. Po
ieg tega igram vs~k teden vsaj še 
eno tekmo. J<,er stanujem v Ljub
ljani, mi še vožnja vzame mnogo 
časa. Da študij," ·ki mi je seveda 
prva naloga, ne bi t1:1pel, •se moram 
pač odpoveda.ti ostalim konj>ičlwm 
in največkrat tudi prostemu času. 

- Kakšne so p'o' tvojem mnenju· 
možnosti, da Vrhnika ostane v ligi? 

Menim, da možnos't obstaja, ven
dar se bo treba za uspeh še pošte
no znojiti. Res je, da Vrhni•ka nima 
mnogo igralcev, ki bi bili sposobni 
igrati v II. zvezni ligi. Mnogo laže 
bi se borili za obstane.k če bi pri
dobili vsaj enega okrog '2m visoke
ga >igralca. Pot·rebov.a.li pa bi tudi 
dobrega zunanjega igralca, pos~bno 
še po poškodbi stebra ekipe, žaklja. 

- Za Vrhniko si odigral že lepo 
število tekem. Katere se najrajši 
spominjaš in katero' bi želel čim
prej pozabiti? 

Vsekakor se bom vedno z v'e-sn 
ljem spominjal kvalifi,kacij.o za II. 
zvezno ligo lanske jeseni v Puli, .ko 
smo z uvrstiil:vrjo v ·~igo dosegli do-

Dobra uvrstitev 
malo zado\loljstva 

Po dobri uvrstitvi v jesenskem delu in prednostjo točke je šlo 
moštvo N. K. USNJAR z velikimi upi in željami v spomladanski del 
tekmovanja. V jesenskem delu smo 8-kmt zmagali in 3 .tekme igrali 
neodločeno, v spomladanskem delu pa S-krat zmagali, 4-krat remizi
rali in 2-krat izgubili. Boleče je vsekakor dejstvo, da smo izgubili 
z moštvi z dna lestvice in od kandidatov za prvo mesto osvojili 
11 točk od 12 možnih. Morda je tudi vmes malo podcenjevanja, del . 
vzroka za nedoseženo I. mesto pa je v premajhni volji za zmago. 

Uvrstitev moštva na II. mesto je vsekakor pohvalna, saj ni nihče 
pričakoval takega plasmana, vendar pa v prikazanih igrah v zadnjem 
delu prvenstva gornje ne moremo trditi. Na koncu prvenstva se nam 
je ponudila prilika, da smo nastopili na kvalifikacijah za prosto 
mesto v SNL, vendar nismo uspeli, ker smo v Ptuju z »Dravo« 
izgubili 4:1 in doma dobili z 1:0 kar pa ni odraz prikazane igre in 
priložnosti, ki jih je imelo naše moštvo. Lahko bi rekli, ela tudi 
s sojenjem nismo bili tako zadovoljni kot v jesenskem delu, vendar 
je težko naročati sodnike po želji in jih plačevati ter s tem izgubljati 
prepotrebni denar. V jesenski del tekmovanja gremo tudi z novim 
trenerjem tov. Zclravkovičem, ki je zamenjal dosedanjega trenerja 
tov. čanoviča, ki iz osebnih in službenih razlogov ne more več 
opravljati te dolžnosti. 

Lestvica po končanem tekmovanju je naslednja: 

l. Triglav 22 14 s 3 66:17 33 
2. Usnjar 22 12 8 2 42:26 32 
3. Koper 22 11 7 4 43:20 29 
4. Zagorje 22 9 7 6 38:23 2S 
S. Tolmin 22 9 6 7 37:32 24 
6. Hrastnik 22 9 3 10 34:31 21 
7. LTH 22 6 8 8 34:38 20 
8 Tabor 22 6 7 9 20:SO 19 
9. Adria 22 7 4 11 41:47 18 

10. Sava 22 s 7 10 26:41 17 
11. Primorje 22 6 2 14 28:S4 14 
12. Lesce 22 3 6 13 20:S3 12 

Kako in s kolikimi igralci bomo startaH v jesenski del, bomo 
lahko šele videli. Treningi so se začeli in bodo vsekakor zelo in-
tenzivni. 

Pionirji B iz šole Ivana Cankarja so osvojili II. mesto, medtem 
ko si ekipa A iz šole Janeza Mraka deli 4.- 6. mesto, ker je tekmovala 
v kvalitetnejši ligi. Za uspeh jim čestitamo in želimo vsem nogome
tašem uspešen start v jesenskem delu. 

slej največji uspeh vrhni·škega špor
ta pasploh. To je ibil brez dvoma 
najsrečnejši dan, ne samo zame, 
temveč za vse košarkarje. 

Najtežje trenutke pa sem preživ
ljal v .zadnjih kolih prve polovice 
letošnjega .prvenstva, •ko smo na 
Vrhniki v zadnjih •sekundah izgubili 
tekme z železničarjem .in Borcem 
za točko razl>i>ke. Da je stvar še bolj 
tragična, je vz,rok ta, da bi biH v 
primeru zmage v glavnem rešeni 
skrbi za obstanek, !tako pa •se bomo 

F. Kajdiž 

m01·abi še zelo potrudiJti, da nam bo 
t·o uspelo. 

- In kakšni so tvoji načrti za 
prihodnost? 

Vs•e.kakor je na prvem mestu štu
dij . Sem štipendist IUV in žeHm čim
prej študij končati, da bi se v to
varnr zaposlil. Seveda pa nisem iz
gubil upanja, da bo moštvo ostalo 
v ligi, zaJto se bom pošteno potrudi'!, 
da ta cilj dosežemo. 

Razgovor pripravil: 
Stane Kukec 



Sonce .in morje! Kdo se p'o celotnem delu ne bi predal toplim ža-:.· · 
kom in si na počitku nabral novih moči? . 

Takih in podobnih družinskih 
idil pri našem domu res n1 težko 
videti (desno) 

P<.!gled na strunjansko plažo, ki 
je navadno precej bolj polna na
vdušenih kopalcev (levo) 

Za :lobro počutje in za polne že
lodec gostov vedno poskrbijo 
(od leve preti desni): Ema Lo
gar, upravnik Ivan Korošec, Bo
jan!!'. Boštjančič, šofer Mirko 
Posavec in kuharica Baraga (le
vo) 

Brno, kako se je najprej težko 
potopiti, še posebno po dežev
nem ·cbdobju, ko se ti zdi voda 
precej hladnejša (desno) 

Pri kosi.lu je udeležba gostov 
vedno polnoštevilna, saj morska 
vod<'. precej izčrpli'. človeka in mu 
temeljito izprazni želodec (levo) 

Počit-

niški 
cocktail 

• 
IZ 

Strn-
• DJana 

'-------------

No, če pa sonce le preveč pripeka, se prileže tudi malo sence. še pose
bej za malico ali lenarjenje na ležalnikih. 


