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GLASILO DELOVNE SKUPNOSTI INDUS T R I JE U SNJA VR H NIKA 

POLLETNA 
PROIZVODNJA 
V času pisanja sestavka polletni rezultati v celoti sicer še niso po

znani, vendar lahko pregledamo r ealizacijo količinskega programa pro
izvodnje in prognoziramo rezultate drugega polletja oziroma leta kot 
celote. Poglejmo rezultate in problematiko kar po obra tih. 

USNJARNA VRHNIKA 
Naš največji obrat, pred kate

rega postavljamo temu ustrezno 
tudi največje količinske in še zla
sti največje izvozne naloge, je v 
I. polletju izdelal 1,079.213 m 2 us
nja pestre izbire. V letu 1970 smo 
v istem obdobju izdelali le 824.738 
m2, kar pomeni 30,9 ~/o količinsko 
povečanje. 

Skladno s tako visokim količin
skim porastom proizvodnje je po
rastel tudi izvoz podjetja kot ce 
lote i!n znaša v prvem polletju le
tošnjega leta 2,790.452 $ (lani v 
istem obdobju 1,930.286 $) kar 
predstavlja za 44,6 °/o večjo vred
nost od lanskoletnega polletnega 
obdobja. Seveda še vedno večino 
izvoza predstavlja svinjsko usnje. 
Tako je sedaj vrednost našega 
mesečnega izvoza že maja in ju-

nija močno nad 500.000 $ in se že 
izvoz usnjarne Vrhnika pribHžuje 
vsoti pol mi'lijona $ mesečno. 
Mesečna proizvodnja, ki je v ja

nuarju in februarju le neznatno 
presegala 150.000 m 2, je v obdobju 
od marca do junija nihala med 
med 180.000 in 200.000 m 2 (nad 
200.000 m 2 smo presegli dosedaj že 
dvakrat, pri čemer je tudi junij 
do sedaj v vsakem pogledu rekor
den mesec). Tako se je povzpela 
poprečna dnevna proizvodnja od 
6.182 m 2 v januarju na 8.700 m 2 v 
maju in 8.097 m 2 v juniju. Po
prečna dnevna proizvodnja v I. 
polletju je okrog 7.300 m 2 ob ugo
tovitvi, da od maja dalje v letoš
njem letu ne bomo poznali po
prečja, ki bo padlo pod 8.000 m 2 • 

Prav nasprotno, v IV. kvartalu 

Današnjo poletno številko Usnjar ja smo v kar precejšnji meri po
svetil! turizm u. Na zadnji strani priobčujemo reportažo z obiska v na
šem počitniškem domu v Strunjanu, predzadnji dve strani pa objav-

ljamo reportažo z obiska na Bahamskih otokih, ki so pojem 
ameriškega turizm a 

Na sliki: brez rekiam e tudi v Strunjanu ne gre ..• 

Likanje na hidravlični stikalnici 

bomo »prebijali zvočni zid<< 10.000 
m 2 dnevne proizvodnje. 

To bo predstavljalo že v evrop
skem in svetovnem merilu spošto
vanja vredno količino. Poskušal 
bom prognozirati, koliko bomo 
izdelali usnja v letošnjem letu na 
Vrhniki, čeprav je to glede na 
montaže številnih strojev in pro
blematiko z delovno silo negotovo 
in nehvaležno opravilo. 

Mislim, da bo naša proizvodnja 
ob koncu leta znašala med 
2,300.000 do 2,400.000 m 2, odvisno 
pač od tega, kako bomo uspeli re
šiti problem manjkajočih zmog
ljivosti in uspeli vključiti številne 
novo zaposlene v te nove pove
čane naloge. Prav v času pisanja 
sestavka hitimo urejati stanova
nja v ščetinarni za novo zaposle
no moško delovno silo ter oprav
ljamo zadnje priprave za postavi
tev samskega doma ·oziroma dveh 
montažnih hiš za nove delavce. 
Račun kaže, da bomo potrebovali 
po vključenju vseh naprav v pro
izvodni program nad 120 delavcev 
za vrhniške obrate. S tem pa bo 
proizvodnja ·ob koncu leta poras
la na blizu 240.000 m 2• Količ~ne ve
lurja bodo od zdajšnjih v zadnjem 
času doseženih 100.000 m 2 meseč
no prerasle na 130.000 m 2 in več. 
Računamo tudi, da bomo letos iz
delali do 1,200.000 m 2 velurja in 
do 400.000 m 2 lakastega usnja, 
medtem ko bo razlika do progno
zirane proizvodnje odpadla na 
kritje usnja in cepljencev. Za re
alizacijo tako visoko postavljenih 

nalog bomo med drugim morali 
dokončati investicijo v energetski 
obrat (poleg montaže drugega kot
la bomo pred novim letom sta
vili v obratovanje nov Spiiling 
parni batni motor) in montirati 
številne nove naprave v mokrih 
oddelkih in dodelavi. 

Ni odveč pripomba, in bojazen, 
da drži konec teh niti v svojih 
rokah pretežno konjiški Kostroj, 
ki nam mora v juliju, avgustu in 
septembru dobaviti in montirati 
kar 2 pastinga, 4 napenjalne apa
rate, kanalsko sušilnico, hidravlič
no stiskalnico in sušilni kanal. 

Prav to je tudi ključ za popreč
je namoka, ki znaša zdaj dnevno 
okrog 22 ton odmaščene teže. V 
enem od s'Vojih sestavkov sem že 
izrazil bojazen, da nakup opreme 
od Kostroja lahko težko ogrozi 
našo količinsko proizvodnjo in 
izvozne r ezultate. Zadnje !izkuš
nje moj sum potrjujejo, vendar 
upajmo, da bodo podpisane po
godbe s Kostrojem morda le ko
likor toliko normalno realizirane. 
Poprečni dnevni namok v I. 

polletju je znašal (računajoč tudi 
predelane količine wet-blue suro
vine in polstrojenih kož) 22.200 kg 
odmaščene teže in je n ihal od 
19.195 do 24.265 kg odmaščene te
že in da poleg tega paralelno pre
delujemo še polstro.iene svinjske 
kože, katere naj bi deloma začeli 
predelovati tudi v šmartnem v je
senskem obdobju . V celotnem 

Konec na 3. strani 



Prvi seji 
novih DS 
V OZD obrat šmartno se je 29. 

junija sestal na svoji prvi seji 
novoizvoljeni delavski svet. 

Konstituiranju je prisostvoval 
tudi predsednik DS podjetja inž. 
Branko STERGAR, ki je prisotne 
seznanil tudi z določili statuta 
podjetja (v osnutku) in s področ
jem dela. 

Za predsednika DS OZD šmart
no je bil izvoljen Janez MLAKAR 
iz usnjarne, za njegovega namest
nika pa Franjo MELA VEC iz 
krznarne. 

Imenovane so bile tudi komisije, 
in sicer: 

l. Komisija za delovna razmer
ja: predsednik Jože Urankar (us
njar.na) in člani Jože Sinigoj 
(krznama), Valentin Valjavec (us
njama), Ivan Pintar (konfekcija 
usnja), Stane Zgonc (pomožna de
javnost), Pepca Jesenšek (nabava), 
Marjan Kodre (konfekcija krzna). 

2. Komisija za varnost: pred
sednik Franc Dobravec (pomož
na dejavnost) in člani inž. Bogo
mir Blaznik (pomožna dejavnost), 
inž. Jože Mali (usnjama). 

3. Stanovanjska komisija: ·pred
sednik Jnže Goričan (usnjarna) in 
člani Franc Rihtar (usnjarna), Jo
že Tomažič (krznama), Marija 
Bokal ~konfekcija usnja), Marjan 
Kodre (konfekcija krzna). 

4. Komisija za splošni ljudski 
odpor: predsednik Branko Pintar 

(nabava) in člani Jože Berčon (po
možna dejavnost), Igor Erbežnik 
(usnjama) . 

V juniju se je na prvi svoji seji 
sestal tudi delavski svet obrata 
Vrhnike. 

Izvolil je predsednika - tov. 
Franca KRAŠOVCA in njegovega 
namestnika tov. Leopolda RA
PUŠA. 

Imenoval je komisije, in sicer: 

l. Komisija za delovna razmer
ja: predsednik Otmar Jeršinovič 
(programer - lanser) in člani Bo
žo Žnidaršič (izmenovodja lakir
nice), Andrej Lutmar (oddelka
vodja dodelave), Janez Pečar (iz
menovodja v ščetinami), Stane 
Matičič (obratni elektrikar I.). 

2. Komisija za varstvo pri delu: 
predsednik inž. Peter Kobal (vod
ja pom. dejav. obrata Vrhnike) in 
·člani Milan Knez (vodja elektro 
delavnice), Tomo Butko (sorter 
gotovega usnja). 

Po potrebi se komisija lahko 
konzultira z drugimi strokovnjaki. 

3. Komisija za stanovanjska 
vprašanja: predsednik inž. Alojz 
Krl&manc (vodja TPP in razvoja) 
in člani štefka Istenič (obratni 
knjigovodja ščetinarne), Polde Ra
puš (vodja cepilnega stroja), To
·mo Pejic (priprava barv-nianser), 
Stane Japelj (vodja voznega par
ka). 

Kako smo gospodarili v )uniju 1971 
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Proizvodnja po obratih 
Usnjarna Vrhnika 
ščetinama Vrhnika 
Usnjarna šmartno 
Krznarna šmartno 

Poraba usnja in krzna v konfekcijah 
Konfekcija krzna šmartno 
Konfekcija usnja šmartno 
Konfekcija usnja Vrhnika 

Realizacija 
Usnjarna Vrhnika in Ščetinama 
Usnjarna šmartno, krznarna in konf. 
Rožnik Ljubljana 

Skupaj 
Izvoz v $ 
Izvoz prvo polletje $ 

Poprečni osebni dohodek 

202.428 m 2 

7.268 kg 
66.244m2 

18.507 m 2 

1.015 m 2 

3.411 m 2 

2.957 m 2 

16.427.347,70 
7.743.641,00 

35.016,15 
24.206.004,85 

533.469 
2.790.452 

V juniju je znašal .poprečni OD na enega zaposlene
ga za 184 ur 1548,76 N din. 

Bolniški izostanki 
Na enega zaposlenega smo imeli v podjetju v mese
cu juniju zaradi bolniških izostankov (vključno tudi 
porodniški dopust) 1,46 izgubljenih delovnih dni. 

število zaposlenih 
Na dan 30. 6. 1971 je štel naš kolektiv 1341 članov 
(brez vajencev). V vrhniških obratih dela 823 ljudi, 
v šmartnem 444 in v Rožniku v Ljubljani 74. 

To krat vam predstavljamo: 
JANEZ MJLAKAR - pred

sednil{ delavskega sveta obrata 
šmartno (star 30 let). 

V podjetje je prišel leta 1955. 
kot vajenec in bil po konča
nem 3-letnem šolanju razpore
jen kot kvalificiran priprav
ljalec in strojar kož na 
delovnem mestu za ročno 
glajenje. S tega delovnega me
sta je z vmesnim delom pri 
blanžiranju in strojnem stru
ženju napredoval do predde
lavca pri barvanju in postroje
nju ter kasneje do mojstra 
strojilnice kroma. Sedaj je iz
menovodja. 

V teh letih je deloval tudi v 
samoupravnih organih podjet
ja - enkrat je bil izvoljen za 
člana delavskega sveta in en
krat za člana upravnega od
bora. 

4. Komisija za splošni ljudski 
odpor: predsednik Mirko Pajsar 
(struženje) in ~~lani Janez Krvina 

FRANC KRAŠOVEC - p.red
sednik delavskega sveta obrata 
Vrhnika (star 25 let). 

Po poklicu je kemijski teh
nik in se je po končanem šo
lanju kot naš štipendist zapo
slil leta 1965 v takratni po
skusni proizvodnji chromina
lov - najprej na delo·vnem 
mestu kemijskega tehnika in 
zatem kot vodja izmene. Po 
končani vojaščini je delal v 
razvojni službi, ob ustanovitvi 
kontrolne službe pa je bil raz
porejen na delovno mesto kon
trolorja. Danes je izmenovodja 
v barvarni. 

V samoupravne organe je bil 
prvič izvoljen leta 1968 - za 
člana sveta us nj arne, v tej 
mandatni dobi pa je še član 

odbora za medsebojne odnose. 

(šofer-nabavljač), tretjega člana 
pa bo imenovala OZD skupne 
uprave. 

Lepljenje kož na novi napravi v usnjarni na Vrhniki 



POLLETNA 
1 PROIZVODNJA 

Nadaljevanje s l. strani 
prvem polletju smo predelali o
krog 3.300 ton odmaščene teže in 
računamo, da bomo v celem letu 
namočili okrog 7.500 ton odmašče
ne teže (vključujoč polizdelke). 
že za I. polletje pa je videti, da 
smo namočili 36 °/o več kot v istem 
obdobju lanskega leta (2.422 ton 
odmaščene teže). 

Ker je bila izraba dopustov v 
I. polletju v usnjarni izredno sla
ba (4,08 dni od pripadajočih po
prečnih 20 dni na zaposlenega), 
bomo taka povečanja toliko težje 
zmogli in je treba zaposlene raz
bremeniti čimprej z novo zapo
slenimi, ker le s sezonskim zapo
slovanjem temu problemu nismo 
kos. Upamo, da bo ta težava pred 
zimo· vsaj močno omiljena, če že 
ne v celoti odpravljena. V to nas 
silijo naše obveznosti in pa na
bavljena surovina ter vprašanje 
našega obstoja - izvoz, ki mora 
že v letošnjem letu prebiti »zvoč
no mejo« 6 milijonov dolarjev, v 
naslednjem letu pa že 7 milijonov 
dolarjev. Pr.i tem se bo morala 
v izvozu povečati udeležba drugih 
obratov. 

SCETINARNA 
V ščetinarni so ·izdelali ob dvo

izmenskem delu 41.047 kg sorti
ranih ščetin, kar je skoraj na
tančno toliko, kot v lanskem letu, 
če izvzamemo mešanje riflinga za 
inozemskega partnerja. Vsekakor 
je letošnja proizvodnja kljub 
vsemu le boljša, saj se je 
razmerje med usmerjenimi in ne
usmerjenimi ščetinami poboljšala 
od 73 : 27 na 84 : 16. Trenutno v 
ščetinami nimamo zadosti lastnih 
ščetin, vendar bo jesensko pove
čanje namoka in predvideni bolj
ši izplen na odščetinjenju verjet
no pokril obstoječe potrebe po 
surovini. Računamo, da bomo 
programirano proizvodnjo 80 ton 
v ščetinarni za nekaj ton presegli, 
vendar bo povečanje proizvodnje 
umestno seveda le ob morebitni 
pospešitvi dvoizmenskega dela .in 
dodatnem nakupu kakšnega stro
ja. 

Delež ščetinarne v izvozu v I. 
polletju je 81.000 $. ščetinama je 
poprečno izdelala v I. polletju 291 
kg ščetin dnevno, v zadnjem ob
dobju pa 316 kg dnevno. 

USNJARNA SMARTNO 
I. polletju je usnjarna šmart

no izdelala 367.020 m 2 govejega 
in junčjega usnja, v istem obdob
ju lanskega leta pa 221.840 m 2, 

kar predstavlja 65,4 Ofo poprečje. 
Tako se je poprečna dnevna pro
izvodnja povečala od lanskih 1489 
m2 na 2.531 m 2 oziroma za 70 °/o 
in se je v zadnjem obdobju pri
bližala dnevnemu poprečju 3.000 
m~, oziroma mesečni proizvodni 
okrog 65.000 m 2• 

~orast količinske proizvodnje 
v Smartnem je pripisati tudi iz
redno tesni navezavi na potrebe 
izbire lakastega usnja in odlivu 
cepljencev na Vrhniko. Tako je 
usnjarna šmartno izdelala v I. 
polletju kar 140.000 m 2 junčjega 
in govejega polizdelka za lak ter 
dobavila okrog 70.000 m2 govejega 
cepljenca. Pred mesecem dni je 
šmartno nehalo dobavljati vrh
niški usnjarni cepljence z izjemo 
velutiranega, ki se še vedno pre
deluje na Vrhniki. Plastični cep
ljenci oziroma cepljenec podloga 
pa se odlaga sedaj v šmartnem 
in pripravlja za predelavo v novo 
projektiranem dodelavnem oddel
ku. Kljub temu pa 'lahko raču
namo, da bo še v prihodnje na 
Vrhniko dobavljala okrog 30.000 
m 2 lakastih polizdelkov in poliz
delka za valutirani cepljenec, kar 
predstavlja okrog 45 Ofo skupne 
proizvodnje. Glavna naloga us
njarne v II. polletju bo nadaljnje 
večanje proizvodnje in to na 
80.000 m2 in več (v IV. kvartalu), 
tako da se bo letos usnjarna pri
bližala proizvodnji 800.000 m 2• Vse
kakor pa v tej interni delitvi dela 
in kooperaciji med obema usnjar
nama za to večanje proizvodnje 
ne nameravamo povečati namaka, 
pač pa to povečanje izvesti s pre
delavo cepljencev iz zalog nedo
končane proizvodnje in predela
vo polstrojenih kitajskih kož. To 
je za zdaj res smiselna in smo
trna varianta za podjetje. 

Podobno, kot za vrhniško us
njarno, je tudi za šmartinska us
njarno problem delovne sile več 
kot preveč in mu bo treba posve
titi več pozornosti kot doslej, da 
bodo na novo inštalirali naprave 
v novem dodelavnem -oddelku v 
IV. kvartalu vsaj v 2-izmenskem 
delu omogočile predvideno pove
čanje proizvodnje. Naj izdam že 
dolgo priznano >>Skrivnost«, da bo 
naš načrt za naslednje leto pred
videl okroglo številko 1 milijon 
m2 , kar je več, kot pa so bile 
prognoze za končni šmartinski us
njarski domet pred leti, ko smo 
projektirali novo usnjarno oziro
ma postavljali programsko usme
ritev. Ce za naslednje leto raču
nam za naše obrate le 264 delov
nih dni, potem se bo usnjarna z 
blizu 4.000 m2 poprečne dnevne 
proizvodnje drugo leto povzpela 
v srednji velikostni razred kljub 
dejstvu, da bo verjetno v obliki 
polizdelka na Vrhniko odšlo v na
daljnjo obdelavo okrog 400.000 m! 
polizdelkov. Temu ustrezno se bo 
zvečal tudi namok, ki bo letos 
znašal blizu 3.500 ton, naslednje 
leto pa ustrezno več, odvisno zla
sti še od tega, koliko bomo na
makali junčjih kož za potrebe la
kastega polizdelka. (Letos jih bo
mo namočili kar blizu 1200 ton). 
Delež šmartinskega usnja v izvo
zu je res skromen, saj znaša v 
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Pogled na del dodelave v šmartnem pred preureditvijo (stroji za 
izravnavanje vratov) 

polletju skupno z odpadki manj 
kot 70.000 dolarjev in bo kljub 
težavam glede rentabilnosti izvo
za treba iskati nove možnosti in 
rešitve, kajti surovinsko se pri ko
ličinskih večanjih in načrtih vse 
več vežemo na uvozno surovino. 
Omembe vredna je tudi težava 
glede izrabe dopustov- v I. pol
letju odpade na zaposlenega le 
5,31 dni dopusta. 

KRZNARNA ŠMARTNO 

Krznama je v I. polletju izde
lala 131.278 m2 čevljarske in 
krznarske podloge, lani v istem 
obdobju pa 116.662 m2, kar pred
stavlja 12,5 Ofo porast. Poprečna 
dnevna proizvodnja se je od lan
skih 782m2 povzpela na 900m2. 
(za 15 Ofo). Cevljarska in krznarska 
podloga se proizvajata v razmer
ju 2 : l. Krznarna je 100 Ofo vezana 
na uvoz surovin. Ob poprečni 

dnevni proizvodnji 1.704 kosov 
smo morali pokriti potrebo po 
242.000 ovčjih kožah iz uvoza, kar 
nam predstavlja vse večje glavo
bole. Prav tako se tudi razmero
ma majhne potrebe po divjačini, 
(ki jo je krznarna namočila v I. 
polletju 12.347 kosov) večinoma 

pokrivajo iz uvoza. 
Obrat je v letošnjem letu v re-

konstrukcijskem zamahu in je 
precejšen del opreme že monti
ran, preostala oprema pa je na
ročena. Vendar ne gre prezreti 
dejstva, da je ta .obrat tudi na 
razpotju glede programske oziro
ma perspektivne usmeritve. Dose
danji program ob predelavi okrog 
250.000 m2 metrskega krzna za 
podložne namene ne ustreza več 
sedanjim pogojem in potrebam in 
bomo morali poiskati ustreznejšo 
izbiro proizvodnje, pa čeprav bo 
to zvezano z dodatnimi rekon
strukcijskimi posegi. Prav zato -
tako kot za ostale obrate in služ
be - tudi za ta obrat v zadnjem 
času iščemo nove kadre - .za delo 
v proizvodnji in na področju pri
prave in razvoja. 

V vseh naših proizvodnih obra
tih je bilo v I. polletju doseženo 
bodisi večje ali manjše povečanje 
tako fizične kot ekonomske pro
duktivnosti. Ker pa ·točnih analiz 
za celotno podjetje še nimamo, 
bomo te podatke prikazali v na
slednji številki »Usnjarja<<. Prav 
tako bodo podatki o proizvodnih 
rezultatih obratov končne prede
lave v I. polletju predmet poseb
nega sestavka. 

Inž. Franc Mihelič 

Ročno transportiranje (slika iZ arhiva) 
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KOMUNISTI IUV 
O STABILIZACIJI 

V mesecu juniju je bil sestanek 
osnovne organizacije Zveze komu
nistov v podjetju, ki se ga je ude
ležilo nad 50 komunistov iz vseh 
obratov. Med drugim so obravna
vali politični in gospodarski po
ložaj v naši domovini in še po
sebej naloge kom unistov za sta
bilizacijo gospodar stva v delovnih 
organizacijah. 

Preverili so stabilizacijska pri
zadevanja našega podjetja in pri 
tem glede investicijske in zunanje 
t rgovinske politike ugotovili, da 
investiram o v okviru naših real
nih možnosti in nimamo nepo
kritih investicij . Z izvoznimi re
zultati se približujemo vrhu slo
venskih iz·voznikov, med jugoslo
slovanskimi usnjarji smo pa na 
prvem mestu. V politiki delitve 
in nag·raj evanja se že dolgo drži
m o načela, da nam sredstva, ne 
ravno majhna, ostajajo tudi za 
m odernizacijo. Najnižji osebni do
hodek v obratu Vrhnika znaša ne
kaj čez 100.000 S din za doseganje 

normalnih delovnih r ezultatov, v 
obratu šmarton pa m ed 90 in 100 
tisoč S din. Tudi ostalo socialno 
problematiko skušajo samouprav
ni organi rešiti kar se da učinko
vito, vendar vseh potr eb in želja 
(investicijski in tistih s področj a 
družbenega standarda) ne more
mo naekrat urediti. Izraženo pa 
je bilo mnenje, da bomo morali 
precej popraviti našo stanovanj
sko poHtiko oziroma poskrbeti 
tudi za stanovanja tistih članov 
kolektiva, ki s'i jih z lastnimi 
sredstvi ne morejo urediti. Na se
stanku je bilo govora tudi o uspo
sabljanju ter splošnem in stro
kovnem izobraževanju zaposlenih. 
Prisotni so menili, da je bilo na 
tem področju doslej odločno pre
m alo narejenega in da je ena naj
važnejših nalog tudi skrb za vzga
janje več kot tisoččlanskega ko
lektiva. 

Osnovna organizacija je obrav
navala tudi vprašanj e nadaljnje-

Iz splošne sln~~be 
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Komisija za delovna razmerja na Vrhniki je od 15. 6. do 12. 7. 
sprejela na delo 18 delavcev. 

To so: Stanko Batagelj, Milan Dojčinovic, Ida Frank, Marija 
Grom, Uroš - Rajko Gruden, Peter Hrvačanin, Branko Juvan, 
Ančka Koder, Janez Krvina, štefanija Krvina, Ljubica Milo
savljevic, Stanislava Oblak, Milutin Panic, Darinka Podobnik, 
Novak Radanovic, Ljupko Svalina, Alojzij Trček in Smilja Trček. 

Komisija obrata šmartno je sprejela v juniju 9 delavcev. 
To so : Franc Ambrož, Alojz Berčon, Jožefa Berdajs ml. , Ivana 

Brunček, Abdulžemilj Ibiši, Franc Mešiček, Anton Poglajen st., 
Marta Sušnik in Milan Zupančič. 

Delati so prenehali : 
- na Vrhniki: Jože Arhar, Jakob Hodnik, Stanislava Horvat, 

Marinka Malacko, Simo Milojevic, Milutin Panic, Andja 
Stojnic 

- v šmartnem: Darko Cerovšek, inž. Viktor Kosel j, Majda Lin
dič, Franc Mešiček in Vinko Mlakar. 

S l. julijem je prenehalo delo Kristini Vučenic in Jakobu 
Faturju zaradi upokojitve. 

Novi sod za strojenje v usnjarni 

Priprava proizvodne dvorane za galanterijo 

ga razvoja podjetja in podprla po · 
litiko nadaljnjega širjenja ter za
misel o koncentraciji celotne us
n jarske panoge v Sloveniji. 

Ustavna dopolnila poudarjajo 
vlogo nadaljnjega razvoja samo
upravljanja v integriranih pod
jetjih. Ker med te sodi tudi naše, 
so komunisti iz priključenih ob
ratov povedali svoje mnenje o 
stanju na tem področju pri nas. 
Menili so, da je kolektiv zadovo
ljen s sedanjim položajem, ki je 
v obratu šmartno bistveno druga
čen kot pred priključitvijo k Vrh
niki, saj je matično podjetje vlo
žilo precej denarja za moderniza
cijo obrata, zadovoljstvo pa pre-

vladuje tudi glede višine osebnih 
dohodkov. Razumlj ivo pa je, da 
se sočasno z rastj-o materialne ba
ze tega kolektiva krepi tudi sa
moupravljanje, zato so člani ZK 
iz šmartna odločno ovrgli neka
tera namigovanja o pomanjkanju 
samoupravnih možn osti. 

Ob koncu so komunisti zadol
žili vodstva družbeno političnih 
organizacij in vseh samoupravnih 
organov v podjetju, da skupno s 
strokovnimi službami pripravijo 
program nalog nadaljnjega raz
voja - od razvijanja samouprav
ljanja do socialne problematike 
in vseh ostalih ak tualnih pro
blemov. 

Mladinski aktiv 
v Šmartnem 

Po mnogih neuspelih poizkusih 
se je delo našega mladinskega ak
tiva vendarle premaknilo z mrtve 
točke. Po nekaj ne preveč uspe
lih izletih, ki jih je organizirala 
planinska sekcija- neuspelih za
to, ker je bilo mnogo premalo u
deležencev - se je naša zadnja 
ekskurzija na Vrhniko, to je na 
ogled tovarne, le posrečila, saj se 
je udeležilo vel1ko š·teviio mladih 
iz vseh obratov. Prijavljenih je 
bilo 43 in le pet se jih ni udele
žilo ekskurzije, sicer pa je !:>il 
njen namen popolnoma dosežen. 
Mladi so si ogledali tovarno, bili 
so tudi seznanjeni s produktivno
stjo IUV. Tudi vodiči, ki so nas 
popeljali po tovarni, so nam, ko
likor je bilo mogoče, izčrpno in 
podrobno opisali dela v posamez
nih obratih. 

Po ogledu tovarne pa so na, 
predstavniki mladine iz vrhniških 
obratov povabili na večerjo. Tam 
smo se tudi pričeli pogovarjati o 
srečanju v·rhniških in šmartinskih 
mladincev. To srečanje naj bi bilo 
v avgustu, od 18. do 22. julija pa 

naj bi si tudi vrhniški mladinci 
ogledali naše obrate v šmartnem. 

Sedaj pa bi vas r ada seznanila 
.tudi, kako teče delo v našem mla
dinskem klubu. Skupaj s šmartin
skimi mladinci smo sestavili pro
gram dela v tem •klubu. Odprt je 
trikrat tedensko. V prve tri me
sece našega programa ·smo uvrstili 
šahovski turnir, v katerem bi 
mladinci preizkusili svoje znanje, 
vsakih štirinajst dni naj bi bil 
ples, enkrat v mesecu pa bomo 
organizirali ples zunaj na plošči 
ob spremljavi glasbenega ansam
bla. Na račun bodo prišli tudi pri
jatelji športa in dramske umet
nosti, saj bomo povabili na raz
govor enega športnika in enega 
izmed igralcev naših dramskih 
hiš. V klubu bodo mladi iz šmart
na našli nekoliko sprostitve ob 
prijetni glasbi in ob raznih dru
žabnih igrah, poleg tega pa jim 
bomo tudi omogočili srečanje z 
njihovimi vzori na področju 

športa ali kulture in s političnimi 
delavci. 

Marta Pajtler 



Polzkusna proizvodnja, s katero bomo začeli v začetku meseca 
avgusta, je zahtevala pospešene priprave. Tako smo 25. junija 
končali s teoretičnim delom tečaja, ki je trajal 36 ur in je pote
kal v mesecu maju in juniju. Tečaj je obravnaval najsodobnejšo 
tehnologijo obdelovanja usnjene galanterije. Čeprav sta si čev
ljarska in galanterijska stroka sorodni, pa so tehnološki postopki 
dokaj različni. Teoretični del tečaja smo spremljali s praktičnim 
tako, da smo obravnavano snov istočasno v dokajšni meri uspeli 
tudi praktično izvesti. Pri poteku praktičnega pouka se je po
kazal primer, ko so delavci izdelovali določene galanterijske 
kose, pri tem jih zamazali z lepilom in ne pomislili na to, da se · 
končni galanterijski artikel ne da očistiti lepila tako kot čevelj. 
Med praktičnim delom smo izdelovali tudi prve prodajne kose. 
Med te sodijo izdelki drobne galanterije kot so denarne listnice, 
razni etuiji, pasovi in tudi kašna torbica. 

V mesecu juniju smo pričeli z izdelavo kolekcije, na osnovi 
katere bomo izvedli poizkusno proizvodnjo. Ob tem pa so na
stale še dodatne težave kot nabava potrebnega uvoženega okov
ja, katerega ni moč dobiti na domačem tržišču - vsaj v zahte
vani obliki in kvaliteti ne. Kot sem že omenil, je to okovje 
uvoženo, to pa je pogojeno z dokaj dolgimi dobavnimi roki, ki 
pa niso nikdar točni. Za izdelavo omenjene kolekcije bomo po
trebovali 45 dni. Ta bo namenjena za modno obdobje jesen-zima. 
To je naša prva kolekcija in dobro se zavedamo, da moramo 
uspeti , kajti s tem so v dokajšni meri pogojeni tudi naši uspehi 
v modnem, proizvodnem in komercialnem smislu. 

Naša delavnica je za zdaj dokaj op-remljena, vendar pa nam 
za kvalitetno in kvantitetno proizvodnjo manjkajo še nekateri 
stroji, ki jih pričakujemo v prihodnjih mesecih. 

Janez Repanšek 

Začetne težave pri kvalifikaciji iz čevljarske v galanterijsko 
proizvodnjo so uspešno premagane 

Nujno potrebno je tudi teoretično znanje (predava Baldo Miklavčič) za 
praktično delo in uspeh 

Prvi, toda zelo uspešni izdelki delavk novega galanterijskega obrata 

Galanterija v Rožniku 

Delavke so vsa predavanja izredno pozorno poslušale 

Uspeh naših štipendistov 
Z rezu]ltati, ki so jih dosegli na

ši štipendisti na srednjih šolah, 
smo letos lahko še kar zadovoljni. 

Dva štipendista sta končala 
srednjo šolo. To sta Darinka Po
dobnik, ki je obiskovala Ekonom
sko srednjo šolo v Ljubljani, in 
Nikola TosiC iz TSUGŠ Domžale. 

Obema za lep uspeh naše iskre
ne čestitke! 

Tretji letnik TSUGš v Domža
lah je letos obislmvalo šest šti
pendistov iz Vrhnike. 

Andrej Rodič in Roman Mala
vašič sta, -odličnjaka, Rado Dolenc 
in Jakob Trček sta izdelala raz
red z dobrim učnim uspehom, 
Fr:omci Plestenjak in Iztok Fabjan 
pa imata popravne izpite ter bo
sta morala zamujeno nadoknaditi 
med počitnicami. 

Posebej moramo za prizadev
nost pohvaliti Andreja RODICA, 
ki je n:1jboljši dijak na šoli. 

V prvem letniku TSUGŠ je bil 
naš šUpendi:st Marjan Majdič, ki 
je dosegel odličen uspeh. Marjan, 
že-limo ti še naprej dosti takšnih 
uspehov! 

Tretji letnik Ekonomske sred
nje šole so obiskovale Marija Ma
lovrh, ki je bila prav dobra, ter 
Vida Repina in Majda Tomazino, 
ki sta imeli dober učni uspeh. 

Stanislava Debevec iz prvega 
letnika Ekonomske srednje šole 
ima popravni -izpit. 

Učnega uspeha štipendistov in 
študentov na višjih in visokih šo
lah, ki jih imamo 11, ne moremo 
v.rednotiti z enakimi merili, kot 
uspeha dijakov -srednjih šol. štu
dentje opravljajo Jzpi!te skozi vse 
leto, bilanco njihovega uspeha pa 

. bomo lahko naredili v jeseni ob 
vpisu v višje semestre. 

Vlado Gotvajn 
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Statut in praksa 
V aprilski številki Usnjarja je 

bila že podana organizacija vode
nja in samouprave v osnutku na
šega statuta. Medtem smo dali v 
razpravo tudi že osnutek statuta, 
ki načelno določa organizacijo vo
denja, podrobneje pa organizacijo 
samoupravljanja v podjetju. Po 
formalni plati delimo samoupravo 
na neposredno in posredno uprav
ljanje. Ker pri neposrednem sa
moupravljanju ni v novem statu
tu nekih bistvenih sprememb gle
de na staro stanje, je za nas po
membnejše predvsem posredno 
upravljanje, to je tisto upravlja
nje, ki je preneseno na organe 
bodisi na ravni podjetja ali na 
ravni organizacij združenega dela. 

Doslej smo pri nas imeli po
sredno upravljanje razvito le v 
podjetju kot celoti; posameznih 
o11ganov upravljanja v delovnih 
enotah, kakor so se imenovale do
slej organizacije združenega dela, 
nismo imeli. Naš dosedanji statut 
izvira še iz obdobja, ko k Vrhniki 
še ni bilo priključeno šmartno, 
ne vrhniš·ko Krojaštvo in ne biv
ši Rožnik Takrat je podjetje se
stavljala le usnjarna na Vrhniki 
in seveda tudi ščetinarna, ki pa 
je bila z usnjarno ozko povezana, 
da ni bilo potrebe po kakšni večji 
decentralizaciji samouprave. S 
pripojitvami navedenih podjetij 
pa se je stvar bistveno spremeni-
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la. Potrebo po okrepitvi in pre
nosu samoupravnih pravic na de
lovne enote smo že precej časa 
čutili, vendar smo z uresničitvijo 
tega odlašali ·predvsem zaradi 
vedno novih integracijskih teženj 
našega kolektiva. Posamezniki so 
bili v tem dolgem poteku prila
gajanja XV. ustavnemu arnaud
maju že precej nestrpni. Končno 
je le pred nami toliko pričakovani 
osnutek statuta, ki daje odgovore 
na vprašanja, kakšna bo bodoča 
organizacija samouprave, kakšne 
bodo pristojnosti podjetij združe
nega dela in drugo. Kljub temu, 
da bivši statut ni predvideval de
centralizacije samoupravljanja v 
podjetju, je delavski svet z začas
nimi sklepi že prilagodil bodočo 
samoupravo določilom osnutka 
statuta. Z začasnimi sklepi je do
ločil pristojnosti delavskih svetov 
OZD, njihovih komisij in organov 
upravljanja podjetja. Prav tako 
so bile tudi v·olitve izvedene v 
skladu z osnutkom statuta. Po 
konstituiranju so se člani novih 
delavskih svetov organizacij zdru
ženega dela spraševali, kdaj bodo 
zaživele vse pristojnosti, ki jih 
predvideva osnutek statuta za 
njihove organizacije združenega 
dela. Na to vprašanje moramo da
ti dva odgovora, in sicer: 

Nekatere pristojnosti bodo de
lavski sveti OZD in njihove komi-

sije začele izvajati takoj, druge 
pa moramo začasno odložiti do 
sprejetja splošnih aktov, ki bodo 
podrobneje urejali ugotavljanje 
in delitev dohodka, delitev oseb
nih dohodkov in razpolaganje s 
sredstvi za stanovanjsko gradn.Jr 
Delavski svet podjetja bo moral 
sprejeti pravilnik o ugotavljanju 
in delitvi dohodka, ki bo prilago
jen samoupravnemu sporazumu 
usnjarske panoge v Sloveniji, obe
nem pa tudi načela za delitev 
osebnrh dohodkov, ki jih bodo 
morale pri izvajanju svojih pri
stojnosti upoštevati OZD oziroma 
njihovi delavski sveti. Pravica u
gotavljanja dohodka in odločanje 
o višini mesečnih akontacij oseb
nih dohodkov torej ne bo v celoti 
prepuščena delavskemu svetu 
OZD; načelno bo to področje ure
dil delavski svet podjetja s pra
vilnrkom in priporočili ter morda 
tudi navodili, organizacije zdru
ženega dela pa bodo v okviru do-

ločil pravilnika podjetja in smer
nic delavskega sveta samostojno 
odločale o mesečnem izplačilu 
osebnih dohodkov. 

Tudi za delitev sredstev, name
njenih za stanovanjsko gradnjo, 
bo delavski svet sprejel pravilni!. 
katerega določila bodo organiza
cije združenega dela pri delitvi 
in .izvajanju svoje stanovanjske 
politike morale upoštevati. O tem 
pravilniku bo morala biti popol
noma na novo določena delitev 
sredstev med posamezne OZD. 

Iz navedenega je videti, da s 
samim sprejetjem statuta še ne 
bomo naredili vsega, kar je po
trebno za resnično decentralizaci
jo samouprave v podjetju, tem
več bo zagotovljeno šele s spre
jetjem vseh splošnih aktov, ki bo
do podrobneje urejali nač~n uve
ljavljanja samoupravnih pravic in 
medsebojne odnose med OZD. 

V. G. 

NUTRI~A 
Nutrija, ki jo vidimo v ži

valskih vrtovih, je na pogled 
dokaj neugledna žival. še naj
bolj je podobna podgani. V 
krznarstvu pa je njeno krzno 

. zelo cenjeno, sodi med srednje 
drago, lahko in trpežno krzno. 

Nutrija živi ob vodi in prav 
zaradi tega ima, kot vse živali 
te vrste, značilno dvo vrsto dla
ko, ki je v osnovi mehka in 
puhasta, čeznjo pa leži varo
valna plast dolge in grobe dla
ke. Prav glede na to dvovrst
nost je krzno možno obdelova
ti na različne načine tako, da 
dobtmo več zelo različnih kva
litet. 

Kr2inu lahko pustimo vso na
ravno dlako in tako dobimo 

lep material z dolgimi svetle
čimi in lepo poležanimi špica
m.i Tako krzno je v naravni 
barvi ali obarvano rjavo ali 
črno. 

Popolnoma drug izraz dobi 
material, če dolgo krzno delno 
postrižemo tako, da se pokaže 
puhasta osnova. Krzno tako 
dobi žametni lest, pa tudi bar
va je prilivajoča se iz temnej
še v svetlejšo. 

Najdelikatnejše postane nu
trija krzno, če odstranimo vse 
varovalne dlake in nam ostane 
le še nežen puh. Tako krzno 
je tudi najdražje in najzahtev
nejše pri obdelavi. 

Arh. M. Vrhunc 

Plašč je iz nestrižene nutrije v rjavi barvi. Izrazita smer tega krzna 
se da lepo izkoristiti pri oblikovanju modela. V tem primeru teče ob
roba po vsej širini krila in se preliva v šal ovratnika. Plašču je dodan 
pas iz softe nape. Model izdelan iz doma predelanega krzna. (levo) 
Model je iz strižene nutrije. Večjo vlogo, kot smer, ima tu dvobarvnost 
materiala. Krzno je položeno prečno z izjemo sprednjih vertikalnih 
robov. Taka. rešitev ima dvojno vrednost, poleg oblikovne še funkcio
nalno, sa,j se vzdolžno položeno krzno ne guli tako hitro, kot se to 
rado zgodi pri prečno položenem materialu. Plašču je docbn usnjen 
pas, ki se končuje s kovinskimi sponkami ob straneh. Tudi ta model 
je iz naše kolekcije za 1971/1972. (spodaj) 



Čistilne naprave 
na Vrhniki 

V januarski števHIDi >>Usnjarja« 
je bilo povedano, da je naše pod
jetje resno začelo reševati pro
blem čiščenja odpadnih voda in 
v ta namen pri SMELT naročilo 
za usnjarno na Vrhniki načrt čiš
čenja odplak. Variante, ki jih ta 
načrt predvideva, so bile že opi
sane. V tem sestavku naj bi se 
seznanili, kako so se stvall'i okoli 
tega vprašanja v zadnjega pol 
leta odvijale. 

Na osnovi izdelanega programa 
smo pri SMELT naročili izdelavo 
idejnega projekta čiščenja odplak, 
za katerega smo plačali 2,8 mili
jona S din. Projekt predvideva 
dvostopenjsko č-iščenje, in sicer v 
dveh variantah. Prva mehansko 
- kemična stopnja bi bila za obe 
varianti enaka, qrugi biološki del 
čiščenja pa se loči po tem, da en
krat predvideva za ta namen 
gradnjo novih naprav, drugič pa 
improvizirano izvedbo, po kateri 
bi lahko uporabili del obstoječih 
čistilnih naprav. 

Na kratko bom skušal opisati 
mehansko-kemično stopnjo čiš
čenja. 

V glavni kanal, po katerem pri
tekajo odplCJJke iz usnjarne, bodo 
speljane še odpadne vode iz iz
piralnice, odmaščevalnice in pr~
storov vzdrževalnih služb ter Sl
losov za mast. Iz obstoječega zbi
ralnega bazena (bunkerja) bodo 
polžaste črpalke dvigale odplake 
skozi avtomatične grablje (odstra
njevanje grobih delcev) v oZJračen 
maščobnih (volumna 110m'), v 
katerem se bodo usedale najtežje 
primesi, s površine. P5i se b~~o o_?.
stranjevale plavaJOCe nec1stoce. 
Voda bo nato tekla v izravnalni 
bazen (obs,toječi betonski usedal
nik prostornine 500 m'), 'ki bo 
skrbel za količinsko in vsebinsko 
izravnavo odplak Vode se bodo 
narto nevtralizirale in razstruplja
le v nevtralizatorju z uvajanjem 
dimnih plinov, ki jih bo treba vle
či iz dimnika kalorične centrale, 
se nato prezračevale in tekle v 
usedalnik (prostornine 225m'), 
kjer se bo blato usedalo. Le-to 
se bo v zaprtih gniličnih ali pa na 
izsuševalnih gredah osuševalo in 
zgoščevalo, odplaka iz usedalnika 
pa bo tekla dalje v drugo, to je 
biološko stopnjo čiščenja. 

Za to stopnjo čiščenja bo po
trebno zgraditi dve bateriji. V 
vsa•k·i bo za prezračevanje skrbela 
po ena turbina. 

Pri improvizirani oziroma za
časni varianti pa bodo na obsto
ječem zemeljskem usedalniku 
skrbele za prezra·čevanje dve ali 
tri plavajoče turbine. 

Naše podjetje se je odločilo, da 
bo naročilo pri SMELT izdelavo 
glavnega projekta za celotno či
stilno napravo po prvi varianti 
idejnega projekta. Ta projekt bo 
stal 11,5 milijona S din. Prvi del 
glavnega projekta, to je rekon
strukcija obstoječega betonskega 
usedalnika, ki bo služil kot iz
ravnalni bazen, je že izdelan in 
se bodo dela lahko v 'kratk:em za
čela. 

Do konca julija naj bi bil pri
pravljen tudi glavni projekt za 
ves ostali del mehansko-kemične 
stopnje čiščenja razen za gnilišča; 
do konca letošnjega leta pa še za 
gnilišča in biološko stopnjo čiš
čenja. 

Menimo, da bi bilo možno v 
letošnjem letu, poleg rekonstruk
cije izravnalnega bazena, izvesti 
še gradbena dela za predčiščenje 
(črpališče, avtomatične grablje, 
ozračen maščobnik) in morda 
zgraditi .nevtralizator (uvajanje 
dimnih plinov) ter nabaviti vsaj 
del za to potrebne opreme. Prav 
tako bomo skušali izvesti do kon
ca letošnjega leta še improvizi
rano varianto biološke stopnje 
čiščenja (namestitev plavajočih 
turbin na preurejenem zemelj
skem usedalniku). 

Ker se često gradijo skupne či
stilne naprave (čiščenje industrij
skih in komunalnih odpadnih 
vod), smo se tudi mi povezali s 
skupščino občine Vrhnika z na
menom, da ugotovimo, če bi bila 
tudi tu na mestu gradnja skupne 
čistilne naprave. Podatke za štu
dijo, ki jo bo izdelal Smelt, pri
pravlja Komunalno-stanovanjsko 
podjetje na Vrhniki. 

študija, ki bo izdelana verjetno 
v dveh mesec·ih, bo povedala, če 
je gradnja skupne čistilne napra-

Ivan Fajdiga, rojen 10. 10. 
1928. v Sobračah pri Stični. V 
družini je bilo 9 otrok, od ka
terih sta dva kmalu umrla, 
Ostali pa še živijo. 6 razredov 
osnovne šole je končal v šent
vidu, v večerni šoli pa 7. in 8. 
razred v Litiji. 

Naš portret 

Od kdaj ste zaposleni v tem 
podjetju? 

Cepljenje svinjskih kož; v ozadju se vidijo jame za luženje, ki jih 
danes ni več 

OPRAVIČILO 
V preJSnJl številki Usnjarja je bila v diagramu članka »SO

DELOVANJE« izpuščena črtkana črta za leto 1971, 
pod sestavkom »RAZŠIRITEV KOTLOVNICE NA VRHNIKI« 
pa bi moralo stati ime avtorja inž. Tone Mali in ne Jože. 

Obenem se opravičujemo tovarišema inž. Tonetu Maliju in 
inž. Jožetu Maliju. 

ve umestna. V primeru, da bo od
govor pozitiven, bo v okvi.ru 
vrhniške usnjarne potrebno zgra
diti le mehansko-tehnično stop
njo čiščenja do vključno uvajanja 
dimnih plinov, usedalniki, gniliš
ča in biološka stopna čiščenja pa 
bi bili skupni. 

- V tem podjetju sem za
poslen od 13. julija 1955 na de
lovnem mestu vratarja. 

Ker vas že dolgo poznam in 
vem, da ste brez desne roke, 
bo bralce zanimalo, kako ste 
jo izgubili? 

- V prvih letih takoj po 
vojni se je mnogo gradilo, 
elektrificiralo, delali smo za
družne domove in podobno in 
tako je naneslo, da sem šel 
vlačit električne drogove za 
elektrifikacijo. Med tem delom 
v gozdu se mi je drog nekam 
zataknil, ko so ga vlekli konji 
ter sem ga hotel malo omajati; 
pri tem je drog zdrsnil in mi 
stisnil r·oko ob stoječe drevo. 
Posledica je invalidno·st. To se 
je zgodilo 24. 11. 1954. 

Dobivate za to kako nado
mestilo? 

- Ne vem, kako bi se temu 
reklo? Dobim mesečno 80 din. 

Vem, da stanujete v lastni 
hiši. Zanima me, kdaj ste za
čeli z gradnjo in kdaj ste se 
vselili? 

- Moram reči, da se je vse 
skupaj hitro končalo. Graditi 
sem začel leta 1961, naslednje 
leto v jeseni sem se pa že 
vselil. 

O tem, kakšna bo odločitev gle
de pravkar navedenega vprašanja, 
'kakšne so dobre in slabe strani 
gradnje skupnih čistilnih naprav 
in kako bodo programirana dela, 
torej realizacija glavnega projek
ta, pa kdaj kasneje. 

Inž. Alojz Kržmanc 

Ker je bilo dajanje posojil 
v tistem času s strani delovnih 
organizacij skoraj neznano, ste 
morda iskali druge oblike po
moči? 

- Ne. Oba z ženo sva imela 
nekaj lastnih sredstev in sva 
nekako prebrodila najhujše. 

Kaj pa prosti čas. Kako ga 
izrablja te? 

- S prostim časom je pri 
ljudeh različno. Nekateri po
sedajo, drugi urejujejo svojo 
okolico ali gojijo morda male 
živali, nekateri pa na to vpra
šanje ne bi znali odgovoriti, 
ker jim je lastno zadovoljstvo 
vse. Jaz najraje brskam okoii 
hiše in gojim nekaj zajcev. 

Danes, ko se pogovarjam z 
vami, vidim, da niste na svo
jem običajnem mestu. Ste se 
usposobili tudi za telefonista? 

- Da, tudi tega dela sem se 
privadil, če je potreba. Zani
mam se za vsako delo, ki mi 
je dostopno. 

Kaj pa želje in načrti za pri
l:odnje? 

- Ne letim visoko. Želim si 
le zdravja v družini, našemu 
podjetju pa mnogo uspehov, 
saj se s tem tudi nam življenje 
popestri in izboljša. 

Franc Kajdiž 
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GASILSK~~ 
TEKMOVA~~JA 

V mesecu juniju so se naši ga
silci udeležili dveh tekmovanj. 
Ekipa šmartna je tekmo·vala na 
občinskem prvenstvu Litije, kjer 
je zasedla drugo mesto, za >>tra
dicionalno« neugodnimi nasprot
niki, to je Predilnico Litija, kateri 
je znatno pripomogel k zmagi 
>> objektiven« sodniški trio, ki je 
bil sestavljen iz njihovih vrst. 

Obe ekipi (Smartna in Vrhnike) 
pa sta sodelovala na republiškem 
tekmovanju, ki je bilo v Maribo
.ru v okviru 100-letnice Gasilske
ga društva Maribor. Uvrstitev o
beh ekip, glede na· veliko število 
dobro pripravljenih in izenačenih 
ekip, je bila zadovoljiva. Z malo 
več športne sreče (upoštevaje ze
lo dobre .rezultate na treningu) pa 
bi bila uvrstitev obeh ekip lahko 
znatno boljša. 

Ekipa šmartno je dosegla 834 
točk, ekipa Vrhnike pa 790,1 točke. 

Ne glede na kakršenkoli uspeh 
pa zaslužijo vsi člani ekip poh-

vala, ker so bili zelo vestni in 
prizadevni, tako na vajah, kot tu
di na samih tekmovanjih. 
Prepričani smo, da je udeležba 

na tekmovanjih dosegla svoj na
men, ki ni samo v tem, da se do
seže čim boljša uvrstitev, pač pa 
predvsem v tem, da se enote 
rednimi pripravami usposobijo za 
uspešno posredovanje v primeru 
požara in da se,, znotraj te po
membne in za kolektiv nepogreš
ljive prostovoljne organizacije, 
doseže čim večj a kolektivna po
vezanost in nesebična pripadnost 
gasilstvu. 

Gasilski enoti obeh obratov se 
zahvaljujeta vodstvu podjetja in 
vsem organizatorjem proizvodnje, 
ki so imeli polno razumevanja že 
v času priprav za tekmovanje in 
so zagotovili tudi potrebna sred
stva za udeležbo na tekmovanjih. 

Za ekipo Vrhnike so nastopali : 
Tomo Butko, Benjamin Rudolf, 
Venceslav Rudolf, Ivan Rudolf, 

Najnevarnejša prepreka je premagana 

8 

Včasih je pri premagovanju ovir (odvisno jie od namena) 
marsikateremu potrebna pomoč 

Herman Ficko, Franc Vodišek, Ja
kob Bogataj , Drago Ivanovič, Ma
tija Kociper, Edvard Tegelj, Dra
go Vukovič, Mirko Golič in Pavel 
Petrič. Franc Petkovšek pa se za
radi bolezni ni mogel udeležiti 
tekmovanja. Zasluži pa polno pri-
2lnanje, ker je redno sodeloval na 
vajah in bil zelo prizadeven. 

Za ekipo šmartna so nastopali: 
Franc Stopar, Janez Ambrož, Jo
že Torner, Jože Lokar, Jože Je
senšek, Jože Což, Vekoslav Jane
kovič, Marjan Vrbajs, Milan Ska
lički, Silvo Brodar, Anton Gorše 
in Anton Groznik. 

Inž. Peter Petkovšek 

Sprostitev pred tekmovanjem - ekipa obrata šmartno 

Gasilska ekipa obrata Vrhnika 

. -~--

Ta stvar pa niti ni tako nevarna, kot so mi govorili. Saj 
sem vedel, da se mi ni treba obuti 
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Nogomet: up na vrh 
Tokrat že lahko ugoto•vimo, da 

zadnjega cilja - slovenske lige 
- po končani jesenski sezoni v 
spomladanskem delu nismo do
segli. Vzrokov za to je več, med 
njimi pa so najvažnejši vsekakor 
tile: 

- igralski kader, ki je bil na 
razpolago, je sposoben tekmovati 
tudi v višjem razredu tekmova
nja, vendar mu manjka precejš
nja mera resnosti in odgovornosti. 
Premalo je bilo tekmovalcev, ki 
bi poleg znanja, ki ga imaj-o, vne
sli še nekaj več srčnosti in želje 
po zmagi. Le za Obrada Cicmila 
bi lahko trdili, da je vseskozi 
igral zavzeto Ln mu ni bilo vse
eno, kakšen je bil rezultat; 

- veliko se je pričakovalo tudi 
od igralca Vrhunca, ki pa se je 
poškodoval že na prvi tekmi z 
LTH in po tem ni več nastopal; 

in skušati odpravljati negativne 
pojave; 

- za trenerja se lahko trdi, da 
je trdo delal. Imel je trden namen 
ustvariti homogeno moštvo, ki bi 
bilo kos vsem nalogam; 

- zasedeno IV. mesto ni ne
uspeh v celoti, saj je to mesto, 
ki nam ga marsikdo zavida. 
Največ golov za Usnjarja so da

li: Poženel 15, Plevel 7, Sarac 6, 
Nikolic 5 itd. Vse tekme sta od
igrala le Sarac in Poženel 22, sle
dijo Dobrovoljc, Cicmil in Kopčič 
po 19 itd. 
Največ treningov je imel Cicmil 

53, Poženel 43, Bogataj 42 itd. 
V prehodnem obdobju si morajo 

vodstvo in igralci odgovoriti na 
vprašanje, kako daleč želimo pri- · 

Pred tekmo med Koprom in Usnjarjem v sezoni 69/70 

ti. Vsekakor bo potrebno okre
piti moštvo s 3 do 4 novimi igral
ci, posebno še, ker je dobil iz
pisnico igralec Nikoiic, ki odhaja 
v »MERCATOR«, ki tekmuje v II. 
zvezni ligi. Tekmovanje bo iz leta 
v leto kvalitetnejše in zahtev
nejše. 

S treningi se bo pričelo v za
četku avgusta in bomo imeli tako 
15 do 17 treningov pred prven
stvom, računajoč pri tem tudi pri
jateljska srečanja. Naš cilj v na
slednji sezoni pa naj bo sam vrh 
v tej ligi. 

Franci Kajdiž 

- vse skozi smo imeli težave 
z vratarji, saj je Kopčič nastopal 
pogosto bolan, brez rednih trenin
gov in s stalnimi delovnimi ob
veznostmi pri delodajalcu. Morda 
nam je ravno poraz v Hrastniku 
zaradi odsotnosti Kopčiča onemo
gočil boljšo uvrstitev; 

Košarka: možnosti za drugo ligo 
- niti dve tekmi nismo igrali 

z istim moštvom, saj se je v ce
li sez.oni m enjalo kar 23 igralcev. 
Vzroki za tako menjavo so pred
vsem privatnega pomena, kot so 
dopusti, šola, poroke itd; seveda 
so bili ti izostanki v večini pri
merov nujni, vendar pa imajo 
svoj negativni Vlpliv; 

- za visoko uvrstitev si moštvo 
ne sme dovoliti poraza doma (Pi
ran), medtem ko smo na tujem 
igrali zelo boječe in brez prave 
volje. Poraz s Piranom doma je 
demoraliziral moštvo in upravo, 
ki bi tudi morala resneje delati. 
S tem je bila izgubljena možnost 
osvojitve 28 točk, kar bi zadosto
valo za II. mesto in igranje kva
lifikacijskih tekem; 

- premalo je bilo stikov med 
igralci na eni in upravo kluba 
na drugi strani, posebno po vsaki 
tekmi bi . morali igro analizirati 

Spomladanski del tekmovanja v 
republiški košarkarski ligi je kon
čan. Odigrana je bilo tudi že prvo 
jesensko kolo, nato pa so se pričele 
počitnice. Zadnja kola niso pri
nesla nobenih presenečej , saj so 
se ·predvidevanja uresničila. 

V devetem kolu smo premagali 
moš,tvo Ježica. Zopet je 'bila -igra 
prej slaba, kot dobra, vendar smo 
brez težav zmagali. 

Enajsto kolo je bilo v znamenju 
deDbija. Srečali smo se z vrsto 
Kraja iz škofje Loke, s katerim 
smo si delili drugo mesto z ena
kim številom točk. Tekma je bila 
zanimiva in polna preobratov. Po
vedli smo že s 15 točkami razlike, 
nato pa smo popustili, tako da 
smo na koncu bi:li ogorčen boj 
za zmago. Zmagali smo z najtes
nejšim izidom s precejšnjo mero 
sreče. 

V že odigranem prvem jesen
skem kolu pa smo na Vrhnrki 
odpravili Lesonit, ki je eden od 
kandidatov za izpad. 

- Ali veš, da imajo moški raje debele ženske? 
- Jaz pa mislim, da temu ni tako 
- Veš, to je zato, ker me ne moremo skakati čez plot ... 

Tako smo se po spomladanskem 
delu trdno zasidrali na II. mestu 
s štirimi točkami zaostanka za 
vodečo Ilirija in z dvema točkama 
prednosti pred Celjem in Trigla
vom. Kljub precejšnjemu zaostan
ku za vodečim pa še vedno nismo 
izgubili upanja za osvojitev prve
ga mesta, saj imamo v jeseni zelo 
ugoden razpored. Z najnevarnej
šima tekmovaLcema Ilirijo in Ce
ljem igramo doma, Ilirija pa mora 
na težko potovanje v Celje. Mi 
težkih gostovanj nimamo, razen 
morda v škofji Loki in Kranju, 
vendar upamo, da jih bomo uspeš
no prebrodili. 

Prepričani smo, da nam drugo 
mesto ne more več uiti, z malo 
sreče pa bi lahko osvojili tudi na
slov republiškega prvaka. Z osvo
jitvijo enega od prvih dveh mest 
pa si lahko pridobimo pravico so
delovanja na kvaliftkacijah za II. 
zevzno ligo. 

Po ustaljenem ključu bodo kva
lifikacije letos v Bosni, ker so bile 

~--\--1--' 
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lani v Sloveniji, predlanskim pa 
v Hrvatski. Pravico nastopa imata 
po dva prvoplasirana iz vsake re
publike, v II. zvezno Ugo pa se 
uvrstita dve najboljši moštvi s 
kvalifikacij. 

Kakšne so naše možnosti na 
kvalifikacijah, je nemogoče napo
vedati. Na takih turnirjih je nam
reč prvo mesto navadno zagotov
ljeno domačinu, ostalih 5 pa se 
po-teguje za drugo mesto. To po
meni, da veliko vlogo igra sod
niška kuhinja, poleg tega pa je 
mnogo odvisno od trenutne for
me in navdiha ter ugodnega žreba, 
nazadnje pa tudi od športne sre
če. Večkrat se je že zgodilo, da 
je o uvrstitvi v višje tekmovanje 
odločala razlika v koši:h, to pa 
pomeni, da je vsak dosežen koš 
lahko odločilen, kvalifikacije pa 
popolnoma negotove. 

Stane Kukec 

(\ 
1 

.O -, 
Po napornem delu, pa čeprav neposredno na delovnem 
mestu (primer iz prakse), je potrebna sprostitev in osebna 
ureditev, ker je prosti čas rezerviran za druge namene ... 
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Babami, turistična Meka 
V tej reportaži vam bomo sku

šali predstaviti Bahame. Sicer jih 
gotovo že poznate iz filmov o Ja
mesu Bondu, poznati jih iz naj
različnejših filmov o ameriških 
gangsterjih, ki so pobegnili pred 
roko pravice, slišali ste glasbo 
njihovega znamenitega plesa Lim
ba, morda ste si ga celo ·ogledali 
v katerem od znanih svetovnih 
nočnih zabavišč . 

Toda vse to je bila le bleda ho
livudska kopija onih pravih Ba
hamov, tistih 3000 otokov in ko
ralnih grebenov, ki se vlečejo ne
.kako 800 km od Floride proti ju
gozahodu do prehoda v Karibsko 
morje. Južno od njih je Kuba. 
Vse otočje skupaj pa meri le ne
kaj nad 11.000 km2, naseljenih pa 
je le dvajset otokov. Najbolj go
sto je naseljen otok New Provi
dence z glavnim mestom Nassau. 
Tam živi okrog 100.000 ljudi, do
brih 20.000 jih je na Veliki Baha
•mi, drugi pa so raztreseni ·po oto
ku. Preživljajo se v glavnem od 
turizma, kateremu se imajo za
hvaliti za izredno visoko življenj
sko raven. Nekaj se jih ukvarja 
z ribolovom, nekateri z domačo 
obrtjo, skratka z vsem, kar je po
sredno namenjeno turizmu. Pred 
tremi leti je Bahamsko otočje do
bilo prvo črnsko vlado, na otokih 
pa živi zdaj le dobra desetina bel
cev. Vendar, kot je v navadi v teh 
deželah, je v rokah belih denar
nih mogotcev večina kapitala in ti 
so tudi glavni investitorji. Sicer 
pa, preden vam predstavimo de
želo in spregovorimo o njenem 
življenju, ki ga pozna turist, naj 
povemo še to, da se je na Baham
skem otoku San Salvador izkrcal 
12. oktobra 1492. leta Krištof Ko
lumb in naredil prve korake v 
novi svet. 

SPREJEM VCERAJ IN DANES 

Mnogo jih je za njim še odri
nilo leto za letom proti Ameriki, 
toda za mnoge so bili koralni gre
beni Bahamskega otočja zadnja 
postaja. Potopile so se ladje El 
Capitan, Porto Pedro, San Pedro 

in druge. Njihovi potniki niso 
imeli nikoli .takšne sreče kot Kri
štof Kolumb, ki mu je uspelo z 
njegovo ladjo Nina II pripluti v 
Ameriko. 

Toda današnji turisti potujejo 
na Bahame povsem drugače. Iz 
Miamija imate tja številne ladij
ske zveze, letalske do Nasaua pa 
vzdržuje sleherma letalska družba, 
ki v svetu kaj pomeni, No, !in tudi 
jaz sem se tja pripeljal z letalom 
domače bahamske družbe Baha
mas - Airways iz Miamija. Pri
jazen sprejem je bil že na samem 
letališču v Miamiju, kjer podjet
ne stuardese hitro opravijo vse 
potrebne formalnosti, zatem pa 
dobite darilo - celo goro pro
spektov, :če slučajno potujete prvič 
z njihovim letalom. Polet do Na
saua je kratek. Velja vas okrog 
20 dolarjev, v kar je vračunan se
veda tudi pozdraV'ni napitek z ali 
brez alkohola. 

Nasaua. Glavno mesto Baha
mav vas sprejme tako, kot je že 
v navadi v turistično razvitih de
želah. Vrsta zasebnih letal na le
tališču, pi so preiletela bodisi iz 
Miamija bo•disi iz enega ·Ostalih 
Bahamskih otokov. Obmejne in 
carinske formalnosti so na Ba
hamih hitro opravljene. Namesto 
carinskega pregleda vam nalepi
jo na vsak kos prtljage le značilni 
bahamski znak, saj so vsi Baha
mi necarinsko področje, vendar s 
precejšnjimi davki. No, in tako 
sem bil -končno na Bahamih, v 
turističnem raju, kjer pravijo, da 
imajo vse pripravljeno za sleher
nega turista in za sleherni žep. 
No, kasneje sem se prepričal, da 
to drŽli, le da mora biti ta žep pre
cej poln dolarjev. Od letališča do 
mesta vas prepelje hitri kombi, 
vendar čeprav .tam vozijo · še po 
levi strani, tega pr·i našem-šoferju 
nisem opazil. Prilagajal se je pač 
že novim načrtom, da bodo začeli 
voziti po desni ali morda kar po 
sredini ceste. Vso po·t z letališča 
vas spremljajo hoteli, golf igrišča, 
tenis igrišča, reklame za trgovine; 
igralnice, bare in za vlaganje v 

Ribe, žgoče sonce, čudovite velike školjke, od sonca ožgani obrazi 
domačinov - to je čar, ki pa ga nujno obdaja tipični pristaniški d.uh 
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Ena od Bahamslcih značilnosti so izdelki iz slame. ln kdo bi se branil 
tako čudovitega klobuka (posebno še, če ga nosi prikupna domačinka) 

mesto prihodnosti Lucau na Veli
-kih Bahamih. 

GANGSTERJI.• .. 
Hotel Royal Victoria v starem 

kolonialnem stilu z lepim vrtom, 
bazenom in pa prepričanjem, da 
morate za tak hotel imeti v žepu 
precej dolarjev. Sicer pa pod 
vrednostjo ameriškega dolarja, ta 
je nekaj več vreden kot baham
ski, ne dobite praktično ničesar. 
Poglejte samo ceno penzionov. V 
srednje dobrem hotelu vas velja 
penzion od 20 do 50 ameriških do
larjev in to izven sezone. Za ko
silo boste odšetli v nekoliko bolj
šem lokalu 15 do 20 dolarjev, si
cer pa so cene v Nassau take, kot 
vas oceni prodajalec. Obvezno je 
seveda pogajanje, saj se drugače 
prodajalec - domačin čuti ogo
ljufanega za nekaj, kar je priča
koval. In potem boste za tisto, 
kar ste hoteli kupiti, odšteli le 
polovico zahtevane cene. 

Ko sem se pogovarjal v ape
ritiv baru hotela Royal Victoria 
z enim od prebivalcev glavnega 
bahamskega mesta, sem izvedel 

marsikaj zanimivega. Pripovedo
val mi je o ameriških ga!l!gsterjih, 
ki so nadzorovali-oziroma še nad
zorujejo igralnice, čeprav mnogi 
pravijo, da temu. ni tako. Vlada 
si prizadeva, da bi do tega ne pri
šlo, toda kaj, ko morajo pogosto 
popustiti dz več razlogov. Ne mo
rejo ogroziti dobrega imena naj
učinkovitejše in praktično edine 
gospodarske panoge ·»turizem«, 
ohraniti morajo dobre odnose z 
ameriško vlado, ker tam je pač 
bahamsko turistično zaledje dn v 
bližini Bahamov je tudi Kuba. 
Sicer pa me je prepričeval, da je 
želja vseh prebivalcev te majhne 
otoške dežele hiter razvoj, ne pa 
da bi se zamerili komurkoli, naj
manj pa ameriškim in drugim tu
listom, saj od njih živijo. 

TURIZEM 
Bay Street - glavna ulica Na

ssaua - kjer so vse pomembne po
slovne stavbe, kjer se vrste ban
ke, kjer je guvernerjeva palača· 
in ne daleč od nje je 
trg z značilnimi slamnati-

Konec na 11. strani 
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mi ter lesnimi izdelki, ki jih rez
barij o spretne roke domačinov v 
znani bahamski les. Seveda sle
hernega zanese pot prav na ta 
slamnati trg, da si kupi značilen 
bahamski spominek iz slame, ve
čina pa tudi slamnike. To je ra
zumljivo. Na Bahamih je namreč 
v maju okrog 35 stopinj v senci. 
V vseh trgovinah opozarJaJO 
ameriške turiste, koliko je pri njih 
ceneje kot v Ameriki, koliko ve
ljajo fotoaparati, lahko kupite 
francoske parfume, lahko pijače 
iz vsega sveta in tam mi je prišla 
v roke tudi zanimiva revija o Ba
hamskem otočju ter o načrtnem 
vlaganju na otoku Velika Bahama. 

Veliki panoji, številne revije, 
reklame v časopisih, vse to vabi 
turiste iz vsega sveta, ki imajo 
kaj cvenka pod palcem, da pride
jo na oddih na Veliko Bahamo, če 
pa imajo kakšnih sto tisoč dolar
jev več, pa jih vabijo, da vlagajo 
v mesto prihodnosti Lucayo. 

Sploh je zanimiva zgodovina 
Lucaye. Iz leta v leto raste v tej 
svobodni luki promet, vlaganja se 
večajo. Pred sedmimi leti je bilo 
tam le 26.000 turisto,v, lani pa so 
jih našteli že precej nad pol mi
lijona. 

Danes pišejo vse bahamske re
vije in časopisi o otoku kot pri
zorišču sodobnega razvoja. In ven-

dar, če bi to nekomu dejali pred 
dobrimi desetletji, bi se prijel za 
glavo. 

Britanski guverner je leta 1955 
podpisal pogodbo z ameriškim fi
nančnikom Walaceom Grovesom. 
Ta je dobil pravico do svobodne
ga pristanišča, opro-stili so ga dav
kov za 30 let in mu dali otok v 
najem za 99 let. Groves je tako 
dobil razen policije in sodišč v 
svoje roke ves otok. Upravlj a z 
gospodarstvom, šolami, bolnišni
cami, hoteli, pravico ima za izda
janje licenc do lastnih radijskih 
postaj in še marsikaj drugega. Kot 
vse kaže, so s tem predstavnikom 
sodobne denarne aristokracije v 
Nassau zadovoljni, saj je, kot pra
vijo, po vsem otoku slišati šušte
nje zelenih ameriških bankovcev. 

Vendar pa je nasprotno drugo 
dejstvo, da Groves zdaj za drag 
denar prodaja zemljo nazaj v par
celah tistim, od katerih jo je do
bil malodane zastonj. Pravijo, da 
ima tudi nad 2000 odstotkov do
bička. In kljub temu ljudje vla
gajo. Na Veliki Bahami raste ho
tel za hotelom in kot so povedali, 
bo tam v naslednjih letih deset
krat več prebivalcev kot danes. 
Zraslo naj bi novo četrmilijonsko 
mesto. Hektar neobdelane zemlje 
pa velja danes tam od 500 do 600 
tisoč dinarjev. Toda buldožerji or-

Sonce, ribe, čudovita obala, čisto morje, kaj več naj bi še zahtevali 
turisti? - spodaj 
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Limbo je ples, ki ga lahko vidimo v vsakem nočnem klubu, še posebej 
pa na Bahamih, saj je njihov narodni ples. Ob ritmičnem gibanju 
splezati pod palico niso mačje solze, toda domačini kaj radi pokažejo 

svoje sposobnosti tudi na plaži - zgoraj 

JeJO dan za dnem in za njimi se 
vidijo obrisi novih hotelov, golf 
igrišč in igralnic. Walace Groves 
pa si skupaj s svojimi delničarji 
zadovoljno mane roke. 

Toda resnici na ljubo naj po
vemo še to, da bo tja prišlo le 
malo evropskih turistov. Povratna 
vozovnica iz Evrope z Air Baha
ma velja iz Bruslja nekaj nad 200 
dolarjev, cene na otoku pa so za 
evropskega smrtnika nedosegljive. 
Računajo na ameriške turiste, na 
križarjenja iz Floride, tam je Mi
ami, ki pa nima igralnic. In konč
no, pravijo na Bahamih, zakaj ne 
bi Las Vegas dobil konkurence? 

NI VSE ZABAVA 
Toda Bay Street ima tudi drugo 

plat. Prva vzporedna ulica je rib
ji trg, kjer se v vročini in smradu 
odvija vse tržno življenje, kjer 
lahko kupite redke primere školjk 
in kjer med odpadki poležujejo 
brezposelni pristaniški delavci, ki 
čakajo na nove ladje in na novo 
delo. Toda vseeno je v ospredju 
tisti Bay Street, kjer so velike 
družbe, ki grade otoška carstva 
s sodobno finančno aristokraci
jo, pred katero bi se morali 
odkriti celo starodavni pirati z 
Morganom na čelu. In na Bay 
Streetu so seveda tudi nočna za
bavišča. Osrednja točka sleherne
ga sporep.a pa je seveda Limbo 
- znani otoški ples. Toda tudi 
med zabavišči je konkurenca. 

Sleherni lokal, sleherno nočno 
zabavišče si prizadeva, da bi pri
vabilo turiste k njim in če ste na 
Bahamih, se temu res ne boste 
mogli izogniti. No, in v enega teh 
klubov Junkao so zvabi:li tudi 
mene. Obetajo vam dve veliki 

nočni reviji, ples, klimatske na
prave i:n vse to samo za poltretji 
dolar. Ce ste v skupini, se seveda 
vratar zadovolji tudi z manjšim 
zneskom. Cene sicer niso bile pre
tirane, pač klubu primerno, nekaj 
pa je res, klimatske naprave so 
delovale v redu. 

Ob rahlo zdolgočasenih melodi
jah iz začetka 60 let, ob petju 
pevca kalipsa Ivana Simsa, vidite, 
celo naše ime ima, so najavili naj
večji show v Nassau. Recimo, da 
jim verjamemo. Drugih pač nis
mo videli. Najprej neka parodija 
slačenja, zatem srebrni princ iz 
tretjerazrednega lokala in končno 
kralj Limba Pedro. Seveda je po
vabil k sodelovanju dva iz ob
činstva. Oba sta se priklanjala ne
kako tja do poldrugega metra, za
tem pa je bilo preveč za njiju. 
Letvica je namreč lezla vse niže, 
dokler ni obstala na dveh stekle
nicah Koka-kole, zatem jo je 
kralj Limba polil z bencinom, jo 
zažgal ter izvedel finale svoje res 
izvrstne točke, ki bi gotovo do
bila mesto v slehernem nočnem 
zabavišču Evrope. 

Sicer pa sodobnemu turistu po
stane na Bahamih bore malo časa, 
da bi si ogledal vse, kar ga zani
ma. čas .prehitro poteče, pa tudi 
denarja ni toliko, da bi si človek 
lahko ogledal še druge otoke, da 
bi videl vse tisto, kar so pripravili 
v tej turistični Meki. Vendar, ko 
poleti z letalom Air Bahama proti 
Evropi, ko motorji velike DC-8 
zapeljejo po vzletni stezi v Nassau, 
je bogatejši za novo spoznanje. 
Spoznal je mlado otoško državo, 
ki išče svode mesto v sodobnih 
svetovnih tokovih in lahko smo 
prepričani, da ga bo našla. 
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Pet jih skrbi za dobro po
Čllltje (zgoraj levo) 

Katja in Anjuta na blazini 
(zgoraj desno) 

Družinska idila Vidergar
jevih (sredi desno) 

Dobra vaba za komarje 
(spodaj levo) 

Soferji niso vedno v nevar
nosti (spodaj desno) 

Obisk v 
Obiskal sem prvo skuptno 

rednih dopustnilmv v našem 
počitniškem domu. Res je, da 
so bili tam šele drugi dan, 
vendar so se •kljub temu po
hvalno izrazili o počutju. 
Skupina je dokaj pisana, a 
je med njimi le čutiti dobro 
razumev-anje. V pogov<oru s 
posamezniki sem ugotovil, da 
so najbolj zgovorni otroci, 
saj so mi povedali, koga 
imajo najrajši, njihovo sta
I'ost in podobno. Med njimi 
jih je nekaj, ki ni·so najboljši 
jedci in jih je potrebno po
sebej obdela•ti pri vsakem ob
Toku. Večj-i med njimi so po
vedali rezultate šolanja lepo 
razvri3čeno od petic navzdol 
pa do sredine; več j'.ih ni
sem spraševal, da ne bi koga 
spravil v zadrego. 

Odrasli so -rekl·i, da se do
bro počutij-o, ker so bili po-

našem Strunjanu 
trebni počitka. Osredkar ,iz 
konfekcije Vrhnika mi je za
upal, da je mor-al v -letošnjem 
letu dodati še 200 N din za 
doplačilo pen:zJiona vključno 
z regresom. Ta vsota se mu 
ne zdi prettrana in pravi, da 
bo šel tudi naslednje leto na 
poč1tnice. Tudi naša upoko
jenca Obid in Heda Kepa sta 
podobnega mnenja. Nekaj 

·kr·itičnih pripomb sta imeli 
dve delavki iz konfekcije 
kl'zna šmartno, ker sta bili 
prisiljeni ·izrabiti v mrtvi se
zoni 8 dni dopusta, tako da 
ga jima je -ostalo za Strunjan 
le 5 dni in sta ·se po tem času 
morali vrniti. Pripomnili sta, 
da si bosta -ogledali okolico 
v •teh dneh, naslednje leto pa 
bosta na vsak način 10 dni v 
Strunjanu. 

Vo:zmik kombija šurca mi 
je omenil, kaj je njegovo 

dnevno opravilo, ter potožil, 
da so ga 13. dan po poroki 
odtegnili ženi za skoraj 4 me
sece. Omenil je zadovoljstvo 
upokojencev v junijski iz
meni in pripomnil, da so bili 
posebno zadovoljni z izletom 
v Umag in Novi grad. 

Povprašal ·sem jih tudi gle
de režima mož - žena, pa 
so mi zaupali, da bo 'kar ne
kam šlo. 

Iz razgovora z osebjem sem 
dobil vtis, da so bili tudi oni 
doslej zadovoljni z vsem, ma
lenkosti pa ni, da bi našte
val. Zelim jim, da bi se nji
hove želje uresničile in bi 
imeli vsesko2li zadovoljne in 
dobre goste, ki bi znali ceniti 
napor osebja. Zadovoljstvo 
gosta pa je že lep del na
grade. 

F. Kajdiž 


