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GLASILO DELOVNE SKUPNOSTI INDUSTRIJE USNJA VRHNIKA 

INVESTICI"E 
ljudem, ki so odločali o teh na
ložbah, prikradla kdaj kakšna 
napaka in so odobrili investicijo, 
ki danes kot spomenik opozarja 
na nepreračunljivo metodo nala
ganja našega kapitala. Mislim, da 
pretirano investiran;e v relativno 
kratki dobi nacionalnega gospo
darstva ne more spraviti na kole
na tako, da bi nezadržano drselo 
po inflacijskem plazu že tretje 
desetletje. Zato menim, da za tre
nutni položaj niso krive samo 
nepokrite investicije, na katere 
sedaj kažemo s prstom, pač pa 
so k temu pripomogle tudi tiste 
zgrešene naložbe, ki ne dajejo 
upravičeno pričakovanih rezulta
tov. Povsem logično in enostavno 
je namreč dejstvo, da denar, ki 
ga investiramo v neki objekt, ne 
vrača nazaj novega dohodka. To 
je ravno tako, kot če bi denar 
uničili ali zavrgli. če gredo po 
taki poti velike vrednosti, prav 
gotovo ni gospodarstva na sve
tu, ki bi takšno breme ~reneslo 
brez posebnih bolečin. No in ker 
so naše bolečine kar občutne in 
jih že dolgo opažamo, bi si člo
vek razlagal, da te naložbe niso 
bile tako majhne. 

Razgovor z Milanorn PalatinusoiTI 
Tov. Palatinus! V zadnjih 

mesecih je pretirana inve
sticijska poraba stalno 
omenjana kot eden glavnih 
vzrokov gospodarske ne
stabilnosti. Predvsem leti
jo ostre kritike na nepo
krite investicije. Ali lahko 
za bralce Usnjarja na krat
ko razložite, kakšni so naši 
predpisi o investiranju, da 
lahko pride do nepokritih 
naložb? 

- Nepokrite investicije in pre
tirana investicijska poraba je da
nes hvaležna tema, ki polni stolp
ce v časopisih in tudi v drugih 
sredstvih javnega obveščanja, 
ker je o teh problemih veliko
krat govora; zato ne vem, če bom 
povedal kaj novega. Potrudil se 
bom razložiti tisto plat tega pro
blema, o kateri morda ni bilo 
toliko povedanega, je pa zanimi
va predvsem za ljudi, ki živimo 
v gospodarskih organizacijah. 

Samo vprašanje bi malo popra
vil in se ne bi vprašal, če je v 
zadnjih mesecih pretirana inve-

sticijska poraba glavni razlog go
spodarske nestabilnosti, pač pa, 
če so investicijske naložbe v pre
teklih petindvajsetih letih dale 
tiste rezultate, ki smo jih priča
kovali in če pri vsaki naložbi res 
temeljito pretehtamo ekonomske 
učinke. 

Vsekakor sem naklonjen dolo
čenemu širjenju v investicijski 
porabi, vendar v okviru razpolož
ljivih sredstev, pa tudi na račun 
zmerne inflacije so naložbe ute
meljene. Ekonomska veda doka
zuje, da vsako odtegovanje na
rodnega dohodka za kapitalno 
gradnjo oziroma za razširjeno re
produkcijo rodi toliko novih mož
nosti, da je nadaljnji razvoj te 
družbe v investicijski in osebni 
porabi dosti hitrejši in kaj kma
lu prehiti tiste, ki si od doseže
nega dohodka stalno odmerjajo 
večji delež za osebno porabo in 
manj namenijo za industrijski 
razvoj. Naša država je v povoj
nih letih dobila kaj revno zapu
ščino, saj je bila večina industrij
skih objektov poškodovanih in je 

gospodarstvo začelo svojo pot 
razvoja prav od začetka in sicer 
po taki poti, da smo si od narod
nega dohodka odtegovali kar 
precejšen del za gradnjo težke 
in predelovalne industrije ter za 
objekte splošnega družbenega 
pomena. Seveda smo precejšen 
del teh naložb pokrivali iz dodat
ne izdaje denarja oziroma iz in
flacije. Prvih petnajst let je bila 
vsa investicijska politika vodena 
centralno na ravni zveznih orga
nov in zvezne banke. Saj se še 
spominjamo časov, ko podjetju 
za lastno razpolaganje praktično 
ni ostalo nič sredstev in je bil ves 
ustvarjen presežek zbran v zvez
ni blagajni, iz katere se je po 
presoji poklicanih in odgovornih 
ljudi v zvezni administraciji raz
deljeval. že tu si lahko zastavi
mo vprašanje - ali so sredstva, 
ki smo jih pred dvajsetimi leti 
ustvarili, bila res vedno preudar
no naložena po neki ekonomski 
logiki in bi po tolikih letih že 
zdavnaj morali pobrati sadove 
teh naložb. Gotovo se je tudi tem 
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Del novo preurejene proizvodne dvorane v Rožniku 

Seveda se vsi strinjamo, da je 
na tem področju enkrat treba na
praviti red, zato pozdravljamo 
zadnje ustavne spremembe, ki 
predvidevajo popolno decentrali
zacijo zvezne blagajne, ki je tudi 
danes še vedno glavni investitor 
v državi. Prepričan sem, da so te
meljni nosilci našega družbenega 
in samoupravnega sistema že 
zdavnaj dokazali, da so vredni 
zaupanja, s katerim se jim po se
danjih ustavnih amandmajih pre
pušča v odločanje o naložbah za 
razširjeno reprodukcijo. Mislim 
pa, da smo porabili preveč časa, 
da smo prišli do tega spoznanja. 

Mnenja sem, da ne bi smeli kri
tizirati visoko investicijsko pora
bo, pač pa bi morali veliko bolj 
resno in objektivno presojati, ali 
se bodo naložbe izplačale in kdaj, 
kajti če se bodo res izplačale v 
nekih normalnih rokih, potem se 
nam vendar enkrat obetajo bolj
ši časi. 

Kar pa zadeva naše predpise o 
investiranju in nepokritih investi
cijah, bi dejal, da imamo že ne
kaj let zakon o investicijski grad
nji, ki kar konkretno določa, pod 
kakšnimi pogoji in kdaj se go
spodarska organizacija oziroma 
investitor lahko odloči za začetek 
investicijskih del. Zelo jasno je 
napisano, da mora imeti investi
tor zagotovljena sredstva pred 

Nadaljevanje na 3. strani 



KONSTITUIRAIIJE 
SAMOUPRAVIIIH 

ORGANOV IUV 
. ~elavski svet podjetja je na seji v mesecu maju 
1zvolll naslednje kolektivne izvršilne organe podjetja in 
z začasnim sklepom določil njihove pristojnosti. 

Poslovni odbor 
Anton Debevec - glavni direk

tor 
Rudi Kočevar - komercialni di

rektor 
Milan Palatinus - finančni di

rektor 
inž. Branko Stergar - direktor 

obrata Vrhnika 
inž. Jože Mali- pomočnik vodje 

usnjarne šmartno 
Vlado Gotvajn - vodja splošne

ga sektorja 
inž. Peter Kobal - vodja pomož

ne dejavnosti obrata Vrhnika 
inž. Franc Mihelič - tehnični di

rektor 
Boris Pirnat - pomočnik komer

cialnega direktorja 
V delovno področje poslovnega 

odbora sodi opravljanje izvršil
nih zadev v zvezi s poslovanjem 
podjetja. 

Poslovni odbor ima naslednje 
pravice in dolžnosti: 

- pripravlja predloge progra
mov in načrtov za delo in razvoj 
podjetja, 

- obravnava predlog za letni 
delovni načrt podjetja in ga 
predlaga delavskemu svetu pod
jetja v potrditev, 

- sprejema operativne načrte 
proizvodnje in prometa ter nad
zoruje njihovo izpolnjevanje, 

- opravlja sološne akte in 
sklepe DS podjetja v zvezi z iz
polnjevanjem programov in na
črtov in drugimi vprašanji, ki se 
nanašajo na poslovanje podjetja, 

- predlaga DS podjetja skle
panje sporazumov o skupnih vla
ganjih, 

- predlaga DS podjetja pred
loge splošnih aktov, 

- daje pripombe k predlocrom 
SJ.?lošnih aktov, ki jih ni prfPra
vil sam, 

- odloča o najemanju kredita, 
- določa politiko cen, oziroma 

posamezne cene za prodajo bla-
ga in storitev, · 

- določa splošne poslovne po
goje podjetja, 

- odloča o prometu osnoYnih 
sredstev podjetja v okviru raz
delitve sredstev, ki jo za posa
mezn~ OZD_ opravi DS podjetja, 
. -:- ImenuJe predstavnike pod
Jetja v organe in organizacije iz
ven podjetja, v kolikor ta pri
stojnost ni dana drugim orga
nom, 

- daje DS podjetja poročila o 
~v~jem delu in o poslovanju pod
JetJa, 

- odloča o službenih potova
njih glavnega direktorja v tu
jino, 

sprejema organizacij s ke 
predpise za delo posameznih 
služb in za izboljšanje or<>aniza-
cije dela, "' 

- opravlja druge zadeve, za 
katere ga pooblasti DS podjetja 
ali pa so določene s splošnim 
aktom podjetja. 

Odbor za meds,ebojne odnose 

Anton Debevec -- glavni direk-
tor ~ 

Stane Kukec ml. - referent za 
prodajo I. 

Vlado Gotvajn - vodja splošne
ga sektorja 

inž. Aloj~ Kršmartc - vodja pri
prave m razvoja 

Tomo Butko - sorter gotovega 
usnja 

Novi predsednik DS dipl. inž. Branko Stergar 
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S skupne seje novega ili starega DS podjetja 

Milan Palatinus - finančni di
rektor 

Jože šebjan - referent za pro
dajo I. 

Janez Pečar - izmenovodja v 
ščetinami 

Anton Savšek - sorter in lanser 
Jože Goričan - vodja usnjarne 
Franc Krašovec - izmenovodja 

v barvarni 
V delovno področje odbora za 

medsebojna razmerja sodi oprav
ljanje izvršilnih zadev v zvezi z 
medsebojnimi razmerji. ugotav
ljanje kršitev delovnih dolžnosti 
h~ izrekanje ukrepov za delavc;:e, 
ki so razporejeni na tehniška fi1 
višje razvrščena delovna mesta 
(za katera se po pravilniku o si
stemizaciji zahteva srednja, viš
ja ali visoka izobrazba), odloča
nje o razpisnem postopku in ure
nehanju dela delavca, razporeje
nega na navedena delovna mesta 
(tehniška in višje ravrščeP'l) , oC!
ločanje o ' izobraževanju in šti
pendiranju, odločanje o uporabi 
sredstev sklada skupne porabe, 
razen za sredstva, ki so izdvoie
na za_ st~movanjsko gradnjo, pri
pravljanJe predlogov za iznopo1-
nitev sistema nagrajevanja · in 
predlogov splošnih aktov. ki se 
nanašajo na medsebojna razmer
ia, opravljanie nadzora nad 7.a
konitostjo dela organov upravlin.
nja OZD s področja medsebojnih 
razmerij, odločanje o mf'sečnih 
akontacijah OD (začasno do uve
ljavitve novega sistema nagraje-
vanja). ~ · 

Odbor za splošni ljudski odpor 
Anton Debevec - glavni direk

tor 
inž. Peter Petkovšek - vodja var

nostne službe 
Branko Pintar - referent za na

bavo I. 
predsednik delavskega sveta 
predsednik poslovnega odbora. 

Odbor za splošni ljudski odpor 
vodi vse akcije in razpolaga s 
sredstvi, ki jih DS podjetja izloči 
za potrebe narodne obrambe. 
Imenuje štabe in posamezne od
govorne osebe, ki so dolžne 
opravljati zadeve s tega področ
ja. Sprejema obrambne načrte in 
nadzoruje njihovo izvajanje. 

Statutarna komisija 
Ivanka .Krašovec - tajnica 
Vlado Gotvajn - vodja splošne

ga sektorja 

Stane šventner - vodja prede
lave svinjine 

Rudi Vidic - skupinovodja v 
krznarni 

inž. Ilija Stanko - oddelkovodja 
lužilnice 

Tokrat vam 
predstavljamo 

Predsednik delavskega 
sveta podjetja je tovariš 
inž. Branko Stergar. 

Je član kolektiva že od 
let 1957 in je diplomiran in
ženir kemije. 

V teh letih je bil zapo
slen na različnih delovnih 
mestih: kemik v tehnolo
škem laboratoriju, vodja 
analitskega laboratorija, 
višji tehnolog, vodja teh
mene priprave proizvod
nje, vodja razvojne službe, 
Sedaj pa je imenovan za di
rektorja obrata Vrhnika. 

Prav tako je bil že več
krat izvoljen v samouprav
ne organe podjetja. V man
datni dobi 1956/67 pa je bil 
predsednik delavskega sve
ta podjetja. 

Predsednik odbora za 
medsebojne odnose je to
variš Stane Kukec. 
član našega kolektiva je 

od leta 1967 naprej. Končal 
je I. stopnjo ekonomske 
fakultete. Najprej ie bil pri 
nas pripravnik, po odsluže
ni pripravniški dobi pa raz
porejen na delovno mesto 
referenta za prodajo. 

Tudi tov. Kukec je že bil 
član samoupravnih orga
nov, in sicer prejšnjega de
lavskega sveta podjetja ter 
član komisije za izobraže
vanje. 



INVESTICI-JE 
Nadaljevanje s l. strani 
začetkom gradnje, bodisi iz last
nih virov ali pa iz kredita. Celo 
na poseben račun uri banki smo 
jih dolžni izločiti in iz tega ra
čuna črpati za finaciranje začete 
investicije. Tudi za nabavo opre
me po naročilu velja tak sistem 
zagotavljanja sredstev. Ko je na
še podjetje na primer namerava
lo zgraditi nek nov objekt, reci
mo prizidek h kotlovnici za vred
nost okrog 20 milijonov starih 
dinarjev, smo morali to našo na
mero prijaviti, predložiti predra
čun pogodb in gradbeno dovolje
nje ter predračunsko vsoto izlo
čiti na poseben račun pri banki. 
Samo za investicijsko opremo, ki 
je serijski proizvod prodajalca, ni 
treba sredstev izločati na pose
ben račun, pač pa takšno opremo 
lahko nabavimo na odprt račun 
in se z dobaviteljem dogovorimo 
za primeren rok plačila. Za uvoz
no opremo velja podoben način. 
če nam dobavitelj proda opremo 
na kredit, moramo prositi za do
voljenje in šele nato lahko posel 
zaključimo in prijavimo. Ob uvo
zu pa moramo, kljub kreditu tu
jega partnerja, okrog 20 Ofo proti
vrednosti v dinarjih položiti na 
poseben račun. če pa opremo ku
pujemo proti takojšnjmu plači· 
lu, moramo dinarsko protivred
nost po obračunskem tečaju za
gotoviti vsaj en mesec pred uvo
zom. 

Prav zato, ker imamo tako jas
no in razumljivo napisane zako
ne, se mi zdi nerazumljivo, kako 
lahko sploh pride do tolikšnih 
zneskov nepokritih investicij. 
Brez dvoma gre tu za kršenje ob
stoječih prednisov in verjetno ne
kateri močni in ugledni investi
torji teh predpisov niti ne upo
števajo. Mislim, da je v tem po-

gledu potrebna predvsem disci
plina in osebna odgovornost, pa 
bi bil že zdavnaj napravljen red. 
Dogodi se res, da je kdaj pa kdaj 
ta ali oni poklican na odgovor
nost zaradi kršenja predpisov, 
vendar kaže, da le majhne ribe iz 
gospodarskih organizacij. O ve
likih investitorjih, ki gradijo v 
imenu države, pa še nisem slišal, 
da bi bil kdo imenovan kot krši
telj predpisov, pa čeprav je zna
no, da je prav federacija največji 
dolžnik za nepokrite investicije. 

Jaz sem za dosledno spošto
vanje prdpisov, želel pa bi si lo
gične in pravične predpise. 

V IUV v zadnjem obdob
ju precej investiramo. Iz 
kakšnih virov smo si zago
tovili sredstva in ali tudi 
sami kaj prispevamo k ne
pokritim investicijam? 

- Da, v zadnjem času res kar 
precej investiramo. Napol zares 
in napol v šali bi dejal, da sku
šamo nadoknaditi tisto, kar smo 
v preteklih dveh desetletjih za
mudili. Ali si danes, ko so naj
večja dela in stroški že za nami, 
še lahko predstavljamo, da smo 
še do nedavnega vodili naš po
stopek namaka in luženja tako, 
kot so ga vodili naši prapradedje 
in kakršnega poznajo samo še v 
nerazvitih državah. Ročno pre
vlačenje kož iz jame v jamo je 
bilo res črnsko delo. Za investi
cijo v sode se niti nismo toliko 
ogrevali zaradi ekonomskih raz
logov, kot prav zaradi odprave 
teh pogojev dela. Seveda pa smo 
z vključitvijo sodov pridobili kar 
precej uporabnega prostora, ki 
ga sedaj koristimo za večje zmog
ljivosti namaka. To je pa tudi 
dovolj tehten razlog, saj pri jam
skem sistemu prav gotovo ne bi 
mogli namakati toliko kot sedaj. 

Kako smo poslovali v maju 1971 
PROIZVODNJA PO OBRATIH 

Usnjarna Vrhnika 
ščetinama Vrhnika 
Usnjarna šmartno 
Krznarna šmartno 

188.580 m' 
7.031 kg 

62.140 m' 
21.890 m' 

PORABA USNJA IN KRZNA V KONFEKCIJAH 
Konfekcija krzna šmartno 
Konfekcija usnja šmartno 
Konfekcija usnja Vrhnika 

REALIZACIJA 

820m' 
3.602 m' 
2.673 m 

Usnjarna Vrhnika in ščetinama 15.284.307,10 N din 
Usnjarna šmartno, krznarna in konf. 6.125.150,15 N din 
Rožnik, Ljubljana 20.569,25 N din 

21.430.026,50 N din 
Izvoz v $ 560.618 

POPREčNI OD 
V maju je znašal poprečni OD na enega zaposlenega za 

184 ur 1.523,52 N din. 

BOLNišKI IZOSTANKI 
Na enega zaposlenega smo imeli v podjetju v maju zaradi 

bolniških izostankov (vključno tudi porodniški dopust) izgub
ljenih 1.19 delovnih dni. 

šTEVILO ZAPOSLENIH 
Na dan 31. maja 1971 je štel naš koektiv 1315 članov (brez 

vajencev). V vrhniških obratih dela 801, v šmartnem 444 in v 
Rožniku v Ljubljani 70 ljudi. 

Rekonstrukcijska dela na delu kotlovnice, v kateri bo nov parni kotel 

Notranja podoba naših dveh us
njarn se je v zadnjih dveh letih 
res bistveno spremenila. 

Mi, ki vsak dan gledamo vse te 
spremembe, jih niti ne opazimo 
tako kot človek, ki pride morda 
le vsako leto v tovarno. V letih 
1969, 1970 in 1971 smo investirali 
poprečno po eno milijardo sta
rih dinarjev na leto. To je precej 
denarja, pa kljub temu mislim, 
da je prav da smo še ravno pravi 
čas pričeli, saj cene kar nepre
stano rastejo in bi danes za vse 
to prav gotovo odšteli še precej 
večje denarce. 

Naše investicije smo pokrivali 
v glavnem iz lastnih virov. Nekaj 
sta nam res pomagala republiški 
sklad skupnih rezerv in Ljubljan
ska banka pri sanaciji usnjarne 
v šmartnem. Nekaj nanrav pa 
smo kupili pri domačih in tujih 
dobaviteljih na kredit, ki ga bo 
treba v nekaj letih vrniti. Za in
vesticijska dela ali za kupljeno 
opremo nismo nikomur nič dolž
ni (seveda razen bančnih in že 
omenjenih posojil) zato menim, 
da v našem podjetju nimamo 
razloga govoriti o nepokritih in
vesticijah. 

Ali lahko na kratko raz
lažite, kako je z rentabil
nostjo naložb v našem pod
jetju? Morda tudi kaj o pri
merjavi z ostalim gospo
darstvom? 

Najprej poglejmo, kaj šte
jemo kot rentabilnost vloženih 
sredstev? Rentabilnost izražamo 
s stopnjo novega dohodka v od
nosu na vrednost vloženih sred
stev ali pa tako, da izračunamo, 
v koliko letih bodo investicije 
povrnjene iz dohodka in amorti
zacije. Po naših računih bodo 
sredstva povrnjena v približno 
šestih letih. To pa je razmeroma 
zelo kratka doba, saj nekatera 
podjetja iz naše panoge izkazuje
jo dosti slabše pogoje. Tudi 20 
let traja doba reproduktivne spo
sobnosti naloženega kapitala. Ne
kateri pa imajo celo izgubo, kjer 
o rentabilnosti sploh ni več go
vora. Seveda pa je rentabilnost 
naših naložb odvisna predvsem 
od tržnih razmer. če bo dovolj 
surovine na razpolago in če bo 
na trgu dovolj povpraševanja po 
naših izdelkih, bomo inštalirane 
naprave seveda polno izrabili ta-

ko kot sedaj in bomo takšno ren
tabilnost obdržali. če pa se bo 
položaj bistveno spremenil in če 
ne bo tolikšnih možnosti nabave 
in prodaje, bomo seveda pokva
rili tudi rentabilnost naših na
ložb. Vse to pa je odvisno od nas 
samih. če bomo obdržali obsto
ječo kvaliteto naših izdelkov in 
odpravili še tiste napake, ki se 
nam danes pojavljajo, potem bo
mo tudi obdržali tržišče. 

še eno vprašanje! Letoš
nje leto je glede napredka 
IUV prav gotovo zelo di
namično. če si lahko obe
tama podoben razvoj v 
prihodnjih letih - kolikš
ne investicije bi potrebova
li in kje zagotoviti denar? 

Letos bodo dokončane vse 
začete investicije po našem seda
njem programu rekonstrukcije in 
računamo, da bomo v usnjarni 
na Vrhniki lahko namakali okrog 
30 ton odmaščenih svinjskih kož, 
v šmartnem pa blizu 20 ton go
vejih kož na dan. Mislim, da je 
to že največja možnost, ki jo lah
ko dosežemo na obstoječih grad
benih površinah. To naj bi bil 
tudi zaključek naših večjih inve
sticijskih posegov. Uredili smo 
tudi oba energetska obrata, tako 
da bomo preskrbljeni z ustrezno 
količino toplotne in električne 
energije. Za drugo leto mislim, da 
nam ostane le še ureditev bar
varne v usnjarni na Vrhniki in 
seveda tekoča zamenjava izrab
ljenih strojev (morda kak strn
galni in cepilni stroj). Posebno 
pozornost bomo morali posvetiti 
tudi izboljšanju delovnih pogo
jev v vseh naših obratih, saj smo 
pod težo drugih investicijskih 
naložb te stvari doslej malo za
nemarjali. 

če nam bodo naložbe iz pre
teklih dveh let in letošnjega leta 
dajale tisto, kar mi pričakujemo, 
potem bomo z lahkoto pokrili še 
te potrebe, vrnili kredite in tudi 
za osebne dohodke namenili pre
cej večji del dohodka. Mislim, da 
bomo prav gotovo lahko zagoto
vili najnižji osebni dohodek v vi
šini 1000 N din na mesec, kot to 
priporoča Republiški odbor sin
dikata, in povišali tudi ostale 
osebne dohodke v skupini nekva
lificiranih, polkvalificiranih in 
kvalificiranih delavcev. 
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Povečan obseg proizvodnje je zahteval nakup novih strojev za 
brušenje 

SODELOVANJE 
V vse večjem boju za obstanek v okviru celotne jugoslo

vanske usnjarske industrije je sodelovanje med usnjarnama 
v okviru našega podjetja lahko primer, kako lahko povezano 
delata tudi usnjarni, ki imata sicer zelo različna programa (ena 
svinjsko, druga goveje usnje). Da je kljub oddaljenosti obratov 
prišlo do povezave delovnih programov, prav gotovo ni slučaj 
temveč ekonomska nuja. 

čim hitreje slediti zahtevam tr
ga in ne zaostajati za telmološki
mi in strojno tehnološkimi do
sežki je prav gotovo geslo, ki se 
mu pravi zaslužiti in to je bil 
pravi povod za tak program. 

Začetek sodelovanja je bila 
ustanovitev lakirnega obrata, 
kasneje pa se je to razširilo še 
na predelavo cepljencev. 

Do kakšnega obsega poslov je 
prišlo, je videti iz naslednjega 
diagrama: 

% 
ID 

60 

izdelek predan in dokončan na 
Vrhniki po mesecih v letu 1970, 
s črtkano črto pa v letu 1971. 
Diagram vsekakor kaže normal
ni, sicer visok porast, v začetku 
leta 1970, v letu 1971 pa se že 
kaže vrhunec oziroma utrditev 
programa. 

V naslednjih nekaj mesecih bo 
odstotek sicer nekaj padal, mož
no pa je, da se bo začel del pol
izdelka tudi iz proizvodnje us
njarne Vrhnika prelivati v šmart-
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v katerem je s polno črto prie 
kazan Ofo proizvodnje v m 2 iz us
njarne šmatrno, ki je bil kot pol-
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v mesecih 
no, odvisno pač od trenutnega 
položaja in zasedenosti naprav. 
Povezanost proizvodnje obeh us-

njarn je torej očitna, saj se je 
na primer v mesecu novembru 
leta 1970 kar 61 °/o polizdelka iz 
usnjarne šmartno dodelalo na 
Vrhniki (ali 37.643 m 2

). 

Tako povezana proizvodna pro
grama obeh usnjarn terjata prav 
gotovo tudi urejenost odnosov 
tako glede obračuna kot tudi v 
organizacijskem smislu (načrto
vanje, kontrola kvalitete, sprem
ljava dinamike). 

Morda je bilo najhitreje in naj
bolj objektivno rešeno vpraša
nje obračuna oziroma dobička, 
medtem ko so in še nastopajo 
velike težave v organizaciji po
slovanja. Velika oddaljenost med 
obratoma zadeve prav gotovo ne 
poenostavlja. 

Za nami sta dva najtežja mese
ca, v katerih smo glede organiza
cije poslovanja še posebej v do
ločanju rokov ali dinamiki pred
vsem pri lak-izdelkih zaslužili 
oceno nezadostno. Prepričan 
sem, da bo ob izidu tega članka 
to že zgodovina, katere se bomo 
zelo neradi spominjali. Delo ope
rativcev je postalo že neznosno, 
zanemarjamo namreč vse tehno
loške zakonitosti, samo da se pri
bližamo rokom. Morda je vzrok 
v tem, da smo celotno službo pri
prave proizvodnje pustili ob stra
ni, tako da se danes praktično 
sploh ne čuti prizadeto, ker jo 
stvari v tem pogledu pač ne za
devajo, ali pa leži vzrok v ne-

izdelanih pravilih igre (reče se 
jim tudi - organizacijski pred
pisi ali poslovniki). 
čimprej moramo preiti nam

reč na tako opevano osebno od
govornost. 

Izpiliti nekaj navedenih po· 
manjkljivosti pri nas ne pred· 
stavlja nepremostljive ovire, ta· 
ko da program ne bi smel biti 
ogrožen, ker mu moramo biti do· 
rasli. 

Morda še besedo, dve o rezul· 
tatih tako postavljenega progra
ma. Jasno je, da tisti, ki ne po· 
znajo kalkulacij, mislijo, da eden 
živi na račun drugega (velja za 
obe strani, ker so taki očitki že 
padali in še bodo). Vendar si 
upam trditi, da so v tem smislu 
stvari precej razčiščene, da se 
prodaja in kupuje, da je s l. ju
nijem 1971 na zahtevo šmartna 
uvedena tudi kontrola na preho· 
du iz obrata v obrat v obliki 
osebnega prevzema, ki naj bi pri
peljala do nadaljnjega izboljša· 
nja kvalitet kot tudi do razmejit
ve krivde v pogledu odstopanja 
od načrtovanega. 

V celoti vzeto menim, da lah· 
ko sodelovanje med usnjarnama 
ocenimo kot uspešno in v inte
resu celotnega podjetja je, da se 
v tem smislu začeto še nadaljuje. 

Vsekakor bi bilo zanimivo sli
šati tudi oceno partnerja. 

Torej - besedo ima Vrhnika. 
inž. Jože Mali 

IZ SPLOŠNE SLUŽBE 
Od 14. maja do 14. junija 1971 je komisija za delovna raz

merja na Vrhniki sprejela na delo 27 delavcev. 
To so: Silva Artač, Milan BaretiC, Silva Bevka Jakob Biz

jak, Zorka čupic, Marija Dolinar, Silvester Hoz'jan, Stojan 
Jazbec, Marija Kaisersberger, Frančiška Krušnik, Jakob Leben, 
Stanko Lukic, Valentina Marolt, Marijana Mlinar, Jože Merlak 
~arko Milojevic, Simo Milojevic, Marija Nagode, Irena Oblak: 
Ljubo Popovic, Ljudmila Rode, Valentina Rodič, Zvonimir Sta
re, Andja Stojnic, Zvonimir šepl, Bogdan Turk in Ivanka 
Vrhovec. 

V obratu šmartno je komisija v mesecu maju sprejela na 
delo 10 delavcev in to: inž. Bogomira Blaznika, Antona Cento, 
Darka Cerovška, Milko Gorše, Marijo Grošelj, Ivana Kralja, 
Antona Fraka, Franca Pirkoviča, Zlato Plankar in Marijo 
šebjan. 

DELATI SO PRENEHALI 
- na Vrhnki: Zlatko Janež, Džehva Tagic in Tončka Zalovic, 
- v šmartnem: Jože Koci in Ivan Strmljan. 

NA SLUžENJE VOJAšKEGA ROKA SO ODšLI 
- na Vrhniki: Vinko Demšar, Martin Gutnik, Janez Jereb 

Janko Nedižavec in Branko Sterle, ' 
- v šmartnem: Jože Ambrož in Jože Rozina. 

članom kolektiva, ki so odšli na odsluženje vojaškega roka, 
pa želimo v JLA čim boljše počutje. 

UPOKOJITVE 
S 16. marcem 1971 je bil sta

rostno upokojen kurjač Jakob 
Gladek, rojen dne 16. julija 

1910, zaposlen v podjetju od 2. 
januarja 1947, 

s 26. majem 1971 je prene
halo delovno razmerje zaradi 
upokojitve vodji pomožne de
javnosti Viktorju Klobučarju, 
rojenemu dne 16. aprila 1921, 
zaposlenemu v podjetju od 
15. februarja 1951, 

z 18. majem 1971 pa je bila 
invalidsko upokojena delavka 
Jožefa Malovrh, rojena dne 
15. aprila 1912, zaposlena v po
djetju od 4. septembra 1952. 

Vsem trem upokojenim čla
nom kolektiva se za njihov 
dolgoletni trud, ki so ga vlo
žili v svoje delo, iskreno za
hvtaljujemo in jim želimo še 
vrsto let trdnega zdravja in 
dobrega počutja. 

Babič 



KVALITETi\ USNJA 
ga udeležijo strokovnjaki z vse
ga sveta. Glavne teme tega semi
narja tudi publicirajo v strokov
ni reviji >>Technicuir<<, katero do
bivamo tudi v naši tovarni. Mo
ram reči, da so me sprejeli zelo 
prijazno, tako generalni direktor 
kot tudi drugi profesorji, in sem 
še zdaj z njimi v stikih. 

Raztegovanje kož na »Kristini« 

(Nadaljevanje) 
že v dveh številkah Usnjarja 

smo se seznanili z delovanjem 
aparatur za fizikalno preiskavo 
kvalitete gotovega usnja zaradi 
izpopolnitve tehnologije in vide
za. Opisal sem že tudi delovanje 
največjega inštituta v Lyonu v 
Franciji in v Gottwaldovu v 
čSSR. 

Lyonski inštitut je največja to
vrstna ustanova v Evropi. Svoj 
sedež oziroma generalno direkci
jo ima v Parizu, tam pa je tudi 
njegova statistična in finančna 
ustanova. 

Vsi laboratoriji, predavalnice 
in internati so v Lyonu. Po svo
jem delovanju se inštitut deli na 
S enot, ki vsaka deluje samostoj
no, čeprav na skupnih sestankih 
predebatirajo njihovo delo. Te 
enote bi bile: 

l. Proizvajalna enota, ki v svo
jem sestavu vsebuje laboratorij 
za preiskavo in zatiranje parazi
tov na živalih in svojo »farmo«, 
kjer študirajo na živalih razne 
bolezni in vzrejo živine. Ta enota 
je v inštitutu ena najbolj agilnih 
in je za svoje delo dobila že ve
liko priznanj . Izdali so tudi že 

več knjig in publicirali številne 
članke predvsem o boju proti za
jedalcem - ogrcem, klopom in 
raznim kožnim boleznim. 

Ta enota ima tudi svojo klav
nico, ki pa je okrog 20 km odda
ljena od Lyona. 

2. Enota, ki se ukvarja s študi
jem makromolekularnih snovi, 
se sestoji iz laboratorija bioke
mične smeri in oddelka, ki se 
ukvarja izključno s proučeva
njem kolagena in kože nasploh. 
Nov oddelek v tej enoti se ukvar
ja tudi s fizikalno-kemičnimi 
preiskavami in je prav gotovo 
najmodernejši laboratorij inšti
tuta. 

3. Enota se imenuje »pretvor
ba<< - v svojem sestavu ima ke
mijski laboratorij za usnjarstvo, 
laboratorij v katerem se ukvar
jajo z vprašanji mikrobiologije 
in histologije, laboratorij za pro
učevanje dodelave gotove kože, 
laboratorij za vprašanja fizikal
ne kemije in kemijski laborato
rij, ki se ukvarja z organsko, an
organsko in analitično kemijo. 
Vodja te enote je prof. Villa, eden 
najbolj znanih profesorjev tudi 
na univerzi v Franciji. 

Delo na novem stroju za ožemanje kož v usnjarni na Vrlmiki 

4. Enota je imenovana »Upora
ba« in se sestoji iz eksperimen
talnega oddelka, ki vsebuje raz
lične vrste sodov, od laboratorij 
skega majhnega do velikega, ki 
omogoča avtomatično polnjenie 
in doziranje kemikalij po po• 
prejšnjem programiranju. Drugi 
oddelek je študijski, ki vsebuje 
knjižnico z izvodi vseh člankov in 
publikacij z vsega sveta v vseh 
jezikih. Najbolj interesantne 
članke vedno prevedejo v franco
ščino in pozneje se sestanejo 
strokovnjaki, ki skupno predeba
tirajo določeno temo. 

Tretji oddelek v tej enoti pa je 
mehanični oddelek z mizarsko, 
elektro in strojno delavnico. 

Tudi ta oddelek je moderno 
urejen in se še vedno dopolnjuje 
predvsem z avtomatizacijo. 

S. Enota se imenuje »izkorišča
nje<<, ki vsebuje posebni oddelek 
za proučevanje oblike noge in 
forme čevlja, tehnologijo in fa
brikacijo čevljarske industrije, 
tehnologijo rokavičarskega usnja 
in kontrolni oddelek z vsemi že 
opisanimi aparaturami za fizi
kalno in kemično kontrolo goto
vega usnja. 

že iz opisanega je videti, da bi 
človek potreboval nekaj mese
cev, da bi se lahko malo bolj na
tančno seznanil z delom tega in
štituta. Sam sem se zanimal v 
glavnem le za zadnji oddelek te
ga ogromnega inštituta in še tega 
sem obdelal sorazmerno skrom· 
no glede na omejen čas obiska. 

Poleg inštituta sta v okviru 
ustanove tudi tehniška srednja in 
višja usnjarska šola s svojimi in
ternati. Tudi ti šoli sta moderno 
in lepo urejeni in dijaki oziroma 
študenti v času svojega šolanja 
v popoldanskem času precej ur 
preživijo v posameznih laborato
rijih in tudi literatura jim je ved
no na razpolago. Vsako leto je 
na teh šolah tudi seminar, ki se 

Po nekaj dneh sem obiskal tu
di inštitut v Gottwaldovem v 
čSSR, ki je največji v vzhodnih 
državah razen SZ. 

Potrebno je bilo precej pisarje
nja, da mi je češko ministrstvo 
odobrilo ta obisk in tudi na in
štitutu oziroma v tovarni so me 
večkrat popisali. 

Ta inštitut deluje pravzaprav 
samostojno, vendar v okviru ene 
največjih čeških tovarn »Svit<<, ki 
se razprostira od Gottvaldovega 
pa do Otrobovic. Delovanje tega 
inštituta je bolj posvečeno tem
kajšnji kontroli v tovarni, raz
iskovanju raznih vprašanj izde
lave gotovega usnja, pa tudi na 
sestavljanju novih kemikalij, ki 
se rabijo v tehnološkem postop
ku izdelave usnja. 

Zelo so razvili in modernizirali 
fizikalno kontrolo gotovega us
nja in v njihovih laboratorijih je 
nad 20 dinamometrov v vseh ob
močjih. Mnogo so storili pri štu
diju topografije surove kože in 
gotovega usnja. 

Zelo lepo je opremljen tudi ke
mijski laboratorij z vsemi mo
dernimi aparaturami, bodisi za
hodnoevropskega bodisi vzhod
noevropskega izvora. Prav tako, 
kot vsi inštituti po Evropi, tudi 
ta dobi visoke dotacije od države 
in zato ni čudno, da ti inštituti 
lahko delajo v tako širokem ob
segu s strokovnjaki vseh podro
čij in s tako povezavo tudi z us
njarskimi tovarnami. V vsakem 
od teh inštitutov sem se seznanil 
z njihovim delom, z aparaturami 
in načinom fizikalne kontrole in 
rezultat tega je, da se je povečalo 
oziroma na novo uvedlo tudi 
kontrolno delo laboratorija v 
IUV in šmartnem. 

inž. Bogdan Urbanc 

3. nacionalni kongres usnjarjev 
Pod pokroviteljstvom republiške Gospodarske zbornice je 

bil na Bledu v dneh od 12. do 14. maja III. nacionalni kongres 
usnjarjev, čevljarjev in galanteristov. 

Otvoritveni govor je imel najprej predsednik republiške 
Gospodarske zbornice tovariš Leopod Krese, nato predsednik 
slovenskega društva tovariš Boris Trezelj in še tajnik zvezne 
Gospodarske zbornice tovariš Dragan Tomič. 

V treh dneh, kolikor je trajal kongres, je bilo obdelanih 
34 referatov in od teh kar 11 inozemskih. 

Sodelovalo je 182 predstavnikov 8S podjetij, tovarn in usta-
nov. Po republikah je bila udeležba naslednja: 

SR Slovenija 23 predstavnikov 60 udeležencev 
SR Srbija 23 predstavnikov 39 udeležencev 
SR Hrvatska 26 predstavnikov 56 udeležencev 
SR BiH 10 predstavnikov 23 udeležencev 
SR Makedonija 3 predstavniki 4 udeleženci 
Poleg domačih se je udeležilo kongresa tudi 10 inozemskih 

zastopnikov. 
Ko je bilo pred dvema letoma na II. nacionalnem kongresu 

v Subotic sklenjeno, da je za III. nacionalni kongres zadolženo 
slovensko društvo, je bila velika želja organizatorjev, da bi 
kongres tudi uspel. To so na Bledu tudi dokazali. 

Dobre vtise so ponesli inozemski gostje celo izven naših 
meja. 

Ivan žagar 
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Razširitev 
kotlovnice 
na V rhni k . 

Precej hitro je bilo povečanje 
proizvodnje do meje, ki je bila 
ob koncu leta 1968 v glavnem 
označena kot največja, oziroma 
kot osnova za projektiranje ener
getskih naprav v usnjarni na Vrh
niki. V dveh mesecih trdega de
la (januar in februar 1969) smo 
morali obdelati kopico podatkov, 
ki smo jih rabili za določanje 
velikosti in osnovne karakteristi
ke termoenergetskih naprav 
(predvsem parnih kotlov in agre
gatov za nroizvodnjo električne 
energije) . Pri tem smo iz eko
nomskih in telmičnih razlogov 
morali upoštevati enakost vseh 
naprav v usnjarni na Vrhniki in 
v obratu v šmartnem, predvsem 
seveda zaradi znižania stroškov 
vzdrževanja: 

če imamo v delovni organiza
ciji tri ali štiri enake kotle, agre
gate za proizvodnjo električne 
energije, črpalke, cisterne in po
dobno, je jasno, da bodo stroški 
za vzdrževanje teh naprav pre
cej nižji, saj nam en sam nado
mestni del, ki ga imamo v skla
dišču režijskega materiala, služi 
kot nadomestilo za toliko ustrez
nih naprav, kolikor jih pač ima
mo (na Vrhniki in v šmartnem). 

No, delo je bilo (odkrito reče
no) z večjo ali manjšo srečo 
opravljeno! 

Bolj ali manj, pravim, kajti v 
energetsko o:odljo so se zamešale 
nove ugotovitve, med njimi na 
primer, da je usnje mogoče po
sušiti v pestingu z manj toplote 
in obenem z večjo hitrostjo zra
ka, ki pa jo dosežemo z izdatno 
močnejšimi ventilatorji, ki pora
bijo seveda več električne ener
gije. 

Hitrost zraka v sodobni pesting 
sušilnici se je namreč povečala 
od prvotnih 1,5- 2 na sedanjih S 
metrov na sekundo! 

Za sušenje usnja torej: manj 
toplote in precej več elektrike! 

Tudi stroji za brušenje, odpra
ševanje in podobno presegajo 
vsa pričakovanja; posebno v pri
merih, ko so kakorkoli povezani 
v tekoči trak in jih ni mogoče 
popolnoma izkoristiti, imajo več
jo porabo električne energije! 

In ne nazadnje: tehnološki po
stopki za proizvodnjo raznih vrst 
usnja se iz leta v leto hitreje me
njajo oziroma dopolnjujejo tako, 
da je v nekaterih primerih npr . 
možna poraba vode na kg namo
ka 28 litrov namesto dosedanjih 
60 do 140 litrov. 

Vse te in še razne druge ugo
tovitve nas pripeljejo do zaključ
ka, da lahko pričakujemo na 
enoto proizvoda povečano pora
bo električne energije in obenem 
nekoliko zmanjšano porabo to
plotne energije. Ugotovitev glede 
toplote velja predvsem za polet
ne mesece, kajti k smotrnejšemu 
izkoriščanju toplote je levji delež 
prispevala centralna priprava to
ple vode (poleg težnje k večjim 
hitrostim zraka v raznih sušilni
cah in poleg ostalih racionaliza
cij v tehnološkem postopku; v 
zimskem času pa bomo rabili vse 
več toplote in to vzooredno z 
ureditvijo klimatskih pogojev, 
predvsem v usnjarni). 

S poskusnim obratovanjem pr
vega novega kotla in prvega Spil
ling agregata za proizvodnjo 
električne energije smo pri dose
danjih cenah kupljene električne 
enemije in kuriva prihranili do 
danes več deset milijonov (sta
rih) dinarjev. Prihranek bo mo
ral biti večji, če bodo cene na
raščale. 

Kvaliteta kupljene električne 
energije je večkrat precej slaba: 
napetost niha med 410 in 330 vol
ti, frekvenca pa med 51 in 48 

Dolgoletni nepogrešljivi vitli za nevtralizacijo in čimžanje se umikajo 
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Gradnja usnjarne na Vrhniki na začetku povojnega obdobja 

herzi. Sodobni stroji (na evrop
skem nivoju) so grajeni za so
dobne evropske pogoje, pri kate
rih je izpad energije izključen, 
prav tako pa napetost in frek
venca izredno malo c dstopata od 
predpisanih vrednosti. 

Poleg cene je za nas važna 
predvsem njena kvaliteta, sai no
ve naprave zahtevajo predvsem 
kvalitetno električno energijo. če 
napetost naraste na 410 voltov, 
se črpalka za mazut pri novem 
kotlu ustavi, v tistem trenutku 
tudi ogenj v kotlu ugasne. če na
petost pade na 350 voltov, ter
mični zaščitni rele izhlapi napa
jalna črpalko pri kotlu. 

Ne moremo je več pognati, do
kler se njen elektromotor in za
ščitni termični rele ne ohladita. 
če voda v kotlu medtem doseže 
minimalni vodostoj, ogenj avto
matsko ugasne. Nujno je treba 
zapreti paro. Ponovni zagon zah
teva spet določen postopek in do
ločen čas. Opis zagona energet
skih naprav v kotlovnici bi bil 
za našega pop rečnega bralca ver
jetno nezanimiv, ker je dovolj za
pleten. Opozoril pa naj bi ljudi 
iz proizvodnje, naj v času izpada 
ne motijo s svojo navzočnostjo 
v kotlovnici ali pa s telefonira
njem osebja v kotlarni, ki ima 
ravno takrat dela čez glavo. 
Majhna neprevidnost ima namreč 
1.ahko težke posledice. 

Prepričan sem, da bo prihod
nje leto bolje! V decembru bo
mo pričeli z montažo drugega od 
obeh predvidenih Spilling agre
gatov in za vrsto let naprej se 
nam ne bo treba več bati po
manjkanja električne energije, 
r azen v primeru večjih remontov 
na energetskih napravah. 

že v maju ste opazili, da so v 
delu lope za premog, ki se drži 
kotlarne, gradbinci nekaj razko
pavali. Pripravljali so prostor za 
postavitev drugega oziroma tret
jega kotla. 

Kakšen »drugi oziroma tretji«? 
Enostavno: drugi kotel bi mo

ral biti postavljen na mestu, kjer 
stojita oba stara kotla s kurje
njem na premog, ki morata še 
obratovati (ali pa vsaj eden) za
radi povečane proizvodnje. Ne 
smemo ju ustaviti, ker bi bilo si
cer premalo pare. Zato bomo 
drugi novi kotel postavili v novi 
prizidek, to je na mesto tretjega 
kotla. Ko bo pričel obratovati, 
bodo izpolnjeni vsi pogoji za na
pajanje obeh Spilling agregatov 
in za ogrevanje obrata v najhuj
ši zimi ob istočasno najvišji mož
ni proizvodnji z vsemi naprava
mi, ki jih bomo še v tem letu 
montiral i. 

Na mestu, ki je bilo prvotno 
določeno za drugi kotel, bosta za 
zdaj ostala oba stara kotla, kur

Nadaljevanje na 7. strani 

Pri napenjalkah se bodo s prezračevalnimi napravami izboljšali 
pogoji 



Napenjanje krzna 

Nadaljevanje s 6. strani 
jena na premog, ki ju bomo za
kurili le v primeru pomanjkanja 
mazuta. Računamo namreč z za
četnimi težavami pri dobavi ma
zuta, posebno v zimskem času. 
Ob koncu zime 1971/72 se bo dalo 
približno oceniti, ali je dobava 
mazuta dovolj zanesljiva ali ne, 
na osnovi tega pa tudi sklepati o 
nabavi potrebnega tretjega kotla, 
ki ga bomo morali v naslednj ih 
letih montirati na mesto, kjer sta 
danes postavljena oba kotla na 
premog. 

Tretji kotel bo tako ali druga
če potreben, saj moramo upošte
vati remonte, notranje preglede, 
skratka - izpade enega ali dru
gega od obeh kotlov. En sam ko
tel nam pri povečani proizvodnji 
ne bo zadoščal niti v poletnem 
času, kajti računati moramo s 
tem, da bo konica porabe elek
trične energije dosegla tudi 1000 
kilovatov, kar pa zahteva pre
obremenitev enega kotla za 58 Ofo. 
To seveda ni možno. Dva kotla 
bosta v času konice porabe elek
trične energije obtežena še ved
no z 79 °/o! 

Vse to pomeni, da utegne biti 
nabava tretjega kotla za obrat na 
Vrhniki zanimiva oziroma nujna 
ne samo iz tehničnih temveč tudi 
iz ekonomskih razlogov. 

Iz tehničnih razlogov predvsem 
zaradi nemotenega obratovanja, 
kar je v tesni zvezi z edinim 
upravičenim ekonomskim razlo
goru: nemotena proizvodnja dra
gocene električne energije kljub 
popravilom enega od ostalih dveh 
kotlov. 

Z demontažo obeh starih par
nih kotlov, ki praznujeta že dva
kratno življenjsko dobo, in z mon
tažo tretjega bomo pridobili pro
stor za montažo dveh praktičnih 
aparatov za proizvodnjo tople 
vode, kar je predvideno s pro
jektom že od leta 1969. Prav ta
ko pa bomo lahko montirali niz
kotlačno reducirno postajo (6/0,5 
atm.), ki je seveda nujno potreb
na. Vse improvizacije na tem 
področju predstavljajo le začasne 
rešitve, ki so sicer rešitve v okvi
ru danih možnosti, so pa obenem 
tudi tehnično pomanjkljive in za
radi tega nevzdržne. Težko si 
namreč predstavljamo delo pri 
lužilnih in pri strojilnih sodih, če 
zmanjka topla :voda! Barvarne bi 
se še nekako znašle, kot so se do 

leta 1969, lužilnica in strojilnica 
pa ne! 

Ali pa drug primer! Od štirih 
protitočnikov za proizvodnjo to
ple vode sta montirana le dva 
(to že vemo!). 

To dejstvo je najlepše zagoto
vilo za to, da nam bo v poletnem 
času ob konici porabe električne 
energije izpušna para iz obeh 
Spillingov izredno živahno pihala 
na prosto. 

Racionalno? Verjetno da ne! 
S primerom sem samo skušal 

pokazati na neorijetne posledi
ce, ki jih lahko povzroči na videz 
utemeljena sprememba pri vrst-

Ribič Slavka je bila rojena 
6. januarja 1936. leta v Ljub
ljani. živela je v Cerovici in 
obiskovala šolo v šmartnem 
pri Litiji. V družini je bilo 9 
otrok, oče je bil tudi član na· 
šega kolektiva. 

Naš portret 
Ker ste zaposleni kot »kuha

rica-ekonom«, se bo najin po
govor vrtel bolj okrog druž
bene prehrane. Koliko časa že 
delate v obratu družbene pre
hrane? 

- V podjetju sem zaposlena 
doslej 13 let, od tega pa 6 let 
v obratu družbene prehrane. 

Zanima me, kakor tudi osta
le člane kolektiva, ali imate 
kaj posebnih težav in katere? 

Novourejena strojna obdelovalnica 

nem redu del oziroma montaže v 
energetskem obratu. 

Ce bomo montirali še preostala 
dva protitočnika, je celo eden 
od štirih lahko v okvari (upošte
van je vsakoletni krajši iz11ad vsa
kega od njih) in kljub temu ne 
more priti do opisanih izgub. 

Odprto ostane še vprašanje 
preskrbe z mazutom. Po do sedaj 
veljavnih prednisih skladišča za 
mazut ne moremo povečati. Osta
ne nam za zdaj le možnost dogo
vora oziroma sklenitve pogodbe 
s takšnim dobaviteljem, ki nam 
bi lahko pripeljal dovolj mazuta 
vsaj vsakih pet dni. Prevoz po 

- Na prvo mesto bi vseka
kor uvrstila popolnoma dotra
jan štedilnik, katerega kurimo 
z raznimi odpadki iz mizar
ske in drugih delavnic. Dogo
di se tudi, da nam vedno ne 
uspe pripraviti toplih obrokov 
do določene ure. Druga po
manjkljivost, ki me moti, je 
higienska neurejenost v kuhi
nji in predvsem v jedilnici. 
Po nekaterih virih je to pred
videno v letošnji ureditvi. 

Kdo vam vse dostavlja ži
vila? 

- Največ kupujemo pri 
Mercatorju in Sadju-zelenjavi, 
ozimnico pa neposredno od 
posameznikov. Nekaj malen
kosti pa si sproti nabavljamo 
v šmartnem. 

Stroške prehrane lahko kri
jete? 

- V lanskem letu smo gle
dali tako, da ni bilo izgube. 
Seveda so bili obroki temu 
primerno slabši. Sedaj pa je 
te izgube nekaj nad 3000.- N 
din mesečno. Prehrana se je 
zelo izboljšala in nimamo no
benih pripomb s strani delav
cev. Pripomniti moram, da je 
kar laže kuhati, ko ni treba 
gledati na vsak dinar. 

Ali sestavljate jedilni list za 
tople obroke sami? 

- Ne! To nam naredi medi
cinska sestra v dogovoru z na
mi za vsak teden sproti, tako 
da nekatere stvari ne pridejo 
prevečkrat na vrsto. Iz prak
se vem, da so makaroni z me-

cesti v zimskem času zaradi pole
dice in zametov na sedan ;i cesti 
Vrhnika- Postojna ni zanesljiv. 
železniško transportno podjetje 
si je sicer pri dosedanj ih doba· 
vah že nabralo nekaj izkušenj, 
vendar kljub temu še vedno osta
ja prevoz na relaciji železniška 
postaja Verd- Vrhnika pozimi 
včasih za nekaj dni nemogoč. 
Mogoče bi se dalo organizirati 

prevoz mazuta v času zametov ali 
poledice iz katere od ravninskih 
železniških postaj (npr. iz Brezo
vice)? 

Pa še drugič kaj več! 
inž. Jože Mali 

som in rižota tista hrana, ki 
je tudi doma pogosto na jedil
niku in to marsikoga odvrne 
od toplega obroka. 

Ker sem pogosto v šmart
nem, vidim, da se delavci po
gosto odžejajo z oranžado in 
sokovi? 

- Zdi se mi, da zaradi tega, 
ker v obratih nimamo čaja in 
radenske na delovnih mestih, 
kot je to primer pri vas na 
Vrhniki. 

Kaj pa delate v prostem 
času? 

- Največ časa posvetim ure
janju stanovanja in otrokom, 
poleg tega pa hodim še k stri
cu na Log in mu tam poma
gava z možem. Dopust pa pre
živimo tudi največkrat doma, 
ker zbiramo sredstva za adap
tacijo stanovanja; če pa bi šli 
na morje, to preveč stane za 
štiri ljudi. 

Ste z listom Usnjar zado
voljni in katere časopise še 
prebirate? 

- Tovarniški list preberem 
v celoti. Poleg tega pa sem na
ročena še na Delo in Ljubljan
ski dnevnik. Zdi se mi, da ie 
potrebno, da človek prebere 
vsaj nekaj vesti. 

želje - za katere bi hoteli, 
da se uresničijo? 

- Predvsem želim zdravje 
v družini in pa dobro gospo
darjenje v podjetju, da ne bi 
prišlo do stanja kot pred leti, 
ko človek ne ve, kaj bi počel. 

Razgovor uredil: 
Franci Kajdiž 
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V barvami se zaradi posebnega nacma dela pogoji niso bistveno 
izboljšali 

Socialno zavarovanje 
(Nadaljevanje) 
Protetična in ortotična sredstva 
Zavarovana oseba ima prarvico 

do tistih vrst protetičnih in orto
tičnih (popraVIljanje anomalij zob 
pri otrocih) sredstev ter sanitar
nih prilprav, kot določajo posa
mezni praviLniki za ·ta sredstva. 

med začasno spremembo bivali
šča, sme od zdravstvene delovne 
organizacije zahtevati le zdrav
stveno varstvo za izvajanje ukre
pov, ki so v zvezi z zdravljenjem, 
nima pa pravice zahtevati od nje, 
da odloči o njegovi zadržanosti od 
dela. 

Zdravnik, ki dela v službi za 
varstvo žena v zdravstvenem do
mu ali zdravnik - ginekolog 
(specialistična ambulanta), ki de-

la na območju zavarovalnega bi
vališča, ima pravico odločiti o za
držanosti od dela za čas porod
niškega dopusta in zadržanosti od 
dela, kadar gre za bolezen, ki je 
v zvezi z nosečnostjo. 

Pediater a'li zdravnik, ki dela 
v službi zdrav-stvenega doma za 
varstvo otrok i:n mladine na ob
močju, kjer otrok biva, ima pra
vico odločiti o zadržanosti od de
la zaradi nege obolelega otroka, 
starega do 15, če doma ni druge 
osebe, ki bi lahko varovala obo
lelega otroka (o tem je treba dati 
zdravniku pi·smeno izjavo). 
če se dogodi, da zavarovanec 

ne more zaradi ·opravičljivih oko
liščin (oddaljenost, težje obdlenje 
itd.) takoj k zdravniku, da bi mu 
vpisal stail.ež, lahko uveljavi za
držanost z dela, toda le za 3 dni 
prej, kot ga je zdravnik pregledal 
in je ugotovil znake obolenja. Iz
jemoma lahko odobri pr.istojni 
zdravnik zadržanost od dela rtudi 
za več !kot 3 dni nazaj v uteme
ljenih primerih na podlagi doku .. 
mentacije bolnišnice, v kateri se 
je zavarovanec pred tem zdravil. 
Daljš-o zadržanost ~ahko odobri 
v drugih primerih zdravniš-ka ko
misija prve stopnje na podlagi o
sebnega pregleda zavarovanca in 
zdravstvene dokumentacije. 

Med zadržanostjo z dela je za
varovanec dollžan ostati in se 
zdraviti v kraju, kjer je bival 
ob pričetku zadržanosti od dela. 

Spremembo bivališča med za
držanostj'o od dela do 30 dni 
sme zavarovancu odobriti pri
stojni zdravnik, če so v kraju 
novega bivali:šča boljše in ustrez
nejše mo~nosti za bivan1e in ne
govanje in če te boljše mož
nosti lahko pripomorejo do hi-

trejšega ozdravljenja in do hi
trejše usposobitve za delo. če je 
potrebna sprememba bivališča 
nad 30 dni, napoti pristojni zdrav
nik zavarovanca k zdravniški Im
misiji prve stopnje. 

Co zavarovanec med zdravlje
njem samovoljno odide iz kraja 
bivališča, se šteje, da namenoma 
preprečuje zdravljenje .oziroma 
usposobitev za delo. 

Podaljšanje zadržanosti delavca 
od dela zaradi njegovega obole
lega otroka. 

Izjemoma se lahko podaljša za
držanost od dela zaradi negova
nja obolelega otroka do sedmih 
let stal'osti, če so izpolnjeni na
slednji pogoji: 

a) da joe zdravstveno stanje 
otroka takšno, da bi bila brez 
ustrezne domače nege potrebna 
premestitev v bo1nišnico, 

b) da otrok živi v skupnem 
gospodinj'Stvu z "Zavarovancem, ki 
ga neguje, 

c) da v gospodinjstvu ni dru· 
gih odraslih članov, ki so spo
sobni negovati otroka in, 

č) da z zamenjavo delovnega 
časa odraslih članov, ki žive v 
gospodinjski skupnosti, ni mo
goče zagotoviti ustrezne nege. 

čaos zadržanosti od dela in iz
jemnega podaljšanja zadržanosti 
od dela zaradi negovanja obole
lega otroka v posameznem pri
meru ·s•kupaj ne smeta presegati 
30 dni (o tem odloča :zJdravniška 
komisija prve stopnje na osnovi 
pismene izjave prizadete osebe, 
da so izpolnjeni pog·oji pod b, c 
in č). 

Prav.ica do zadržanosti od dela 
s pravico nadomestila osebnega 
·dohodka zaradi nege otrdko do 
enega leta starosti gre praviloma 
njegovi materi. 

P•red nabavo omenjenih sred
·stE:y. mora zavarovana oseba pred
lozrh zavarova!lni skupnosti re
c~pt v odobritev, razen v prime
r.Jh, •kadar po pogodbi med d 
baviteljem in skupnostjo ·to ni 
potrebno. 

Določila o prevoznih sredstvih 
ter o pogojih in načinu uveljav
ljanja povračila potnih stroškov. 

Kadar zavarovana oseba potuje 
zaradi uveljavljanja zdravstrve
nega varstva oziroma je napote
na aH poklicana v drug kraj za
radi uveljavtljanja pravic po za
~onu, mora prav.Uoma uporablja
ti redna prevozna sredstva dav
nega prometa. Glede na nujnost 
primera ali zdravstveno stanje 
osebe sme zdravnik določiti dru
gačen način prevoza (z reševal
nim avtomobilom). 

GRADIMO STAIDVAIJA • • • 

Zavarovana oseba je upraviče
na do prevoza z reševalnim av
tomobilom, če gre za življenjsko 
neva·rno poškodbo ali za živ.ljenj
Sk? nev=o bolezensko stanje, v 
~:mmeru nalezljirve bolezni, ki jo 
Je treba obvezno prijavljati, in v 
primerih, če je bo1nik nevaren za 
okolico in tisti, ki ne more hoditi. 

Skupnost bremenijo tudi pre
vozni stvoški z osebnim av·tomo
bilom, če v navedenih primerih 
ni na razpolago rešilnega avtomo
bila. 
Ugotavljanje zadržanosti od dela. 
Začasno zadržanost od dela 

je dolžan ugotavljati pristojen 
zdravnik (.izbrani zdravniok), če ta 
dela rv najl:iližjem zdravstvenem 
domu glede na kraj bivanja ali 
zaposlitve (drugače pa le tisti 
zdravnik, ki dela v najbližjem 
zdravstvenem domu glede na kraj 
bivanja oziroma zaposlitve). 

Kadar zaposleni zavarovanec 
zahteva nujno zdravniško pomoč 
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. !<er je gradnja stanovanjskih 
h1s v polnem teku sem se obrnil 
na eneg!'l od graditeljev, da mi 
o<;Igovon na nekaj vprašanj, ker 
b1 morda odgovori marsikoga za
nimali. 

KOKALJ JOžE - skadiščnik 
pomožnega materiala - šmart
no. 

Kdaj ste pričeli z gradnjo 
stanovanjske hiše v Sitarjev
cu nad šmartnim? 

- Z gradnjo sem pričel v lan
skem letu in sem prišel z njo 
do tretje stopnje. 

Kot vidim ste kupili večjo 
parcelo, kot pa je potrebno za 
stanovanjsko hišo? 

- Da, prostora je za dve hiši, 
vendar mislim odvišni del upo
rabiti za vrt in ne nameravam 
to prodati. Kupil sem celotno 
~emljišče zaradi ugodnih pogo
Jev nakupa. 

Koliko vas stane gradnja do
slej? 

- Doslej sem vgradil v hišo 6 
milijonov starih dinarjev. To je 
bil prislužen denar, nekaj pa od 
prodaje avtomobila. 

Kako vam je uspelo to na
rediti s tako skromnimi sred· 
stvi, saj je več kot na dlani, 
da se normalno ne da toliko 
narediti? 

-Odgovor na to vprašanje je: 
pretežno z lastnim delom. Naj 
omenim, da sem plačal le 56 ur 
zidarjem in 100.000 dinarjev za 
vezavo strešne konstrukcije, dru
gače pa delava največ sama z že
no, pri plošči pa so priskočili na 
pomoč prijatelji. 

Vidim, da ravno oblagate 
notranje stene s porolitom -
delate tudi to sami? 

-Vsa ta dela opravljam sam, 
žena mi pa donaša potreben ma
terial in napravi malto. Tako sem 
sam opravil okrog 80 Ofo vseh del 
in, če bi to izrazil v denarju, na
nese tudi nekaj milijonov. 

Ste bili prisiljeni delati hišo 
zaradi stanovanjskega proble
ma? 

- Ne, pač sem se odločil za 
zidavo zaradi stanovanja v bloku, 
kjer se človek ne počuti ravno 
najbolje in prosti čas v takem 
stanovanju nima potrebnega bi
stva. 

Ker ste dobili 4 milijone po
sojila od podjetja, me zanima, 
če bo to zadostovalo za dela, 
potrebna pred vselitvijo? 

- Upam, da se bo možno vse
liti. Seveda bo potrebno ponovno 
mnogo osebnega dela in ves pri
služeni denar, razen tistega, ki je 
potreben za prehrano in plačilo 
ostalih nujnih izdatkov. 

Kdaj predvidevate, da se bo
ste vselili? 

- Težko je reči kdaj, vendar 
z gotovostjo trdim, da do l. mar
ca 1972. človek nikoli ne ve, kaj 
vse pride vmes in podre načrte, 
ki so največkrat precej optimi
stični. 

Kaj bi svetovali bodočim 
graditeljem? 

- Pred in med gradnjo veliko 
skromnost in delovne roke, naj
bolj pa koristi graditelju lastni 
mešalec. Zdi se mi, da bi se brez 
njega počutil kot brez rok. 

Kaj je največji problem pri 
gradnji, mislim predvsem na 
vaš primer? 

- Meni so delali največ pregla
vic prevozi. Zgodi se, da je pre
voz zelo težko dobiti, kadar je 
material prisoel in ga vedno ni 
na zalogi. Drugi tak problem je 
pa cena prevozov, saj sem plače
val do 40.000 dinarjev za en pre
voz na malo daljši relaciji. 

Imate morda še sam kako 
željo? 

- Zelo rad bi se zahvalil ko
lektivu in organom samouprav
ljanja za razumevanje ob obrav
navanju prošnje za posojilo, ker 
so mi s tem omogočili, da se 
gradnja ne bo vlekla v nedogled. · 

Razgovor zabeležil: 
Franci Kajdiž 



Namesto hlačk tudi mini! Mini 
krilo 

Safari 

.. 

USNJE POLETI 
Poletna moda kaj rada poseže 

po usnju, zlasti če gre za garde
rabo, ki jo nosimo podnevi ali 
za šport. 

Letos je ponovno cenjen safari, 
bodisi kot suknjič ali kot kom
plet s krilom ali hlačami. S ta
kim usnjenim kompletom si lah
ko lepo razvijemo svojo garde
rabo, saj oboje lahko sestavlja
mo dalje s tekstilnimi ali plete
nimi oblačili. Zelo lepo se da us
nje porabiti v obliki malih do
datkov, ki nam poletno obleko 
lahko lepo dopolnijo ali podčrta
jo. Z »dolgo« modo se je pojavila 
tudi monotonost zaradi velikih 
nloskev i<otega materiala. Z do
datki malih usnjenih boler, brez-

Brezrokavnik in usnjen pas 

rokavnikov ali japičev tako mo
notonost lahko razbijemo in 
hkrati dobi komplet popolnejši 
izraz. Tudi lepi cvetlični vzorci 
na veliki površini izgube pravi iz
raz; z dodatkom enobarvnega 
usnjenega bolera in pasu lahko 
ves videz uredimo, posebno če iz
beremo usnje v barvi, ki se po
javlja v vzorcu. Paziti je treba le, 
da je usnje mehko in sponka na 
pasu preoblečena v primerih, ka
dar gre za nežne poletne mate
riale. 

Posebno cenjeno je jelenje us
nje. Ker je pralno, si iz njega 
lahko privoščimo vse mogoče. Ze
lo lepe in prijetne so lahke ne
podložene bluze, hlačke, krilca 
in obleke. Najpogostejša je os
novna rumenkasta barva. Mode
li so vedno poenostavljeni, z ne
robljenimi šivi, s cik-cak zaključ
ki ali z naivnimi šivi, kjer so 
namesto niti uporabljeni usnjeni 
trakovi. 

Posežemo lahko tudi po mode
lih, sestavljenih iz večbarvnega 
usnja, kjer je večbarvno usnje 
enkrat že del kroja, drugič pa 
kot dekorativen sestavni del na
šit na hrbtu, prsih ... 

V poletje sodi tudi lepa usnje
na torbica, ki ji zaradi velikih 
dimenzij rečemo kar torba. Več
krat zanjo porabimo več mehke
ga velurja kot pa za hlačke, ki 

jih letos tako radi gledamo in 
nosimo. Seveda lahko kombina
cijo namesto hlačk dokončamo z 
lepim pasom v barvi torbice ali 
pa s »Šild« kapo, ki nam bo pri 
letošnjem vremenu kar prav pri
šla. Torej vsaj enkrat lahko re
čemo, da si moda in funkcija po
dajata roke. 

inž. M. Vrhunc 

REGRESI 
Odbor za medsebojne odnose je na seji, dne 7. junija 1971, določil 

regrese za dopust in merila za upravičenost do regresa takole: 
l. Samski člani kolektiva, katerih poprečni OD v zadnjih 3 me

scih ne presega 150.000 S din, prejmejo 30.000 S din. 
2. Samski člani kolektiva, katerih poprečni OD v zadnjih 3 mese

cih presega 150.000 S din, do regresa niso upravičeni. 
3. Poročeni člani kolektiva, katerih poprečni OD v zadnjih 3 me

secih ne presega 150.000 S din, prejmejo 30.000 S din, in še za prva 
dva otroka po 15.000 S din, oziroma če imajo 3 in več otrok, vsega 
skupaj 100.000 S din. 

4. Poročeni člani kolektiva, katerih poprečni OD v zadnjih 3 me
scih znaša med 150.000 in 200.000 S din - 30.000 S din, in za vsakega 
otroka po 10.000 S din, oziroma vsega skupaj največ 100.000 S din. 

S. Poročeni člani kolektiva, katerih poprečni OD v zadnjih 3 me
secih znaša med 200.000 in 300.000 S din - 30.000 S din. 

6. člani kolektiva, katerih poprečni OD v zadnjih 3 mesecih pre
sega 300.000 S din, do regresa niso upravičeni. 

7. V po prečni OD se ne všteva nad urno delo. 
8. če sta v podjetju zaposlena oba zakonca, se upravičenost do 

regresa za otroke presoja po poprečnem OD tistega zakonca, ki ima 
večje prejemke. 

9. Do regresa so upravičeni tisti člani kolektiva, ki imajo v našem 
podjetju letos pravico do dopusta in to takrat, ko si to pravico pri
dobijo. 

10. Za matere - samohranilke veljajo enaka merila glede višine 
OD in upravičenosti do regresa kot za poročene člane kolektiva. 

Za letovanje v počitniškem domu v Strunjanu velja ekonomska 
cena, in sicer: 

- za člane kolektiva in njihove ožje svojce 
- za otroke (rojene v letu 1964 in kasneje) 
- za otroke (rojene od vključno leta 1956 do konca 

dnevno 
4.000 S din 
1.500 S din 

leta 1963) 2.500 S din 
- za tuje goste 5.000 S din 
- za upokojene člane kolektiva (s pokojnino do 200.000 
s~ 2~s~ 

- za upokojene člane kolektiva (s pokojnino nad 200.00 
s~ 4~S~ 

(\.o,l .... ,\:. 

- Tak fant, pa je pobral to staro Marjano ... 
- Beži, no, saj se bo potem ločil, ko bo dobil regres! 
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Košarkarji 
pred počitkom 

Od 15. maja do 12. junija smo 
odigrali nadaljnjih 5 kol s spre
menljivim uspehom. 

V petem kolu smo gostovali v 
Celju in po zelo bledi igri doži· 
veli hud poraz, ki nam bo v boju 
za prvo mesto zelo škodil. Poka
zalo se je, da je Celje zelo dobro 
moštvo, ki bo krepko mešalo 
»Štrene« favoritom. Gladkemu po
razu je botrovalo predvsem dej
stvo, da so odpovedali prav vsi -
igralci. 

V šestem kolu smo na doma
čem terenu visoko porazili Na
nos iz Postojne ter dosegli re' 
kordno število košev - 122. Igra 
ni bila kaj posebnega, saj smo 
bili premočni in zmagali z lah
koto. 

Tako smo po devetih kolih na 
drugem mestu s štirimi točkami 
zaostanka za vodečo Ilirijo, ki 
je še neporažena, ter z enakim 
številom točk, kot jih imata Kroj 
in Celje. Do poletnega odmora 
sta preostali še dve koli, v kate
rih igramo z Ježico v Ljubljani 
in s Krojem doma. Poleg tega pa 
bo že pred odmorom na sporedu 
tudi prvo jesensko kolo, ko bo· 
mo igrali z Lesonitom na Vrhni· 
ki. Računamo, da bomo vse tri 
tekme odločili v svojo korist ter 
se s tem utrdiliL na drugem me· 
stu, ki nam zagotavlja pravico 
sodelovanja na kvalifikacijah za 
drugo zvezno ligo. 

Stane Kukec 

~')) 
_ __~_.~:-· __ ~~-

- Joj, joj! Stranišče gori! 
- Beži, beži. Le kup novh delavk se je zabarikadiral 

v njem in v miru uničuje nikotin! 

Med tednom smo odigrali sed· 
mo kolo in to z Ilirijo iz Ljub· 
ljane. Tekma je bila zelo po· 
membna za uvrstitev na vrhu, 
saj bi nam v primeru zmage 
skoraj zagotavljala prvo mesto. 
žal se je zgodilo drugače . Po ena· 
kovrednem boju, polnem pre· 
obratov, ter po dramatičnem 
koncu smo tekmo v podaljšku iz· 
gubili z dvema točkama razlike. 
Res škoda, saj smo igrali dobro, 
zmagalo pa je moštvo z več 

športne sreče. 

Pri nogometu 
v ze vse • Jasno 

V osmem kolu smo računali na 
gladko zmago na domačem tere· 
nu proti moštvu iz Radencev, saj 
je to moštvo novinec v ligi. Ni 
pa veliko manjkalo, da bi s sklo
njeno glavo zapustili igrišče. Igra
li smo slabo, »škripalo« je pred· 
vsem v obrambi, vendar smo tek
mo le odločili v svojo korist z 
nekaj koši razlike. 

V devetem kolu smo gostovali 
na Jesenicah, kjer smo po odlič
ni igri vseh igralcev zasluženo 
visoko zmagali in dosegli celo 
100 košev. 

r. 
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Tik pred zaključkom letošnje
ga prvenstva nogometnega mo
štva >>Usnjar« v zahodni conski 
nogometni ligi je že vse jasno. 
Preostala tekma z Belo krajino 
ne more vplivati na boljše mesto 
kot na četrto, pa tudi možnosti 
za prehod v višjo stopnjo tekmo
vanja ni. Zadnji poraz, ki smo ga 
doživeli v tekmi s Hrastnikom, 
ter poraz z Zagorjem, sta poko
pala vse upe za 2. mesto in s tem 
možnost kvalifikacijskih tekem. 

Iz naše lige se bo uvrstil v slo
vensko ligo Koper, kvalifikacije 
pa bo igralo moštvo Zagorja. 

Kaj bi lahko rekli glede uvr
stitve našega moštva? Pohvalne
ga ne veliko, vendar tudi grajati 
ne bi smeli. Res je lepo napredo
vati v višji razred, toda za to je 
potrebna še večja materialna os
nova, več časa in pridobivanja 
novih igralcev. V tem sestavu bi 
se le s težavo upirali moštvom, 

.. .~;. 

ki sedaj igrajo v slovenski ligi in 
bi morali pogosto doživljati po
raze, ki pa v končni stopnji sla
bo vplivajo na razpoloženje mo
štva. V naslednji sezoni bo mož
no bolje startati kot lansko leto 
in ob ugodnih pogojih nabrati po
trebno rezervo za spomladanski 
del. 

Mladinci letos niso pokazali 
kdovekaj, premalo časa smo jim 

posvetili in premalo skrbeli za 
njihov napredek. Opaziti je nekaj 
primerov nediscipline, ki pa jo 
bomo v prihodnje skušali v kali 
zatreti. Pionirji B skupine so bili 
v vseh pogledih boljši od pionirjev 
A skupine in smo z rezultati enih 
in drugih lahko zadovoljni. Iz 
teh vrst bo možno kmalu črpati 
nove igralce. 

K. F. 

KARTING 
Tudi v letošnjem letu je vrhniško AMD prireditelj ene od 

dirk za državno prvenstvo v kartingu za stroje do 100 ccm 
brez menjalnica in v kategoriji 125 ccm z menjalnikom. Letos 
bo ta dirka v nedeljo, dne 11. julija s trening vožnjo v jutranjih 
urah, nato okrog 10. ure za startna mesta in po kosilu vožnje 
na čas oziroma za mesta. 

Lahko bi trdili, da so te vožnje kar priljubljene in da imajo 
velik krog gledalcev, katere pa bomo morali postopoma nava
diti na večjo disciplino in red med samim tekmovanjem. 
S tem bomo preprečili sicer ne pogoste vendar nepotrebne 
nesreče. 

V zadnjem času lahko zasledimo dobro uvrstitev vrhniških 
voznikov teh vozil. Posebno dobri so mladinci in članska vrsta, 
ki je okrepljena z nekdanjim tekmovalcem Turkom iz AMD 
Moste. želimo, da se tega tekmovanja udeleži čim več članov 
našega kolektiva med gledalci in da spodbujajo vse nasto
pajoče, posebno pa tekmovalce, ki tekmujejo za naše vrste. 

Kajdiž 

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


