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GLASILO DELOVNE SKUPNOSTI INDUSTRIJE USNJA VRHNIKA 

Razširitev 
našega poslovanja 

potrošnikom. Odkar je uvoz vseh .vrst usnja 
sproščen imajo čevljarska podjetja popolnoma 
proste roke pri izbiri svoje surovinske baze in 
se po potrebi vedno ~ahko· preusmerijo na uvoz 
usnja v neomejenih količinah. Izgleda, da so 
usnjarne v drugih, predvsem zapadnoevropskih 
državah, že davno prišle do spoznanja, da je 

Delavski svet našega podjetja je ma S!Voji seji dne 31. avgusta sprejel zelo pomemben -· treba neprestano zasledovati zahteve trga in po 
sklep. Soglasno je namreč s•klenil, da se •s l. oktobrom 1970 priključi 1k našemu pod- potrebi te spremembe realiz!ra:ti tudi v proiz
jetju Tovarna ·Čevljev »Rožnik« LjubJjana. Obenem je sprejel sklep o razšitritvi pred- vodnji usnja. Naša domača usnjarska industrija 
meta našega .poslovanja ·še na .proizvodnjo •in :prodajo ·vseh vrs•t obutve. O tej pa je izgJ.eda preveč 'kons·ervativna ali pa morda 
priključitvi ni bil potreben referendum ce~otnega ·kolekti'Va, s,aj je z zakonom določeno, celo nesposobna za tako revolucionarne spre-

membe v proizvodnji. Da je to resnica, lahko do
da se v primeru takšne obli·ke integracije v gospodarstvu izvede referendum le v tisti kažemo s podatkom, da uvoz usnja iz leta v leto 
gospoda,rski organizacaji, ki se prtključuje, -kaj,ti rz dnem priključitve preneha paslo- raste. Po podatkih Zvezne gospodarske zbornice 
vati kot samostojno podjetje, zato morajo o tem odločati vsi člani !kolektiva. V · je bilo leta 1967 v našo državo uvoženega za 
jpodjetju ih 'kateremu se priključi drugo podjetje, pa •referendum ni potreben, saj 170 milijonov starih dinarjev usnja, leta 1969 pa 
zados•tuje le sklep delavskega sveta. Prav zaradi tega o tej akciji nismo obveščali že. za preko S milijard starih dinarjev. če se 
celotnega kolektiva in je delavski svet po lastnem preudarku odločil, da s l. oktobrom postavimo na stališče izdelovalcev čevljev nam 
prilključimo to tovar.no. V >>Rožni'ku« pa je bH referendum ·že opravljen in se je 93 % bo situacija kaj hitro jasna. če domača usnjar
članov tega !kolektiva odločilo za priključitev. ska industrija ni sposobna dobaviti takšnega 

blaga, kakršnega potrebujejo na željo svojih 
kupcev in potrošnikov, se bodo prav gotovo brez 
sentimentalnosti odločili za nabavo v Italiji ali 
v kaki drugi državi. Mislim, da je usoda tistih 
naši:h usnjarn, ki ne bodo sposobne prilagoditi 
svoje proizvodnje zahtevam trga, že danes znana. 
Pri is•kanju izhoda in poti iz tega položaja smo 
zato menili, da bi bil naš kontakt s potrošniki 
obutve še bolj neposreden, če bi v sklopu našega 

Kaj pa nas je v·odilo v razširitev predmeta 
našega poslovanja? Znano je, da smo v našem 
podjetju že dalj ,časa gojili in izražali željo, da 
bi se pričeli ukvarjati še s proizvodnjo obutve 
ali pa, da bi z neko tovarno čevljev navezali 
tesnejše odnose v obliki poslovno-tehničnega so-

Pripravljamo 1 

prehod 1 
n a skrajšan · 
delovni čas 

Z odločbo republiškega sekretaria
ta za delo imamo 1podaljšan rok za 
prehod na skrajšan delovni čas. Ta 
je :tdaj 8. c>,prH 1971.- Do takrat mo
ramo izvršiti vse ukrepe in prilpravi
ti pGgoje za prehod na 42-umi 
delovni teden. Dela!Vs.ki SIVet je ime
noval posebno ;komisijo v sestavu: 
vodje služb in sektorjev ter obrato
vodje, ki ·mora do konca leta tp11ipra
viti analize in študije in vredlagati 
najbolj sprejemljivo oblt~ko stk•rajša
nega delovnega časa. Obenem je de 
lavski svet pooblastil upravni odbor, 
da sklepa o nakupu dodatnih strojev 
in naprav, ki so potrebni za sedanji 
oziroma nekoliko večji obseg proiz
vodnje v •posamemih obratih pri 
42-urnem delovnem 1tednu. · 

l. K. 

delovanja. Morda se bo kdo vprašal - zakaj je 
<to potrebno. Smo največja in najmočnejša 
usnjarna v državi in precejšen del našega u~nja 
prodarrio čevljarski industriji doma in v tujino. 
Verjetno, da smo v zadnjih letih prav vsi spo
znali, da niti domača še manj pa tuja obutvena 
industrija ni več zadovoljna z vsako kvaliteto 
usnja in od nas vsak ·dan zahteva vse več usnja, 
ki po kvaliteti in zgledu ustreza zahtevam tre
nutne mode v obutvi in čedalje zahtevnejšim (Nadaljevanje na 2. strani) 
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Razširitev 
našega poslovanja 

(Nadaljevanje s str. 1) 
podjetja imeli še neko majhno tovarno čevljev 
za modno obutev v maihnih seriljah in bi na ta 
način ugotavljali pravilen okus in želje potroš
nikov. Nikakor ni naš namen in ne gojimo ambi
cij, da prerastemo v velik kombinat z velikose
rijsko proizvodnjo obutve, kajti dobro nam je 
poznan položaj podjetij obutvene industrije, ki 
je zelo podoben položaju usnjarn. 

Pri iskanju primerne~a partnerja iz vrst čev
ljarskJe industrije smo se kaj kmalu ujeli s pred
stavniki tovarne Rožnik in bi lahko ugotovili, da 
j,e bi:Io za integracijo celo nekaj več pobude na 
njihovi strani. Z resnimi razgovori o priključi·tvi 
smo začeli že v mesecu juliju 1970 in smo se kaj 
hi,tro sporazumeli. Povedali smo jim naša stališča 
in perspektivni program ter jih seznanili z našo 
organizacijo samouprave in ekonomskimi odnosi 
med enotami v okviru celotnega podjetja. Pred
lagali smo jim, da jih sprejmemo v sklop našega 
kolektiva s tem pogojem, da »Rožnik<< postane 
organizacija združenega dela brez lastnosti prav
ne osebe, brez svojega žiro računa in da bi se 

Kako smo 
poslovali 

v avgustu 
1970 

PROIZVODNJA 

Usnjarna Vrhnika 
je proizvedla 
Sčetinarna 

Usnjarna Smartno 

Krznarna Smartno 

1 
Konfekcija krzna 
Smartno 

. Konfekcija usnja Smar.tno 
Konfekcija usnja Vrhnika 

135.883 m2 usnja 

6.966 kg ščetin 
42.446 m2 usnja 

in 28.245 kg ceplj. 
polizdelkov 

21.006 m2 usnja 
in 390 kom 
divjačine 

je porabila 
1.894 m2 
2.188 n1.2 
1.900 m2 

REALIZACIJA. N din 

Usnjarna in ščetinama Vrhnika 9.739.171,40 
Usnjarna Smartno, krznarna 
in konfekcija. 5.192.423,61 

Skupaj 14.931.595,01 

IZVOZ: $ 272.524 

POPRECNI OD 

V avgustu je znašal poprečni OD na enega 
zaposlenega za 208 ur N din 1.39,04 . 

. BOLNISKI IZOSTANKI 

Na enega zaposlenega smo imeli v podjetju 
v mesecu avgustu zaradi bolniških izostankov 
(vključno tudi porodniški dopust) 1,64 izgub
ljenih delovnih dni. 

STEVILO ZAPOSLENIH 

Na dan 3L 8. 1970 je štel naš kolektiv 
1.109 članov (brez vajencev). V vrhniških 
obJ,"atih dela 702 ljudi, v šmartskih pa 407. 

celotni dohodek in dohodek ugotavljal in delil 
v okviru celotneg~ podjetja. Tak sistem imamo 
sedaj uveljavljen za vse obrate, ki so sedaj v 
sklopu podjetja. Oben.em smo jim tudi povedali, 
d'a po naših pravilnikih vendar obstoja določeno 
načelo solidarnosti in si obrati med seboj po po
tr.ebi pomagajo. Saj se vedno lahko zgodi, da 
nekemu obratu trenutno ne gre tako kot drugim 
in, da se v večjem kolektivu take trenutne težave 
dost i lažk prebrodijo kot pa če si sam in nimaš 
nobene možnosti, da bi se za začasno pomoč 
lahko na koga obrnil. Mislim, da je_ to naše sta
lišče pravilno, saj si končno od priključitve tudi 
podjetje kot celota obeta določene ekonomske 
koristi. 

Smatramo, da s priključitvijo te tovarne, kjer 
je zapos:lenih nekaj manj kot 100 ljudi, ne pre
v.zemamo posebnega rizika. Vsekakor bo to nova 
naloga in bo zahtevala precej truda. Smatramo 
pa, da ji bomo kos s pri tegnitvijo potrebnih no
vih strokovnih delavcev s področja čevljarske 
stroke. Poleg tega ne smemo prezreti tudi dej
stva, da ima >>Rožnik« izredno lepo lokacijo v 
Ljubljani in da ima že z odločbo dodeljeno cca 
12.000 m2 zemljišča, ki pride v poštev za naš per
spektivni razvoj. 

Sedaj pa še nekaj podatkov o tej tovarni. 
Podjetje »Rožnik<< se je razviJ.o iz majhne de

lavnice za popravilo čevljev, ki je bila ustanov
Jje:(la leta 1950 v Rožni dolini in je na začetku 
zaposlovala le tri delavce. Postopoma se je de
lavnica širila, kot specializacijo pa si je izbrala 
proizvodnjo ženske modne obutve. To smer spe
cializacije nameravamo obdržati tudi v bodoče. 
Njihovi poslovni prostori . so bili raztreseni na 
več koncih, zato se je lw1ektiv sam odločil inve
stirati v novo poslovno stavbo, v katero so se 
Jansko leto vselili in prenesli vso proizvodnjo. 
Investicijo so v glavnem finansirali iz lastnih 
sredstev in jim nihče ni kaj dosti pomagal. S 
tega stališča jim lahko izrečemo vse priznanje. 
Ob preselitvi v nove večje prostore, kjer bi bilo 
možno organizirati tudi večjo proizvodnjo, pa so 
se pokazale določene težave. Morda nimajo do
volj strokovnega kadra, da bil realizirali vse nove 

naloge, prav gotovo pa jim primanjkuje kapitala 
za obratna sredstva in je proizvodnja dostikrat 
ovirana in neredna prav zaradi stalnih proble
mov okrog nabave surovin in ostalih materialov. 
Za organizacijo nemotene ·proizvodnje pa je tre
ba imeti na razpolago potrebna sredstva, kajti 

Nova centrifuga za krznarno 

Ena izmed možnosti za polet v vesolje v 
našem podjetju 

v nasprotnem primeru tudi naložba v investicijo 
za osnovna sredstva ne more biti rentabilna. No, 
take in podobne težave sedaj preživlja ta ko
lektiv. Upamo, da bomo v sklopu našega pod
jetja ·tem težavam kos in jih v doglednem času 
uspešno premagali, saj smo premagali že večje 
in bolj zahtevne naloge. 

Njihova proizvodnja znaša sedaj okoli 45.000 
parov čevljev na leto, celotni dohodek pa znaša 
okoli 450 milijonov starih dinarjev. Z določenimi 
investicijami v čevljarske stroje bi proizvodnjo 
kaj hitro lahko povečali in bi še vedno obdržali 
maloserijski značaj. Investicije v te stroje pa 
niso velike, saj po njihovem programu predvide
vajo nabavo strojev za okoli 50 milijonov starih 
dinarjev in bi s ·tem proizvodnjo lahko več kot 
podvojili. 

Pri vseh teh naših a·kcijah za integracijo nas 
vodi ekonomski račun, kajti s koncentracijo ka
pitala in strokovne delovne sile vsako gospodar
stvo doseže določene ekonomske vrednosti. Tega 
se v našem podjetju dobro zavedamo. 

Prepričan sem, da bomo za takšne akcije do
bili podporo pri vseh članifi kolektiva, saj so vsa 
ta prizadevanja usmerjena le v rast in še hitrejši 
razvoj našega podjetja. 

Mllan Palatinus 
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Stipendisti IUV 
Vsaka delovna organizacija je za· 

[nteresirana, da ima čim boljše stro
~ovne kadre, ker je poslovni uspeh 
v precejšnji meri odvisen od njih. 
Glede na to je treba tudi pravi,lno 
voditi politiko štipendiranja. Naše 
podjetje se tega zarveda in štipendi
ra precej strokovnega kadra - ima
mo 21 štipendistov. štipendija na 
srednjih šolah znaša 310.- din, do
biva jo ;pa osem dijakov lin sicer 
sedem iz III. letnika TSUGš ~ 
Domžarle in ena dijakinja liz IV. let
nika ESš Ljubljana. 

Na fakultetah znaša štipendija za 
Študenve pPVih dv-eh JetniJmv 400.
din, dobivajo pa jo štirje š·tudentje 
in 'Sicer 1t11ije iz ekonomske faJkuJ.te
te ter ena študentka iz pravne 
fakultete. V tretjem in čet·ntem let
niku znaša štipendija 500.-, din 
prejemajo pa jo trije študentje -
vsi iz FNT - oddelek za kemijo. 

Vsi naši štipendisti so se zavedali 
svojih šl!udentskih do1žnosti in 

Barvama - krom 

obveznosti. Vsi so se potrudiLi, da 
so - neka·teri bolj uspešno, drugi 
manj - končali ~etnike, za kar jim 
čestitamo. 

Poleg omenjenih štipendij pa je 
naša komisija za izobraževanje ob 
upoštevanju sociMnih razmer in 
učnega uspeha podelila v šoiskem 
:Jetu 1970/71 nove štipendije nasled
njam prosilcem: na območju Vrhni
ke Debevec Stanislav.i iz I. letnika 
ESš v Ljubljani, Marlovrh Mariji iz 
III. letnika ESš v Ljubljani za 
obrat šmartno .pa Repina Vidi iz 
III. [etnika ESš Ljubljana in Toma
zino Majdi iz III. letnika ESš Tr
bov1je. 

Na FNT - oddclek za kemijo je 
bl!ila podelJena štipendija študentu 
IV. letnika Saksida Marku. 

Vsem štipendistom žeJ.imo čim 
več uspeha pri nadaljnjem študiju. 

Maruška Plut 

Tečaja tujih jezil\ov 
V začetku marca meseca je DU 

Boris Kidrič na Vrhniki organizira
la začetni tečaj nemškega Jn itali
janskega jezika. Po0učevala :sta pro
fesorja DU Boris Kidrič i.z Ljub
ljane v šoli Ivana Cankarja na Vrh· 
niki. Tovrstni način tečaja je bi:l 
zelo primeren za zaposlene tovari
šice in tovariše z Vrhnike in bližnje 
okolice, ker marsikdo, kljub dobri 
volji Je nima toliko časa, da bi obi
skoval tečaj v Ljubljani. Učna snov 
pa je bila prav tako, podajana po 
najsodobnejši metodi in pripomoč
'ki za učenje tujih je2likov. 

Tečaja se je udeležilo več članov 
tehničnega sektorja našega kolekti
va To nam je nareikovala skoraj 
vsakodnevna potreba po vsaj pa· 
sivnem znanju omenjenih jezikov. 
V proizvodnj,i ŽM največkrat prema- · 
io poznamo kemizem in tehnološki 
učinek na kože, ker si vsi ne znamo 
prevesti prospek!tov. 

Učno snov za začetni tečaj smo 
predelaii v sto urah. Zaključni test 
je bil po izjavi predavateljev zado
voljiv, z ozirom na trajanje in obi· 

skovanje .tečaja po rednem delov
nem času. želimo, da bi nam bilo 
'tudi v jesenskem roku omogočeno 
nadaljevati s tečajem nemškega in 
italijanskega jezika. 

DU Boris K~drič iz Ljubljane ima 
v svojem programu prav tako tečaj 
za organizatorje dela. Obisk tega bi 
gotovo koristil :tehnikom oziroma 
organizatorjem naše proizvodnje. 
Zdi se mi, da si na tem področju 
prema:lo dopo!jnjujemo svoje zna
nje in sposobnosti, čeprav vemo, da 
sta vzroka .produktirvnos.t in kvali
teta izdelkov v osnovi pogojena z 
dobro organizacijo. Morda bi si :tudi 
pri nas posameznik dopolnil organi
zacijo na svojem področju, ako bi 
bvl seznanjen s preštudiranimi in 
praktično utemeljenimi dosežk[ ozi
roma pravilnimi prijemi dela. 

Sploh pa bi to koristilo začetnim 
tehnikom, saj velikokrat ni lahko 
združiti šolskega znanja z uspešnim 
delom v proizvodnji, bodisi s strani 
same organjzacije, ali pri ustvarja
nju reda in discipline ter odnosa z 
ljudmi. 

Vida KNEZ 

»BorovO<< sprejelo plan proiz
vodnje. 

Kombilllat usnja in obutve 
»Borovo« bo v tem ~etu poleg 
velikih količilll gumija·stih pro
i-zvodov i2lde1al :tudi 9.2 milijona 
parov obutve iz gume in 7,2 mi
lijona parov usnjene obutve. Za 
izvoz je p.redvideno preko mili
jOill parov obutve, kar je precej 
več 'kot preteklo leto. Za mo
dernizacijo in investicije bodo v 
tem letu nameniH preko 172 mi
lijonov din. Povprečni mesečni 
prejemki zaposlenega naj bi 
znašali 940 din. Predvidevajo, da 
bo skupni hrutto produkt kom
bnata Borovo v letu :1970 cca 840 
milijonov din. 

Podjetje de pred dvema ·~etoma 
pričelo speoializkano proizvodnjo 
jagnječjeg krzna, pri tem pa je 
proi.zvodnjousnjene podlogeome
jilo na mimimum in si s tem 
omogočiLo večji porast proiz
vodnje. Lani je bhl fizični 
obseg proizvodnje za 27% večji 
narpram l. 1969. V .prvem trome
sečju 'letošnjega leta pa se .je 
olbseg ·proizvodnje povečal za 
50% napram is-temu obdobju 
1969. leta. Tovarna ·pripravlja no;v 
oddelek za konfeikcijo jagndečje
ga krzna, v ·katerem bo proiz
vajal-o specialna oblačila - bun
de, usnjene >telovnike, kape, ro
kavice i'n druge i:zdelke, name
njene higiensko -tehnični zaščiti 
pri dffiu in široki potrošnji. 

Morda vas bo 
zanimalo ... 

Uspešno poslovanje - »Solida« 
-Subotica 

Omenjeno podjetje je v prvem 
kva,I1talu letošnjega leta doseglo 
ugodne poslovne rezultate, saj so 
vsi njegovi obrati poslovali ren
tabi:l.no. Tako je na primer »Pa
nonija« dosegla dobiček cca 
500.000 din, čeprav je imela v ča
su pripajanja kombinatu 13 mi
lijonov izgube. Del te izgube je 
sanirala občina, os-talo pa je pre
vzel nase -kolekti·v »Solida«. Ce
prav je največji del izgube že 
plačam, Panonija še vedno sani
ra svoje izgube, ·kljub temu pa 
ji •Še ostanejo sredstva za moder
ni-zacijo ,p:rmzvodnje. · 

»Polimka« Ivangrad gradi obrat 
za konfekcijo usnja. 

Tovarna usnja »Polimka« na
merava odpreti nov obrat za 
konfekcijo usnja, ki naj bi bi:! 
po iDJVestiranju 600.000 din do
končan do konca prihodnjega le
ta. V tovami sma-trajo, da so to 
izjemoma ni2lke investicije glede 
na dohodek, ki ga od novega pod
jetja prič-akujejo. Podjetje je 
celotno ·letošnjo proizvodnjo v 
v-rednosti 30 milijonov din že 
prodalo. 70% proizvodnje pod
jetje izvozi ha konvertibilno po
dročje. Poudarek v proizvodnji 
je na predelavi drobnice, kar je 
pri današnji veliki konjunkturi 
zelo ugodno. 

Smederevski >>velur« na ame
riškem tržišču. 

Smederevska industrija k·rzna 
»velur« -predvideva, da bo letos 
izvozila svoje proizvode v vred
nosti 1,5 do 2 milijona din, saj 
i!rna že dosedaj dogovore o izvo
zu za skoraj 1 milijon di.n. Poleg 
izvoza krznenvh prevlek za mo
torna vozila v vrednosti 600.000 
di!n v Zahodno Nemčijo bo izva
žala tudi modno konfekcija v 
Avstrijo, švico in tudi v Zdru
žene države Amerike. Za -leto 
1975 predvidevajo, da bodo do
segli skupni dohodek 25 milijo
nov din, pri tem pa bi moral-i 
vložiti za rekonstrukcijo 2,5 mi
lijonov din. 

Specializacija Tovarne usnja 
»Sar« v Tetovu. 

. Italijansko proizvodnjo usnje
nih oblačil cenijo na 60 mi;Jij.o
nov DM letno. Pri tem 255 kon
fekcijskih :podjetij doseže izvoz 
4,2 milijona DM. dočim je uvoz 
še enkrat večji in znaša 8,8 mi
lijona DM. Največji izvozniki 
usnjenih oblači·! na i!taiijanski 
trg sta Francja in Belgija. 

Indijski izvoz kož. V finanč· 
nem letu 1969f70 je indijski izvoz 
surovih strojeillih kož dosegel 520 
milijonov rupij (cca 866 milijo
nov din) kar preds-tavlja poveča
nje za 25 millijonov rupij v pri
merjavi 1s preteklim letom,. 
čeprav je bil -količins.ki invoz ce
lo za malenkost manjši. Torej 
so cene .precej zvišali. 

Izvoz poljske obutve. Poljska 
obutvena industrija V1Se 1bolj teži 
na i.nozemsko t-rži'šče. Samo ena 
izmed najpomembnejših tovarn 
»Oitment« v šleziji bo v tem letu 
i'zv-ozila 3 milij. parov čevljev oz. 
1 miiij. več kot v l. -1969. Tovar
na večillloma i2lvaža na zahodna 
tržišča (v 35 držav), predvsem 
v Vel. Britanijo, Kanado, Bene
lux, Skand1navijo in ZDA. Na 
povečan izvoz je V1plivaia pred-

• vsem prilagoditev modelov trgu 
i.n velik napredek pri .proizvodnji 
mehkega usnja. 

V Sloveniji izgube v I. 1969 za 
polovico manjše. Po podatkih 
Centralne službe družbenega 
knjigovodstva prikazujejo za
ključni računi gospodarskih or
ganizacij za l. 1969 v primerjavi 
s predhodnim letom za 49 'Ofo 
manjše izgube. Te so znašale 81 
milij. din. To zmanjšanje izgube 
gre predvsem na račUIIl uspe~ne
ga :poslovanja nekaterih podjetij, 
ki so v :1. 1968 pos'lovala z izgubo. 
Med temi je bila tudi Tovarna 
usnja šoštanj, :ki je v l. 1968 
imela 2.460.000 din izgube. Seve
da so se po drugi :strani v l. 1969 
pojavila nova ·podjetja, ki so za
šla v težave. Med te se je lani 
uvrstila tudi Tovarna usnja Ru
no iz Tržiča z 1.790.000 din i·z
gube, .ki pa je že ·prilpravHa sa· 

v letošnjem letu ob pomoči lo
kalnih faktorjev in v sodelova
nju s :podjetjem Sava iz Kranja 
premostila nastale težave. 

A. K. 



Novo motovilo za krznarno 

Ekonomska šo.la 
Doslej smo se že seznanili z nekaterimi osnovnimi pojmi, zato lahko 
posegamo v bolj konkretne zadeve iz zakona ekonomike. Predvsem smo 
ugotovili, da brez dela ni jela in -da brez napredka ni perspektive. Spoznali 
smo tudi, · kaj je vrednost in kako vrednost izražamo ter na grobo ugoto
vili, kako ustvarjeno vrednost delimo. ·Ne bo napak, če še enkrat ponovimo, 
da celotno našo dejavnost odnosno produkcijo dobrin izražamo z bruto 
produktom. Ta produkt je s-eveda namenjen za potrošnjo. Nekaj proizvo
dov potrošimo za nadaljnjo predelavo odnosno v industrijsko potrošnjo, 
drugi del pa je namenjen za Jwnčno potrošnjo. Ugotovili smo tudi kako 
delimo vrednostno izraženo razliko med bruto produktom in porabljenimi 
sredstvi •ter amortizacijo. Kar pa predstavlja ta razlika? Upam, da niste 
že pozabili, da ta razlika predstavlja novo vrednost ali narodni dohodek. 
Zadnjič smo ·Se z delitvijo narodnega dohodka spoznali bolj na grobo, 
danes pa se bomo ob tej delitvi malo dalj ustavili, saj je prav gotovo 
zanimiva za vsakogar in je za popolno razumevanje celotne problematike 
to tudi potrebno. 

Po dosedaj nam znani strukturi 
delimo narodni dohodek na osebno 
potrošnjo in splošno potrošnjo ter 
na akumulacije in rezerve. Takšno 
delitev narodnega dohodka še vedno 
spremljamo s stališča narodnega 
gospodarstva kot celote in ne s sta
lišča podjetja, kajti dosti lažje bo
mo razumeli probleme delitve v 
podjetju, če nam bo poznana deli
tev narodnega dohodka kot celote. 

Sedaj pa si oglejmo bolj podrob
no, kaj predstavljajo posamezne 
oblike odnosno kategorije potrošnje 
narodnega dohodka. 

- osebni dohodki delavcev v go
spodarstvu 

:._ osebni dohodki delavcev v ne
gospodarstvu 

- · osebni dohodki zasebnih proiz
vajalcev 

-· socialni prejemki (pokojnine, 
invalidnine, boleznine, otroške do
klade, pomoč nezaposlenim) 

Splošno potrošnjo pa predstav
ljajo: 

- materialni izdatki družbenih 
služb (državna uprava, sodstvo itd.) 

Akumulacija je namenjena: 
- za investicije 
- za rezerve 
Koliko bomc od narodnega do

hodka namenili za posamezne obli
ke potrošnje je seveda tisto važno 
vprašanje, okrog katerega je vedno 
največ govora in razprav na raznih 
nivojih od zvezne skupščine do de
lavskega sveta gospodarske organi
zacije. Naši poslanci v zvezni skup
ščini odločajo in sklepajo o teh 
vprašanjih na najvišjem nivoju. 
Materiale za te razprave jim seveda 

Nova vakumska sušilnica »Polyvac« v usnjarni na Vrhniki 

pripravijo organi zvezne skupščine 
in zveznega izvršnega sveta. Ti ma
teriali vsebujejo podobne podatke, 
kot jih obravnavamo v gospodarski 
organizaciji ob sprejemanju letnega 
plana ali zaključnega računa, le da 
ti podatki zajemajo podatke celot
nega našega gospodarstva. Ugotoviti 
je najprej treba, koliko narodnega 
dohodka je družba kot celota ustva
rila odnosno kolikšna so predvide
vanja za planirano obdobje, če hoče 
skupščina s svojimi predpisi in 
smernicami učinkovito usmerjati de· 
!itev ustvarjene nove vrednosti. To 
res ni lahka naloga kajti potrebe 
(v nakazanih oblikah potrošnje) so 
tolikšne, ela vedno presegajo razpo
ložljiva sredstva. Seveda je za veči-

Delo v konfekciji 

no potrošnikov najbolj zanimivo, 
kolikšen delež bo odpadel na oseb
ne dohodke odnosno kolikšen del 
bo pripadal celo posamezniku, kaj
ti na ta način se odmerja kupna 
moč prebivalstva kot potrošnika. S 
tem delom narodnega dohodka v 
obliki osebnega dohodka se ljudje 
kot kupci pojavljajo na tržišču in s 
s'vojo kupno močjo ustvarjajo na 
tržišču povpraševanje po blagu. 

Zvezna skupščina ne sprejema ne
kih konkretnih predpisov o formi
ranju mase osebnega dohodka v 
gospodarstvu, ker je to prepuščeno 
samim gospodarskim organizacijam, 
·ki so dolžne to (statut, praviln''k o 
delitvi dohodka in pravilnik o de-' 
litvi osebnega dohodka). Danes se 
s problemom delitve v podjetju ne 
bomo ukvarjali, saj bomo kdaj dru
gič to snov temeljito obdelali. Za 
splošno orientacijo pa Zvezna skup
ščina vendar le sprejema resolucije 
in priporočila gospodarskim organi
zacijam, s kakšnim tempom naj bi 
predvidoma rasle posamezne oblike 
potrošnje. žal največkrat ugotavlja
mo, da so ta predvidevanja močno 
prekoračena. 

Ob problemu delitve narodnega 
dohodka bo površen opazovalec naj
večkrat ugotovil svojo misel, da je 
narodni dohodek ustvarjen le ob 
produkciji materialnih dobrin in bi 
ob delitvi vsa prioriteta odpadla 
prav njim samim, vsi ostali pa, da 
kot nepoklicani ob delitvi pristavijo 
samo svoj lonček, brez kakršne ko
li zasluge za ustvarjeno novo vred
nost. Taka misel bi bila zelo neob
jektivna, kajti ne· smemo pozabiti, 
da za zadovoljitev človekovih potreb 
ne poznamo samo materialne dobri
ne odnosno blago, ki ga proizvede-

mo v industriji ali obrti, temveč 
poznamo nešteto oblik dobrip, ki 
niso materialnega značaja. Le . malo 
pomislimo pa bomo takoj našli ve
liko takih dobrin, ki jih sicer. ne 
vidimo v obliki materiala ali izdel
ka, so pa za življenje nujno potreb
ne. že za trgovino, ki posreduje 
blago med proizvajalcem in potroš
nikom, bi vsakdo lahko izrazil po
mislek, če ima ta dejavnost pravico 
biti udeležena pri delitvi nove vred
nosti. Resnica je v tem, da je trgo
vina potrebna prav tako kot proiz
vodnja, kajti če trgovine ne bi bilo, 
bi blago prav gotovo ne našlo svo
jega kupca oclnosno potrošnika in 
bi ostalo v skladiščih industrije; 
sicer v obliki izdelka z določeno 

vrednostjo, vendar brez družbeno 
priznane vrednosti odnosno tržne 
vrednosti. Ta pa se formira šele ta~· 
krat, ko blago pride na tržišče in 
dobi stik s kupcem in potrošnikom, 
odnosno, ko potrošniki s svojim po
vpraševanjem po takem blagu pove
do koliko so pripravljeni plačati 
zanj . Ce bi blago ostalo v skladiščih 
proizvajalcev, ne bi tako ugotovili 
niti družbenega proizvoda niti na
rodnega dohodka. Zato tudi ne bi 
bilo osnove za delitev narodnega 
dohodka in bi proizvajalci ostali tu
di sami brez osebnega dohodka. 
Trgovinska dejavnost, kadar ta de
javnost prodaja blago takšno kakrš
no kupuje (se pravi nepredelano), 
res neposredno ne sodeluje pri 
ustvarjanju vrednosti proizvoda, 
vendar je na vrednost njihove uslu
ge treba računati še predno se od
ločimo za proizvodnjo. Podoben 
primer lahko najdemo v sleherni 
proizvajalni gospodarski organizaci
ji sami. Tu imamo delavna mesta, 
na katerih ljudje neposredno sode
lujejo pri ustvarjanju in oblikova
nju materialnih dobrin. Vendar bi 
vsi ti proizvodi prav tako ostali 
brez družbeno priznane vrednosti, 
če v procesu ne bi sodelovali še 
ljudje na delovnih mestih, ki skrbi
jo za nabavo, prodajo, finance, na
predek proizvodnje in za kadrovske 
zadeve. S tem bi bil zaključen krog 
delovnih mest, ki posredno ali ne
posredno sodelujejo v procesu v 
gospodarski dejavnosti. 

Da, včasih si marsikdo misli: če 
bi narodni dohodek, ki je ustvarjen 
v gospodarstvu, ostal samo v gospo
darstvu, bi bil položaj prav gotovo 

(Na:laljevanje na 5. strani) 



(Nadaljevanje s strani 4) 
čisto drugačen in bolj pravičen. In 
zakaj bi k delitvi ustvarjene nove 
vrednosti pustili še druge, ki pri 
ustvarjanju niso prav nič doprine
sli. Kaj mislite, ali se takšna misel 
komu kdaj poraja. Jaz mislim, da 
se in to še pogosto, vendar sma
tram, da so takšne misli le odraz 
trenutne slabosti in nerazpoloženja 
človeka; kajti ob trezni in logični 
presoji položaja se ta razmišljanja 
kaj hitro razblinijo v prazno iluzi
jo. Zakaj? Pomislimo malo, ali se 
za obstoj organizirane človeške 
družbe potrebni res samo lju_dje, ki 
so aktivno zaposleni v gospodar
stvu? Ali bi šlo brez ostalih delav
cev, ki so zaposleni v negospodarski 
dejavnosti in s katerimi si delimo 
ustvarjeni narodni dohodek. Prav 

, gotovo, da ne bi šlo. Kdo bi skrbel 
za vzgojo in šolanje naših otrok. 
Mislim, da nam je vsem znano, da 
je šolanje od osnovne do visoke šo
le praviloma- brezplačno (razen se
veda nabave učnih pripomočkov) . 
PJača.ti pa je :tr·eba učno osebje, 
stavbe, inventar in ostale stroške 
za reden in normalen potek pouka. 
To seveda stane in je za to treba 
odšteti potrebna sredstva iz ustvar
jene nove vrednosti odn. narodnega 
dohodka. Pred kratkim smo v ča
sopisu lahko čitali veselo novico, da 
se je občinska skupščina na Reki 
odločila uvest.i popolnoma brezplač
no osnovno šolanje in učenci dobijo 
celo učne pripomočke zastonj. Tam, 
kjer so možnosti bi bila takšna 
praksa zaželjena. 

Poskusimo naštevati še naprej de
lovna mesta v negospodarstvu, ki so 
prav tako potrebna za naš obstoj. 
Kaj menite, ali bi brez organizirane 
zdravstv:ene službe delovna sila 'Il 

gospodarstvu· dosegla takšne rezul
tate, kot jih sicer. Mislim, da nihče 
ne bo ugovarjal, da je ta služba po
trebna, pa čeprav so na račun te 
službe dostikrat izrečene ostre kri
tike: češ, da nimamo dovolj kvali
tetnih zdravstvenih uslug, da je 
treba čakati itd. Mislim, da je v 
tem dostikrat resnica, vendar se 
moramo istočasno zavedati, da bi 
še boljša organizacija s še več 
zdravstvenega kadra zahtevala še 
večji del narodnega dohodka. Zato 
se pač tudi v tej službi usklajajo 
sposobnosti in kapacitete z mož
nos:tmi financiranja. Verjetno, da si 
prav gotovo vsi želimo še boljših 
uslug zdravstvene službe, pa čeprav 
bo treba zato prispevati nekoliko 
večji delež. 

Z naštevanjem še nismo končali, 
kajne da ne? Tu imamo še pred
stavniške organe naše oblasti, za
čenši od občinskih skupščin do re
publiške in zvezne skupščine s svo
jimi izvršilnimi organi. Nobena 
država in noben režim na svetu ne 
obstoja brez teh organov, kajti ne
kdo mora skrbeti za vsakodnevni 
utrip življenja v organizirani druž
bi. Organizirano imamo seveda tudi 
•sods•tvo ,in uprav-o javne varnosti, 
sicer bi vladal pravi kaos in bi 
ljudje medsebojne spore in obraču
ne reševali tako kot so jih nekdaj 
- po zakonu »močnejši zmaga«. 
Kar zamislimo si samo, kako bi iz
gledal promet na naših cestah, če 
ne bi imeli prometnih miličnikov ali 
vsaj semaforjev na križi'ščih. To je 
samo droben primer, za katerega je 
tudi treba odšteti del narodnega 
dohodka; vendar upam, da smo si 
na jasnem, da brez tega danes prak
tično ni več mogoče na cesto. 

Za obrambo naše politične in go
spodarske neodvisnosti imamo or
ganizirano našo armado, ki jo je 
prav tako treba vzdrževati in zanjo 
potrošimo kar lep del narodnega 
dohodka. Neodvisnost smo si ven
dar težko priborili in ne bi bilo 
.prav, če bi jo zopet zapravili. Da to 
preprečimo, je za obrambo domovi
ne potrebna sodobna armada, ki jo 
je treba vzdrževati. 

Seveda ne moremo tu našteti vseh 
služb negospodarske dejavnosti, mi
slim pa, da smo zajeli vsaj glavni
no; obstojajo pa še razne druge 
službe, ki so več ali manj potrebne 
za normalno življenje in obstoj or
ganizirane družbe. 

Tako, zdaj smo dobili vsaj pribli
žen pregled, v kakšne namene je 
namenjen del narodnega dohodka 
za potrebe osebne .in splošne potroš
nje. Seveda se takoj postavlja vpra
šanje - po kakšnih kriter.ijih naj 
bo ta razdelitev opravljena. Kot že 
rečeno, je v gospodarstvu ta odlo
čitev urejena z notranjo zakonoda
jo, za pokrivanje izdatkov osebne 
in splošne potrošnje negospodar
skih dejavnosti pa so predpisane 
oblike zbiranja sredstev. Naj.več 
sredstev se zbere na ta način, da je 
ob izplačilu osebnega dohodka tre
ba vplačati. še ustrezen del prora
čunskega prispevka, ki je namenjen 
za kritje proračunskih potreb vseh 
predstavniških organov oblasti, po
tem imamo še prispevek za zdrav
stveno in pokojninsko zavarovanje 
in druge prispevke kot sledi: na 

Viličar - nujno sredstvo v notranjem t ransportu 

Del kotlovnice na Vrhniki 

vsakih 100 din izplačanega čistega 
dohodka je treba vplačati 
proračunski prispevek 18,49 
prispevek za zdravstveno zava-
rovanje 7,71 
prispevek za pokojninsko 
zavarovanje 19,13 
prispevek za zaposlovanje 0,30 
prispevek za otroško varstvo 2,67 
prispevek za obnovo Skopja 1,48 
' Pri določanju višine teh prispev
kov (limitne stopnje največkrat do
loči Zvezna skupščina) je pač treba 
upoštevati potrebe teh služb in na 
drugi strani možnosti, koliko je go
spodarstvo sposobno prenesti. Spo
minjate se, da je ob sprejemanju 
teh instrumentov za naslednje leto 
vsakokrat velika debata v raznih 
predstavnišldh organih in seveda 
'VSaik: ·sikuša zag•O'Varjati sv·oje potre• 
>pe, ki jih j,e največkrat zelo težko 
Vlksladiti z rea:lnimi možnostmi. 

Pri ugotavljanju potreb vsake ne
gospodarske dejavnosti velikokrat 
pozabljamo, da je višina izkazane 
potrebe zavisna predvsem od -stop
nje organiziranosti obravnavane de
javnosti in od produktivnosti oseb, 
zaposlenih v tej dejavnosti. Da, tu
di v teh službah je treba ugotavljati 
in meriti rezultate dela, pa čeprav 
je za nekatera delovna mesta to 
zelo težkq opraviti. Kadar · govorimo 
o produktivnosti dela, se največkrat 
spomnimo le na produktivnost lju
di v proizvajalnih gospodarskih 
organizacijah in še tu le na tiste, ki 
delajo neposredno v procesu proiz
vodnje. Res je tu najlažje ugotav
ljati produktivnost in tudi normi
rati, saj so postopki največkrat 
ustaljeni in jih je mogoče statistič
no in celo znanstveno in analitsko 
spremljati. Strinjam se, da se v 
proizvodnji nakloni največ skrbi 
prav temu pokazatelju, saj smo že 
nekajkrat ugotovili, da je od teh 
rezultatov odvisna stabilnost naše 
nacionalne valute in stopnja živ
ljenjske ravni. Res pa je tudi, da 
je .vse to odvisno tudi od produk
tivnosti na vseh delovnih mestih, 
kjer normalno produktivnosti ne 
merimo tako dosledno kot v nepo
sredni proizvodnji. Kajti samo s 
tem, da bomo v proizvodnji dosegli 
visoko raven produktivnosti, v dru· 
gih službah, ki zaradi svoje narave 
tudi morajo obstojati in se vklju
čiti v delitev narodnega dohodka, 
pa na produktivnost ne bi paziCi in 
ne bi dosledno izkoristili vse umske 
in fizične sposobnosti delovnega 

človeka, se naš gospodarski položaj 
še zlepa ne bo popravil. Kaj pome
ni produktivnost v vseh teh režij
skih službah? Saj s svojim delom 
ne proizvajajo nekih materialnih 
izdelkov kot smo že ugotovili. Pri 
proizvodnji se visoka stopnja pro
duktivnosti pozna tako, da za enoto 
proizvoda potrošimo čimmanj de
lovnega časa ali v eni enoti delov
nega časa izdelamo čimveč izdelkov. 
V vseh režijskih službah pa pro
duktivnost tudi lahko pride do 
izraza, saj je ob nizki produktivno
sti za izvršitev določenega dela prav 
tako treba več ljudi, katerim je tre
ba zagotoviti osebne dohodke. če 
pa bi bila . njihova produktivnost 
boljša in delo bolje organizirano, bi 
potrebovali manj ljudi in bi višek 
delovne sile zaposlili lahko na dru
gih področjih ali pa bi imeli števil
nejše in boljše usluge. Teh proble
mov se ob razpravah o delitvi 
narodnega dohodka največkrat zelo 
neradi dotikamo, saj je morda res 
težko nekomu dokazati, da njegova 
produktivnost ni na primerni višini 
in je ta stvar prepuščena zavesti in 
odgovornosti teh ljudi do družbe 
kot celote. Ta položaj pa marsikje 
izkoriščajo in zavestno ali pa neve
de napihujejo svoje potrebe, pa 
čeprav si je včasih treba kako delo 
kar enostavno izmisliti, da se opra
viči zahtevo po večjih sredstvih. 
Mislim, da gremo ponekod le neko
liko predaleč, saj bi morali vedno 
upoštevati naše sposobnosti, 'pa če
prav bi se včasih celo odrekli dolo
čenim sll.tžbam in delu, od katerega 
velikokrat ni posebne koristi. Ne
kateri so celo takega mnenja, da 
naš družbeno ekonomski sistem 
sam zahteva nekoliko bolj kompli
cirano organizacijo vseh teh dejav
nosti. Mislim, da je v tem le · delček 
resnice, saj so stvari prepogosto po 
nepotrebnem komplicirane, kar se
veda povzroča večje angažiranje 
delovne sile in terja večji del narod· 
nega dohodka. 

Temeljni smoter vseh naših de
lovnih ljudi, o.d osnovnih proizva
jalcev v delovnih organizacijah do 
najvišjih predstavniških organov, bi 
moral biti usmerjen na čim bolje 
organizirano delo in čim boljšo 
produktivnost pri opravljanju tega 
dela. Kajti le na ta način bi zagoto
vili pravično delitev našega narod• 
nega dohodka. · 

Do naslednjič vas lepo pozdrav-
ljam. Milan Palatinus 



O našem uspešnem ·s'li1karju samoras.tniku Ivanu Malava
šiču smo že ipisal.i - v 9. številki Usnjarja. Z ozirom na 
njegorvo neumorno energijo in ker je letos ·S!Voje izdellke 
rMs,tavljal ·že na nekaj uspeliih slikars,kih razstavalh, smo 
mu zastavHi nelkaj vprašanj: 

Delavec - slikar 
Na katerih razstavah ste so
delovali v letošnjem letu? 

čeprav v začetku leta nisem imel 
namena, da bi letos kaj več razstav
ljal, pa sem že .do danes imel pet 
razstav. K •temu je precef pripo
moglo .to, da sem v tov. l<Jočicu in 
tov. Novaku našel prijetna slikarska 
tovariša, s katerJma se ·Lahko po· 
govorim o delu in načrtih. Skupaj 
smo ustanovili majhen krožek v 
okviru Sveta Svobod občine Vrhni
ka. Nači'bi t.ega krožka so (poleg 
v.s~:Ukoletnih ·razs1tav), predvsem, da 
bi priredili tudi razstave drugih 
podobnih skupin iz raznih arrajev; 
naš glavni namen pa je gojitev sli
karstva z umetniško vrednostjo, v 
katerem seveda za ].Qakršenkoli kič 
ne sme b~tli mesta. 

V okviru tega krožka sva s tov. 
Kočicem že razstavljala v Postojni 
v kulturnem domu, kjer je bila na
jina razstava kar lepo sprejeta. 

Razen v Postojni smo razstavljali 
skupaj s skupino Gruda tudi v Do
mu JLA na Vrhniki. 

Poleg tega, da sem razstavlja:! v 
okviru krožka, sem sodeloval še na 
razstavah v Trebnjem in Mariboru 
ter pri čipkarski razstavJ. 

Kako ocenjujete pomen teb 
razstav? 

V zadnjem času se veliko govori 
in piše o tako umenovani ljudski in 
naivni umetnosti. Dandanes so v 
svetu pl'ecej čislane in iskane slike 
z ljudskima motivi. Spomnimo se 
samo na uspehe, .ki jih je dosegla 
hrvatska Hlebinska šola Hegeduši
ča. Tudi v Slov;eniji v zadnjem času 
zelo napJ1eduje ljudsko sHkarstvo 
oziroma s·Likarstvo samorastnikov, 
kakor nas nekateri imenujejo. Ka
kor se mozaik ne sestavi samo iz 
velikih kamnov, ampak so potrebni 
tudi majhni kamenčki, .prav tako 
tudi .kulture nekega naroda ne mo
re preds·tavljati samo par velikih 
mož, vsi drugi pa bi stali ob strani 
ampak je potrebno delo in trud 
vseh, tako v.ečjih, manjših in naj
manjših, da skupaj lahko sestavijo 
mozaik narodove kulture. No, mi
slim, da tudi ljudski sLikarji pred
stavljajo take manjše kamenčke, ki 
lepšajo in po svoje krase mozaik 
narodne kul•ture. Na vseh razstavah 
je bi'la tudi poudarjena želja, naj 
kvalitetnejše med njimi pripomore
jo, da bodo ljudje lahko ločili kič 
od pravih in dobrih slik, v katerih 
je tudi umetnos·t. 

Kaj pa vaše osebno mnenje 
o uspehih letošnjih razstav? 

Smatram, da je uspeh že to, da 
je naš ·krožek, 'ki j.e ustanovljen le
tos, imel že dve razstavi in da se 
počasi pripravljamo že na tretio. 
To je za prvih par mesecev obstoja 
že nekaj, kad več pa upamo, da bo
mo napravili v pr-ihodnjem letu. 

Naš oi:lj je ne Ie čim več razstav, 
ampak predvsem č-i:mvečji in čim
hi•trejši dvig same ].Qvalitete našega 
deia. Kajti če kje velja to, da se 
~l?"ek vedno učti, potem ·to velja za 
sl!kars.tvo, kjer nekako dvajset let 
velja za učno dobo, .ko šele dobro 
človek spozna, kaj je sploh umet
nost. 

Omenil bi še razstavi v Mariboru 
in v Trebnjem. V Mariboru je raz
s·tav·o organiziral Svet Svobod Ma
nibor. Sodelovalo nas je okoli 20 
avt.~~jev. KJer je bila razstava v ga
:lenJI Rotovž je bila žirija zelo stro
ga, saj je od dvesto prispelih sLik 
vtselo na razstav~ le 28. 

Zelo dobro je bila organizirana 
razstava v Trebnjem. Sodelovalo 
nas je 26 ljudskih s:hlkarjev in ki
parjev iz vse Slovenije. Pomen raz
sta<ve najbolje označuje to, da so si 
.razstavo ogledali naši najvidnejši 
predstavni,ki političnega in kultur
nega živrljenja kakor: Stane KavO:č 
Franc Popit ~td. Otvoritev razstav~ 
so s svojim nastopom poživili naši 
največj,i operni in dramski umetni
ki: Ladko Korošec, Vi:lma Bukov
čeva, Stane Sever in Boris Kralj . 
že na otvoritvi je bilo prisotnih 
okrog šbi.risto ljudi. 

Kaj mislite, da ste osebno 
dosegli na teh razstavah? 

Zame je največji uspeh to, da .bo 
tist?-v slika, ~i jo bom naslikal jutri, 
boljsa od tiste, ki sem jo naslikal 
včeraj. NaJvečje zadovoljstvo pa člo
v·ek občuti ·ko dela in ne takrat ko 
mzsta<vlja. Mora pa se razstavljati 
ker slika postane umetnina šele ta
krat, ko jo vidijo ljudje ·in ko jo 
tudi ~azumejo in. jo tako sprejmejo 
za svojo. Clovek s1ika iz dveh vzro
kov: v svoje zadovoljstvo, ker ga k 
·temu priganja njegovo podzavestno 
h~tenje in pa za ljudi, zato morajo 
sirke na razstavo. Slika pa mora 
imeti vsebino, kakor knj iga in ne 
srn~ hiti le ploskev lepih ali manj 
lepih barv. Sli:ka mora govoriti o 
veselju in .težavah ljudi, v sliko je 
treba dati del srca; če se ti to po
sreči tako, da to ljudje razumejo, 
je to kar si nasLikal umetnina, dru
gače pa je NIC. 

Ne morem govoriti o ·tem, če se 
mi je to posrečilo in s tem o uspe
hih. To prepuščam občinstvu. Vese
Lilo me j.e Ie, da so moje slike vi
sele na tako kvalitetnih razstavah, 
kot sta bili razstavi v Trebnjem in 
MarLboru, kjer so bile žirije zelo 
stroge in pa da sem lahko razstav
ljal tudi v Postojni in Vrhniki. · 

Tudi v .prihodnje bom še razstav
ljal kadar bo prHožnost. Moja edi
na želja je, da bi se na vsaki raz
stavi predstavil s čim kvalitetnejš[
mi slikami. 

Na slikah dela Ivana MaJavašiča (po vrstnem redu): Poušter tanc- Jesen 
- Zima - Po nevihti 



Moj 
konjiček 

Lov 
Zaposleni v našem delovnem kolektivu imajo vsakovrstna J'azvedrila in 
konjičke. Rudolf Franc je navdušen lovec. O lovu nam je napisal krajši 
sestavek za tovarniško glasilo. 

Ko gre }ovec v lepem ali s'!abem 
vremenu na lov, se mu marsikdo 
posmehuje. Nekateri mislijo, da je 
nor, .ker zapravlja čas z nepo'treb
nim tavanjoem po g.ozdu. Drugi ga 
imajo za •okrutneža, ker pobija ži
vaLi, ki s·o tako 1epe in prikupne, 
tretji pa vidijo v lovcu srečneža, ki 
ima pravico, da se oskrbi s svežim 
mesom di·vjačine. Malo je takih, ki 
vedo, kako se je .lovstvo razvijalo 
in kakšna naloga je danes zaupana 
lovski organizacij i. 
Pračlovek se je preživljal s pobi

ranjem sadežev 1in z lovom na 
manjše živali, 'kasneje se je združe
val v krdela, ker so s skupnimi 
močmi lažje pokončali živali, ~i so 
bile precej V·ečje in močnejše od 
človeka. Ko se je razvil v živ.inorej
ca in poljedelca, so se z lovom 
ukvarjali samo moški. 

V s.uženjs~i dobi so ·lahko 1ovili 
samo svobodnjaki, v srednjem ve
ku pa samo plemstvo. Z razvojem 
kapitalizma so dobili pravico do 
lova v-si, ·ki so 1imeJ.i toliko denarja, 
da so plačevali visoke zakupnine za 
lovišče (v zahodnih državah je še 
danes tako). Zakuun',k ie poskrbe.!, 
da je •iz lovišča dobil čim več. 

Za človeka je bil nekoč lov živ
ljenjsko važen, danes pa je to 
šport, primer·en za stare in mlade. 
Niso redtki primeri, da je devetde
setletn'·k aktiven lovec. 

V začetlku tega stoletja je bilo v 
Ljubljani ustanovljeno prvo Sloven
sko lovsko ·društ"I'O. Med soustano-

vitelji je bil tudi dr. Lovrenčič iz 
Vrhni·ke. To društvo se je razvijalo 
in združevala vedno več slovenskih 
lovcev, kasneje se je preimenovalo 
v Lovsko zvezo Slovenije, ki obstoja 
še danes in v katero je včlanjenih 
nad 13.000 lovcev. 

Naš 
portret: 

Kramar 
štefka 

Najprej vas prosimo, da nam· 
na kratko opišete pl'ehojeno pot 
v vašem p'oklicu? 

Za krojačioo sem se izučila v 
Litiji pri privatnem mojstru. 
Kot pomočnica sem kasneje de
Iala dve .]eti. Na,to s·em zaradi 
pomanjkanja dela za nekaj časa 
prekinila zaposlitev. Ker ni bilo 
druge možnosti s.em bila prisi
lj-ena zaposliti se v rudniku S.i
ta•rjevec. Kasneje sem našla za
poslitev v krojaški delavnici 

Po končani NOB smo dobiii novo 
usta"V'o in lovski zakon. Divjad je 
spLošno ljudsko premoženje, s 'kate
rim upravljajo lovske organizacije. 
Sredstva, dobljena iz lov:šča, mo-ra
jo lovci vrniti nazaj v lovišče (na
seljevanje novih živaJsk.ih vrs·t, zim
sim krmljenje itd.). 

Lovci morajo skrbeti, da se divjad 
ne razmnoži toL'·ko, da bi povzročala 
kmetovalcem škodo. Tiste živalske 

vrste, ki so bile iztrebljene pa na 
novo naseljujemo. 
če nekdo postreli ve1iko divjadi, 

· ga zato še ne moremo prištevati 
med dobre !ovce, ker ni naloga lov
cev, da divjad izt-rebljajo, temveč, 
da ji pomagajo v njeni naravni bor
bi za obstoj. 

Dober gojitel divjadi mora pozna
ti vse živalske vrste, ~i živijo pri 

(Nadaljevanje na 9. strani) 

KRAMAR štefka- rojena 20. 12. 1931 v šmartnem, sedaj zaposlena 
na delovnem mestu sortiranje v konfekciji velurja. 

»NOVOSTI« v Ljubljani. Sedaj 
sem že 14 let v tovarni usnja 
šmartno. Na začetku zaposlitve 
v tem obratu sem delala v kon
fekciji krzna, .ker taJkrat še ni 
bHo konfekcije velurja. 

S kakšnimi težlwami ste se 
srečavali tekom svoje dolgoletne 
zaposlite, še zlasti ko ste bila 
vajenka? Zanima nas vaše <>seb
no .mnenje, če prlimerjate ta
kratne pogoje, ki ste jih imeli 
vajenci :n pogoji, ki jih imajo 
vajenci danes? 

Težav je biloo vsekakor na pre
tek. Mama je morala sama pr~
življati dva otro'ka, zato je ra
zumljivo, da nam je večkrat 

trda predla. Takratni· vajenci 
nismo prej-emali nikrukršni.h de
narnih nagrad. Dobro se spomi. 
njam 1000 din, ki sem jih pre
jela od mojstra šele na koncu 
učne dobe. Danes je za vajence 
mnogo bolje. Prej.emajo denarne 
nagrade, imajo več dopusta, za
kon jim zagotavlja še po·s·ebno 
varstvo kot mladoletnim ose
bam. če primerjam odnos do 
dela pa na žalost lahko trdim, 
da na splošno vzeto J,e niso do
volj disciplinirani. Skratka, zdi 
se mi, da pr.idnost s·edanjih va
jence-v (izj-eme so izvz·ete) le ni 
v pravem sorazmerju z ugodno
stiini, ki so jim dane. 

S preselitvijo ·obrata konfek
cije velurja v novo preurejeni 
prostor so se vam občutno iz
boljšali delovni pogoji. Kaj vi 
menite o tem. 

Delovni pogoji, v splošnem re
čeno, so s.e nam občutno izbolj
šali." Večina zaposlenih žensk v 
konfekciji velurja pa želi, da bi 
bilo treba poleg medicinske se
st•re v obratu šmartno angaži-

·rati vsaj enkrat t·edensko tudi 
zdravnika, ki bo opravljal pre
ventivne preglede zaposlenih 
(opomba: varnostna služba si 
prizadeva, da bo sčasoma v ok
viru možnosti Zdravstvenega do- · 
ma tudi ta želja zaposlenih v 
šmartnem uresničena). 

Ker ste izvoljeni član DS nas 
zanima ali smatrate, da je se
danja srurtoupravna organizacija 
v podjetju v redu ali je morda 
preveč centralizirana? 

V preteklosti sem bila večkrat 
član raznih samoupravnih orga
nov. Res. je, da smo imeli pod 
prejšnjim .podjetjem samou
pravno organizacij-o bolj raz
drobljeno kot sedaj. IzkušnJe so 
nam pokazale, da prevelika raz
drobljenost samoupravljanja 
lahko nasprotno uč:nkuje od 
programiranih in ž.eljenih .inte
·resov podjetja. Poleg tega se 
ustvarjajo neprijetne zaostritve 
med oddelki znotraj podjetja. 
Zato smatram, da je sedanja 
samoupravna organizacija pod
j-etja le primernejša za naš.e po
goje. 

Kako ste zadovoljni s tovarni
škim glasiJJ.om »USNJAR<<? 

Vsekakor je "usNJAR« zelo 
clob:mdošel in koristen. Le tako 
nam j,e vsem omog-očeno, da vi
dimo rezultate našega poslova
nja in delo posameznih oddel-
kov. · 

In nazadnje, kot običajno, ::!.e
lje za prihodnost? 

Predvsem, da bi dobro poslo
valo. Skrajšanje delovnega časa 
si tudi želim, ·toda pod pogo
jem, da potem naš zas.lužoek ne 
bo manjši, pač pa le večji kot 
je sedaj. 

P. P. 



Najmočnejša podjetja 
v državi 

Letos je beograjski gospodarski 
tednik Ekonomska politika že dru
gič objavil lestvico najmočnejših ju
goslovanskih gospodarskih organiza
cij (podatki so za leto 1969). Bralce 
Usnjarja bo prav gotovo zanimalo, 
kakšno mesto imajo v njej sloven
ska podjetja. 

Med šestdesetimi največjimi pro
izvajalnimi podjetj.i je na prvem 
mestu INA. Da bo stvar razumlji
vejša povejmo kar v starih dinarjih, 
da ima ta predelovalec nafte ' pri
bližno SSO miiijard skupnega dohod
ka. S tem bi bila INA, če bi jo 
upoštevali, pr.ibližno na 1SO mestu 
med največjimi firmami na svetu 
zunaj ZDA. No, že na tretjem mestu 
pa je slovenska Iskra s 261 milijar
dami skupnega dohodka. Med temi 
šestdesetimi podjetji je iz Slovenije 
na 14. mestu še železniško trans
portno podjetje Ljubljana, 19. pa je 
jeseniška železarna. Tu pa n.i upo
števano, da so se slovenske železar
ne pred enim letom že združile v 
enotno podjetje in so dejansko s 
176 milijardami prometa 10. največ
je podjetje v Jugoslaviji. Maribor
ska tovarna avtomobilov je na 32. 
mestu. Mariborsko elektrogospodar-

stvo na 39. in velenjska tovarna 
gospodinjske opreme Gorenje na 
41. mestu. Torej med šestdesetimi 
največj.imi podjetji v Jugoslaviji je 
samo šest slovenskih, kar le znova 
dokazuje, da je slovenska industrija 
res precej razdrobljena. 

Veliko boljši pa je videti položaj 
na lestvici petdesetih največjih tr
govskih podjetij v Jugoslaviji. Prvi 
je beograjski Centroprom s 337 mi
lijardami prometa. že četrta je 
ljubljanska Metalka z orkog 240 mi
lijardami, zatem pa sledijo še tri 
ljubljanska podjetja - Jugotextil 
na 6. mestu, Slovenija-les na 7. in 
Prehrana na 9. mestu. Med prvimi 
petdesetirili je še šest trgovskih hiš 
iz Slovenije. Skupaj torej 12 trgovin 
iz naše republike med petdesetimi 
najpomembnejšimi v državi. 

Ekonomska politika pa je letos 
sestavila tudi lestvico petindvajset·ih 
največjih bank v državi. Razvrstila 
jih je po skupnih naložbah njihove
ga denarja. Prva je Jugoslovanska 
investicijska banka iz Beograda z 
več kot 2.900 milijardami plasirane
ga denarja. Ta številka pa nas ne 
sme čuditi, ker gre v bistvu za biv-

Naše usnje- naš model 

Model iz rjavega svinjskega knauch laka je opremljen z gumbl 
v zlati barvi, ki se lepo ujemajo z osnovno barvo usnja. Mogoče 
boste v njem srečali tudi Sašo Zajc, ki se je odločila za črno - sre-
brno kombinacijo. M. Vrhunc 

---- -------------------------- ---" 

Iz splošne službe 
Od 11. avgusta do 7. septembra 1970 je komisija za delovna raz

merja in nagrajevanje na Vrhniki sprejela na delo 11 delavcev in 
enega vajenca: 
- v usnjarni: Bradeško Alojz, Juvančič Vinko, Klančar Stane, Ma

lovrh Marija, Nikolic Katica, Obradovic Marija, Samotorčan 
Franc ~n Zemljič Ignac; 

-v ščetinami: Japelj Marinka in Slabe Anton; 
- v kuhinH: ·Buh Fani; 
- vajenec: Grom Branko. 

Po odsluženju vojaškega roka se je vrnil na delo v usnjarno de
lavec Bogataj Pavel. 

V istem obdobju s·o na Vrhniki prenehali delati: Gorjup Branko, 
Sodnikar Slavko, šimic Ilija, Zenkovic Arif in žitko Ciril. 

V obratu šmartno je komisija v mesecu avgustu sprejela na delo 
8 delavcev: · 
-v usnjarni: Gorše Albina, Izlakar Antonija, Kamnikar Jakob, Mla

kar Antonija, Mrhar Zvonko, Stražar štefanija in Vav.tar Milan; 
-v krznarni: Zadržanik štefanija. 

Delovno razmerje je prenehalo lgnjatovic Mari, prodajalki v trgo
vini v Beogradu. 

Vsem na novo sprejetim delavcem že1imo dobro počutje in čim
prejšnjo uspešno vključitev v kolektiv. 

šo državno banko. Zato ima že dru
ga na lestvici - Gospodarska banka 
iz Beograda - za polovico manj 
naložb. Zelo visoko S. mesto zavze
ma Kreditna banka in hranilnica 
Ljubljana, če bi upoštevali samo po
slovne banke pa bi bila druga v 
državi. To pa je tudi edina močna 

' bančna hiša v Sloveniji, saj sta Ma-

riborska kreditna banka šele na 22. 
oz. 24. mestu. Morda je potrebno 
tudi te podatke o slovenskih ban
kah povezovati z razdrobljenostjo 
gospodarstva v naši republiki. Prav 
gotovo pa je ves ta pregled zanimiv 
in priročen. Zato je zanj veliko za
nimanje ne le. pri nas, ampak tudi 
v svetu. A. K. 

10 NAJVEčJIH DELOVNIH ORGANIZACIJ V JUGOSLAVIJI 
IZ PODROčJA INDUSTRIJE IN RUDARSTVA, KMETIJSTVA, 

GOZDARSTVA, GRADBENišTVA IN PROMETA 

celotni dohodek 
v tisoč N din 

l. INA - industrija nafte, Zagreb 
2. Rudarsko ' metalurški kombinat, Zenica 
3. Iskra - združeno podjetje, Kranj 
4. J adranbrod, združeno podjetje, Zagreb 
S. Valjarna bakra »Slobodan 

Penezic-Krcun«, Titovo Užice 
6. Zavodi »Crvena Zastava«, Kragujevac 
7. Združeno elektrogospodarstvo 

Srbije, Beograd 
8. železniško transportno podjetje, 

Beograd 
9. Inkotex, združeno podjetje, Beograd 

10. železniško transportno podjetje, 
Zagreb 

S.S01.463 
2.994.76S 
2.610.211 
2.S82.641 

2.078.6SO 
1.966.9S9 

1.926.073 

1.879.389 
1.873.598 

1.83S.848 

povprečno število 
zaposlenih 

14.828 
21.878 
16.937 
18.269 

3.003 
1S.610 

8.817 

49.430 
2.783 

33.839 

10 NAJVEčJIH TRGOVSKIH DELOVNIH ORGANIZACIJ 
V JUGOSLAVIJI 

povprečno število celotni dohodek 
zaposlenih v tisoč N din 

l. Centroprom, Beograd 
2. Jugometal, Beograd 
3. Interexport, Beograd 
4. Metalka, Ljubljana 
S. lnvest-import, Beograd 
6. Jugotextil-impex, Ljubljana 
7. Slovenijales, Ljubljana 
8. Tekstil, Zagreb 
9. Prehrana, Ljubljana 

10. željpoh, Zagreb 

3.37S.249 
2.830.847 
2.714.949 
2.389.46S 
1.743.8S2 
1.682.773 
1.393.741 
1.246.533 
1.226.233 
1.164.576 

4.491 
243 

2.698 
1.139 

329 
661 

2.42S 
187 

2.102 
7S8 

10 NAJVEčJIH BANK V JUGOSLAVIJI 

l. Jugoslovanska investicijska banka, Beograd 
2. Gospodarska banka, Beograd 
3. Jugoslovanska banka za zunanjo trgovino, Beograd 
4. Beograjska združena banka, Beograd 
S. Kreditna banka in hramlnica, Ljubljana 
6. Jugoslovanska kmetijska banka, Beograd 
7. Investicijska banka, Sarajevo 
8. Stopanska banka, Skopje 
9. Komercialna investicijska banka, Skopje 

10. Kreditna banka, Zagreb 

skupne naložbe 
v milijonih N din 

29.786 
14.822 
14.316 
12.72S 
11.974 
10.716 
10.63S 
9.SIO 
7.208 
7.048 



Lov 
(Nadaljevanje s str. 7) 

nas. Vedeti mora, kakšen je običaj
no njihov življenjski prostor, s <'S:m 
se hranijo, ka>ko se razmnožujejo, 
katerim boleznim so podvržene, po
znati mora nj.ihove sovražnike oz. 
uničevalce itd. Vse to je lepo opi
sano v številnih knj-igah in razpra
vah, ki so prev·edene tudi v sloven
ščino. Vendar ni teor1ija vse, treba 
se je v vsak€1Ill vremenu in v vseh 
letnih časih potikati po livadah, 
gozdovih in planinah •ter opazovati 
divjad. 

Lovslw leto se prične spomladi. 
Takrat lovoi preorjejo njive ob 
gozdovih in jih zasejejo z rastlina
mi, lki j1ih ima določena divjad naj
raje; tukaj se potem pase in ne 
povzroča škode na njivah kmeto
valcev. Kjer ni studencev, je treba 
uredi•ti napajaHšča, da hvali ne tr
pijo zaradi žeje v poletnih sušnih 
mesecih. Poleti je treba pripraV'iti 
seno in ostalo krmo za zimsko 
krmljenje. Pozimi, ~o je divjad v 
največj1i stiski, se lovci z vrečami 
sena ali dugih krmil prebijajo v 
visokem snegu s pomočjo krpelj ali 
smuči več ur daleč, da pomagajo 
divjadi. 

Uspeh tako vestnega dela je ta, 
da imamo v Jugoslaviji toli~o divja
di kot malokje v Evropi. Pni takem 
staležu lahko brez skrbi nekaj tudi 
odstrelimo, vendar je ta odstrel se
lektiven, ker odstranimo predvsem 
slabe živali. Za !izvajanje tega 
odstrela veljajo stroga praviLa. 
Predpisana je vrsta orožja, ki ga 
smemo uporabljati za lov na posa
mezne vrste živali. Udarna sila 
krogle mora biti tako močna, da 
zadeta živail zagotovo obleži. 

V času velike suše, poplav ali hu
de zime, se ne sme streljati tem
več se mora priskočitli divjadi na 
pomoč. 

Po opisanem spoznamo, da je lov 
vse kaj drugega kot si nepoučeni 
predstavljajo. Obenem pa je seveda 
za človeka koristno in zdravo raz
vedrilo na svežem zraku~ 

Smer vzpona in sestopa v steni Matterhorna z označenim mestom bivakiranja 

Kraljestvo gora 
Po lanskoletnem uspehu v pogor-sva se proti severu. Kmalu sva vozi-

ju Mont Blanca sem tudi ·letos za
stopal slovensko planinsko zvezo v 
tujini. S :tovarišema smo se name
nili v Wališke Alpe in Bernerober
land - to so gore južne in srednje 
.Sv.ioe. že med pr:pravami pa je ed:;!n 
izmed kolegov zbolel in :i Binetom 
sva se sama odpravila na pot. Stari 
»fičko«, natovorjen s hrano za me
sec dni in opremo, 'ki je nujno po
trebna za življenje med štiritisoča
ki, naju j.e popeoljal proti meji. Po 
opravJjenih carinskih formalnostih 
naju je sprejel avtomobilski v·rvež 
na >>cesti sonca«. Vozila sva se mi
mo čudovitih mest padske nižine in 
večerna zarja naju je sprejela za Mi
lanom. Ko ·sva gJ.edala nazaj na to 
veliko mesto, sva v~dela lahko le 
obrise cerkva in dimni·ke tovarn. To
da časa sva imela malo in obrnila 

la po ·temačnih dolinah altpskega 
predgorja. Prespala sva !kar ob ce
sti in zjutraj sva [bila hitro na 
ci<lju - Cervinii -. To je mlado me
sto, polno novili hotelov, pravi zim
Sik-o športni center. I.,e malo sva se 
pomudi!la v samem mestu. Naju je 
zanimal od vseh okoliških gora le 
najin MaJtterhorn, ki je s svojim 
ostrim vrhom silil med jutranje me
gle. 

Parkira1a sva avto na veHkem 
parkirnem prostoru, raztovorila ko
pico opreme in se odpravila pod te
žo petdesetk:Iogramsklih nahi1btni
kov proti žičnici. Ljudje so naju 
začudeno ogledovali in ko sva pri
spela do prve postaje, sva odšla na
prej peš. Morala sva priti na švicar
sko stran. Mejo med Italijo in švi
co sva prešla brez carinskega pre
gleda in zvečer sva že postavila na
jin šotor ob sl~kovitem jezeru 2.800 
metrov visoko. Ko sva se naslednje 
jutro prebudila, se nisva mogla na
gledati najinega cilja - Matterhor
na. Do tal pokrit s ··snegom je mo
gočen kraljeval nad vso okolico. Bil 
je slikovit in prelep. 

Zaradi obilice snega je misel na 
čimprejšnji vstop ostala le želja. 
Tako sva se odpravila v Zermatt -
na šVicarsko stran. lmpresionirana 
sva bila nad slikovitostjo ~raja. V 
Zermattu ne vidiš nobenega avtomo
bila, niti kakšnega drugega prevoz
nega sredstva na bencin. Na razpo
lago so le kočiiaži in v mestu .imaš 
tako občutek zastarelosti. Zdi se ti, 
da se je čas ustavil, da si še vedno 
nekje na koncu devetnajstega sto
letja. Toda v realnost te kaj hitro 
postavijo astronomske cene. Pov
sod - v trgovinah, v -restavracijah, 
na pošti in drugod. 

Vreme pa se ni in ni hotelo usta
liti. Jutranje sonce so vedno pre
podili popoldanski oblaki in zvečer 
je navadno g•rmelo in lilo kot iz ška
fa. Viošj•e je s·ev·eda tudi snežilo. Pro
sti čas sva izrabiJla za pristope na 
mali Matterhom (3900 m) in Breit
horn (4165 m). Po opravljenih vzpo
nih sva imela zopet voljo in upanje, 
da se naju bo vreme le usmililo. -
šele 27. julija se je pomaknil kaza
lec na barometru proti lepemu vre
menu in sklenila sva, da pohitiva. 
S.e isti večer sa odšla do koče pod 
severno steno Matterhorna. Po po
govoru z vodniki v polomljeni nem
ščini sva se pos1ovila in zaželeli so 
nama vso srečo. Prespala sva kar 
za kočo in že ob dveh zjutraj s pri
pravljenima nahrbtnikoma krenila 
proti steni. V enem dnevu sva po
skušala preplezati ledeni in skalni 
del stene. žal je bilo tako, da s·va 
delala račun brez krčmarja. Se v 
temi sva se navezala in tako naju 
je naj-lonska vrv povezovala vseh 
1200 m stene v dobrem in hudem. 
že .prvi metri ledene strmine so 
hudo navpični. Z vso spretnostjo 
in znanjem, ki ju zmorem se ·koba
cam naprej. Binetu je šlo lažje. Po
magala sva si z ledenimi klini in že 
v tem delu sva se srečala z 
najhujšim sovražnikom vseh alpini
stov - z letečim kamenjem. Kmalu 
sva zagledala pred seboj tudi tri 
druge plezalce, za katere sva pozneje 
ugotovila, da so bili Nemci. Prvi 
sončni žarki so nju že zalotili pri 
sekanju stopnij v zeleni led. Le po
časi sva napredovala in nepreneho
ma so nama frčale nad glavo »Če

bele smrti« - padajoče kamenje. 
Ko se je dan sprevrgel v drugo po
lovico je bilo 600 m stene že za na-

(Nadaljevanje na str. 10) 



Rezultati 
Vrhniški košarkarji v II. zvezni 
ligi: 

Vrhnika : Karlovac 67 91:88 
lstragradjevno : Vrhnika 83:81 

Vrhnika : Maribor 66 71:91 

Slovan : Vrhnika 80:79 

Vrhnika : Oriolik 76:84 

Borac : Vrhnika 73:84 

Vrhnika : Bosna 81:86 

željezničar : Vrhnika 89:77 

Nogometaši Usnjarja v zahodni 
conski ligi: 

LTH : Usnjar 3:2 

Usnjar :Tolmin 2:1 

Piran : Usnjar 3:2 

Usnjar :Adria 3:0 

Koper : Usnjar 2:0 

V počitniškem domu je v letošnji 
sezoni letovalo 97 članov kolektiva 
(886 dni), 59 svojcev odraslih (538 
dni), 48 svojcev otrok od 3. do 15. 
leta (435 dni). 11 svojcev otrok do 
3. leta (105 dni), 6 upokojencev IUV 
(60 dni), 29 tujih -gostov odraslih 
(263 d111i) in 9 tujih gosbo'V otrok 
(78 dni). Torej skupaj 259 oseb 
(2.365 dni). 

Dom je začel v letošnji sezoni 
obratovati 21. junija in je nudil go
stom penZJionske usluge do 8. sep
tembra. Organiziranih je bHo 8 
skupin. Vsaka je letovala po 10 dni. 
Cene penzionov so bile naslednje: 
za člane kolektiva in njihove ožje 
svojce 30,00 din dnevno, za otroke 
od 3 do 15. leta 18,00 din, dnevno, 
za otroke do 3. leta 5,00 din dnevno, 
za tuje goste odrasle 39,00 din dnev
no, za tuje goste (otroke) 2,500 din. 

K tem cenam je upravni odbor 
podjetja določil regres, ki ga je 
pr.ispevalo podjetje članom 'kolekti
va in njihovim nezaposlenim svoj
cem in sicer za odrasle 15,00 din na 
dan in za otroke 10,00 din na dan. 
V zadnji izmeni v -septembru so bili 
domači gostje deležni še nižje cene. 

Prednost pri prijavah so imeli 
člani kolektiva in njihovi ožji dru
žinSiki člani. 

Dom j.e bil vseskozi 100 %-no za, 
seden z izjemo zadnje skupine, v 
kateri je bilo le 25 g·ostov. Pos•ebno 

Letos v Strunjanu 
zanimanje za letovanje v našem do
mu je bilo vsekakor julija in avgu
sta. Pred in po tem času pa je za
nimanje upadlo zaradi šoloobveznih 
otrok. Za julij in avgust pa je bHo 
prija'Vljencev mnogo preveč, tako 
da nismo mogLi sprejeti 'VSeh pri-

jav. To pa nam dokazuje, da je naš 
počitniški dom z ozirom na priklju
čitev obrata šmar-tno in vrhniškega 
a-:r-ojaštva, zdaj pa še Rožnika, po
stal mnogo pretesen, da bi lahko 
sprejel vse ;prijavljence. 

Edo Zupan 

Spomin na strunjansko letovanje, na sončne dni in kopanje 

Kraljestvo gora zanje postane skrajno naporno. Bo
rih 200 m stene smo plezali celih 10 
ur in ko smo pri·speli na vrh, s•i ni
smo stisnili rok. Hiteli smo samo 
navzdo•l, stran od -le"denill rok 
mogočnega Matterhorna. V srcu ni
sem imel občutka zmage, ampak sa
mo tesni občutek premaganosti. 
Gora mi je pokazala svojo moč; 
gora mi je podarila življenje, ko 
sem že podajal roke smrti. Sestopali 
smo po zasneženem grebenu in šele 
v koči smo si prijateljsko stisnili 
roko z željo, da se še srečamo. Na
slednje · dneve sva bila zelo utru
jena. Vzpon po tako zahtevni steni 
organizem popolnoma izčrpa. Samo 
kuhala sva si in jedla, da sva nado
knadila izgubljene kalorije. Vreme 
pa se je resnično pokvarilo in tako 
mi je uspel le še en vzpon na Mat
terhorn in sicer po normalni poti. 
šele to pot sem na vrhu začutil sre
čo in zadovoljstvo, šele tokrat sem 
imel občutek, da sem goro zares 
osvojil. 

(Nadaljevanje s str. 9) 
ma. Tedaj sva lahko snela dereze in 
začela sva s plezanjem po granitnih 
skladih te mogočne gore. Cas je mi
neval hitro in nis>a opazila grozečih 
oblakov, ki so objeli vso steno. V 
nekaj minutah se je začel divji ples 
narave. Treskalo je grmelo in iz 
temnih gmot je začelo snežiti. Oto
vorjena z železjem sva bila močno 
privlačna cilja za strelo. Treslo na
ju je in klecala sva, da sva mislila, 
da bo po n<~~ma. Preko stene so se 
začeli prožiti plazovi in ta divja pe
sem narave je bila tako grozna, da 
naju je bilo pošteno strah. Po eno
urnem peklu se je vreme nekoliko 
uneslo. Premočena sva bila do kože 
in ni bi.lo mis·liti, da bi nadaljevala 
z vzponom. Sklenila sva, da očistiva 
bližnjo polico in na borih 50 cm po
vršine sva p•rebila noč. To mi je bila 
ena najdaljših noči. Moker sem zle
zel v puhasto vrečo in z grozo opa
zoval nevihtne oblake, ki so se ko
pičili ob steni. Ce bi začelo snežiti, 
potem bi gotovo oba z Binetom 
zmrznila. Toda potegnil je mrzel ve· 
ter in nenadoma se je odprlo nad 
nama nebo, posejano z tisoč zvez· 
dami. Globoko v dolini pa je trepe
tala zrcalna slika - tisoč drobnih 
lučk. Pogled v dolino nama je vlil 
pogum in prežela naju je tiha mi
sel - tam spodaj so ljudje. Nekje 
je dom in domači - pred nama pa 
je le še 200 m stene in to morava 
preplezati. KO't dva obsedenca za.čne
va prepevati. Pojeva lepe domače 
pesmi in zazdi se mi, da sem doma 
na toplem in na varnem. Toda ne
usmiljen mraz me je pritegnil v 
realnost. Pred riama je še gora ... 

Takoj zjutraj nama predlagajo 
nemški plezalci, da skupaj nadalju
jemo pot. Strinjala sva se. Skupna 
moč, volja morata zmagati. Toda 
kmalu nas spet zagrne megla in ple-

Domotožje je bilo vedno močnej
še, želja po domu, po domačih sli
kovitih gorah je bila prevelika. In 
dobri "fičko« naju je popeljal zopet 
nazaj. 

Matterhorn se je zelo dolgo upiral 
drznim naskakovalcem. šele pred 
dobrimi 100 Jeti (14. julij 1865) je 
stopila človeška noga na njegov vrh. 
Matterhorn slovi še vedno za najtež
jo dostopno goro Evrope. 

Severna stena pa _ie postala cilj 
plezalcev, toda s svojimi 1200 m vi
šine je bila strah in trepet vseh. 
Prva sta usnela Nemca brata 
Schmidt leta 1931 , oozneie pa je bi
lo zelo malo pogumnih mož. ki so se 
upali v temačno severno steno. 

Prvi in edini jugoslovanski alpini
sti, ki so upali v steno ledu in gra
nita Soznnn"' 'n Pr~tn:->r_ ter Mah
kota iti Faidiga (]eta 1963) so mo
rali odnehati 200 m pod vrhom in 
izstopiti na greben. Z Binetom sva 
kot prva jmmslovanska naveza uspe

' la preolezati vso steno in izstoPiti 
na vrhu 4478 m visokega Matter-
horna. Janez J{unstelj 


