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GLASILO DELOVNE SKUPNOSTI INDUSTRidE USNdA VRHNIKA 

MEDNARODNI SEJEM >>MODA V SVETU<< 
V času od 2. - 11. oktobra je bil v Beogradu XI. mednarodni sejem »Moda v sve

tu<<, na katerem je sodelovalo 529 razstavljalcev iz Jugoslavije in 20 tujih držav. Gle
de na karakter sejma so m~d razstavljalci sejma prevladovali proizvajalci tekstila in 
konfekcije t~r projzvajalci obutve in galanterije. V manjši meri pa so bila zastopana 
podjetja, ki proizvajajo usnjeno konfekcija in usnje. Med slednjimi je svoje proizvode 
razstavljalo tudi naše podjetje in sicer usnjeno in krzneno konfekcija ter vse vrste 
govejega in svinjskega usnja. 

V nadaljevanju se 'bom omejil predvsem 
na pregled tistega dela sejma, kjer so raz
stavljala podjetja iz usnjarsko-predelovalne 
.industrije. Kot vsako leto je prireditelj tudi 
letos podeljeval za najboljše kreacije na po
sameznih področjih »Zlato košuto<< ·in >>Diplo
mo<<. Pri ženski obutvi je najvišje priznanje 
dobila >>Koštana<< iz Vranja, pri moški obutvi 
pa >>Ras<< iz N. Pazarja, medtem ko je di:ploomo 
prejel _ >>Peko<< Tržič. Drugo Zlato košuto je 
prejela tovarna >>Ras<< Novi Pazar za otroško 
obutev, »Jadral}-Ciciban<< i,z Mirna pri Gorici 
pa .diploomo. Od slovenskih podjetij je najviš
je priznanje dobila tovarna »Toko<< Domžale 

Pojasnilo občanom 
Ker se zadnje čase občani, ki stanu

jejo v neposredni bližini usnjarne, pri
tožujejo zaradi smradu, ki se širi iz 
naprav za čiščenje odpadnih vod, ob
javljamo naslednjo informacijo: 

Industrija usnja Vrhnika je bila zgra
jena leta 1946 tako, da je bila bivša 
Kalinova usnjarna povečana. Lokacija 
tovarne gotovo ni najbolj posrečena 
glede na gibanje zračnih mas. Veter 
običajno piha iz jugozahoda proti se
verovzhodu, to pa pomeni, da raznaša 
vonjave iz čistilnih naprav IUV prek 
nekaterih stanovanjskih naselij na Vrh
niki. Najbolj so pri tem gotovo priza
deti občani, ki stanujejo v neposredni 
bližini tovarne oziroma tovarniških či
stilnih naprav. Letos je stanje glede 
smradu slabše od prejšnjih let, kar je 
posledica nekaterih sprememb v proiz
vodnem programu in tehnologiji tovar
ne. IUV se je letos zaradi velikega po
manjkanja svinjskih kož znašla v polo
žaju, ko je, če je hotela obdržati pro
izvodnjo na približno istem nivoju, mo
rala uvesti predelavo junečih kož. To 
dejstvo ter nekatere spremembe v teh-

Konec na 9. strani 

v skupini usnjene galanterije. Za usnjeno ~on
fekcijo do sedaj prireditelj ni podeljeval ni
kakršnih priznanj. Glede na to, da se delež 
usnjene konfekcije neprestano veča, pa se je 
odl-očil, da bo ·prihodnje leto tudi na tem 
področju izbral najboljše modele. O čev
ljarskih podjetjih naj pripomnim še to, da 
je bilo na sejmu zelo veliko število domačih 
podjetje z zel-o šrirok1m asortimentom proiz
vodnje. Med njimi so bila tudi mnoga z iz
delki iz našega prešanega govejega laka z 
dvojnim efektom, iz svinjskega antico laka 
.in prešanega velurja z efektom. Velikemu 
štev-ilu domačih čevljarjev pa so se pridružili 

še številni proizvajalci iz Italije, Francije 1n 
Spanije, k!i se vsako leto bolj uveljavljajo na 
našem tržišču. 

Med usnarji so bile zastopane številne na
še usnjarne in tudi ,zastopniki nekaterih po
membnejših svetovnih znanih usnjarn (Freu
denberg, Gonnshall, CIR). Vsekakor je najve
čji delež pripadal laku, ki so ga razstavljala 
skoraj vsa podjetja. Za nas je pomembno, 
da je svinjski lak poleg našega podjetja raz
stavljala tudi toV!ama Duka Dinič iz Niša, 
ki j.e poleg svojega usnja ·prikazovala tudi 
svinjski velur. Poudariti je treba, da so se 
kupci zelo zanimali za ta i2ldelek in pa tudi 
za goveji velurirani cepljenec. Za razne velur 
izdelke je vedno večje zanimanje tudi na 
domačem trgu, ki se je do sedaj velurjev 
zelo branil. Za usnje je ocenjevanje organi
,ziral.o Društvo usnjarjev in čevljarjev iz SR 
Srbije •in najboljšim podelilo Zlate plakete 
in diplome. Naše podjetje je prejelo Zlato 
plaketo za goveji box anilin in diplomo za 
goveji lak, medtem ko je za artikel prejel Zlato 
plaketo >>Konus<< iz .Slovenjskih Konjic. Ostala 
najvišja priznanja pa so prejela podjetja: 
»Eterna<<, (Kula) za govejo nappo; Fabrika 
kože - (Petr-ovac na Mlavi) za telečji box 
>> Goce Dalčev <<, (Skopje) za govej•i box plasti<k, 
in »Svetozar Mao:-kovič<<, Toza - (Zrenjanin) 
za telečji velur. K. A. 
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Problematika 42-urnega 
delovnega tedna 

V daljšem sestavku sem v f~bruarski številki pisal o skrajša· 
nju delovnega časa. Verjetno se še spominjate, da je bil 8. april 
1970 postavljen kot datum, ki je zavezoval delovne organizacije 
kot zadnji rok za prehod na skrajšani 42-urni teden. Delovnim 
organizacijam, ki niso do tega roka mogle preiti na dokončno 
skrajšanje zaradi objektivnih okolnosti, je pristojni republiški 
organ dovolil izjemno podaljšanje roka, vendar največ do 8. apri· 
la 1971. Med »Slabiči«, ki niso še uspeli dokončno skrajšati de
lovnega tedna, smo bili tudi mi. Izjemno podaljšanje roka so 
nam dovolili zaradi rekonstrukcije naših dveh usnjarn in obeh 
energetskih obratov. 

Delavski svet je v začetku sep
tembra ponovno obravnaval to 
problematiko in sklenil, da mora
jo strokovne službe do konca le
tošnjega leta pripraviti analize in 
študije za dokončno skrajšanje 
oziroma, da formalno pripravlja
jo vse potrebno za dosego pogo
jev, ki bodo to skrajšanje omo
gočili. Ker me je delavski svet za
dolžil za vodjo oziroma koordina
torja skupin, ki delajo na tem po
dročju, sem se odločil, da bom v 
alasilu >>Usnjar<< obveščal člane 
kolektiva, kako potekajo pripra
ve za to skrajšanje. Seveda ne 
boste brali najbolj svežih infor
macij, saj bo Usnjar prenašal te 
informacije in problematiko z 
enomesečno zamudo. Kljub vse
mu pa vse člane kolektiva ponov
no vabim k sodelovanju , saj bo 
vsako mnenje ali pa tudi vpra
šanje pomagalo premikati to pe
rečo problematiko v želeni sme
ri. 

Za uspešne priprave na skraj
šanje je bilo treba posameznim 
delovnim skupinam oziroma posa
meznikom dati zadolžitve iz raz
noterih področij. že na septem
brski seji delavskega sveta smo 
se zeclinili o orientacijski količin-

ski proizvod1'tji za posamezne pro
izvodne obrate v naslednjem letu. 
Te količine oziroma osnutek koli
činskega plana 1971 so nam bile 
izhodišče pri naših izračunih po
trebnih kapacitet oziroma ugo
tavljanju ozkih grl, upoštevajoč 
dosedanji tehnološki nivo in pa 
sedanjo in predvideno opremlje· 
nost na osnovi dodatnih nabav 
posameznih strojev. žal ne razpo
lagamo, vsaj za usnjarno Vrhnika, 
s podatki o količinah in vrsti su
rovine za bodočo sezono tako, da 
tudi ves naš izračun počiva na 
fiktivnem asortimentu svinjskega 
usnja, dopolnjenem z dodatnimi 
količinami posameznih vrst june
čega in govejega laka ter količina
mi govejih cepljencev. Za izra
čun smo jemali za vrhniško us
njarno proizvodnjo ca. 1,8 milijo
na m' v tem navedenem pestrem 
asortimentu. Pri izračunu kapaci
tet za ta predvideni asortiment 
smo predvidevali bolj ali manj 
racionalne oblike oziroma načine 
skrajšanja tedna, to je enako
merno skrajšanje in tudi varian
to prostih sobot ter celo varianto 
štiriizmenskega dela. Točnih iz
računov še nismo uspeli izdelati, 
vendar je grobo snemanje kapa-

OB PRIPRAVAH NOVEGA SREDNJEROčNEGA 
PLANA 1971-75 

Razgovor med planerji: 
- Delo nam je le nekoliko olajšano, saj bomo marsikatere 

naloge lahko kar prepisali iz sedanjega plana ... 

citet in ozkih grl že pokazalo, da 
poleg že predvidenih sredstev za 
realizacijo investicij v letošnjem 
letu rabimo v bližnji bodočnosti 
še prek 1 milijarde S din. Naj 
vam na primeru usnjarne šmart
no poskušam pojasniti, kaj po
meni zahteva po prostih sobotah. 
Za usnjarno šmartno smo za na
slednje leto predvideli dnevni na
mok okrog 15 ton. V primeru pro-

vršiti vse potrebne prestavitve 
strojev za lužilnico po predvide
nem načrtu. V teku so gradbena 
elela za novo strojilnico, tako da 
bo montaža strojilnih sodov iz
vedena do konca meseca novem
bra, · galerija, instalacije in pa 
prevleka poda z epoksi prevleko 
pa do konca leta . Naša rak rana 
pa je zamucla z realizacijo pro
jekta nove obclelovalnice. Grad-

Transporter za prenos kož iz stroja za brušenje na stroj 
za odpraševanje 

stih sobot je treba tedensko na
močiti v S dneh ravno tako 90 
ton oziroma na dan namesto 15 
ton kar 18 ton. Mislim, ela je vsa
komur takoj jasno, da je za to 
treba imeti tudi več strojev in 
delovnih naprav, več razpoložlji
ve energije na dan oziroma uro 
in še marsikaj, kar v praksi izpa
de precej teže kot računsko na 
papirju. Za vse to pa je treba tu
di precej denarja za nabavo no
vih visokoprocluktivnih strojev in 
naprav. Delavski svet je dal teh
ničnemu, komercialnemu in fi
nančnemu sektorju nalogo za 
čimprejšnjo odpravo ozkih grl in 
pooblastil tehnične in komercial
ne ljudi, da za najnujnejše naJ:>!'~· 
ve strojev in naprav vzpostaviJo 
z domačimi in tujimi dobavitelji 
kontakte in se s preclnaročili po
stavijo v vrsto. 

Problematika dokončnega skraj
šanja delovnega tedna je več 
kot kompleksna. Zadira ne le na 
tehnološko in strojnotehnološko 
področje, pač pa zahteva še celo 
vrsto posegov in izboljšav na po
dročju organizacije, kadrovsko
personalnih dopolnitev v zvezi s 
tem, več odgovornosti in discipli
ne ter racionalnejšega koriščenja 
delovnega časa (ki je sedaj iz
redno slabo!), boljše in ažurnejše 
nabave surovin in ostalega repro
materiala, bolj smotrnega plani
ranja s strani prodajne službe in 
to ne le iz dneva v dan, pač pa 
na daljše roke (kvartalni plani) 
ter še druge ukrepe, ki naj bi iz
boljšali naše poslovanje v celoti. 

V tem prvem sestavku se bom 
omejil izključno le na ukrepe iz 
strojno tehnološkega področja,ki 
nam bodo med drugim olajšali 
obdržati planirano količinsko ra
ven v proizvodnih obratih ne gle
ele na krajši delovni urnik v na-. 
slednjem letu. Kaj vse moramo 
oziroma naj bi v najbližji bodoč
nosti realizirali na tem področju? 

Tako moramo za usnjarno Vrh
nika kompleti.rati lužilnico z zad
njimi tremi lužilnimi sodi in iz-

bena elela v obclelovalnici se bo
do pričela takoj po zaključitvi 
del v strojilnici. Poleg prestavi
tev že obstoječih strojev smo za 
novo obdelovalnico že v okviru 
letošnjega investicijskega plana 
naročili še en strugalni stroj de
lovne širine 1700 mm, poleg tega 
pa naknadno še kontinuirni ože
malni stroj ter izglajevalni stroj 
za juneče kože. žal bodo prav 
zadnji trije stroji vključeni v pro
izvodni proces kot neugodni za
časni provizorij in šele po dokon
čanju gradbenih del v obdeloval
nici dokončno montirani na pred
videna mesta v linijski tok proiz
vodnje skupno s strojem za suho 
cepljenje, strugalnimi stroji ter 
ostalimi ·stroji in napravami. Za 
odpravo ozkega grla, ki se kon
stantno pojavlja na sušenju, smo 
planirali podaljšanje obstoječe 
kanalske sušilnice, kar moramo 
izvesti prav tako do konca letoš
njega leta. Domači dobavitelj 
»Kostroj<<, ki kasni z dobavami 
vseh strojev, ima sicer že pr~
pravljen material za ta podalJ
šek, kot zakleto pa nas vleče 
nemški dobavitelj TTH z dobavo 
pogonske verige za to sušilnico. 
Podaljšanje te sušilnice pa je 
istočasno pogoj, da lahko prične
mo z montažo novo naročenega 
100 ploščnega >>Pastinga<<, ki ga 
mislimo v kombinaciji z vakuum
sko sušilnico »Polyvac« in pa no
vo nabav ljenim vibracijskim meh
čalnim strojem povezati v novo 
organsko, tako strojno-tehnolo
ško kot tehnološko enoto, pri če
mer računamo na velike korek
ture in racionalizacije proizvod
nega procesa za del asortimenta 
našega usnja. Te racionalizacije 
se bodo manifestirale tudi z znat
no višjo produktivnostjo. Zaradi 
forsirane proizvodnje lak asorti
menta pa se pojavljajo tudi dru
god v dodelavi ozka grla. Zato 
predvidevamo bodisi izdvojitev 
ali pa nabavo nekaterih dodatnih 
Nadaljevanje na 3. strani 



Nadaljevanje z 2. strani 
strojev za tovrstno proizvodnjo. 
Sklenili smo že pogodbo za nov 
stroj za »giesanje<< in pa tudi za 
nov brusilni stroj . Vse doslej na
vedeno predstavlja I. etapo reali
zacije novega investicijskega pla
na 1971, katerega osnutek je že 
dalj. čas~ pr~pravlJe~~- Za II. eta po 
realizaciJe mvestrcrJskega plana 
predvidevamo med drucrim na
slednje najvažnejše posta;ke: na
bavo gonilnega stroja (ali ev. last
no konstrukcijo tega stroja); na
bavo rezervnega »triplex<< viličar
ja z zvračalno napravo (ki bo slu
žil za obe usnjarni!); preureditev 
obstoječe stare strojilnice v bar
varno oziroma spojitev le-te z 
obstoječo krom barvarno; racio
nalizacijo pri nanašanju lepila na 
pasting okvire (za obe usnjarni!); 
uvedba mehaniziranega vlaženja 
oziroma konstruiranje tovrstne 
naprave, ki jo bomo izdelali kar 
sami; nabavili pa bomo tudi air
less napravo· za: še eno brizgalno 
linijo. Poleg tega predvidevamo 
še določene racionalizacije inter
nega transporta in transporta od
padkov, prav tako pa tudi po
stopno urejanje boljših delovnih 
pogojev v posameznih oddelkih. 

Za obrat ščetinama predvide
vamo še povezavo linij za usmer
janje in štosanje ter še nekatere 
manjše nabave, ki nam bodo 
sprostile nekaj deiovne sile ozi
roma zvečale produktivnost. Ve
liko željo in apetit pa imamo še 
za eno avtomatsko linijo za rav
nanje in sušenje ščetin, ki naj bi 
pomenila začetek renesanse na
še ščetinarske proizvodnje kot 
podaljšanja usnjarske cle.iavnosti. 
Z racionalizacijami drobnega ka
libra in pa povezovanjem ščetinar
skih operacij smo bolj ali manj 
že izstrelili naš rezervni poten
cial za zvečanje produktivnosti. 
Zatorej je apetit po nadaljnjem 
mehaniziranju v smeri polavto
matiziranja ali celo avtomatizira
nja toliko bolj upravičen. 

Za vrhniško usnjarno je v fi
nišu tudi usposobitev novih ener
getski:(1 naprav., o. katerih . .ste že 
dosti slišali in brali. Obstaja pa 
resna , nevarnost, da bo izpadla 
montC~ža. drugega kotla za Vrhni
ko zaradi nevarnosti bližajoče se 
zime. žal nas naši dobavitelji in 
izvajalci uslug, tako domači kot 
tuji, stavijajo često v nemogoč 
položaj. Kaže, da se nikjer v 
svetu več ne drže pogodbenih ro
kov, kar krvavo vsak dan obču
timo na lastni koži (ela ne govo
rim o tem, da smo se take >>Solid
nosti<< pri dobavah usnja nalez-

li tudi mi!). Vsekakor pa gre 
energetika na Vrhniki, čeprav po
časi, le h končnemu cilju. Stran
ski obrati razen določenih pre
ureditev lokacijskega pomena ne 
predvidevajo z izjemo kamiona
kiper kakih večjih investicij. Za
to pa vse bolj in bolj prihaja v 
ospredje ureditev in racionaliza
cija naše skladiščne službe, kar 
pa se navezuje na koncept funk
cionalnega razporeda in poveza
ve tako proizvodnih kot neproiz
voclnih prostorov oziroma trans
portnega komuniciranja, kar po
staja pri našem konstantnem po
večevanju proizvodnje in istočas
nem širjenju asortimenta zelo tež
ko zdravljivo rano, zlasti še, ker 
uspevamo le delno odpravljati 
pomanjkljivosti slabo projektira
ne in izvedene stavbe. V se to nas 
ob burnem spreminjanju asorti
menta sili često na začasne im
provizacije, ki zaradi pomanjka
nja finančnih sredstev silijo na 
realizacijo koncepta v drobnih 
etapicah. Naj za zaključek po
udarim še problem čiščenja od
padnih voda in odvoz odpadkov, 
ki se potencira z rastočo proiz
vodnjo in razširitvijo našega 
proizvodnega asortimenta. Mo
mentalno smo pri studiju in za
četnem stadiju projektiranja za 
to področje in brez veliko porab
ljenih sredstev ne smemo priča
kovati biblijskih čudežev . Prav 
zaradi resnosti obravnave tega 
problematičnega področja išče
mo skupne poti z občinsko skup
ščino in se pripravljamo na skup
no urejevanje tega Droblema , , 
komunalnih okvirih. Pri tem smo 
na Vrhniki naleteli pri pristojnih 
na polno razumevanje. 

Za šmarsko usnjarno smo os
nutek investicijskega plana za na
slednje leto, prav tako kot za osta
le naše proizvodne obrate, razde
lili na dve etapi. Prva etapa je 
seveda namenjena za uresničenje 
lažjega prehoda na skrajšan ur
nik. V mokrih oddelkih bomo 
montirati elo konca oktobra dva 
kombinirano lužilno-strojilna so
da,_ v katerih bomo pričeli z no
vim visoko kapacitivnim ameri
ških1 konceptom predelave gove
jih kož od namaka do vključno 
strojenja in to za tisti elel in 
vrsto surovine, ki to predelavo 
prenese. Za lužilnica tudi čaka
mo nov mezdrilni stroj delovne 
širine 2100 mm (če ga bo le kon
čno že enkrat Kostroj izdelal z 
ostalimi stroji). V prvo etapo so
di tudi nabava hidravlične stis
kalnice in pa podaljšanje obstoje-

Pogled v notranjost obrata Rožnik 

KAKO SMO POSlOVALI V SEPTEMBRU 1970 
PROIZVODNJA 

ysnjarna Vrhnika je proizvedla 
Sčetinarna je proizvedla 
Usnj.arna šmartno je proizvedla 
Krznarna je proizvedla 

148.351 m2 usnja 
5.217 l~g + usluga L915 kg 

ščetin 
45.564 m 2 usnja in 22.289 kg 

ceplj. rpolizd. 
24.424 m2 usnja in L652 

Konfekcija 
Konfekcija 
Konfekcija 

krzna šmartno je porabiLa 
usnja šmarno je >porabila 
usnja Vrhnika je porabila 

kosov divjačine 
L534m2 
2.249 m2 
3.831 m2 

REALIZACIJA 
Usnjarna in ščetinarna Vrhnika 
Usnjarnašmartno, kr-znarna in konf. 

N din 8.970.909,75 
N din 8.012.638,90 
N din 16.983.548,65 

IZVOZ: $ 348.190 
POPREČNI OD 

Skupaj 

V septembru je znašal poprečni OD na enega zaposlenega 
za 208 ur N din 1.380.71 
BOLNišKI IZOST ANKI 

Na enega zaposlenega smo imeli v ·podjetju v mesecu 
septembru zaradi bolniških izostankov (vključno tudi porodniški 
dopust) 1.60 .izgublenih delovnih dni -
šTEVILO ZAPOSLENIH 

. Na dan 30. 9. 1~JO. je štel _ naš kolektiv 1.125 članov (brez 
vaJencev). V v;rhmskth Olbratrh dela 710 ljudi v šmartnem 
pa 415. ' 

čega »Pastinga<< za 60 plošč. Vse 
našteto naj bi realizirali najkas
neje do konca januarja. V drugi 
etapi, ki bi pričela z nabavo bru
silnega stroja (>>Aletti<<) konec ja
Imarja pa naj bi nabavili še ce
pilni stroj 3000 (>>Rizzi<<), konti
Imirni ožemalni stroj 2000 (>>Pret
to<<) ter uredili še koncicionirno 
komoro. Predvidevamo še uredi
tev ogrevanja v dodelavi in ne
katere ostale posege na področ
ju boljših delovnih pogojev, in
ternega transporta, laboratorij
ske opreme (,Ballyjev flexometer') 
in podobno. žal pa v sklopu mo
krih oddelkov ostane velika rak 
rana naša mizerna barvarna, ka
tero bomo zaenkrat le neznatno 
krpali. 

Za rekonstrukcijo krznarne je 
oprema že pričela prihajati. Po
leg 4 motovil (>>Kostroj<<) je že v 
pogonu nova centrifuga (>>Mtihl
mann<<), pričakujemo da bo >>Ko
stroj<< končno le dobavil 2 na
penjalna aparata. Iz uvoza pa so 
za prvo etapo naročeni od za
hodnonemške firme >>Liedl<< raz
tegovalni stroj za mokre kože 
(1200), česalni stroj za dolgo vol
no (1400), česalni stroj za kratko 
volno (1400). Prek angleške fir
me >>Marmerstein<< pa je naročen 
ameriški stroj za raztegovanje 
mokrih kož. Za drugo etapo re
konstrukcije od januarja dalje 
pa je predvidena iz uvoza še cela 
vrsta novih funkcionalno- dovrše
nih strojev, in sicer: mezdrilni 
stroj 1200 (>>Selbeck)), ožemalni 
stroj 1200 (>>Liedl<<), 2 česalna 
stroja za kratko volno (>>Liedl<<), 
kombinirani raztegovalno-brusil
ni stroj 1300 (>>Schodel<<), mastil
ni stroj (>>Liedl<<), razmaščevalna 
naprava (>>Pohlandt<<) in pnevmat
ski stroj za stepanje krzna. Poleg 
teh naprav so predvidene še ne
katere racionalizacije in predela
ve, poleg tega pa seveda prilago
ditev tehnologije serijske izdela
ve čevljarske in krznarske pod
loge tem novim napravam in po
gojem. 

V prvo etapo za šmartno kot 
celoto pa sodi tudi in predvsem 
ureditev energetike, s katero tu-

cli tu. močno_ .k':lsnimo in grozijo 
zarad~ skm~aJsnJega pomanjkanja 
pare rzpach v proizvodnji. Proiz
vodnja v šmartnem se nenehno 
količinsko vzpenja in ji bo prav 
bližaj<;>ča se ~im~ zavrla ta vzpon. 
Zato Je koncanJe montaže novo
nab<\vljenega kotla imperativ, 
?st~.Ja le odprto, kako rešiti vpra
sanJe ~educirne postaje, ki jo je 
nemški >>Samson<< bil dolžan 
~o~avit~ v septep1bru, sedaj pa 
JO Je. klJub v apnlu podpisani po
godbi prevrgel kar na konec no
vembra oziroma začetek decem
bra! Za energetski obrat preclvi~ 
devamo tudi nabavo 2 novih 
transformatorjev 400 KVA in kas
neje eventualno nabavo spilling 
agregata na kredit. Za mizarsko 
delavnico predvidevamo nabavo 
skobelnega stroja. Vozni park pa 
moramo nujno dopolniti s 6-ton
skir~ kamionom kiper (TAM) in 
novim TAM ali IMV kombijem. 
Problemi v zvezi s prevozi se v 
šmartnem z rastočo proizvodnjo 
bolj in bolj zaostrujejo. Za pro
izvodne obrate predvidevamo še 
>>posojilO<< enega viličarja z Vrh
nike oziroma že omenjeno rezer
vo >>tripplexa<< za obe usnjarni. 
V skladu z obstoječimi možnost
mi bo treba v šmartnem v sklo
pu etapne rekonstrukcije obra
tov skrbeti za predvidene prese
litve in ureditve prostorov in nor
malne_i ših delovnih pogoj ev. Z vso 
silo pa izbija na dan tudi vpraša
nje skladiščnih prostorov za su
rovino. Sodelavcem iz komerciale 
ponovno sugeriram, da si eventu
alno poskušajo najti skladiščne 
prostore tudi izven tovarniškega 
dvorišča (ovčje kože). 

V tem pregledu stopnjevanjana
ših investicijskih naprezanj za 
bližnje mesece in naslednje inve
sticijsko leto nisem navajal po
treb naših konfekcij, trgovske 
mreže in eventualnih ostalih po
treb. Organi upravljanja bodo že 
izdelani osnutek investicijskega 
plana dobili dopolnjen oziroma 
izpopolnjen v pretres in v njem 
bodo zajete tudi m:mikaioče in-
vesticije. (Se ·nadaliuje) 

ing. Franc Mihelič 



EKONOMSKA ŠOLA 
Zadnj.ič sm_o se nekoliko zadržali pri delitvi narodnega doHodka na 

nekatere važnejše oblike potrošnje. Seveda ni naš namen da bi se 
še bolj podrobno spuščali v to zanimiv·O in zahtevno podwčje. To 
dolžnost prepustimo našim posl·ancem, mi pa bomo raje še malo bolj 
podrobno pogledali, s kakšnimi pr·oblemi se srečujemo v gospodarski 
organi~acij.i pri delitv.i tistega dela narodnega dohodka, ki nam ostane 
na VOlJO. 

Kako pa v podjetju imenujemo ta del narodnega dohodka? 
To je vendar dohodek podjetja, o katerem ste že toliko sl.išali in 

prav gotov·o že odločali o njegovi delitvi. 
P·o~em »dohodek gospodarske organizacije« je sedaj nekoliko spre

menJen. Do lanskega leta smo kot dohodek podjetja smatrali seštevek 
podjetniškega dobička vkalkuliranih osebnih dohodkov. V tem smislu 
ta ·dohodek ni bil enakovreden narodnemu dohodku na nivoju podjetja 
~aj .so bili ~e~ateri izdat~i, ki imajo pomen narodnega dohodka, vklju~ 
cem v strosk1h poslovanJa gospodarske organizacije in jih je bilo tre
ba izločiti •iz stroškov, če smo hoteli izračunati ·čisti dohodek (neto 
produkt, narodni dohodek). Z novim zakonom o delitvi celotnega do
hodka pa je ta zadeva urejena tako, da stroške predstavljajo res samo 
materialni stroški, uvedena pa je še kategorija pogodbenih in zakon
skih obveznosti, ki skupaj z dobičkom in vkalkuliranimi osebnimi do
hodki sedaj predstavljajo narodni dohodek na ravni podjetja oziroma 
neto pr.odukt, kot ga tudi imenujemo. 

Tako poznamo sedaj v podjetju 
naslednj-o strukturo bruto druž
benega proizvoda: 
- fakturir.ana realizacija ali ce

lotni dohdek a1i bruto proiz
vod, če od tega odštejemo 

~ materialne stroške in 
- •amortizacijo dobimo 
- dohodek podjetja (narodni do-

hodek, neto produkt). 
Iz tega dohodka pokrivamo 

- zakonske obveznosti 
.:._ pogodbene •obveznosti 
- vkalkulirane osebne dohodke 

razl.ika pa nam predstavlja 
- dobiček ali izgubo podjetja 

če je dosežen dobiček je na
menjen za 

:-- povečanje osebnih dohodkov 
- povečanje poslovnega sklada 
- sklad skupne porabe 
- rezervni sklad podjetja in 

skupine rezerve občine in re
publike. 

Seveda je najlepše in najlažje, 
če podjetje pri svojem poslovanju 
dos·eže ·pozitiven finančni rezultat 
oziroma dobiček, ki ga nato de
limo, kot smo sedaj ugotilVili. Ce 
pa je rezultat negativen, se naj
prej zmanjšujejo osebni dohodki 
do minimalnih osebnih dohodkov, 
nato pridejo na vrsto kof vir za 
pokrivanje pogodbene in ·zakon
ske obveznosti, če pa niti to ne 
zadošča, oziroma če je •izguba še 
večja, pa podjetje ostane' ob mi
nimalnih osebnih dohodkih, razli-

ko pa pokriva iz svojega rezerv
nega sklada -oziroma poslovneg•a 
sklada, če rezervni sklad ne za
došča. 

Ce niti oba sklada ne zadoščata, 
ostane seveda izguba trenutno 
nepokrita in mora podjetje iskati 
drugačne .oblike in vire za po
krivanje, bodisi s kreditom iz 
sklada skupnih rezerv, l-ahko pa 
dobi tudi dotacijo brez ·obveznosti 
vračila. V skr·ajnem primeru, če 
nobena od teh oblik ne pokrije 
·izgube, je edini izhod še stečaj 
podjetja. V stečaju se lahko pod
jetje posluži prisilne poravnave 
(tako kot je bil primer v bivšem 
Kombinatu šmartno) ali pa z li
kvidacijo in iz ostanka likvidacij
ske mase dobijo upniki plačano 
toliko, kolikor je poplačati mo
goče. 

Problem pokrivanja izgube 
sem, kot vidite, zelo hitro prele
tel, kajti že sama razlaga te ma
terije se mi zdi neprijetna. Kako 
bi se šele počutil, če bi moral to 
razlagati zaradi praktičnih razlo
gov. Upam, da bomo storili vse, 
kar je v naši moči, da se s pro
blemom izgube v našem podjetju 
ne bo tre·ba nikoli bolj podrobno 
seznanjati. Seveda pri tem ra
čunam na sodelovanje slehernega 
člana kolektiva in sem se prav 
zar.adi tega odločil, da v našem 
časopisu razložim nekaj osnovnih 
pojmov ekonomike, o naših spe-

česalni stroj »Lana« za krznarno 

cificnih problemih gospodarjenja, 
o katerih pa bom pisal še v na
slednjih številkah Usnjarja. 

Ce se sedaj ozremo nazaj na 
strukturo delitve celotnega do
hodlca, mislim, da je potrebno 
pojasnilo - kaj vštevamo med 
pogodbene in zakonske obvezno
sti, za druge postavke pa sem 
prepričan, da so v grobem kolikor 
toliko jasne. Med zakonske ob
veznosti sodijo: 
obresti od poslovnega sklada, 
prispevek za uporabo mestnega 
zemljišča, vodni prispevek, pri
spevek za obnovo Skopja in do
datni prispevek za socialno zava
rovanje. 

Med pogodbene obveznosti pa 
vštevam o: 
obresti •od kreditov, zavarovalne 
premije, provizije na bančne sto
r-itve in prispevke ter članarine 
zbornicam ali združenjem. 

Ce podjetje posluje s pozitiv
nim finančnim rezultatom, je 
dolžno poravnati svoje pogodbene 
in zakonske obveznosti, ki so do
hodek širše družbene skupnosti. 
Z osta•nkom dohodka pa razpo
laga delavski svet podjetja kot 
najvišji organ upravljanja in ga 
s pravilnikom o delitvi dohodka 
in pravilnikom o delitvi osebnega 
dohodka razporedi na osebne do
hodke in sklade podjetja. že 
zadnjič smo ugotovili, da se v to 
zakonodajo podjetja nihče ne 
vmešava in je odločitev o prin
cipih delitve odvisna izključno od 
zrelosti organov upravljanja v 
podjetju dn končno tudi od celot
nega kolektiva, ki voli svoje 
predstavnike v org·ane upravlja
nja in jim s tem daje svojo za
upnico. 

Pri izbiri kriterijev za delitev 
dohodka na osebne dohodke in 
sklade se v podjetjih poslužuje
mo zelo različnih oblik, saj ni
kjer ni nekega merila in šablone, 
kako naj bo ta del dohodka raz
deljen. Največkrat je postavljeno 
odstotno razmerje, na osnovi ka
terega naj bo delitev ·opravljena. 
Seveda so ta razmerja postavlje
na glede na trenutni položaj in 
sposobnost gospodarske organi
zacije. Kot trenutni položaj go
spodarske organizacije mislim 
predvsem položaj v višini popreč
nega osebnega dohodka v pri
merjavi s poprečnim dohodkom 
na določenem področju ali pa v 
panogi. Kot sposobnost gospodar
ske organizacije pa mislim fi
nančno sposobnost po dohodku, 
koliko lahko nameni za osebne 
dohodke. Opiranje na poprečje 
panoge ali področja je za stabil
nost našega gospodarstva in na
cionalne valute lahko .zelo škod
ljivo. Zakaj? Cisto iz enostavnega 
razloga zato, ker tisti, ki so pod 
poprečjem, želijo čim prej doseči 
poprečje. S tem pa ga seveda 
stalno dvigajo in so vedno spet 
novi izpod poprečja, ki ga prav 
tako hočejo doseči. Na ta način 
se ponavlja stalno lovljenje po
prečj a, ki iz leta v leto ali pa še 
na krajša ·obdobja nezadržano in 
hitro raste. V tej dirki se tudi 
največkrat pozabi na .osnovne 
principe, na osnovi katerih bi se 
v neki gospodarski organizaciji 
ali dejavnosti osebni dohodki lah
ko povišali. Kaj naj bi bila res 
objektivna osnova za povišanje 
osebnega dohodka? Mislim, da je 
edina objektivna in pravična -os
nova le produktivnost dela v po
samezni gospodarski organizaci-

Sistem za obešanje kož omogoča 
hitrejše in lažje delo v sušilnicah, 
obenem pa je tudi precejšnja iz
boljšava v primerjavi s prejšnjim 

načinom dela 

ji. Pri izračunavanju produk-tiv
nosti moramo seveda izbrati naj
ustreznejšo obilko, na osnovi ka
tere bomo merili in primerjali re
zultate našega dela s preteklim 
oziroma primerjalnim obdobjem. 
Ce je po izbrani metodi produk
tivnosti dosegamo v odnosu na 
preteklo obdobje za 10 °/o boljše 
rezultate, bi za osebne dohodke 
lahko namenili le 10 Ofo višjo ma
so od preteklega obdobja ne gle
de na ostale pozitivne rezultate, 
ki jih pri tem eventuelno dose
gamo. Ce bi se organi upravljanja 
v seh kolektivih naše družbe rav
nali po teh principih, ne bi prišlo 
do rušenja ravnovesja med kup
nimi in blagovnimi skladi na 
tržišču. Kaj pa pomeni rušenje 
tega ravnovesja, smo obravnavali 
v poglavju, kjer smo se spoznali 
z vrednostjo blaga -in vrednostjo 
denarja. No, kar pomislimo, kak
šne so posledice, če na tržišču 
prihaja v obliki osebnega dohod
ka stalno več denarja (kupne 
moči), kot pa je na razpolago 
blaga (blagovnih f·ondov). Ruše
nje tega ravnovesja pomeni ven
dar zvišanje cen, ker je povpra
ševanje po blagu večje od po
nudbe. Zvišanje cen na tej osnovi 
pa ni nič drugega kot razvred
notenje denarja ali inflacija, kot 
takemu pojavu pravimo v eko
nomskem jeziku. Zanjo je seveda 
še dosti drugih vzrokov, ki jih 
opažamo v našem gospodarjenju 
:in Illi še bolj pospešujejo inflacijo, 
kot pa pretirana rast osebne po
trošnje. Med te >>druge razloge« 
na vsak način prištevamo inve
sticije brez kritja, pretirano splo
šno potrošnjo, po mojem mnenju 
zamrznjeni kapital v raznih ne
rentabilnih investicijah in na 
koncu mislim, da tudi napihova
nje finančnih rezutatov. Kako pa 
lahko napihnemo finančni rezul
tat? To je kaj enostavna zadeva. 
Z·aloge blaga, nedokončane proiz
vodnje in izdelkov lahko izka
žemo po ceni, kakršno sami do
ločimo. Posebno takrat, kadar 
podjetju kaže slabo, si skuša po
ložaj popraviti z nerealno oceno 
vrednosti svojih zalog in si na ta 
način napihne svoj dohodek. Ker 
Nadaljevanje na 5. strani 



Nadaljevanje s 4. strani 
pa nihče ne dela z lastnimi sred
stvi in večina gospodarskih orga
nizacij dela z izposojenimi sred
stvi (krediti, bodisi kratkoročnimi 
ali dolgoročnimi), ni prav nič tež
ko dokazati porast zalog in za to 
razliko prositi za kredit. Ta kre
dit pa je nato razdeljen v obliki 
-osebnega dohodka ali pa name
njen v poslovni sklad in pritiska 
na tržišče ter išče vrednost iz
delkov, ki sploh ni bila ustvar
jena, pač pa je izmišljena. Pre
pričan sem, da je kar precej go
spodarskih organizacij, ki na ta 
način trenutno rešijo življenje ali 
pa si ga podaljšajo za nekaj časa. 
če se v naslednjem obdobju te 
razlike lahko nadoknadijo, še kar 
gre, toda dosti je takih primerov, 
ko tega ne morej-o več popraviti. 
Kar se tiče ocenjevanja naših 
zalog, bi vam kar po pravici po
vedal, da imamo naše zaloge 
pod tržno vrednostjo in delamo 
rajši z določenimi rezervami, ta
ko, da nas ev.entuelni pretresi 
ne bi takoj spravili na kolena. 

No, pa se za držimo še malo 
ob problemu delitve dohodka in 
formiranja mase osebnih dohod
kov. če ste zadnje čase zasledo
vali novice v dnevnem časopisju, 
ste prav gotovo brali izvlečke iz 
razprav raznih komisij in repub
liške skupščine, ki si že nekaj 
časa (na pobudo nekaterih po
slancev •in Izvršnega sveta) pri
zadeva rešiti ali vsaj zavreti ne
opravičeno rast osebne potrošnje. 
V teh razpravah je posebej pou
darjeno, da je popolna sprostitev 
odločanja o delitvi dohodka v 
gospodarskih organizacijah pripe
ljala do tega, da imamo v re
publiki zelo različne kriterije za 
ustvarjanje in delitev dohodka. 
Tako različni kriteriji seveda 
omogočajo velike in včasih tudi 
nerazumljive razlike v osebnih 
dohodkih za posamezne poklice 
zaposlenih v gospodarstvu. še po
sebej pa so vpadljivi podatki, 
da imajo ponekod ljudje preti
rano visoke dohodke, ki niso re
zultat njihovega prizadevanja. 
Niso redki primeri, da imajo ne
kvalificirani ljudje v podjetjih z 
monopolnim položajem višje o
sebne dohodke od vodilnih in 
visokostrokovnih kadrov v drugih 
podjetjih, ki nimajo takšnega mo
nopolnega položaja, so pa prav 
tako pomembne organizacije v 
sklopu našega gospodarskega si
stema. 

Kako napraviti red na tem po
dročju, je res zapleteno vprašanje 
Kaže pa, da je položaj že tak
šen, da terja določene ukrepe in 
vmešavanje družbe v principe 
delitve dohodka v gospodarskih 
organizacijah. To vmešavanje ozi
roma poseganje je možno doseči 
na demokratičen način na osnovi 
družbenega dogovarjanja, pred
vsem glede višine osebnega do
hodka za posamezne stopnje kva
lifikacije in izobrazbe zaposlene 
delovne sile. Drug način pa je 
usmerjanje delitve ob uporabi 
določenih uzakonjenih instrumen
tov in ·Obdavčitve preseženega de
la dohodka. Vse kaže, da bo vpe
ljan kombiniran sistem, ki bo 
temeljil na družbenem dogovar
janju in ki bo predpisoval po
sebne · vrste davka od osebnih 
dohodkov, ki bodo višji od · druž
beno· dogovorjenih. Kako pa bo-

mo ugotavljali osnove in izraču
navali obveznost davka, še ni 
popolnoma jasno, ker instrumenti 
še niso dokončno pripravljeni in 
jih skupščina še ni potrdila. Iz 
dosedaj objavljenih razprav in 
predlogov pa je znano, da bodo 
za posameznje stopnje kvalifika
cij določeni kalkulativni osebni 
dohodki. Predlaganih je pet kva
lifikacijskih skupin po dejanskih 
šolskih kvalifikacijah. Na tej os
novi bi bili izračunani kalkula
tivni osebni dohodki, katere bi 
odšt~li. od dohodka podjetja (po 
poknt.1u pogodbenih in zakonskih 
obve~~osti) . Ostanek dohodka po 
pokntJu tako izračunanih vkal
kuliranih osebnih dohodkov bi 
predstavljal obračunski dobiček. 
Ta dobiček pa bi primerjali z 
~aso vloženih sredstev (osnovnih 
m ~~ratnih) in izračunali stopnjo 
dobieka. V predlogu zakona je 
predvidena posebna oblika sti
ID:~lacij.a na osnovi stopnje do
bieka m sicer tako, da bi se 
glede na stopnjo dobička poviše
vali vkalkulirani osebni dohodki 
sev~~a ne ~ izračunana stopnj~ 
do~1cka: pac pa s pomočjo fak
t-orJa,_ k1 ga bomo izračunali. Ta
ko b1 neobdavčeni del dohodka 
predstavljali vkalkulirani osebni 
d~hodki, .. povečani s faktorjem 
s~ImulaCIJe. Razlika v dobičku bi 
b~la seved_a obdavčena s progre
s~vno d~vcn~}_estvico. To se pra
VI - Čim VISJO stopnjo dobička 
bi do:;egli, tem višjo stopnjo bi 
morali uporabiti za obračun 
davka. 

To je na kratko in zelo v gro
bem izložena osnovna zamisel 
predl~ganega sistema, ki pa, kot 
sem ze dejal, še ni predložen v 
p_otrditev pristojnim organom. Ta 
sistem - in verjetno tudi vsak 
drug sistem, ki bi hotel doseči 
podobne cilje v kriterijih za de
litev dohodka na osebne dohodke 
- bo v praksi naletel na celo 
kop_i~o odprtih vprašanj, ki lahko 
po~1h':'?O ali negativno vplivajo 
kntenJ~ ~elitve. Ze samo pri 
ugotavlJanJu strokovne izobrazbe 
po šolskih kvalifikacijah bi ver
J~tno ustva_ril določene neobjek
hvne pogoJe. Posebno bi se to 
o~razilo v industrijskih panogah 
kJer danes praktično ne poznam~ 
več poklicev in šolske izobrazbe 
za večino profilov industrijskih 
delavcev. Vemo pa, da takšno 
delo tudi zahteva določeno stro
kovnost, ki jo delavec doseže še
le z večletno prakso. 

Kako pa bosta naš nestabilen 
gospodarski položaj in nerealna 
vrednost valute vplivala na tak 
način kontroliranja .jn usmerjanja 
delitve dohodka? 

Tudi tu je očitno, da bodo 
predvsem tista podjetja, ki so de
ležna večjih ugodnosti in raznih 
olajšav, dosti laže pretrpela e
ventuelno obdavčitev obračun
skega dobička. 

Je pač tako, da noben zakon 
in noben ekonomski instrument 
ni enako pravičen za vse priza
dete stranke, zato bomo tudi ta 
predpis, v kolikor bo seveda spre
jet tak, kot sem ga sedaj razložil, 
sprejeli in ga spoštovali. 

Za danes bo dovolj, zato vas 
do prihodnjič lepo pozdravljam. 

M. Palatinus 

STANE KAVČIČ 
NA OBISKU V IUV 

Predsednik republiškega Izvršnega sveta Stane Kavčič 
je pred kratkim obiskal Vrhniko in si med drugim ogledal 
tudi nekatere naše obrate. S predstavniki našega podjetja 
in občinske skupščine ter nekaterih drugih delovnih orga
nizacij se je pogovarjal tudi o nekaterih aktualnih gospo
da rsldh vprašanjih. 

-1 



Novi energetski obrat 
V poletnih številkah našega gla

sila sem opisal nekaj zanimivo
sti s področja rekonstrukcije na
ših energetskih obratov na Vrh
niki in v šmartnem. 

Morda je izraz »energetski ob· 
rat<< premalo točen ali pa pre
ozek, saj pri urejanju teh zadev 
ne gre samo za toplotno in elek· 
trično energijo, temveč tudi za 
toplo in hladno vodo, ki jo naši 
obrati rabijo za tehnološki pro
ces. Vse to je namreč precej tes
no povezano in npr. proizvodnje 
in razvoda tople ali pa hladne vo
de skorajda ne moremo reševati 
izven energetskega obrata. 

Lep primer za to je obrat v 
šmartnem, kjer je bil v začetku 
(v letu 1968) namok 3-4 tone go
'vejih kož dnevno problematičen. 
Preskrbljenost s hladno, pred
vsem pa s toplo tehnološko vodo 
je bila takrat res vprašanje, ki 
se je reševalo - kakor v večini 
jugoslovanskih pa tudi evropskih 
usnjarn - na dokaj primitiven 
način: z uvajanjem direktne pa
re v vodo v kadi pri barvilnih so
'dih ali pa v vodo v betonskih re
zervoarjih, ki so - razumljivo -
pričeli puščati in so jih kasneje 
morali prevleči z drago plastično 
prevleko. Pri tem raje ne govo
rimo o toplotnih izgubah in o ne
enakomernosti obremenitve virov 
toplote, to je parnih kotlov. Prak
tičen primer za to je obrat v 
:šmartnem, kjer smo v lanskem 
·)etu izvedli priprave za prehod 
na razmeroma racionalno izkori
_ščanje predvsem toplotne energi
je in s tem omogočili skoraj pet
;krat večjo proizvodnjo (v polet
nem času) pri istem viru toplot
ne energije. Postavili smo samo 
dve tipizirani cisterni po 80 ku
bičnih metrov vsebine, ki slu
žita kot rezervoar tople vode 90' 
C, potrebne za tehnološki proces, 
poleg tega pa uredili vse parne 
in toplovodne instalacije tako, da 
so pripravljene •za prehod na 
»energetski otok<<. Manjka samo 
še vgraditev primernega Spilling 
agregata za proizvodnjo električ
ne energije in obrat v šmartnem 
ne bo več odvisen od muhavosti 

javnega električnega omrezJa; v 
teku je že montaža novega par
nega kotla »trojčka<< s kapaciteto 
6 ton pare na uro s tlakom 2,5 
atm in temperaturo 390' C, ki naj 
bi pričel obratovati letos v no
vembru. 

>>Trojčka<< sem napisal zato, ker 
so vsi trije novi parni kotli (Stan
dard-Kessel - Duisburg) popolno
ma enaki (dva na Vrhniki in eden 
v šmartnem) tako, da bodo tudi 
stroški vzdrževanja oziroma skla
diščenja nadomestnih delov pre
cej nižji, kakor bi bili sicer. 

No, vrnimo se na Vrhniko! 
Tudi na Vrhniki smo skušali 

napraviti vse, da bi čim hitreje 
zadostili zahtevam Republiškega 
inšpektorata parnih kotlov, ki 
mtm je marca lani dovolil obra
tovanje s starima parnima kotlo
ma do jeseni letos. 

Oba stara parna kotla praznu
jeta že dvakratno življenjsko do
bo, kar pomeni, da so ju naši 
kurjači in strojniki dokaj dobro 
vzdrževali. 

Urediti je bilo treba cevovodne 
instalaCije tako za paro kakor za 
toplo in hladno vodo in konden
zat, seveda v mejah finančnih 
možnosti, kar pomeni, da smo se 
marsičemu morali odpovedati. 
Kljub vsemu smo 14. septembra 
spustili toplo tehnološko vodo v 
obe mešalni bateriji v lužilnici, 
18. septembra pa v obe barvami. 

Dne 22. septembra je pričel 
strokovnjak firme Standard-Kes
sel iz Duisburga z dokončno 
montažo avtomatov na polnoav
tomatskem kotlu. 

Medtem smo od sobote 26. na 
nedeljo 27. septembra prevezali 
vse potrošnike pare na novi pa
rovod tako, da smo v nedeljo 27. 
septembra ob 17.20 že spustili pa
ro po novih cevovodih. V ponede
ljek 28. septembra ob 15.30 smo 
prvič natočili v cisterno za ma
zut okrog 25 ton mazuta. 

Dne 29. septembra ob 12.30 uri 
smo prvi kotel (novi) prvič zaku
rili, naslednjega dne, to je 30. sep
tembra smo pričeli z izpihova
njem cevovodov s paro, istočas
no pa je strokovnjak firme Stan-

Novi parni kotel v usnjarni na Vrhniki - pripravljen za 
·- poskusno obratovanje . 

dard pričel z regulacijo avtoma
tike na parnem kotlu. Firma Spil
ling, ki nam je dobavila parni 
motor in generator, zahteva, da 
parni kotel in cevovod obratujeta 
najmanj 14 dni na prazno, da se 
s tem izključi kakršnakoli mož
nost poškodbe, ki bi sicer lahko 
nastala na Spilling agregatu za
radi morebitnega odnašanja raz
nih delcev iz cevovoda ali kotla, 
ki bi mogli priti v agregat in ga 
poškodovati. 

Zato takšen šum, ki je v glav
nem posledica le 20 odstotne ka
pacitete parnega kotla pri izpiho
vanju. Pri tem gre seveda ogro
mno toplote v izgubo, saj para 
piha v ozračje in ne opravi nika
kršnega koristnega dela, razen 
tega, da očisti parovode in omo
goči regulacijo avtomatike na ko
tlu. 

Ko bi firma Samson iz Nemči
je poslala svoje reducirne venti
le za paro, kakor je bilo s po
godbo določeno, do 15. julija, bi 
morda del te pare lahko izkori
stili v proizvodnji. 

Namesto 15. julija smo jih pre
jeli šele 12. oktobra! 

Zdaj naj pa še karkoli plani
ramo! 
če bi šlo vse po planu in če 

prištejemo še dvomesečno zamu
do, bi v letošnjem letu lahko 
montirali oba parna kotla. Zara
di zamud inozemskih dobavite
ljev pa bomo morali z montažo 
drugega parnega kotla na Vrhni
ki počakati do pomladi 1971. 
Računamo, da bomo že v okto

bru postali neodvisni od zunanje
ga električnega omrežja, razen ob 
nedeljah, kar pomeni, da nas ki
lovatna ura električne energije ne 
bo stala 25 do 30 starih dinarjev, 
temveč samo 6 (šest) dinarjev -
seveda, če ne upoštevamo amorti
zacije celotne naprave. 

Pri tem naj navedem še nekaj! 
Naj mi elektroenergetski stro
kovnjaki ne zamerijo, če trdim, 
da naša električna energija več
krat ni vredna počenega groša! 
V naših obratih imamo opravka 
s sodobnimi stroji, ki zahtevajo 
kvalitetno električno energijo. 
Med te stroje sodijo tudi novi 
parni kotli. Vsakršna večja spre
memba napetosti v električnem 
omrežju povzroča velike težave. 
Na primer: redno se dogaja, da 
v nočnem času naraste napetost 
od predpisanih 380 na 420 voltov. 
V tem primeru se pri novem 
kotlu črpalka za mazut avtomat
sko izklopi, ker njen elektromo
tor dobiva električno energijo 
s previsoko napetostjo. Izklop 
črpalke pomeni, da mazut ne kro
ži več po cevovodu. Zato se strdi. 
Ponovni zagon je izredno težaven 
in povzroča pregorevanja varo
valk in podobno. 

Da ne govorim o ostalih napra
vah, ki so opremljene s sodobni
mi elektroelementi, npr. elektron
ski merilni stroj, ki je verjetno 
malo bolj kompliciran, kot pa 
običajni elektromotor običajne 
Črpalke za mazut! 

Z novim Spilling agregatom za 
proizvodnjo električne energije si 
bomo lahko zregulirali kvaliteto 
električne energije po svojem 
okusu: avtomatsko ali pa ročno, 
vendar v tistih mejah, ki nam 
oziroma našim napravam ustre
zajo. 

l""' '~-- ·-·- '. ··· ------------------~--, 
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! 80 LET 
KARLA 

KRENZERJA 

l z d .. d ; ' a nJI an septembra je : 
1 naš upokojenec Karel Kren- i 
~ zer praznoval SO-letnico svoje- 1 

l 
ga življenja. Ob tem visokem i 
jubileju mu iskreno čestitamo i 
in želimo še mnogo zdravih in ; l zadovoljnih let. l 

-~-------~-~~~----! 

Proti koncu mojega prispevka 
želim navesti le še nekaj, česar 
ni mogoče med vrsticami tako 
lahko razbrati! 

Videti je, da se (razen zakas
nitve v dobavi reducirnih venti
lov za tri mesece) odvija vse v 
najlepšem redu! 

Pa ni tako! 
Pričelo je s projektantsko or

ganizacijo Energoinvest iz Sara
jeva, ki projektira in izvaja razne 
zahtevne in zelo zahtevne ener
getske objekte, tako pri nas, ka
kor v inozemstvu. Njihova stro
kovna in računska kontrola je 
ugotovila, da ie po členu 42, točka 
S osnovnega zakona o izgradnji 
investicijskih objektov (Ur. list 
SFRJ, št. 20/67) njihov projekt za 
rekonstrukcijo kotlovnice na Vrh
niki v redu. Po prejemu projekta 
smo ugotovili, da projekt le ni 
tako v redu, kot je bilo rečeno 
v uradni izjavi. Zahtevali smo 
razne dopolnitve in pojasnila. Se
veda je tudi to zahtevalo določen 
čas za dopolnitve, ki še sedaj 
niso popolne in bodo v bližnji 
prihodnosti zahtevale rešitve, s 
katerimi se bomo morali spopri
jeti sami. Pri tem gre predvsem 
za dovod kurilnega olja do kot
lov po premajhnih cevovodih ter 
za opremo napajalnega rezervo
arja. Semkaj primaknejo svoje 
porcije še razne inšpekcije, za ka
tere človek včasih res ne ve, ka
tera je kateri nadrejena, oziro
ma, katera lahko izreče zadnjo in 
odločilno besedo. 

Kljub vsem težavam lahko tr
dim, da je osnova vsekakor pra
vilna in da bo rekonstruirani 
energetski obrat precej prispeval 
k našim skupnim uspehom! 

ing. Anton Mali 



Tukaj se je začel požar. Le uspešna intervencija dežurnih gasilcev 
Rudolfa Benjamina in Lazarja Vučeniča je preprečila večjo škodo 

NEZGODNO 
ZAVAROVANJE 

Uporaba zaščitnih sredstev, u 
poštevanje varnostnih predpisov, 
zbranost in pazljivost pri delu, 
prev·idnost - vse to ne zado
stuje, da bi se lahko izognili ne
srečam. Kljub največj.i pazljivosti 
ponekod nezgod ni mogoče pre
prečiti. To je misel, ki joo nav•aja 
zavarovalnica v svoj:i ponudbi 
podjetju, da naj se člani kolek
tiva prd. njej kolektivno nezgodno 
zavarujejo. 

Nam pa je znano, da nimamo 
takih idealnih pogojev, da bi bil 

vsak stroj pravilno zavar-ovan, 
da sicer ra2lpolagamo z nekateri
mi zaščitnimi sredstv·i, vendar jih 
vsi ne uporabljajo, da dmamo 
predpise v-arstva pri delu, katere 
na vsakem koraku kršimo, da 
zbranost, pazljivost in previdnost 
niso vselej prisotne pri našem 
delu. Zato imamo precej nezgod 
pri delu in v zadnjem času tudi 
nekaj ·odškodninskih zahtevkov 
delavcev pr.oti podjetju. Dogaja 
se celo to, da delavec ni spoštoval 
predpisov varstva pri delu in se 

Iz splošne službe 
Od 8. septembra do 9. oktobra 1970 je komisija za delovna 

razmerj-a .in nagrajevanj-a na Vrhniki sprejela na delo 11 de
lavcev: 

- v usnjarni: Cafuta Ivan, Fras štefan, Kogovšek Jože, 
Kogovšek Marjan, P leško Frančiška, Puhič Olga, Srdic Branko, 

· Šajn Frančiška in štebih Alojz, 
- v skl. sur. kož: Gutnik Martin, 
- v sortir. got. usnja: Cankar Marta. 
Zaradi služenja vojaškega roka je ·začasno prenehalo delo 

usnjarskemu tehnikm Francu Dodigu in delavcu Marjanu Cafut, 
zaradi končane sezone letovanja v počitniškem domu v Stru
njanu pa upravniku poč. doma Ivanu Korošcu in kuharici 
Manija Baraga. Delavka Ivanka Znidar je prenehala delovati 
po lastni želji. 

V obratu šmartno je komisija v mesecu septembru sprejela 
na delo 13 delavcev: 
. - v usnjarni: Beloševic Ana, Flisek Marija, Kos Janez, 
Polutnik Marija, Peve·c Janez, špelič Feliks, 

- v krznarni: Elsner Marko in Jereb Marij-a, 
- v konf. vel.: Groznik Milan, 
- v pom. dejav.: Ambrož Jože in Prvulovic Djordje 
- v del. Ljublja.: Marinšek Gordana, 
- v trg. Bod.: Djulmnovac Jagodjna. 
Delati so prenehali: Bregar Alojz, Bregar Anton, Cmiljanic 

Mihael, Dragar Anton in Kamnilmr Jakob. 
Vsem novo sprejetim delavcem želimo dobro počutje in · 

čimprejšno uspešno vključitev v kolektiv. 
Upokojitev: 
Po 22 letih zaposlitve je zaradi upokojitve prenehalo delov

no ·r-azmerje Bogomiru Verbiču, rojenemu dne 30. 10. 1904, zapo
slenemu od 10. 4. 1948 na delovnem mestu sorterja gotovega 
usnja. 

Za njeg.ovo dolgoletno delo in trud se mu iskreno zahva
ljujemo iri želimo še vrsto zdravih -in srečnih let. 

poškodov·al, potem pa zahteval od 
podjetja odškodnino z izgovorom: 
»nihče me ni opozarjal, tudi dru
gi tako delajo in podobno.<< Ker 
imamo zelo demokratično zako
nodajo, je podjetje ponavadi tudi 
v takih primerih soodgovorna za 
škodo, kli jo je utrpel delavec v 
zvezi z nezgodo pri delu. Zado
stuje, da podjetje ni izpolnilo 
samo enega pogoja, ki ga določa 
:uakon, pa ga sodišče obsodi na 
povračilo škode delavcu. Zaradi 
tega je bilo na delavskem svetu 
podjetja vprašanje nezgodnega 
zavarovanja že obr.avnavano. Ta
krat smo ugotovili, da se nam 
zaradi tega, ker smo dovolj veli
ka rizična skupnost, ne splača za 
vsako ceno zavarovati, ker so me
sečne premije za zavarovanje tu
di precejšnje breme, če bi jih pla
čevali za vse zaposlene delavce. 
Ugotovili pa smo, ela bi bilo dob
ro zavarovati vsaj delavce, ki de
lajo na nevarnejših delovnih me
stih. 

Pred časom smo z zaval'oval
nico že imeli sklenjeno nezgodno 
zavarovanje. Takr.at je mesečna 
premija znašala 200 S din na za
poslenega in temu primerno niz
ka je bila tudi odškodnina, ki jo 
j.e posameznik, ki se je poškodo
val, prejel od zavarovalnice. Po 
dolgem ugotavljanju, da je takš
no zavarovanje neučinkovito, smo 
ga ukiniLi. Zavarovanje doseže 
svoj namen le tedaj, če zavaro
v.anec v primeru nezgode res dobi 
primerno odškodnino. 

Zaradi tega sedaj razpravlja
mo o varianti, da bi nezg.odno za
varovali le določen krog delav
cev, t istih, pvi katerih je glede na 
naravo dela na delovnem mestu, 
verjetnost poškodb večja. Zava
rovalna premija bi morala zna
šati vsaj 1000 S din mesečno na 
zaposlenega. Zavarovanje bi skle
nili za primer nezgodne smrti in 
za primer popolne ali delne in
validnosti zaradi nezgode, ki se 
je prJpetila v podjetju. Nezgod 
izven dela in na poti na delo ne 
bi zavar.ovali. V primeru, da bi 
določen krog delavcev zavarovali 
tudi za nezg.ode izven dela, bi de
lavci, ki v zavarov.anje ne bi bili 
vključeni, prav gotovo očitali, da 
so za to ugodnost prikrajšani. Te
žave v tem sistemu nastanejo pri 
zaval'ovanju šoferjev. 

Pri njih je namreč težje ugo
tav'ljati, ali je prišlo do nezgode 
pri delu ali izven dela, ker se 
delovno področje šoferja razteza
tudi .izven tovarniške ograje. Za 
to kategotij.o zavarovancev nam 
zavarovalnica predlaga sklenitev 
posebne zavarovalne pogodbe za 
višj-o zavarovalno premijo npr. 
2000 S din, v katero bi bile za
jete tudi nezgode izven dela. Ta 
kategorija zavarovancev naj bi 
sama prispevala polovico zavaro
valne premije - 1000 S din me
sečno, drugo po1ovk6 pa bi plače
vala podjetje. X tej kategoriji za
varovancev bi se lahko priključili 
tudi drugi delavci podjetja, kate
re bi zav.arovali glede na pogoje 
deloa na delovnem mestu, pod po
gojem, da sami prispevajo še do..; 
plač.ilo 1000 S din. To velja pred
vsem za komercialiste, ki veliko 
potujejo in je večja nevarnost, da 
se bodo poškodovali izven, kot pa 
znotraj podjetja. 

Zav.arovalne vsote za posamez
nega zavarovanca so odvisne od 
nevarnosti, ki H je izpostavljen 

Bralci pišejo 
Spoštovani urednik! 

Smo člani kolektiva IUV, 
trenutno na odsluženju ka
drovskega roka v Ilirski 
Bistrici ter redni bralci 
USNJARJA. Zahvaljujemo 
se vam za redno pošiljanje 
glasila, s katerim smo zelo 
zadovoljni, hkrati pa vam 
želimo veliko uspeha. 

Pozdrav kolektivu IUV in 
uredništvu! 

Drašler Franc, 
čamernik Drago 
in Vrhovec Branko 

Spoštovani! 
V prvih vrsticah mojega 

pisemca se najlepše zahva
ljujem za moj priljubljeni 
list, glasilo naše tovarne 
USNJAR, ki ga vedno z ve
seljem prečitam. 

Dolgo sem že oddvojen od 
našega kolektiva, služim vo
jaški rok v Tuzli. Komaj 
čakam konec meseca, da 
dobim časopis v roke in ga 
preberem. V njem najdem 
dovolj zanimivega čitanja 
tako iz tehnologije obdela
ve usnja, ekonomike, špor
ta in podobno. 

Zelo sem bil vesel rubri
ke o uvajanju novega ener· 
getskega sistema v obratu 
šmartno, kjer sem tudi 
sam zaposlen kot elektri· 
kar. 

Zahvaljujem se ing. Ma
liju za odlično vodenje te 
rubrike, ki mi bo v veliko 
pomoč, ko se bom spet 
vključil v vaš kolektiv. 

Ob koncu mojega pisma 
najlepše pozdravljam vse 
člane kolektiva IUV, kakor 
tudi vse člane uredniškega 
odbora USNJARJA. 

Vas tovariško pozdravlja 
Hauptman Jože 

VP 4041/18 

Uredništvo Usnjarja in 
vsi njegovi bralci lepo po
zdravljamo naše vojake. Do 
vrnitve domov vas bo 
Usnjar zvesto obveščal o 
življenju in delu našega ko
lektiva. 

pri svojem poklicnem delu. Zara
di tega uvršča zavarovalnica čla
ne del:ovnega kolektiva v pet ne
varnostnih razredov. V prvi ne
varnostni razred (nevarnost je 
najmanjša) so uvrščeni interni u
službenci, · v ·drugi nev·arnostni 
razred · ;inženirji in tehniki, ki 
nadzorujejo delo v proizvodnem 
procesu,· v tretji nevarnostni raz
red delavci, ki delajo na manj 
nevarnih delovnih mestih, v če
trti razred delavci na nevarnej
ših delovnih mestih in v peti raz
red rudarji, varilc.i, poklicni šo-
ferji itd. · · · 

Iz tabele so razvidne zavaro
vaLne vsote pri . mesečni premiji 
1000 in 2000 S din za vse katego
rije zavarovancev. 

. Konec na 8. strani 

----- · 



KADROVSKI 
SESTAV ROŽNIKA 

S pripojitvijo Rožnika - po
djetja za •izdelavo obutve Ljub
ljana - se je naš delovna skup
nost povečala za 93 novih članov. 
Z dnem pripojitve je Rožnik kot 
podjetje prenehal obratovati in 
je postal po naši samoupravni 
ureditvi obrat IUV, oziroma po 
osnutku novega statuta podjetja 
organizacija združenega dela po
djetja. Da bi člani obratov na 
Vrhniki in šmartnem nekoliko 
bolj spoznali pripojeni kolektiv, 
posredujemo v tem kratkem se
stavku o njem nekaj podatkov 
dz kadrovske evidence. 

Po stanju dne l. 10. 1970 je bilo 
v Rožniku zaposlenih 93 delavcev. 

V tem številu so zajeti tudi de
lavci z nepolnim delovnim časom 
- trgovski potniki •in vajenci. 

V kolektivu je 33 moških de
lavcev .in 60 žensk. 

Kvalifikacijska struktura zapo
slenih je naslednja: 
nekvalificirani delavci 28 
polkvalificirani delavci 4 
kvalificirani delavci 40 
visokokvalificirani delavci 5 
nižja strokovna izobrazba 1 
srednja strokovna .izobrazba 7 
višja strokovna iZiObrazba 1 
v.ajenci 4 
trgovski potniki 3 

Skupaj 93 

Del proizvodne hale v Rožniku 

Morda vas bo zanimalo 
Italijanski izvoz obutve 

Italijanski izvoz čevljev se 
je po letu 1952 dvignil na iz
redno raven in sicer od 
503.000 parov na 165,5 milj. 
parov čevljev v letu 1969. Od 
celotno proizvedenih 258 milj. 
parov čevljev so izvozili 65 °/o. 
Najpomembnejši izvozniki so 
na področju Firenz, Milana, 
Pise in Verone. Vrednost izvo
za je dosegla skoraj 2 miliardi 
lir. V prv.ih petih mesecih 1970 
pa je izvoz pričel skoraj stag
nirati, saj se je povečal le za 
nekaj manj kot 2 °/o. Najpo
membnejši odjemalci so ZDA, 
ki so povečale .izvoz iz Italije 
za 26,8 °/o. Delež ZR Nemčije 
in Francije v celotnem itali
janskem dzvozu čevljev znaša 
71 Ofo. 
Svedska proizvodnja obutve 

Celotna proizvodnja obutve 
v švedski je v l. 1969 znašala 
13,8 miliJ. parov, od tega 6,8 
milij. usnjene obutve. Skupna 
potrošnja je znašala 31,4 milij. 
parov na 8 milij. prebivalcev 
ali 3,9 parov na prebivalca. 

Uvoz usnjene obutve je znašal 
12,8 milij. parov, ostale pa 8,8 
kar skupno znese 21,8 milij. 
proti letu 1968, ko je bilo uvo
ženih 18,4 milij. parov. 
Stevilo čevljarskih podjetij se 
zmanjšuje 

V l. 1968 je bilo v ZR Nem
čiji zaprtih ali pa je izgubilo 
samostojnost z .združevanjem 
z drugimi podjetji skupno 67 
obratov čevljarske industrije. 
Uvoz obutve v Poljske 

Poljska je letos uvozila 1,5 
milij. parov iz Madžarske, 1 
milij. iz Ceškoslovaške, 300.000 
iz Egipta in Pakistana in 
200.000 parov iz Jugoslavije. 
Poleg tega bo ·iz Jugoslavije 
uvozila tudi pol milijarde pa
rov gumijaste obutve. 
Velikanska naročila Sovjetske 
zveze v CSSR 
Največje naročilo za dobavo 

na svetu je prejela CSSR za 
prihodnje leto. Sovjetski zvezi 
naj bi dobavila 30 milij. parov 
čevljev v vrednosti 110 milij. 
rubljev. (1 rubelj = 13.888 N 
din). 

0~-----.----------------------------------------------------

RAZGOVOR MED DELAVCEMA 

- Pravijo, da g1·e za nove prezračevalne naprave. Jaz pa 
sem mislil, da smo začeli v tovarni rediti tudi kanarčke ... 

Ti podatki nam kažejo, da 
,izobrazbena struktura zaposlenih 
zaenkrat še ni zadovoljiva, po
sebno ob upoštevanju podatka, 
da v Rožniku sedaj še ni mogoče 
govoriti o industrijski proizvodnji, 
temveč o obrtnem načinu izdelave 
čevljev, ki vsekakor zahteva viš
je strokovne sposobnosti kot ~in
dustrijski. 

Zanimivi so tudi podatki o de
lovni dobi, ki so jo zaposleni 
delavci pridobili v Rožniku. 
Od 1955 l. dalje je neprekinjeno 
zaposlenih 7 delavcev - od 1956-
1959. l. je neprekinjeno zaposle
nih 4 delavcev - od 1960 - 19641. 
je neprekinjeno zaposlenih 16 de-

lavcev - od 1965- 1967. l. je ne
prekinjeno zaposlenih 7 delavcev 
- od 1968. l. je neprekinjeno za
·poslenih 13 delavcev - od 1969. l. 
je neprekinjeno zaposenih 26 de
lavcev - od 1970. l. dalje je ne
prekinjeno zaposlenih 19 delavcev. 

Iz vsega tega lahko razberemo, 
da je bila v Rožniku zelo močna 
fluktuacija delovne sile, kar je v 
največji meri posledica nizkih 
osebnih dohodkov in morda tudi 
neurejenih medsebojnih odnosov. 
Nadalje nam podatki kažejo, da 
je Rožnik zelo mlad kolektiv, saj 
sta skoraj dve tretjini članov za
poslenih v Rožniku manj kot tri 
leta. 

Nezgodno zavarovanje 
(N·adaljevanje s 7. strani) 

1000 S din 
NR SMRT 

I. 67.500,00 
IL 45.000,00 

III. 33.750,00 
IV. 27.000,00 
v. 22.500,00 

INVALIDNOST 

135.000.00 
90.000,00 
67.500,00 
54.000,00 
45.000,00 

2000 S din 
NR SMRT INVALIDNOST 

I. 135.000,00 270.000,00 
IL 90.000,00 180.000,00 

III. 67.500,00 135.000,00 
IV. 54.000,00 108.000,00 
v. 45.000,00 90.000,00 

V primeru, da zavarujemo čla
ne kolektiva samo za nezgodo 
pri delu, nam zavarovalnica pri
zna do 40 Ofo višje zavarovalne 
vsote pri nespremenjeni mesečni 
premij i. 

V primeru smrti izplača za
varovalnica celo zavarovalno vs·o
to. Prav tako plača zavarovalnica 
celo zavarovalno vsoto za inva
lidnost, če postane zavarovanec 
100 Ofo invalid (npr. popolna iz
guba v~ida, ,izguba obeh rok ali 
pesti). Del zavarovalne vsote za 
invalidnost pa izplača zavaroval
nica, če postane zavarovanec del
ni invalid (npr.: 20 Ofo za izgubo 
palca na roki, 90 Ofo za izgubo de
vetih ali vseh prstov na rokah). 

Ker smo se odločili samo za za
varovanje določenih delavcev, 
tistih, ki delajo na nevarnejših 
delovnih mestih, bomo morali te 
delavce poimensko zavarovati. Do 
težav lahko pride pri takem si
stemu ob pogostem premeščanju 
delavcev. Mojstri bodo morali 
splošni službi sproti javljati vse 
premestitve, da bo ta pravočasno 
sporočala zavarovalnici vse spre
membe. 

Delovna mesta z večjo stopnjo 
nevarnosti, na katerih namerava
mo zavarovati zaposlene delavce, 
so: 
mizar- sodar, klepar, varilec, 
ključavničar, železostrugar, elek
trikar, zidar, voznik viličarja, 
voznik avtomobila in 
v USNJARN! VRHNIKA 
strojno odmaščevanje (stari stroj), 
strojenje, struženje, ožemanje, 
delo na stroju za mehčanje in 
lomljenje lica, lepljenje na plošče, 
raztegovanje (stari stroj), delavec 
v skladišču kemikalij, pleskar, 
v USNJARN! ŠMARTNO 
mezdrenje, struženje, ožemanje, 
strojenje, delo pri hidravlični sti
skalnici, brušenje (mali stroj), 
molisa, raztegovanje (stari stroj), 
lepljenje na plošče, delavec v 
skladišču kemikalij, 
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tičnih nadomestkov usnja. Japon
ska firma Kurashiki Rayon Co., 
Ltd. je imela svoj razstavni pro
stor, na katerem je razstavljala 
več tipov sintetičnega usnja pod 
imenom >>Clarino<<, Ta proizvod 
je sedaj mogoče dobiti v imita
cijah govejega boksa, telečjega 
boksa, laka, ševroja in celo ve
lurja. Imitacije so zelo dobre in 
jih težko ločimo od pravega 
usnja. 

Tako doseže enakomernejši tisk 
in dalj šo življenjsko dobo gravi
ranega valja. 

Splošno mnenje je, da je sejem 
v Parizu zelo dobro uspel. Poka
zal je, da kvalitetno usnje v bliž
nji prihodnosti še ne bo ogroženo 

KAJ SMO VIDELI? 
Vsakoletni mednarodni sejem usnja v Parizu je med

narodna manifestacija usnjarske in spremljajoče industri
je. Ta sejem, ki je po obsegu in udeležbi edinstven na 
svetu, prikazuje razvoj usnjarske in spremljajočih indu
strij v razdobju enega leta. Ravno zaradi tega se v času 
sejma v Parizu zberejo strokovnjaki in trgovci te panoge 
iz vsega sveta. 

Firma Du Pont de Nemours si
cer ni imela svojega razstavnega 
prostora, je pa z izdelkom >>Cor
fam<< bila na sejmu zastopana. 
Kot nov proizvajalec sintetičnega 
usnja so se pojavili tudi čehi, ki 
so razstavljali izdelek pod ime· 
nom >>Colaten<<. Ta je narejen ta
ko, da vsebuje okrog 80°/o kolagen
skih sestavin in 20 Ofo sintetičnih 
sestavin. čehi so na sejmu tudi 
prodajali licenco za proizvodnjo 
Colatena. 

Na področju strojne opreme je 
bilo na sejmu prikazanih nekaj 
novosti: 

Sod v obliki betonskega mešal
ca je v ZDA začel svoj >>pohod<< v 
usnjarsko industrijo. Naprava je 
sedaj izpopolnjena tako, da so 
odstranjene težave, ki so se v 
začetni fazi pojavljale pri upora
bi tega soda. 

Firma TTH je razstavila na
pravo za nevtralizacijo, barvanje 
in maščenje usnja pod nazivom 
CORETAN, ki je izdelana na po
dobnem principu kot pralni stroj. 
Je iz nerjavečega jekla in omo
goča zelo hitro menjavanje te
kočin, kar povečuje produktiv
nost. 

Usnje, razstavljeno na sejmu, 
je bilo v manjšem obsegu že pri
kazano na sejmih pred Parizom 
- Bologna, Firence, Milano itd. 

Goveje usnje v prešani izvedbi 
ter z raznimi efekti je bilo zelo 
močno zastopano. Florentique je 
zamenjal semianilin, navadnemu 
plastik boksu pa močno konku
rirajo sintetični nadomestki 
usnja. Posledica vse večjega pro
dora sintetičnega usnja se kaže 
v nižjih cenah pravega usnja. 

zala nič novega. Naš velur v >>ara
ra<< efektu pa je privlačeval mno
ge obiskovalce in je kot novost 
poživil naš razstavni prostor. 

Sintetični nadomestki usnja 
počasi, vendar konstantno prodi
rajo v čevljarsko industrijo. Tu
di na letošnjem sejmu so bili pri
sotni vsi večji proizvajalci sinte-

Na področju ožemanja usnja 
je več firm prikazalo kontinuir
ne ožemalne stroje. Nemci so v 
ta namen uporabili princip vi
bracije, kot je to primer pri če
škem stroju za raztegovanje. Ita
lijani so svoje stroje gradili na 
principu izstiskavanja vode z va
lji. 
Področje tiskanja na usnje je 

postalo interesantno za proizva
jalce strojev. Pojavilo se je več 
izdelovalcev strojev za tiskanje 
na usnje. Najbolj zanimiv in do
gnan je stroj firme Steinemann, 
ki prenaša vzorec preko vmesne
ga gumijastega valja na usnje. 

od sintetičnih nadomestkov, da 
pa sintetični nadomestki počasi, 
toda vztrajno prodirajo v čevljar
sko in ostalo usnjarsko-predelo
valno industrijo. Kriza v usnjar
ski in usnjarsko-predelovalni in
dustriji pa počasi popušča. 

Lak usnje je bilo še vedno 
močno zastopano na sejmu. Raz
stavljeni lak je bil v raznih dese
nih. Tudi knauč lak še ni popol
noma izginil iz proizvodnih pro
gramov tovarn, čeravno močno 
iščejo izdelek, ki bi ga zamenjal. 
Gladek softy lak je popestril 
asortiment lak izdelkov. 

Velur vseh vrst je bil v sredi
šču pozornosti tega sejma. Mod
ni strokovnjaki smatrajo, da bo 
moda velurjev trajala dalj časa. 
Med razstavljenimi velurji je bi
lo mnogo potiskanih velurjev v 
vseh mogočih vzorcih. Poleg pra
vega tiskanja je bil razstavljen 
tudi velur z efekti, ki niso tiska
ni, npr. »batic« efekt. Tehnika 
»batic tiska« je že prodrla v teks
tilno industrijo in bo verjetno v 
manjši meri tudi v unsjarski in
dustriji uspela. Svinjski velur je 
slej ko prej ostal zelo iskan arti
kel. Naša konkurenca tako na 
vzhodu kot na zahodu ni prika-

Pojasnilo občanom 
Nadaljevanje s l. strani 
nologiji predelave svinjskih kož imajo za po
sledico drugačno sestavo odpadnih voda. IUV 
je korake morala pospešiti, če je hotela še 
naprej obdržati isto stopnjo rentabilnosti. 

Vsem je znano dejstvo, da imajo odpadne 
vode iz usnjarne močan neprijeten vonj. Te
mu dejstvu se ni mogoče izogniti, ker vse
bujejo te vode velike količine živalskih raz
kr.ojilnih produktov, ki še nadalje razpadajo 
in s tem povzročajo neprijeten vonj. Ravno 
zaradi tega nam je težko razumljivo, zakaj 
Občinska skupščina oziroma urbanistični pro
gram predvideva gradnjo stanovanjskih hiš 
prav v neposredni bližini čistilnih naprav 
IUV. Posebno težko razumemo to potezo zato, 
ker vemo, da vsaka še tako dobro delujoča, 
sodobno urejena čistilna naprava za odpadke 
ne more odpadnim vodam vzeti vsega smradu. 

Samoupravni organi in vodstvo Industrije 
usnja Vrhnika se zavedajo, da takšno stanje 
kot je sedaj, ne more ostati. Zato je podjetje 

ing. Branko Stergar 

naročilo :izdelavo projekta za učinkovJtejšo 
čistilno napravo tovarniških odplak. Pr.i tem 
želimo povedati, da bi bila najbolj učinkovita 
skupna čistilna naprava za mestne in indu
strijske odpadke. Gradnja učinkovitejše či
stilne naprave pa zahteva poleg ogromnih 
finančnih sred&tev tudi precej časa, ker je 
potrebno pred pričetkom gradnje •izvesti vr
sto meritev in anal1z •ter izdelati potrebno 
tehnično dokumentacijo. 

IUV 

Kot odbornik občinske skupščine za Mra
kovo in Sušnikovo cesto, Novo vas, Lošco in 
še nekatere druge predele v bližini tovarne, 
sem zaradi številnih kritik občanov glede o
nesnaženja ozračja in, ker je bila zadeva že 
nekajkrat sprožena na občinski skupščini ni 
zaprosil vodstvo IUV za gornje pojasnilo. Zanj 
se najlepše zahvaljujem, želim pa, da bi pred
stavniki podjetja prizadevanja glede zmanj
šanja onesnaženja ozračja na željo okoliških 
prebivalcev podrobneje pojasnili tudi na enem 
prvih zborov volilcev. 

Tone Krašovec 

9 
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Usnje 
in moda 

Na raztavišču pri Porte de Ver
same v Parizu nas je najprej 
čakalo presenečenje. že pri vsto
pu smo zagledali pred seboj ve
lik objekt iz surovega betona. 
p,ozneje smo ugotovili, da je po
goltnil celo ·razstavo »Mednarodni 
teden usnja«, ki je bila pretekla 
leta .ra.ZJtr.esena po manjših pavi
ljonih. čeprav na razstavi ni ve
Hkega !poudarka na snjeni kon
fekciji, se je vendarle dalo iz
luščiti nekaj značilnosti, ki jih 
pvinaša moda za prihodnje. 

Vsekak01· je usnjena konfekcija 
v svetu trenutno zelo iskana in 
cenjena. O tem pričaj·o modeli, 
ki so vsako leto drznejši, dn tudi 
materiali, kjer je čutiti željo po 
novem in izvirnem. Med modnimi 
materiali je na prvem mestu ve
lur. Poleg klasičnih smo videli 
še cele vrste različnih variant 
velurja - bodisi prešanega ali 
potiskanega ·z najrazličnejšimi 
motivi, grobo brušenega ali meh
kega pralnega v lepih pastelnih 
tonih. Konfekc.Lonarji so svoje 
modele prikazovali po večini na 
modni reviji, ki je bila na spore
du večkrat dnevno. Na izbranih 
•in izurjenih manekenkah se je 
nanizala cela vrsta ženskih in 
moških modelov. V povezavi s 
kva1itetno režijo in sceno je re
vija izzvenela zelo elegantno. 

Manekeni so nos-ili še vedno 
sveže komplete dolgih žilejev in 
hlač, ki se zaključujejo v »slonjo 
nogo<<. Pogosta je tudi kombina-

cija midi plaščev in dolgih kril, 
ali pa nekoliko v moškem stilu 
malih bluzonov s krilom, krat
kimi hlačami, ki se~ajo do nad 
kolen, ali dolgih hlač. Kapuce 
so našite na spet moderne pele
rine vseh krojev, na plašče in 
na dolge žileje. Veliko je kom
binacij usnja s krznom, ki je 
včasih dragocena podloga aH na
šitek okrog vratu, rokava, na že
pu •in robu plašča. Poleg raznih 
Indian-look, Western-look mode
lov nastopa še vedno uni-sex, 

vmes pa se pr.epleta zelo ženska 
in graciozna moda tridesetih let. 

Na ogled · je ·bilo veliko modelov 
čevljev, ki se bolj kot konfekcija 
razlikujej.o po svojem izvoru (Rim, 
Pariz). Ze nekaj let so francoski 
čevlji elegantnejši po kroju in 
izbiri dodatkov. Tudi pri čevljih 
nastopa velur. Isto velja za tor
bice, ki s·o lahke ·in mehke, kadar 
gre za velur ali napo, •in toge ·in 
klasične, če so iz krokodilje ali 
kačje kože. 

M. Vrhunc 

Novosti s področja 
strojne opreme 

Kot prvo novost naj omenimo 
že iz strokovnih revij poznan sod 
v obliki betonskega mešalca. Ta 
naprava je v zadnjem času do
živela nekaj sprememb, s čemer 
naj bi bile .odstranjene težave, 
ki so nastopale pri tej napravi. 
Negibni kot je bil namreč preve
Lik, zaradi česar je bilo otežko
čeno praznjenje. 

Dalje naj omenimo napravo za 
nevtralizacijo, barvanje in maš
čenje usnja. Firma TTH je v tem 
primeru zapustila klasične sode 
ter prešla na napravo »Coretan<<, 
ki je podobna pralnemu stroju. 
Celotna naprava je izdelana .jz 
nerjavečega jekl-a ter opremljena 
z avt'omatilw za vodenje tehno
loškega postopka. Naprava je ze
lo produktivna, kajti menjanje 
tekočine je zelo hitro. Tekočina 
•in kože so v ločenih posodah. 

N aš portret: 
MldA PERME 

Rojena je bila leta 1943 v 
črnem potoku pri šmartnem. 
V družini je bilo šest otrok. 
Osemletko je obiskovala v 
šmartnem pri Litiji, nato pa 
strokovno šolo v Domžalah. 

Kalm, da ste se odločili za 
poklic »krznarja<<; morda za· 
radi bližine tovarne, veselja do 
te stroke ali česa drugega? 

- Ker moji starši niso bili 
dobro situirani pač nisem mo
gla izbirati med poklici in sem 
zaradi najugodnejših pogojev 

Smatram, da ima naprava veliko 
bodočnost in je pričakovati, da 
bo resneje izpodrivala klasične 
sode s področja barvanja. 

Novosti na področju ožemanja 
so prinesle firme: Turner, Aletti 
in Pretto. Slednji stroja ni raz
stavljal. Konstruktor Turnerjeve
ga ·ožemalnega stroja je uporabil 
princip Molise, le da so vibracijske 
plošče opremljene z zelo kratkimi 
zobmi, dodan pa je še ožemalni 
par valjev. Na tem stroju smo 
napravHi tudi poskuse na naših 
kožah. Učinek ožemanja je :bil do
'ber, rsla'ba lastnost pa so nastale 
gube zaradi otežkočenega ravna
nja kož. Alettijev ožemalni stroj 
je zelo masivne konstrukcije in 
je grajen iz posameznih sekcij, 
tako da se lahko uporablja ena, 
dve ali tri sekcije. 

vstopila v uk v konfekcija 
krzna v šmartnem. 

Kaj pretežno delate v kon
fekciji krzna? 

- Odkar sem se izučila te 
obrti, delam pretežno pri kro
jenju finega krzna (divjačina) 
in to predvsem za damske pla
šče in bovice. 

So po vašem mnenju delov
ne priprave, stroji in prostori 
primerni za tovrstno proiz
vodnjo? 

- Glede prostora lahko tr
dim, da za naše delo ni pri
meren, saj je premalo razsvet
ljen z dnevno svetlobo, pre
zračevanje je slabo, stroji so 
že nekaj časa isti; ker pa pri 
njih ne delam, jih ne bi oce
njevala. 

Ali se vam še zgodi, da po
trebujete strokovno pomoč in 
od koga jo dobite? · 

- Strokovna · pomoč mi je 
pri delu še veqno . po(rebna. 
Strokovno pomoč in napotke 
nam daje mojster delavnice. 

Se sodelavke tudi med se
boj posvetujete o krojenju po
sameznega izdelka? 

- Seveda si izmenjujemo 
izkušnje med seboj, saj več 
ljudi več ve. 

Ali imajo sedanji u~enci v 
konfekciji boljše pogoje za 
učenje kot vaša generacija in 
v . čem? 

- Med pogoji, ki smo jih 
imele me in sedanjimi, ni bi-

V principu zelo posrečeno na
prav·o za premazovanje usnja je 
prikazala f.irma TTH. Naprava je 
montirana na običajni grundirni 

. trak. Sestoji se iz dveh p·arov va
ljev. Na valju so nanesena sin
tetična vlakna v obliki pliša. Va
lji so opremljeni z vibratorji. 
Tako se valj vrti in vibrira ter 
razmazuje nanešeno bravo. 

Firma Selin je razstavl.i'a1a elek
tronski merilni str.oj, ki dma 
v primerjavi z Metramom nekaj 
izpopolnitev. Merjenje poteka s 
pomočjo nevidnih žarkov. Str·oj 
je opremljen s sesalno ·ploščo, 
prek katere tečejo preluknjani 
trakovi tako, da se koža dobe
sedno pr.ilepi na trakove in osta
ne lepo raztegnjena. Med mer
jenjem se stroj lahko ustavi in 
se pri tem ne spremeni rezultat 
merjenja. 

Podr-očje tiskanega usnja je po
stalo tako močno, da se je pričelo 
ukvarjati s tovrstnimi stroj1i več 
podjetij. Podjetje Steinemann je 
razstavljalo stroj, ki ne 1Jiska 
direktno z grav,iranim valjem, pač 
pa se slika prenaša na gumi valj 
in šele nato na kožo. S tem je 
zagotovljen enakomernejši tisk 
ter daljša :življenjska doba gravi
ranega valja. 

Kot novost naj še omenim, da 
se Metramovi merilni stroji upo
rabljajo tudi za merjenje poliz
delkov. V tem primeru se pove
zujejo z računalnimi stroji, s če
mer je omogočeno zelo dobro 
spremljanje in obračun proizvod
nje. 

To je le grob opis novosti s 
·podr.očja strojne opreme. 

S. šventner 

stvene razlike. Lahko rečem, 
ela tudi razmere v času moje
ga učenja niso bile slabe, ra
zen če omenim, da je sedaj na 
razpolago več vrst surovine, ki 
je takrat ni bilo. Zato si se
danji učenci naberejo lahko 
več izkušenj. 

Ker imate otroke, bi vas 
vprašal, kako imate urejeno 
varstvo zanje? 

- Zaenkrat mi jih varujejo 
moževi starši in s te strani ni
mam težav ter zato tudi ni
sem toliko razmišljala o tem 
vprašanju. 

Morda bi zaupali bralcem 
USNJARJA svoje skrite želje 
in načrte? 

- Lahko zaupam bralcem, 
da si želim skorajšnjo dogra
ditev lastne stanovanjske hi
še ki je tik pred dograditvijo, 
in' pn!dvsem zdravje v družini. 

Ali redno preberete naš list, 
ga ponudite tudi drugim, bi 
mu kaj ·-'dodali? 

- Na~e glasilo USNJAR paz
ljivo preoerein, saj me dodo
bra seznani z uspehi in dogod
ki v našem podjetju ter z 
ostalimi aktualnostmi doma in 
v svetu, Id so pomembne za 
naše podjetje. želim, da bi nas 
list še v bodoče čim bolje ob
veščal in mogoče povečal ob
seg. 

Razgovor vodil: 
Franci Kajdiž 



Gasilska tekmovanja COLORJA je osvojila le 26.me
sto). 

Glede na pogoje za pDipravo na 
tekmovanje (če primerjamo s po
goji nekatel'ih drugih ekip), smo 
z doseženimi rezultati .. več kot V okviru požarno varnostneg•a 

tedna, ki je bil ·Od 20. do 27. IX.' 
1970, so bila v republiškem · me-· 
rilu organizirana tekmovanja In
dustrijskih gasilskih druuštev. 

1 

Naši ekipi sta se kljub dolo
čenim subjektivnim vzrokom us
pešno pripravili za tekmov.anje, 
kar sta -opravičili z doseženimi 
rezultati na tekmovanjih. še zla-

1 ekmovalni enoti obeh obratov s pokalom in diplomami 
po končanem tekmovanju enot kemične industrije v Ljubljani 

Najlepši trenutek za naše tekmovalce. Vodja enote iz šmartna to
variš Stopar sprejema od predstavnika tovarne Ilirija, ki je bila 

pokrovitelj tekmovanja, pokal za osvojeno drugo mesto 

Najzahtevnejši del trodelnega napada spremlja budno oko sodnika 

sti je razveseljiva soHdna uvrsti
tev vrhntške ekipe, ki · j:e letos ' 
mične industrije sta se udeležili 
ekipi obeh obratov. Ekipa šmart
prvič sodelovala na tekmovanju. 

Republiškega tekmovanj.a ke
na je v treh tekmovalnih disci
plinah zbrala 727,2 točke in os
voj•iLa drugo mesto v skupini. 
Prva je tb'ila ekipa »COLORJA<< 
iz Medvod, ki je zbrala 757,6 toč
ke. Vrhniška ekipa je osvojila 
zelo dobro osmo mesto s 659,8 
točke izmed 14 nastopajočih ekip. 
Za njo so ostale celo tiste ekipe, 
ki so se na lanskem tekmovanju 
uvrstile zelo visoko (npr. Sava liz 
Kranja). Na republiškem tekmo
vanju Industrijskih gasilskih enot 
vseh panog, ki je bilo v Trbovljah, 
je za naše podjetje nastopila eki
pa iz šmartna. V zelo hudi kon
kurenci 42 ekip smo z 768 točkami 
·osv.oj.ili 15. mesto in obenem pr.e
jel•i zlato značko Gasilske zveze 
Slovenije, ker smo bili uvrščeni 
v skupino ekip, 'ki so zbrale več 
kot 722 točk. Na tem tekmovanju 
smo bili prvi izmed nastopajočih 
enot kemične industrije (ekipa 

zadovoljni. ' 
' .. 'Vsem tekmovalcem iskreno če
stitamo z željo, da bi tudi drugi 
člani gasilskih enot, ki so sedaj 
stali ob strani ali pa so neredno 
pr.ihajali na vaje, •kar je otežko
čalo priprave, v bodoče· 'delali z 
večjo mero .resnosti in zavzetosti. 

Vsa naša · prizadevanja in pri
prave pa niso namenjene zgolj 
za doseganje dobrih tekmovalnih 
rezultatov, pač pa predvsem za 
čim večjo ·pr.ipravljenost v ·prime
ru požara. 

Za ekipo obrata šmartno so na 
tekmovanju nastopiH: Franc Sto
par, Janez Ambrož, Franc Jerič, 
Silvo Brodar, Jože Což, Vjekoslav 
Janekovič, Milan Skalički, Marjan 
Vrbajs, Anton železnik, in Rado 
Skubic. 

Za ekipo Vrhnike: Tomo Butko, 
Franc Petkovšek, Ivan Rudolf, 
Herman Ficko, Franc Vodišek, 
Venceslav Rudolf, Jakob Fatur, 
Benjamin Budolf, Matija K!odper 
in Tegelj Edv·ard. 

ing. P. Petkovšek 

Moj konjiček: ribolov_ 
Večina ljudi ·ima za razne stvari 

posebno veselje ozir-oma jim je to 
konjiček, da svoj prosti čas pre
bijejo ob gLasbi, v športu, slikar
stvu, vrtnarstvu itd. Nekateri pa 
prosti čas zapravljajo v zakajenih 
gostinskih lokalih ob srkanju al
kohola. 

Tako imam tudi jaz svojega 
konjička - to je športni r-ibolov. 
še kot otrok sem rad brskal po 
vodi, stikal za ribami in raki, 
pa če ravno je včasih kakšna 
padla po zadnji plati, če me je 
zalotil zakupnik ribolova. 

A vseeno - •Ostal sem ljubitelj 
narave. Vsak letni čas .ima ob 
ob vodi svoje lepote in mikavno
sti. Spomladi se prebuja narava, 
vse zeleni in cvete, poleti zorijo 
p·ridelki, jeseni te prevzame pi
sana lepota barv, pozimi pa ti
šina, drevje brez Hstja in snežna 
odeja. Gole veje se kot roke dvi
gajo pr·oti nebu, povsod čutimo 
belo tišino. 

Za vsakega ribiča, ki ljubi na
ravo in sprostitev v njej, je vese
lje, da vidi v vodi množico rib, 
pa čeprav nima tisti dan ribiške 
sreče. Zadovoljen je, da vidi živ
ljenje v v·odi in tako lahko raču
na, da bo boljši prijem. 

Kot sem že rekel, timamo 
ljudje vsakovrstna razvedrHa in 
konjiček 21ame je športni rJbolov. 
Res pa je, da imajo ribe tudi 
Konec na 12. straDni 

dAVNA POHVALA 
V začetku septembra nam je podjetje »Ljubljana-transport<< 

prepeljalo -v obrat šmartno parni kotel »Standard-Kessel«. Pri 
tem napornem in delikatnem prevozu je sodelovala tudi ekipa 
delavcev iz pomožnih obratov IUV, in sicer tovariši: 

' Klobučar Viktor Trček Leopold 
Lenarčič Anton šurca Franc 
Petrič Anton Kogovšek štefan 
Plestenjak Miha 

ki jim izreka upravni odbor javno pohvalo za prizadevno in 
uspešno opravljeno delo. 

Upravni odbor podjetja 
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RAZGOVOR S TRENERJEM 
N. K. USNJAR 

VALENTINOM :DOLENCEM 
Ali ste glede na kratko pri

pravljalno obdobje in težave pri 
izbiri moštva uspeli izpeljati vse 
potrebno, da bi moštvo lahko za
sedalo dobro mesto v jesenskem 
tekmovanju? 

Ob samem prihodu na Vrhniko 
sem se zavedal, da prevzemam 
nase veliko in odgovorno nalogo. 
Zakaj? Zavedal sem se uspehov 
moštva v preteklem prvenstvu, 
kjer vsaj v začetku niso poznali 
porazov. Dejstvo je tudi, da vsa
ko moštvo po neuspehu v kvali
fikacijah izgubi potreben elan in 
tako postane psihično labilno. 

Prišel sem v popolnoma no:vo 
okolje, kjer sem od igralcev_ po
znal je dva (Poženel, Vujoševic). 
V začetku me je motilo tudi pre
nehanje treniranja nekaterih 
igralcev. Vsi ti vzroki so me pri
silili, da sem sam poiskal nekaj 
igralcev, da bi bili vsaj v začetku 
opora in okostje moštva. 

V takem vzdušju smo pričeli 4. 
avgusta s treningi, ki so bili tri
krat tedensko, na teh sem pa sko
raj vedno nanovo spoznaval sta
re igralce, ki so se vračali z do
pustov. Tako se je bližalo prven
stvo, pred katerim smo odigrali 

Moj konjiče-k: ribolov 
Na.daljeVIanje z 11. strani 
svoj prav in da »vedno ne delajo<<, 
kot prosimo ribiči, če ravno jim 
ponujaš raznolike vabe. Takrat 
pa greš prazen domov in z uteho, 
da bo drugič boljši prijem. 

Ne morem pa trditi, da je ve
dno tako. V moji ribiški dobi 
sem imel že tudi lepe primere, 
ko sem ujel tudi po tri, štiri ki
lograme rib. 

Od belic sem ujel najtežjo pod
ust 1,75 kg, platnico 1,65 kg in 
sinj pa 3,25 kg. Od salmanidov 
pa sem ujel najtežjo ščuko 4,10 kg 
potočno postrv 3.25 kg in lipana 
1,25 kg. 
Mogoče bo koga zanimalo, kak

šne ribe žive v Ljubljanici in 
njenih pritokih. Od salmanidov 
predvsem sulci, ščuke, potočne 
postrvi in lipani, od siprinidov 
pa platnice, podusti, kleni, črno
ake rdeče-perke, zelenci pisanci 
dn ostriži. 

Res imamo tako bogate vode, 
vendar moramo zato tudi skrbeti 
in vsako leto vlagati v vodo novi 
zarod in mladice poleg naravnega 
prirastka. 

In kdo bi še rekel, če imamo 
hiko raznolike ribe v vodi, da te 
ne bi vleklo v prostem času n·a 
ribarjenje? ... 

Skokovit ;industrijski razvof je 
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človeštvu r.azen nedvomnih ko
risti prinesel tudi velike skrbi. 
Onečiščeni zra1k in umazana voda 
predstavljata marsikje že resen 
problem. In prihodnost? Mislim, 
da je ,jz povedanega jasno, da 
problem čitsih voda ni !e estet
ski problem ali zahteva nerealnih 
ljubiteljev narave dn, če hočete, 
tudi nas - v vode in ribe za
ljubljenih ribičev. Stvar je veliko 
bolj resna. 

Tudi Ljubljanica, ki se je nekdaj 
čista prelivala prek ljubljanske
ga barj.a, postaja smrdljiva, ne
čista mlakuža, življenje v njej pa 
izumira. Zaman se lahko trudijo 
r-ibiči in ribiške organizacije, ki 
jim je družba dala na upr-avljanje 
vode kot družbeno lastnino, če ne 
bomo preprečevali onečiščenja 
vode. 

Naj navedem, da smo imeli v 
letošnjem letu, to je v avgustu, 
dva velika pogina rib 'in to po 
malomarnosti šoferja iz Kočevja, 
ki je spustil Fenol v malo Ljub
ljanico, in drugi pogin zaradi ena
kega vzroka v Borovnišnici. Ke
mikalija je pritekla iz podjetja 
Fenolit. Torej zaman ves- trud in 
vlaganje ribjega zaroda, če ne 
bodo vode čiste ·in ·primerne za 
fLoro in _fauno . . 

Polde Rapuš 

-

pet trening tekem - vedno z 
drugim moštvom. Temu prime
ren je bil tudi start v novo sezo
no, od katere sem tudi sam več 
pričakoval. Izredno pomembna 
bi bila prva zmaga na tujem igri
šču, ki bi pomagala prebroditi 
začetno krizo, da bi moštvo tako 
dobilo zaupanje v svoje moči. 

Kje so vzroki za poraz z LTH 
in Piranom, Inedtem ko smo ne
uspeh s Koprom delno pričako
vali? 

Nikoli nisem bil pristaš nava
de, da se krivda za neuspeh zvali 
samo na enega ali dva igralca. 
Za neuspeh iščem vedno krivca 
v vseh igralcih - tudi sam ni
sem izvzet.Na obeh tekmah(LTH 
in Piran) smo kljub vodstvu na
sprotnika z 2 : O uspeli rezultat 
izenačiti, vendar smo obe tekmi 
v zadnjih petih minutah izgubili. 
Pri taki spremmebi rezultata je 
potrebno doseči samo še vodstvo 
in nasprotnik je matiran. Name
sto tega smo pa na obeh tekmah 
prejeli nevsakdanje gole. Tudi 
sreča nam je v tem času obrnila 
hrbet. Na tekmi proti Kopru bi 
zaradi grobih napak naše obram
be nasprotnik lahko vodil že v 
prvem polčasu - to se ni zgodilo 
in pričakovali smo, da bo obram
ba zaigrala v drugem polčasu bo
lje. Toda napake so se ponavlja
le in sreča je, da nismo izgubili 
z večjim rezultatom, saj nismo 
streljali niti enkrat na vrata Ko
pra. 

Kakšna naj bi bila bera osvo
jenih točk v jesenskem delu pr
venstva? 

Redkokdaj sem uspel kot na
povedovalec rezultatov, ker se mi 
zdi, da je napovedovanje v špor
tu, posebno pa v nogometu, sila 
nehvaležno delo. Kljub temu mi
slim, da smo realno gledano bolj
ši od svojih preostalih nasprot
nikov, in računam skupno na 14 
točk in to bi zadostovalo za 2. 
do 4. mesto. 

S katerim delom moštva ima
te največ težav? 

Obramba mi dela največ težav, 
ker imam na razpolago premalo 
obrambnih igralcev, kljub temu, 
da je obramba v lanskoletnem se
stavu. Upam, da je to le prehod
nega značaja in posledica netre
niranosti nekaterih igralcev. 

Bo intenzivnost treningov v 
zimski sezoni kaj popustila in ali 
bo morda izdellan specifičen plan 
treningov glede na spomladanski 
del tekmovanja? 

Gotovo je, da bo intenzivnost 
popustila. Računam namreč, da 
so igralci željni počitka, toda vsak 
po svoje bo ostal aktiven v šport
nem smislu. Na razpolago bo dvo
rana in smučišča, kar lahko ide
alno služi za tako imenovani 
»aktivni odmor<<. 

Plan dela bo izdelan po konča
nem jesenskem delu, katerega bo 
pregledal tudi UO Usnjarja. 
Osebno sem prepričan, da nam 
solidne priprave v zimski dobi 
prinesejo želen uspeh v spomla
danskem delu tekmovanja. 

Kaj pogrešate pri svojem delu? 
Osebno sem s pogoji zadovo

ljen, čeprav sedaj v jesenski in 
zimski sezoni pogrešam tople 
garderobe s 1tuši in istočasno 

možnost shranjevanja osebne 
opreme v garderobi. 

NK Nova Gorica je dala pred· 
log za združitev slovenske in con
skih lig ter delitev na dva dela. 
Je to po vašem mnenju dobro? 
Gre v bistvu za manjšo izgubo 
časa zaradi potovanja in manjšo 
porabo itak skromnih sredstev? 

Smatram, da je predlog vreden 
premisleka, osebno pa mislim, da 
gre taka delitev na račun kvali
tete nogometne igre v Sloveniji. 

Res pa je, da je razdalja npr. Izo
la- Lendava precejšnja in naj bi 
bilo to tudi vodilo pri odločitvi. 

Kaj pa vaše želje v sezoni 1970/ 
1971 in priporočila? 

Kljub delnemu neuspehu v je
senskem delu smatram, da še ni 
vse izgubljeno in ravno v spo
mladi, ko imamo razpored tekem 
bolj ugoden, vidim možnost za 
uresničitev cilja, ki smo si ga za
dali. Seveda pa je vse odvisno od 
povezanosti igralcev in vodstva. 

Razgovor uredil: 
Franci Kajdiž 

Košarkarji 
izpadli 

Tekmovanje v II. zvezni 
l1igi je za letos končano. 
žal nam kljub celotnim na-

- porom ni uspelo .ostati v 
ligi, zato bomo prihodnje 
leto tekmovali v nižjem tek
movanju, I. republiški ligi. 

Iskati vzroke neuspeha je 
težko, saj nikomur ne mo
remo očitati neprizadevnosti 
ali nepravilnega odnosa do 
tekmovanja. Nedvomno pa 
drži, da smo imeli izredno 
smolo s poškodbami igral
cev, tako da smo izgubljali 
tekme, ki j.ih ne bi smeli. 
Vendar pa ne smemo obu
pati. Moštvo mora ostati 
skupaj in se potruditi, da 
prihodna sezono osv-oj-imo 
prvo mesto v republiški Hgi 
ter se vrnemo v zvezno 
tekmovanje. Letos pridob
ljene ,izkušnje nam bodo 
gotovo v veliko korist. 

s. K. 


