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GLASILO DELOVNE SKUPNOSTI INDUSTRIJE USNJA VRHNIKA. 

Sadovi našega dela 
povišanje za 10 °/o in sicer od l. 2. 
1971 za 4,5 °/o, od l. maj'a naprej 
pa še za 5,5 °/o. 

Realizacija vseh obra•tov, razen 
krznarne in delavnke Ljubljana 
močno presega lanske dosežke: 

(POSLOVNO POROČILO ZA I. POLLETJE 1971) 

Vse člane kolektiva želimo v tem sestavku seznaniti z rezultati 
poslovanja v prvem polletju 1971, primerjajoč z rezultati istega ob
dobja v preteklem letu. 

Posameznih področij dela ne bomo podrobneje obravnavali, pač pa 
prikazali le glavne dosežke in nakazali probleme, ki jih morajo stro
kovne službe temeljito analizirati. 

že takoj v začetku lahko ugotovimo, da smo z doseženimi rezultati 
zadovoljni, saj se je proizvodnja gibala v okviru pričalmvanih koli
čin, finančni rezultat pa je celo nekoliko večji od predvidevanj. 

Pr·oizvodnja svinjskega usnja je 
le za 7 °/o višja od lanske v is•tem 
obdobju. Nove zmogljivosti us
njarne Vrhnika so bile torej v 
glavnem upe-rabljene za finišira-

Delo pri cepljenju galice 

nje in lakiranje polizdelkov, ki jih 
pripravi usnjarna šmartno. Proiz
vodnja govejega usnja, kamor 
vštevamo tudi vse vrste g.ovejih 
b junečjih lakov, je porasla za 

več kot 100 Ofo. Ovčjega krzna za 
podlago smo izdelali tudi za 13 °/o 
vče kot lani, vendar je o-stala ne
prodana predvsem krznarska pod
loga, ker se je •trenutno ustavila 
prodaja podloženili suknjičev, 
druge oblike porabe pa še nismo 
vpeljali. Plemenitega krzna smo 
precej manj ustrojili, ker ugotav
ljamo, da je kvaliteta za zahtev
nejšo vrsto krzna slabša od kvali
tete, ki jo zahteva tržišče, zato 
za potrebe konfekcije uvažamo že 
strojeno usnje. P•ri proizvodnji 
usnjene konfekcije pa dosegama 
precejšen napredek v proizvodnji, 
kar je vsekakor rezultat nove or
ganizacije dela. 

Celotni dohodek podjetja je le
tos za 4,200.000.000 SD večji kot 
lani. Del tega je prispevala pove
čana prodaja govejega in junčjega 
laka, nekaj višj'a interna prodaja 
(med obrati), tretjina povečanja 
pa je rezultat izboljšanega asor
timenta in poviš'anje cen. 

V tem obdobju smo precej iz
boljšali asortiment predvsem na 
račun povečanja udeležbe velurja 
v skupni koHčini proizv.odnje in 
realizacije. V izboljšanje asorti
menta vštevamo tudi premike, ki 
so -rezultat spremembe same su
rovine. Znano je, da iz bolj-ših su
rovih kož, ki so seveda tudi draž
.ie, dobimo več velurja in te pro
dajamo po višjih cenah, kot ostalo 
svinjsko usnje. Podobni primeri 
so tudi v usnjarni šmartno, saj 
iz boljših govejih kož prav tako 
dobimo boljši aso:rtiment go•tovih 
izdelkov in zanje višje prodajne 
cene. Naše prodajne cene so pod 
kontrolo. Dovoljeno nam je bilo 

Konjuktura je še vedno visoka in 
bi prodali še dosti več usnja in 
konfekcije, če bi razpolagali z do
datnimi zmogljivostmi. Predvsem 
domači kupci pa so vedno zahtev
nejši, posebno glede rokov dobave 
in kvalitete blaga. Tu se včasih 
znajdemo ·pred problemi, ker ima
mo organrzacijsko nekatere zade
ve še neurejene. Strokovne službe 
bodo morale te pojave temeljito 
analizirati. Za primer odstopanj 
od sprejetih načel v :wganizaciji 
dela in poslovanja pa bomo morali 
dosledneje uv·eljav~ti načela oseb
ne odgovornosti. 

Polletni izvoz predstavlja 36,9 Ofo 
celotne realizacije (31,3 Ofo lani). 
To je spodbuden in razveseljiv 
.podatek. Naš izvoz gre, kot prej
šnja leta, izključno na področja s 
konvertibiLno valuto. Na.jveč bla
ga prodamo v Zah. Nemčijo, nato 
pa si sledijo ostale države v Evro
pi in Ameriki. 

V izvo-zu je najmočnejše zasto
pana usnjarna Vrhnika s svojimi 
velurji. S pomembno po•stavko se 
poj'avlja tudi izvoz usnjene 1mn
fekcije. Ostaili obrati pa se v iz
voz ne vključujejo z večjimi zne
ski, ker so s prodajo usmerjeni 
predvsem na domače tržišče. 
Predvsem nd šmartinske uknjar
ne pričakujemo določene izvozne 
rezultate, ko bodo zaključena re
konstrukcijska dela in pmizvod
nja povečana. 

Popreoni osebni dohodek na 1 
zaposlenega je znašal 1.474,96 din 
oziroma 9,5 °/o več, kot v letu 1970, 
ko je znašal 1.346,34 din. Osebne 
dohodke obračunavamo po dolo
čilih pravilnika o delitvi dohodka 

Konec na 2. strani 

V prvem polletju smo dosegli naslednjo količinsko proiz
vodnjo: 

I.-VI. 1971 L-VI. 1970 Indeks m2 m2 

sv. us!!je s cepljencem 837.079 782.355 107 
g.ov. usnje s cepljencem 401.408 198.701 202 
ovčje krzmo za podlage 131.278 116.662 113 
sortirane ščetine kg 41.047 52.774 78 
krzno divjačine kom 2.859 11.791 24 
krznena konf. poraba m 2 9.200 17.170 54 
usnjena konf. poraba m2 41.855 30.259 138 
usnjena obutev parov 5.233 (do :n. 3.) 
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Nov prodajni lokal 
Poleg ljubljanske ;t;rgovine na 

Mestnem trgu zaznamujemo še 
novo pridob1tev pri širjenju lastne 
·tr:govske mreže, in to na Trgu 
revoluoije - bivši lokal podjetja 
Rož.nik. 

Zaradi zelo primernega mesta 
smo se 1kaj hitro odločili, da naši 
nadaljnji specializirani proizvod
nji ženskih torbic in druge ga
lanterije pripravimo primerno 
mesto za prodajo, kot .smo to ·sto
rili za krzno in usnjeno konfek
cij-o. Našo odločitev je podpr1o tu
di dejstvo, da je sosed našega lo
kala trggoVIsko podjetje DOM -
poslovalnica LECTARIJA z opre
mo po zamisli 'Slovitega sloven
skega arhitek!ta Plečnika z ene 
strani in pa snack bar PLAT ANA 
z druge strani, kjer .se shaj-a mla
dina za nas ze1o zanimiv kupec. 

Tako bo novo trgovina sluŽlila 
izključno prodaj-i naših torb1c in 
pasov ter morebiti ženskih roka-

vic pod •pogojem, da bi našli kva
litetnega domačega proizvajalca. 
Pro~zv.odnja v ta namen že pri

pravlja bogato izbiro ženskih us
njenih in krznenih torbic, pasov 
in drobne galanterije, adaptacija 
Rožnika pa je že pQpolnoma go-
1tova. Potrebne načrte nam je iz
delal isti arhitekt, kot za trgovino 
s krznom, tako da bomo obdržali 
svoj >>beli stH« 1in dali mestu 
Ljubljani še en lep, specializiran 
prodajni pr·ostor. 

Ker je lokal dO'kaj majhen, bo 
imel napis na vhodni strani le 
>>VRHNIKA«, s strani pa bo ve
liki >>V« v neonski izvedbi opo
zarjal kupce na trgovino. Vsa po
trebna mizarska dela s·o že na
.ročena, v teku pa so tudi zidarska 
in elektrik!a11ska dela. 

OtvorHev lahko pričakujemo 
•torej ·Ob koncu septembra. 

Pirnat 

Sadovi našega dela 
Nadaljevanje s l. strani 

podjetja in osebnih dohodkov. Kot 
osnova služijo cene delovnih mest 
in i:ndividuarni ali skupinski re
zuHat dosedanja norma ali a·kord. 
Končno višino OD pa določi vsak 

mesec posebej odbor za medseboj
na razmerja glede na doseženi fi
nančni rezultat podjetja. 

Zaradi porasta življenjskih stro
škov bomo morali popraviti naj
n:ižje osebne dohodek. To pa bo 

Posamezni obrati so v izvozu udeleženi z naslednjimi vred
nostmi v dolarjih: 

usnjarna Vrhnika 
ščetinarna 

usnjar na šmartno 
konfekcija 
skupaj izvoz podjetja 

1971 1970 Indeks 
2.380.760 1.787.465 133 

80.949 
68.949 13.245 518 

241.873 98.597 245 
2.772.153 1.899.307 146 

možno šele po podpisu samo
upravnega sporaZJuma, do takrat 
pa so naši osebni dohodki zamrz
njeni na višini leta 1970, povišani 
za 11 °/o. 

V produktivnosti - ~merjeno 
količinsko) letos nismo zabeležili 
bistvenih premikov, razen v us
njarni šmartno. 

Investicijske službe v povečanje 
zmogljivosti še niso dale kononi:h 
rezultatov, kajti rekonstrukcija še 
vedno traja in računamo, da bodo 
končni učinki vidni šele prihodnje 
leto. 

Prav gotovo pa na rezultate 
produktivnosti vpliva tudi ·prehod 
na 42-urni delovni teden. 

Naša raZJširjevalna politika po
Etika povečanja obsega proizvod
nje in prodaje nam po·vzroča do•lo
čene težave pri zagotavljanju po
trebnih obratnih sredstev. Zaradi 
specifičnosti naše dejavnosti 
·Obrnemo naša sredstva le dvakrat 
na leto. Za:to so s porastom reali
zacije povečane tudi naše potrebe 
po obratnih sredstvih. Ker pa po
večana realizacija zajema tudi po
sledice inflacije (zvišanje nabav
nih in prodajnih cen), nam ust

Viličarji - transportno sredstvo varjeni rezultat nikoli ne pokriva 
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dodatnih finančnih potreb iz po
večane proizvodnje in reaUzacije. 

Kljub temu, da precejšen del 
dobička iz leta v leto vlagamo v 
obratna sredstva, predstavlja last
ni delež v potrebnih obratnih 
sredstvih že nekaj let približno 
eno tretjino. 

Glavni problem pri obratnih 
sredstvih so naši doma·či kupci. 
Kljub zaostrenim merilom izter
javanja stanje nismo kaj prida 
popravili. Lani so nam kupci pla
čevali poprečno v 93 dneh - letos 
v prvih šestih mesecih v 72 dneh. 
To je sicer malenkostni napredek, 
vendar se bojimo, da bo zaradi 
vedno slabšega stanja glede lik
vidnosti našega celotnega gospo
darstva v drugem polletju ·tudi ta 

skopnel. Pri prodaji se skušamo 
usmerjati predvsem na tiste kup
ce, ki svoje obveznosti plačujejo 
v še sprejemljivih rokih. še naj
večje zago·tovilo za pravočasno 
plačilo imamo pri izvozu in je tudi 
zato zaželeno, da bi se vsi naši 
obrati čimbolj usmerili na .izvoz. 

V drugem polletju pričakujemo 
nadaljnje povečanje proizvodnje 
v obeh usnjarnah, saj bodo vklju
čene v redno delo še nove zmog
ljivosti. Zato računamo tudi na 
ugodne finančne reZJultate ob kon
cu leta. Surovino imamo preskrb
ljeno za vse obrate in je zato naša 
naloga, da jo čimbolj smotrno 
predelamo in skušamo v vsakem 
pogledu ugoditi zahtevam na·ših 
odjemalcev. 

Za realizacijo našega programa smo imeli letos poprečno 1278 
zaposlenih oseb. Po posameznih obratih je bilo stanje zaposlenih 
naslednje: 

l. poll. 1971 l. poll. 1970 Indeks 
us nj. V~rhnika z rež. služb. 624 518 120 
ščetinarna 66 72 92 
usnj. šma·rtno z rež. služb. 161 134 120 
krznarna 82 77 106 
konfekcija krzna 56 56 100 
konf. usnja šmartno 31 32 97 
delavnica Ljubljana 15 13 115 
k!onf. usnja Vrhnika 31 33 94 
ostale službe šmartno 80 65 123 
skupna uprava 53 50 106 
trgovine 15 13 115 
Rožnik 64 
skupaj podjetje 1.278 1.063 120 



IUV in splošni 
ljudski odpor 

Dolžnosti delovnih organizacij, družbeno političnih skupnosti 
in občanov pri obrambi domovine urejata zvezni zakon o narodni 
obrambi iz 1969. leta in republiški zakon o splošnem ljudskem 
odporu, ki je bil sprejet julija letos. 

nega načrta in drugih aktov, za 
katere je pristojen delavski svE 
organizirati in pripravljati vse 
možne oblike, metode in načine 
odpora, ki ustrezajo posebnim 
razmeram podjetja, predlagati 
razpored delavcev, ki so vojaški 
obvezniki, za delo v partizanski 
enoti, v enoti civi.lne zaščite ter 
na delovne dolžnosti v vojni in 
organizirati obrambno vzgojo de
lavcev. 

V organiziranju splošnega ljud
skega odpora moramo določiti 

dolžnosti slehernega člana delov
ne skupnosti. Te dolžnosti pa je 
po zakonu o narodni obrambi 
vsak član ko-lektiva dolžan izpol
njevati. Nekateri bodo ostali v 

Gasilci so nedvomno eden najpomembnejših dejavnikov pri civilni 
zaščiti 

sestavu JLA, drugi bodo ali so že 
razporejeni v partizanske eno·te, 
tretji bodo člani ekip civilne za
ščite, ostali pa bodo razporejeni 
na delovno obveznost v primeru 
vojne. Doslej smo v teh pripravah 
v naši delovni organizaciji precej 
v zaostanku. Sedaj, ko S·O nam 

naloge znane in imamo potrebne 
or.gane, pa moramo zamujeno 
čimprej nadoknaditi. 

Splošni ljudski odpor mora pro
dreti v našo zavest in moramo 
biti pripravljeni tudi finančno 
podpreti akeije, ki so pred nami. 

Vlado GO'tvajn 

V začetku morda ne bo odveč, 
če omenimo, kaj sploh pomenijo 
besede splošni ljudski odpo.r? 
Splošni ljudski odpor je ovgani
ziranje vseh možnih oblik dejav
nosti in odpora celotnega naroda. 
V vojni se njegova moč in učin
kovitost izražata predvsem v o
bomženem boju in stalni krepit
vi ter uveljavljanju raznih oblik 
odpora, v katerega so vključeni 
vsi delovni ljudje in občani. O
borožen boj, ki ga vodi jugoslo
vanska ljudska armada, partizan
ske enote ko•t enote teritoria1ne 
obrambe in delovni ljudje, omo
goča in uveljavlja delovanje naše 
socialistične oblasti in vseh druž
benih sil v raznih vojnih razme
rah, omogoča in krepi vse obli
ke aktivnega političnega, propa
gandnega, psihološkega in dru
gega odpora tudi v začasno zase
denih krajih. V pripravah in v 
vojni vključuje in združuje splo
šni ljudski odpor vse material
ne, kulturne znanstvene, strokov
ne in druge sile naše države. 

Seja delavskega sveta 
Družbeno politi•čne skupnosti, 

delovne in druge organizacije iz
vajajo obrambne priprave, pri
pravljajo ·razne oblike splošnega 
ljudskega odpora, usposabljajo 
občane in zlasti mladino ter u
stvarjajo materialne .in druge JY 
goje za :krepitev obrambne moči. 

Obramba domovine s1oni pred
v:sem na oboroženih silah, ki jih 
tvorijo jugoslovanska ljudska 
armada in partizanske enote (te
ritodalna obramba). Organizaci
cija JLA je v pristojnosti zveznih 
organov, enote teritorialne ob
rambe pa ustanavljajo občine in 
delovne organizacije. Delovna or
ganizacija je do-lžna ustanoviti 
partizansko enoto, če je tako do
lo.čeno v republiškem ali občin
skem razvojnem načrtu. 

Ena od oblik splošnega ljud
skega odpora je tudi civilna za
ščita. Enote civi.lne zaščite usta
navljajo zlasti krajevne skupno
sti in delovne organizacije. 

Razen navedenih oblik obsega 
splošni ljudski odpor še priprave 
na ·obrambno sposobnost dežele. 

Sedaj so za nas pomembne 
predvsem te zadnje naloge. De
lavski svet podjetja bo moral 
sprejeti ·razvojni načrt, način pri
prave podjetja za dejavnost v 
vojni glede na vojne razmere, od
ločati o finančnih sredstvih za 
po·trebe priprav splošnega ljud
skega odpora, odločati o sredstvih 
za nabavo opreme enot civilne 
zaščite Ln po potrebi tudi enOite 
teritorialne obrambe ter financi
ranje pouka teh enot. 

Odbor za splošni ljudski odpor 
bo moral v-oditi in usklajevati 
konkretne priprave za splošni 
ljudski odpor, sprejeti vojni na
črt in predlagati sprejem razvoj -

Delavski s•vet podjetja je na se
ji v juliju preg1ledal g>Ospodarje
nje v prvem polletju in primerjal 
dosežene rezultrute s predvideva
nji in pri•čakovanji iz začetka leta 
in poU:tiko stabilizacijslkega pro
grama. Ugotovil je, da so rezul
tati prvega polletja zadovoljivi, v 
večini obratov je proizvodnja ve
čja od [anske, Hnančni rezultati 
pa za 50 Ofo presegajo lanske. če
prav so doseženi uspehi gospodar
jenja v prvem polletju razvese
ljivi v primerjavi s stanjem v na
šem gospodarstvu nasploh in še 
posebej v usnjarski industriji, pa 
so č-lani delavskega sveta menili, 
da bi bilo samozadovoljstvo zelo 
kratkovidna in varljiva politika, 
če naj take rezulate obdržimo 
tudi v drugi polovici leta in u
stvarimo pogoje za doseganje nor
malnih poslovnih rezultatov v 
nasledjnem letu. 

Poleg podatka o dobičku, ki je 
v tem obdobju za približno 50 Ofo 
večji kot lani in znaša v 6 mese
cih 1,389 milijonov S din (lani 
955 mi.lijonov S din) , je močno 
spodbuden tudi doseženi izvoz, ki 
je prav tako za približno 50 Ofo 
večji ikot lani v tem obdobju. Iz
vo·zili smo za 2,772.000 dolarjev 
(lani za 1,899.000). Glavni delež 
izvoza še vedno nosi vrhniška us
njarna in je zato delavski svet 
sklenil, da se morajo tudi ostaU, 
predvsem usnjarna Šmartno, s 
svojimi izdelki močneje vključiti 
v izvoz. Po sedanjih ocenah 'pa je 
pričakovati, da bo izvoz v drugi 
polovici leta celo večji 1kot v pr
vem polletju. 

Iz podatkov poslovnega poroči
la, ki je tudi objavljeno v tej 
števillki, je viden porast proizvod
nje v posameznih obratih pod
jetja. Največji napredek je do
segla šmartinska usnja11na, kjer 

lahko že govorimo o rezultatih 
vlaganj v modernizacijo obrata. 
Za vrhniško usnjarno za zdaj še 
ni mo·žno dajati ta:kšne ocene, ker 
rekon1trukcijska dela še niso 
končana. VeHko strojev še priča
kujemo, saj so dobavitelji opre
me v zamudi z dobavami. Delav
ski svet je izrazi'! prepričanje ozi
roma pdčakuje, da bodo v na
slednjem obdobju učinki investi
cijskih naložb že opazni, posebno 
še, ker oskrba razmeroma kva
litetno poteka. Zaen!krat je odpr
to 'le vprašanje pravočasne zago
tovitve potrebnega števila no-vih 
delavcev za delo na dodatnih na
pravah in za ureditev te zadeve 
je delavski svet zadolžil splo'šni 
sektor. 

Delavski svet je pregledal tudi 
podatke o stanju z obratnimi 
sredstvi oziroma o likvidnosti 
podjetja in ugotovil, da nam na 
tem področju povz;ročajo precej
šnje težave domači kupci, ki so 
nam ob koncu junija dolgo-vali 
4,6 mHijarde S din. Med njimi jih 
300 milijonov S din. Naše pod
jetje pa je obratno dobaviteljem 
dolžno le 1 milijardo S din. Zato 
je bil sprejet sklep, da se mora 
prodajna služba dogovarjati pred
vsem z kupci, ki so rednejši plač
niki. Dolžnosti vseh zaposlenih in 
še posebej odgovornejŠih iz teh
ničnega sektorja pa je, da bo us
nje pravočasno izdelano in da 
bo ustrezalo zahtevam tno<zem
skih in domačih kupcev. 

V grobih -obrisih je bil na tej 
seji obravnavan tudi srednjeroč
ni načrt podjetja - do leta 1975. 
Lzražena je bila ocena, da bi mo
rala vrhniška usnjarna namakati 
dnevno po 40 ton svinjskih kož, 
šmavtilnska po 30 ton govejih ko.ž. 
Določene možnosti povečevanja 
pr·oizvodnje imajo tudi konfekci-

je. Glede količinske proizvodn;e 
v krznami pa je zaenkrat še pre
zgodnja napoved o morebitnem 
povečanju proizvodnje. 

Na tej seji je delavski svet po
·trdil samoupravni sporazum o 
osnovah in meri.liJh za delitev do
hodka in osebnih dohodko;v:, ki 
velja od l. maja 1971 naprej . 

Na predLog stanovanjske komi
sije obrata Vrhnika je rešil še 
nekaj prošenj za stanovanjski 
kredit in odobril naslednja po
sojila, ki jih bodo prejeli: 

Tine Bradeško 
(usnjarna Vrhnika) 

Andrej Krašovec 
(skupna uprava) 

Nataša Medic 
(skupna uprava) 

Mm·ta Markovič 
(usnjarna Vrhnikia) 

Miloš Benčina 
(skupna uprava) 

Anton Horvat 
(Rožnik) 

S din 
5,000.000 

3,000.000 

1,500.000 

1,000.000 

2,000.000 

2,000.000 

Svetomiru Tosicu (skup. uprava) 
je odobril nakup stanovanja v 
Beogradu, kar je bilo prvič 
sklenjeno že leta 1964. 

Sklenil je še, da podjetje pre
nese na komisijo za reševanje 
stanovanjskih zadev borcev in 
inva:lidov NOB pri Skupščini ob
čine Vrhnika družinsko stanova
nje v bloku na Vrhniki - Trža
ška cesta 18 pod pogojem, da ga 
ta komisija dodeli članu našega 
kolektiva Francu Pirmanu, ki je 
edini udeleženec NOB v podjetju s 
še neurejenim stanovanjskim pr-o
blemom. To stano·vanje namreč 
zaseda neč-lan :kolektiva Ivan 
Purkat, kateremu bo ta komisija 
odobrila kredit za gradnjo hiše. 

I. K. 
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Občina 
• 

nOVIC 

Vrhnika: Nekaj 
o gospodarstvu 

darstvo za•čme delati posebna ko·
misija za varstvo okolja. 

-0 .....! 

V vrsti povezovanJ 111 združe
vanj podjetij, ki j ih v naši občini 
v zadnjem času ni malo (IUV -
i':martno - Rožnik, Slavnik -
Gostinsko podjetje Vrhnika, lVIer
c.a tor - Trgovsko podjetje Vrhni
ka, Donit-Ba1kelit) se kažejQ nova 
prizadevanja, ki n aj omogočijo 
uspešnejše poslovne rezul·bate. 
Ellektron se zdru2:uje z največjim 
slovenskem i-ndustrijskim podjet-

jem Iskra, ki bo imelo letos že 200 
milijard skupne vrednosti proiz
vodnje. Vrhniška Korvinarska pa 
teži k poslovnotehničnemu sodelo
vanju z ljubljansko Avtotehna. 

Pri Elektronu naj bi skupaj z 
I :>kro organiziirali tako imenovani 
dopolnilni prokvodni program te
lefonije, Kovinarska pa namerava 
z lastnimi sredstvi, denarjem A;v
totehne in ob sodelovanju itali
janskega kapitada postaviti na no
ge novo podjetje z dopolnilnim 
pro•izvodnim programom za avto
mobilsko industrijo. 

V skupščini občine Vrhnika 
preučujejo vse potrebne priprave 
za uveljav lj anje novih predpisov 
o s.tano.vanjskem gospodarstvu v 
začetku leta 1972. Med drugimi 
osnutki novih zakonov s tega po
dročja predvidevajo, da je treba 
v okviru občine na ustrezen način 
oblikorvati tudi tako imenovane 
sklade solidarnosti. Iz teh sred
stev naj bi potem pomagali pri 
subvenci!oniraju najemnin ljudem 
z n aj nižjimi prejemki, ki visokih 
najemnin sami ne zmorejo. Prav 
tako pa bi lahko s primerno or
ganizacijo v teh skladih izbirali 
denar za pomoč pri kreditiranju 
gradnje stanovanj za slabše pla
čane dela-vce ali pa zanje nepo
sredno gradili stanovanja. Seveda 
bo to terjalo najtesnejše sodelo
vanje vseh delovnih organizacij v 
občini in občinske skupščine 
same. 

Na zadnji seji pred poletnimi 
počitnicami je Skupščina občine 
Vrhnilka sklenila znižati stopnjo 
proračunskega prispevka iz oseb
nega dohodka zaposlenih za 0,5 °/o. 
To s icer ni v ideti veliko in znese 
111a leto 30- 40 milijonov SD manj 
·Obremenitev za podjetja v o.'J
čini kot do sedaj . Vendar pa se 
to ·pozna v dohodkih, saj t a zn~sek 
predstav·lja 5-6 Ofo občinskega pro
računa. Torej je vendarle začetek 
razbremenjevanja g.ospodarstva s 
strani ob činske skupščine. Jeseni 
bo skupščina preučila še možnos ti. 
za :miževanje prispevkov v .ra::
ne občinske sklade in sklade sa
m oupravnih skupnosti v dogovoru 
z njihovimi upravnimi organi. Za 
zdaj je skupščina sklenila znižat i 
obremeni·tev vsem enako. Sicer bi 
b~lo spodbudneje, ·če bi najbolj šim 
podjetjem najbolj :zmižali prispev
ke, ve:1dar pa je tudi res, da bi 
p onavljan je take prakse več let 
zapored otežkočalo uveljavi tev 
načela naše;:;a enotnega trga. Pod
jetja bi se namreč s•časoma :z;našla 
v bistveno različnih ·pogojih go
spodarjenja. To sicer ni odvisno 
samo od posamezne občine, ampak 
predvsem ·od političnih stališč v 
Sloveniji nasploh. Zato se vrhni
ška občinska skupščina zavzema 
za ustrezen dogovor med vsemi 
slovenskim občinami. 

Občina Litija: Sklad za 
V' • gospodarstva pa~spesevanJe 

- 0 -

Kaže, da bo vrhniška občina 
med prvimi v Sloveniji ustanovila 
posebno skupš•činsko telo Zla var
s tvo okolja. Težki problemi, ki jih 
za-radi zastrupljanja zraka, vode 
in narave nasploh opažamo zadnji 
čas v Sloveniji, (predvsem v Za
savju, na Dolenjskem - Krka in 
še ponekod) narekujejo, da mora 
občinska skupščina za to redno 
skrbeti i:n tesno sodelovati z vse
mi gospodarskLmi organizacijami, 
predvsem pa z IUV. Za zdaj je 
mišljen o, t::' j pri Svetu za gospo-

Pri SO Li·tija ;je b il v mesecu 
maju imenovan UO sklada za po
spesevanje razvoja gospodarstva 
z 8 člani. Bredsednik sklada je 
Jože Mirti!č iz Litijske predilnice. 

Namen samega skilada je zbi
ranje, združevanje in upravljanje 
sredstev za pospeševanje razvoja 
gospodarstva na območju občine 
Litija. 

Seveda se takoj pojavi vpraša
nj e, s kakšn~mi sredstvi bo sklad 
razpolagal i!n od kje bo dobil 
sredstva. Po medsebojnem spora
zumu vseh delovnih organijacijah 
ali njihovih ·obratov na območju 
občine Litija (citiram iz osnutka 
statuta sk!lada za pospeševa•nje 
gospodarstva SO Litija) , bi se 
sredstva zbirala kot dotacij e, po
sojilo, namenska sredstva, darila, 
iz sredstev, ki se stekajo v sklad 
po določbah posebnih predpisov, 
iz sredstev, doseženih s poslova
njem sklada po sklepu o njegovi 
delitvi. 

Dodatne možnosti pa bi bile, da 
samostojne organizacije združe
nega dela vplačujej ·o v sklad do
ločen odstotek od dohodka, name
njenega za sklade. 

Podvoz, prek katerega bo šla nova cesta v smeri proti Stampetovem 
mostu 
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In končno se bo verjetno tudi 
SO Litija v ta namen odpovedala 
določenemu odstotku od doseže
nega davka od prometa na drob
no. 

Naloga UO sklada pa je na eni 
strani gledati, da bodo ta sred
stva res namensko izkoriščena 
~npr. : za odpiranje novih delov
nih mest za nezaposlene, širjenje 
gospodarskih dejavnosti, ki S"O vi
soko akumulativne in podobno). 

Sredstva sklada naj bi se tudi 
ekonomično obračala in obogate
na vrač~la v sklad. 

Na l. seji UO sklada je bila že 
obravnavana vloga SKP Li:tija, ki 
je že dobil prvo injekcijo, če se 

ta;ko izrazim. Ker je bil UO šele 
konstituiran, seveda od ostalih 
delovnih organizacijah še ni bilo 
vlog ali 'POnudb za izrabo sred
stev sklada. 

SKP je npr. predložil vlogo za 
posoj-ilo 600.000 din, vračwl pa bi 
jih oboga tene z delom dobička 

prak tiono v enem letu in to v 
znesku 900.000 din. 

P.rva naloga UO sklada je prav 
gotovo formiranje sredstev skla
da. Šele, 'ko bodo :z;nana sredstva, 
bo lahko UO začel reševati za
stavljene naloge. 

inž. Jože Mali 

Sosednji kolektiv: 
"Partizanski put" 

Pred kratkim sem obiskal delo
vE/če >>Partizanskega puta« iz Be
ograda pri štamrpetovem mos·tu. 
Ta dan so delavci tega podjetja 
praznovali in sem na gradbišču 
lahko govoril le s čuvajem, ki mi 
je povedal nekaj podrobnosti o 
delu in življenju v sezoni in po 
njej. P.ovedal mi je, da ti delavci 
izrabijo dopuste pretežno v zim
S"kem času, dneve dopustov si 
množijo tudi z delom ob prostih 
dnevih in delom v praznikih in 
izven rednega delovnega časa . Ta
ko si posameznik nabere do 50 
dni dopusta in je tako praktično
dva meseca v zimskem ·času polno 
plačan. Za ostale >>mrtve« dneve 
pa dobivajo nekakšen pavšal 
okrog 400 din, vendar pričakuje
jo v nas,lednji zimi večji znesek. 

Hranijo se v .lastni restavraciji, 
ki jim nudi jedi po izbiri. Rekel 
pa je, da so za poročene z niž
jimi prejemki najbolj primerne 
močne enoločnice. To jim omo
g.oča, da pošljejo več denarja do-

mov. Osebni dohodki niso rarvno 
majhni, toda še tako velik doho
dek ne more nuditi enakih pogo
jev, kot jih imajo delavci, zapo
sleni drugje, ki se dnevno vozijo 
domov. 

Po vsem videzu sodeč se na od
seku Vrhnika-Postojna pospeše
no dela in je napredek viden, 
vendar članek v Delu rpod maslo
vam >>Bo šlo do roka?« z dne 7. 8. 
1971 govori o m anjših zastojih 
glede dobav potrebnega gradbe
nega materiala in železa ustrez
nih profilov. Seveda je v članku 
tudi namig, da se bo gradnja po
dražila ter da bo potrebnih dosti 
več sredstev, kot je bilo predvi
deno. Upajmo, da to ne bo ovira 
in da bomo v nas1ednji jeseni pri
če otvoritve prvih 32 km moderne 
hi.tre ceste, s čimer bo odpadel 
·del prometa skozi Vrhniko in ta
ko bo tudi manj nesreč sredi na
šega mesta. 

Franc Kajdiž 



Dodatnih 0,5% za 
klinični center 

Skupščina skupnosti zdravstvenega zavaro·vanja delavcev Ljubljana 
je na seji 12. 7. 1971 sprejela sklep, da pristopi k spo·razumu o finan
ciranju in programu za nadaljnjo gradnjo kliničnega centra v Ljub
ljani (v nadaljnem besedilu - KC), s katerim skupnost sprejema 
obve~nost prispevka od l. januarja 1972 do februarja 1975 znesek 
108,90S.OOO din na podlagi zvišanega prispevka aktivnih zavarovancev 
za zdravstveno zavarovanje za okoli 0,5 °/o v tem obodbju 

Sofinanciranje KC ·kot temeljno· 
izhodišče za zvišanje s•topenj pri
·Spevka za okoli 0,5 °/o j.e bi'lo izo
bHkovano z d!"užbenim dogovar
j-anjem na območju skupnosti (!Yb
čine, družbeno politične organiza
cije, sveti :cavarovancev). 

Kot je znano že iz sredstev jav
nega obveščanj a, so nastale težave 
glede nadaljnjega financiranja KC, 
kar je pl'ivedlo celo do tega, da 
je obstajala možnos·t, da bi se že 
v juniju tekočega leta ustavila na
daljnja gradnja KC. 

Gradnja. KC se je začela že v 
juliju 1969. Z za:konom je bilo te
daj zagotovljenih za gradnjo 
191,600.000 S din (40 °/o SRS, 60 °/o 
občine Ijubljans'kega, novomeške
ga in kranjskega področja). 

Novo imenovani investitor, to je 
K'linična bo~nica v Ljubljani, je 
v letu 1969 pričela preverjati pr.o
~ram gradnje KC. Analize so po
kazale, da je prvotni program v 
medicinskem pogledu nepopoln in 
neskladen. Ob sprejemu zakona 
so lbtli na voljo le arhitekturni 
načrti ZJa posteljni objekt. Toda 
še ti brez inštalacijskih načrtov. 
Za najvažnejši, programsko in fi
nančno najzahtevnejši del KC -
za diagnostične, terapevtske in 

servisne dejavnosti pa so bili iz
delani programi v letu 1967. V 
tem času je prišlo tudi do bistve
nega povečanja cen gradbenega 
materiala, spremembe tečaja do
larja (za uvoz opreme) itd. 

Primerj•ava prometnega investi
cijskega programa za KC v Ljub
ljani s sedanjim napredkom me
dicine in materialnimi možnostmi 
naše družbe je pokazala, da je 
.treba prvotne načrte v marsičem 
dopolniti itn sp·remeniti. še pred 
nekaj leti moderna ustanova, na
čin medicinskega dela in opreme 
zasta·revajo, zato povsod po svetu 
zvišujejo sredstva za investicije 
za zdravstvo in posebej za bolniš
nično sluŽibo te si prizadevajo ·kar 
najbolj smotrno izrabiti obstoje
če zmogljivosti. 

Po novem programu bodo v KC 
kirurška, ginekološko-porodniška, 
interna, nevrološka, otorinolarin
gološka, okulistiJčna in psihiatrič
na klinika in inštituti za pljučne 
bolezni in tuberkulozo, za \l'ent
genologijo in oddelek klinične fi 
ziologije. Te stroke bodo v KC 
opravljale predvsem tatke storitve, 
za katere so potrebne drage in 
specialne aparature za ugo,tavlja
nje in z;dra,vljenje bolezni, naj-

Kako smo poslovali v juliju 1971 
Proizvodnja po obratih 

Usnjarna Vrhnika 
ščetinama Vrhnika 
Usnjarna šmal'tno 
Krznarna šmartno 

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

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

Izvoz v juliju $ 
Izvoz I-VII/1971 $ 

Poprečni osebni dohodek 

511.120 
3.307.883 

192.183 m 2 

5.413 kg 
63.307 m 2 

20.130 m 2 

1.827 m 2 

3.160 m 2 

2.900 m 2 

13.587.432,70 
5.392.060, 70 

1.187,05 
18.980.681,05 

V juliju je znašal poprečni OD na enega zaposlenega za 
184 ur 1527,05 din. 

Bolniški izostanki 
Na enega zaposlenega smo imeli v podjetju v mesecu ju
liju zaradi bolni'ških izostankov (vključno tudi porodniški 
dopust) izgubljenih 1,55 delovnih dni. 

Stevilo zaposlenih 
Na dan 31. 7. 1971 je štel naš kolektiv 1356 člano·v (brez 
vajencev). V vrhniških obratih dela 826 ljudi, v šmartnem 
457 in v Rožmiku v Ljubljani 73. 

Skrb za urejanje prehrane je neločljivo povezano z rastjo podjetja in 
kuhinje postajajo kar pretesne 

bolj intenzivna in posebna obrav
nava ter specialno strokovno 
usposobljeno osebje. KC bo s svo
jo visoko tehnično opremljenostjo, 
skupinskim sodelovanjem stro
kovnjakov različnih specialnosti 

in z drugimi možnostmi, ki jih 
doslej ni bilo, služil predvsem za 
najzahtevnej•še, tako imenovane 
vrhunske medicinske storitve, za 
potrebe zdravstvenega varstva ce-

Konec na 8. strani 

Letošnje boleznine 
Poprečen odstotek bolniških izostankov po posameznih mesecih 

je bil naslednji: 
Skupno Brez porodnic 

šmartr.o Vrhnika šmartno Vrhnika 
januar 4,8 6,8 3,7 5,7 
februar 4,9 6 3,6 4, 7 
maTec 4,6 7,7 3,2 6 
april 3,6 6,2 2,6 5,5 
maj 3,4 6,2 2,5 3,3 
junij 3,4 9 2,7 6,6 
leto 1970 4,7 3,8 

V celotnem podjetju (brez Ro·žnika) je bilo v I. polletju 7672 i·zgub
ljenih delovnih dni, kar je 6,4 dni na enega zaposlenega. (brez po
rodnic). 

V vrhniških obratih je bilo 3805 izgubljenih delovnih dni, kar je 
4,9 na enega zaposlenega. 

V šmartnem pa je bilo 3867 izgubljenih delovnih dni, kar je 9 dni 
na enega zaposlenega. 

Največ izgubljenih delovnih dni je bilo 
na Vrhniki zaradi: v šmartnem zaradi: 
l. bolezni 'kosti in gibal l. bole:cni dihal 
2. bolezni dihal 2. bolezni kosti ·in gibal 
3. poškodb izven dela 3. poškodb izven dela 
4. poškodb pri delu 4. poškodb pri delu 

števHo izgubljenih delovnih dni in število primerov bolezni 
(Vrhnika in šmartno): 

Del dni št. primerov 
l. bolezni kosti in gibal 1179 49 
2. bolezni dihal 999 125 
3. poškodbe izven dela 773 60 
4. poškodbe pri delu 735 48 
5. bolezni živčnega sistema in čutil 387 16 
6. bolezni ledvic im sečil 351 19 
7. psihične-psihonevrotične motnje ter 

motnje osebnosti 348 7 
8. novotvorb·e 340 5 
9. bolezni prebavil 320 29 

10. splav in komplikacije nosečnosti 317 25 
11. bolezni srca in ožilja 314 14 
12. bolezni kože in podkožja 270 23 
13. bolezni spolovil .oziroma rodil 256 15 
14. nega in spremstvo 246 56 
15. gripa 237 19 
16 nalezljive bolezni 228 13 
17. drugo in nedoločeno 188 56 
18. bolezni krvi 151 6 
19. alergične, enokrine bolezni, motnje 

metabolizma 33 1 

Skupaj: 7672 . 586 
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Sa1~1oupravni 
sporč!azur~, 

Nato 'so vsi predstavniki delav
skih .svetov usnjarske industrije 
po vrsti podpi,sali sporazum. To je 
bil kar sv·ečan dogodek, saj je mo
moče prav za našo panogo zna
čilno, da se podjet}a med seboj o 
nekaterih zadevah zelo težko spo
razumevajo. 

Taiko podpisan sporaZium pa 
smo predložili v verifikacijo še 
posebni komisiji pri republiškem 
sekretariatu za delo, ki ima nalo
go, da ga predlaga ~n ugotovi, če 
mol'da določbe sporazuma niso v 
nasprotju z zakonom o samo
lllpravnem sporazumevanju in 
splošnim družbenim dogovorom. 
Ce bi komisija ugotovila more
bitna odstopanja od načel zakona, 
1lahko svoje pripombe sporoči naši 
.skupni komisiji ,in toliko časa, do
,kler teh prLpomb ne ·rešimo ali 
napak ne odpravimo, naš spora
zum ne bo dobil dokončnega »Žeg
na<<. Ce pa komisija ne bo imela 
pri:pomb, ali ko bomo stališča 
uskladili, bo komisija naš spora
zum Vlpisala v poseben register in 
o tem ,izdala odlnčbo. Šele s tem 
bo po'Stal sporazum pravno velj.a
ven in ga bomo pričeli uporabljati 
·v gospodarskih organizacijah, ozi
roma bomo pričeli s postopkom 
za uskladitev naših splo~nih aktov 
•s sprejetim sporazumom. Za to 
uskladitev smo si določili rok 3 
mesecev. Sedaj pa še na kratko 
•poglejmo bistveno vsebino spo,ra
zuma in ugotovimo, kakšno delo 
nas čaka 'Pri uskladitvi naših 
splošnih aktov. 

Prva stopnja sprejemanja sporazuma za delitev dohodka in 
osebnih dohodkov je za nami. Dne 6. avgusta 1971 S!> se zbrali 
na Vrhniki predstavniki usnjarske indusrije iz Slovenije in pod
pisali enotno besedilo sporazuma. 

K sporazumu so pristopile in ga sprejele naslednje gospodarske 
organizacije: »Konus<< Slovenske Konjice, Industrija usnja Vrhni
ka, Tovarna usnja Kamnik, Tovarna usnja Slovenj Gradec, To
varna usnja Šoštanj in Tovarna usnja »Runo<< Tržič. Torej vse 
gospodarske organizacije usnjarske industrije v Sloveniji in je 
zato sporazum veljaven. 

Sedaj pa v kmbkem poglejmo, 
kalm je potekaLo sprejemanje spo
razuma. 

Cim je bilo znano, kako so se
stavljene skupine gospodat1Skih 
organizaoij v Sloveniji za sklepa
nje sporazumov in ko je bilo do
ločeno, da skupina usnjarske in
dU!strije prrpravi svoj sporazum, 
skupina ·čevljarske in galenterij
ske stroke pa svojega, so delavski 
sveti vseh usnjarskih podjetij .ta
koj izvolili svoje predstavnike v 
skupno 1komisijo. Ta komisija se 
je že 14. aprila sestala na svojo 
prvo sejo in sklenilla, da bo njen 
sedež na Vrhniki in da bo pred
stavnik Vrhnike 'kot predsednik 
vodil delo skupne komi,sije. 

Komisija se je takoj zelo resno 
lotila te naloge, kajti znano nam 
je bilo, da je sklenitev •sporazuma 
za vsa podjetja zelo važna, kajti 
zakon določa, da se bodo za tiste 
gospodarske organizacije, ki niso 
pristopile k enemu od podpi•sanih 
in verif-iciranih spol'azumov, upo
rabljala za izračun mase kalkula
tivnega osebnega dohodka (neob
davčene mase) določila splo-šnega 
družbenega dogovora. Ta določila 
so pa seveda znatno ostrejša. 
Znano je, da trenutno še velja 
predpis, na osnovi katerega so 
osebni dohodki zamrznjeni na 
ravni leta 1970, povečani največ 
za 11 °/o. Ce 'bomo v tuku 3 mese
cev od sprejetja zakona o samo
upravnem sporazumevanju tj. do 
8. oktobra 1971 predložili podpi
sani in verificiran sporazum, po
tem bo ta 'predpis o zamrznitvi 

Pogled na nekdanjo dodelavo 
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o-sebni:h dohodkov prenehal velja
ti. Z istim datumom pa bodo pri
čela veljati določ;ila splošnega 
družbenega dogovora za tiste or
ganizacije, ki samoupravnega 
sporazuma ne bodo sklenile. 

V samem začetku je imela !ko
misija zelo težko delo, kajti orali 
smo ledino ·in nilsmo imeli na raz
polago nobenih podobnih spora
zumov ali kakšnih logičnih na
potkov, seveda razen samega za
kona in osnutka družbenega do
govora. Koasneje, ko je bil sprejet 
splošni družbeni dogovor, je bilo 
dosti lažje, zato smo tudi dokaj 
hitro pripravili prvi osnutek na
šega sporazuma. Tega smo 30. ju
nija poslali v pregled Republiške
mu odboru ·sindiikat a in verifika
cijski komisiji pri sekretariatu za 
delo. Na .ta prvi o•snll!tek smo se
veda dobiH kar precej pripomb, 
kajti tudi pristojni organi sLndi
kata in ostali 'partnerji, ki so pod
pisali družbeni dog;o·vor, so sv·oja 
stališča in pripombe na •Samo
upravne sporazume oblikovali in 
razjasnjevali šele v postopku pri 
pregledu prV'ih osnutkov sporazu
mov. Ker je bil naš osnutek na 
vrsti ko•t tretji za pregled, smo se 
vsi skupaj še malo lovi'li in iska.li 
pravo vsebino. 

Skupna komisija za našo sku
pino je vse · te pripombe in pri
porooila seveda obdelala na sv·o
jih sej,ah in tako pripravila drugi 
osnutek, ki smo ga Ziopet poslali 
sind1kartu v pregled. Tako pri
pravljeni drugi osnutek, ki je vse
boval že vsa priporočUa, ·smo po-

slali tudi gospodarskim organiza
cijam v r.azpravo s priporočilom, 
da Olani kolektivov sodelujejo pri 
sprejemanju in dajejo tudi svoje 
pripombe. Res je, da s strani čla
nov kolektiva nismo dobili kaj do
sti pripomb, 'kar je povsem ra
zumljivo, saj je to popolnoma no
va stvar .in v samem začetku ni 
bHo pDičaJkovati kdo ve kako ak
tivne udeležbe v javni razpravi. 
Prepričan pa sem, da se bomo 
sčasoma tudi s tem gradivom kaj 
kmalu podrobneje seznanili, po
tem pa bodo pripombe bolj po
goste. Takoj naj ugotovimo, da 
sprejemanje samoupravnega spo
razuma ni enkratna akcija, pač 
pa bomo ta akt po potrebi do
polnjevali do takšne stopnje, ki 
bo najbdl.j ustrezala pravičnim od
nosom v :politilki delitve dohodka 
in osebnih dohodkov v gospodar
skih ·organizacijah. 

Drugi osnutek našega sporazu
ma je obravnav·al plenum Repub
liškega odbora sindikatov 14. ju
lija in dal ·tudi na .ta osnutek še 
določene pripombe na osnovi no
vih izhodišč sindikata. Te pripom
be je komisija zopet pretresla na 
svoji seji in končno pripraV'ila 
predlog samoupravnega sporazu
ma iJn ga poslala v potrditev pred
sedstvu RO Sindikata za industri
jo in rudarstvo. Soglasje na naš 
predlog smo dobi/li na seji •pred
sedstva 28. julija. Šele tedaj, ko 
smo imeli so-glasje sindikata, smo 
se lahk!o lotili a:kcije podpisovanja 
sporazuma. Seveda pa so morali 
delavski sveti gospodarskih orga
nizacij, ki so pristopile k ·temu 
sporazumu, tega najprej obrav
navati in potrd~ti na svojih sej.ah 
ter določiti pooblaščenega pred
stavnika, ki bo podpi,sal enotno 
in uskilajeno besedilo sporazuma. 

Za izr.ačun kaLkulativnega oseb
nega dohodka oziroma neobdav
čene mase osebnih dohodkov smo 
v sporazumu določili osnovni kal
kulativni osebni dohodek v višrni, 
ki j·o predvideva splošni družbeni 
dogovor. Poleg tega pa smo za 
določena deLovna mesta predvideli 
še dodatek za pogoje dela. Seveda 
.se v maso vračunavajo tudi do
datki za nočno in nadurno delo. 

To poglavje je obdelano v 5. 
členu sporazuma, kjer je tudi bolj 
podrobno opisana stopnja 'Stro
kovne izobrazbe za posamezno 
stopnjo kvalifika·cije. 

Osnovni ka1kulativni osebni dohodek za polni delovni čas na mesec 
znaša: 

l. za nekvalificiranega delavca 
2. za polkvalifici-ranega delavca 
3. za kvalifioira:nega delavca 

800 diln 
900 din 

1.450 drn 
4. za vi:sokokvaLificiranega delavca .in za delavce 

s srednjo stl'okovno iZJobrazbo 
5. za delavce z višj.o šoLsko izobrazbo 

1.700 din 
2.000 din 
2.500 din 6. za delavce z visoko šolsko izobraZibo 

7. za delavce, ki imajo priznano specializacijo 
po diplomi visoke šole 2.700din 

Ugotovili smo, da so vsi delavski 
sveti sprejeli besedilo, ki ga je 
predlagala skupna komisija. Zato 
na skupnem sestanku 6. avgusta 
na Vrhnilki ni bilo nobenih pro
blemov. 

Ko smo bili talm vsi skupaj 
zbrani, smo ponovno pregledali 
bilstveno vsebino sporazuma in 
ugotovi1i, da s tem delom nikakor 
še nismo končali in da bo za do
sledno upoštevanje in izvajanje 
sporazuma potrebno še nadaljnje 
usklajevanje sp1ošnih aktov pod
pisnic sporazuma, predvsem tisltih, 
ki urejajo sistematizacijo in raz- . 
'POredLtev delovnih mest v težav
nostne kategorije. 

S .posebnim določilom našega 
sporazuma je .predvideno, da se za 
delavce v neposredni proizvodnji 
upomblja pri razporeditvi oseb na 
posamezne kvalifikacijske skupi
ne pravilnik o sis•tematizacijt de
Lovnih mest gospodarske organi
zacije, za ·ostale delavce izven ne
posredne proizvodnje pa se posa
mezni delavec razporedi v kvali
fikacijsko skupino na osnovi nje
gove dejanske izobrazbe. število 
.oseb v okviru posamezne ikvali-

. f.ikacijske skupine pa izračunamo 
na osnovi dejansko oprav·ljenih 
ur v obračunski dobi. 

Konec na 7. strani 
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Pri praktičnem delu v Rožniku 

ViJšina dodatka pri izračunu 
mase kalkulativnega osebnega do
hodka je urejena v 6. členu spo
razuma in •SO glede na težavnostne 
kategorije delovnega mesta razpo
rejena takole : 

V l. težavnostno ka<tegorijo -
brez dodatka, so razporejena vsa 
delovna mesta, ki niso zajeta v Il. 
III. 'in IV. !kategoriji. 
V Il. težavnostno kategorijo z do
da;tl\iom 100 din na mesec so raz
porejena delovna mesta pri izde
lavi tapisona, tehni:čne <konfekcije, 
mesta v dodelavnih oddelkih sor
tira-nja živa1ske dlake in v malo
prodajni mreži. 

V III. težavnostno kategorijo z 
dodatkom 200 din na mesec so 
razporejena delovna mesta v do
delavnih oddelkih usnjarn, v 
vzdrževCJJlnih službah in pomožnih 
obratih usnjarn ter v skladiščih 
mikalij , mesta pri proizvodnji 
umetnega usnja, gumirane žime in 
poliuretana. 

V IV. težavnostno kategorijo z 
doda;tkom 350 din na mesec pa so
dijo delovna mesta v molkrih od
deLkih usnjarn in obratih za pre
delavo živalske dlake (skladišča 
surovine, odmaščevanje, namok 
luženje strojenje in osnovno bar
vanje) ter pri proizvodnji tanina. 

Ko pregledujemo ta pog1avja 
samoupravnega sporazuma, si mo-

ramo biti na jasnem, da zneski 
:kalkulativnega -osebnega dohodka 
z dodatki za pogoje dela niso ne
ko za!lmnito določilo za obračun 
in izplačilo osebnega dohodka v 
višini, .ki jo določa sporazum za 
posamezno kvalifikacijsko skupi
no, ker mora to vprašanje reše
v•ati pravilnik o delitvi dohodka 
in •osebnega dohodka gospodarske 
organizacije. Popolnoma napačno 
bi bilo, če bi sedaj vsak poiskal, 
v katero •kvalifi-kacijsko skupino 
je po sporazumu razporejena nje
govo delovno mesto in ugotovil 
višino osnovnega <kalkulativnega 
osebnega dohod!ka skupaj z do
datkom za pogoje dela ter ta zne
sek primerjal z zneskom, ki mu 
ga določ-a pravilnik o delitvi oseb
nega dohodka. Pri takšni pr·imer
javi bi prav gotovi prišli do do
ločenih odstopanj in bi verjetno 
vsi •trsti, ki bi ugotovili, da dejan
sko izplačani ·osebni dohodek pre
sega :kalkulativno določenega, to 
ugotovitev nemo prezrli. Tisti, ki 
.pa bi se z izplačanim ·osebnim do
ho'kom znašli .pod višino kalkula
tivnega zneska, pa bi zagnali vik 
in krik. S takšnim aMom, 'kot je 
sedanji samoupravni sporazum, v 
katerem smo vsa delovna mesta 
razporedili le v sedem kvalifika
cijskih ·skupin, te primerjave ni 
mogoče opraviti. Primerj-ali bomo 

Aparat za lepljenje kož v šmartnem z novo napravo za pranje plošč 

Beograjski sejem: 

MODA V SVETU 
Večinoma so organizacijska dela za pripravo letošnjega med

narodnega sejma >>Moda v svetu« v Beogradu že zaključena. Se
jem bo trajal od l. do 10. oktobra. Razstavni prostor je v celoti 
rezerviran. Upravi sejma 'Pa so .povZJročiU težave nekateri do
mači in tuji ra:zstavljalci, ki so ·za'kasnili s pri:javami, in išče 
prostor še zanje. Ta letošnja modna manifestCJJcija bo zavzela 
60.000 m 2 razstavnega prostora, svoje izdelke pa bo prikazalo 
500 podjetij iz 20 držav Evl'ope, Azije in Ameri~ce. 

le skupno maso kalkulativnega 
osebnega dohodka z dejansko iz
plačanim zneskom osebnega do
hodka in ugotovili morebitna od
stopanja. Ce bomo z obračunom 
ugotovili prekoračitev mase kal
.kulativnega osebnega dohodka, 
bomo morCl'li plačati iz dohodka 
ustrezen znesek v republiški sklad 
skupnih rezerv. Obveznost plače
vanja tega pvispevka je .predvi
dena z zakonom in velja poudari
ti, da je za občutno prelmračeva
nje predvidena zelo kruta lestvi
ca za obračun prispevka. Zato Ibo
mo pač morali našo- politiko raz
deljevanja osebnega dohodka vo
diti tako, da se bomo izognili taJk
šni obdavčitvi. 

Omenim naj še tisto določilo 
sporazuma, ki določa, kdaj in pod 
ka'kšnimi pogoji se masa ka'lkula
tivnega osebnega dohodka <lahko 
.poviša. To je povedano v 11. čle
nu sporazuma, <ki nakazuje po
sebno formulo za izračun fakorja 
stimulacije. Na tej osnovi si lahko 
našo maso !kalkulativnih osebnih 
dohodkov občutno povišamo, •se
veda v;se v okviru možnosti same 
formule in glede na to, kako bo
mo znali gospodariti. Mislim, da 
so v tem naši pravi vir·i za povi
šanje osebrllih dohodkov. Formula 
sama je postavljena tCJJko, da sti
muli:ra tisto podpisnico sporazu
ma, ki s čim manjšim številom 
zapo•slenih in s č.im manjšim zne
skom vloženega kapitCJJla ustvari 
čim večji dohodek. Tako torej, da 
bi vsak dodatno izplačani dinar 
za ·osebne dohodke imel <tudi svo
je kritje v doseženi produktivnosti 
oziroma v blCJJgovnih skladih. Ce 
bi se vsa podjetja v državi dosled
no držala ·tega načela, potem bi 
nomionalnli izplačani osebni dohod
ki imeli tudi svojo realno vred
dost. V 'kolikor pa zaidem o v brez
glavo navijanje zneskov oza oseb
ne dohodke, ki nimajo kritja v 
ustvarjeni vrednosti proizvodnje, 
kar se v našem gospodarstvu žal 
.redno in ·že zelo do11go dogaja, pa 
zaidemo v vode inflacije, ki jo je 
s samimi administrativnimi ukre
pi nemogoče zaustaviti. 

Samoupravni sporazum ureja 
tudi viišino dodatkov za nočno in 
nadurno delo ter določa maksi
malno višino nadomestila za po<t
ne str·oške. ·Teh določi'! tu ne bi 
naštevali in bi samo zapisali ugo
tovitev, da je višina naših dodat
kov in stvoškov že sedaj usklajena 
z zneski, ki so predv·ideni v spo
razumu. Pri tem bi omenil samo 
novost, ,ki jo uvajamo s <spora
zumom, oda bomo po uveljavitvi 
sporCJJzuma delo ·Ob nedeljah ·dbra-

čunavali s 30 Ofo dodatkom, ne gle
de na to, ali je delo opravljeno 
v •rednem turnusu (torej ne kot 
nadumo delo). Ce pa bo to delo 
opravljeno kot nadurno delo, bo 
izplačani osebni dohodek povišan 
za 30 Ofo z dodatkom za nedeljsko 
delo in seveda poleg tega še višina 
dodatka, ki je predv1dena za nad
urno delo ob nedelj ah, v naš·em 
primeru 30 n;o + 100 Ofo kot doda
tek lin 100 Ofo ikot redni osebni do
hodek. To določilo smo vnesli na 
zah!tevo Republiškega odbora sin
dikata, zato bomo mora1li v pri
hodnje res temeljito pretehtati, če 
se nam bo nedelj1s'ko delo še izpla
čalo. 

V 12. členu sporazuma je do
ločeno, da v skupini usnjarske :in
dustrije znaša najnižji •osebni do
hodek 800 din na mesec za polni 
delovni čas ob normalnem delov
nem učinku. V našem primeru to 
ne bo poseben pvoblem, saj že da
nes ne poznamo več osebnih do
hodkov ·ob takšnih pogojih izpod 
800 din. Kot najvišji osebni doho
dek pa je za polni delovni čas 
in za normalni delovni učinek do
ločen osebni dohodek v višini 6.000 
din na mesec. Nad tem zneskom 
pa se ·osebni dohodek lahko Jz
plača le z uporabo fCJJktorja stimu
lacije, o katerem sem že govoril. 

Opozoril bi še na 25. člen spo
razuma, v katerem ·so predpisnice 
sporazuma sprejele obveznost, da 
bodo v roku 5 let pripravile in 
reaiiZiirale program za odpravo 
nočnega dela žena. Ta pobuda je 
prišla :iz našega podjetja in so jo 
tudi ostali člani !komisije sprejeli 
kot obveznost za vse gospodarske 
organizacije. Nočno delo žena in 
mlCJJdine res ne sodi več v današ
nji čas oin moramo storiti vse po
trebne ukrepe, da bomo to dolo
čilo sporazuma ·resnično čimprej 
izpolnili. Vemo, da bo to zahteva
lo precejšnja investicijska sred
stva, vendar m·oram·o spoštovati 
:mednarodno konvencijo, ki pra
viloma ne dovoljuje nočnega dela 
žena in mladine (tu raozumemo se
veda delovni čas od 22. do 6. ure). 
Prepričan sem, da bodo vse pri
zadete žene v naših 'kolektiv.ih ta 
člen sporazuma najbolj odobra
vale. 

Ostale določbe sporazuma mor
da nLti niso tako bi•stvene, da bi 
jth •tu naštevali, priporočam pa, da 
si v;sakdo preskrbi tekst sporazu
ma •in ga pazljivo preči-ta. Zato 
ga bomo pa razmnožili v tolik
šnem številu izvodov, da se bomo 
z njegovo vs_ebino res lahiko vsi 
seznanili. 

Milan Palatinus 
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Dodatnih 0,5% za 
klinični center 

Nadaljevanje s 5. strani 
1otne Slovenije in za pouk ter ·raz
islkovatlno delo medicinske fakul
tete in drugih ·šo~l. Navedene me
dicinske stroke bodo imele hkrati 
zunaj KC, v drugih stavbah kli
ničnih bolnic, ustrezno usposob
ljene oddelke, v .katerih bodo pre
meščale bolnike, •ki jim ne bo več 
potrebno zdravljenje s tako drago 
in zahtevno opremo ter drugimi 
postoplki. 

Oddelek bodo ne glede na loka
cijo in namembnost še na·prej v 
sestavu posamičnih tklinik. Tako 
bo zagotovljeno enotno strokovno 
vodstvo ter tako organizacija de
la, ki bo zagotavljata, da bodo 
zdra'V'niš'ke ek1pe kontinuirano ob
ravnavale bolnike ves čas inten
zivnega zdravljenja v novem ob
je~tu in med nadaljnjim zdrav
ljenjem zunaj njega. 

Po podpisan em sporazumu bodo to razlik::> plačali : 

l. Klinična bolnica v Ljubljani 
2. SR Slovenija 
3. Skupnost zdr. zav. del. Ljubljana 
4. Skupnost zdr. zav. del. KraJnj 
5. Skupnost zdr. zav. del. Novo mesto 

11,500.000 din 
90,552.700 din 

108.909.000 din 
22,801.000 din 

4,119.000 din 

Pjsmo uredništvu 
Od 27. 2. 1971 sem na odslu

ženju vojaškega roka v Vara
ždinu ter Imam veliko željo, 
da bi dobival list »USNJAR«; 
zato prosim naslov, da mi list 
po mo•žnosti pošiljate na na
slov: 

Vojnik: MIVŠEK Emilijan 
V. P . 7464/9 
42002- Va•raždin 

V naprej se vam zahvalju
jem in lepo pozdravljam ves 
kolektiv. 

Emilijan Mivšek 
Zelji tov. Mivška bomo radi 

ugodili! 
Uredniški odbor 

Zanimivost 
Do l. januarja 1972. mora 

biti Zvezna gospodarska 
zbornica reorganizirana. 
Materiali se še popravljajo 
in je predvideno, da bo v 
bodoče ta institucija organi
zirana na prostovoljnem 
članstvu. 

No v f1nančni načrt za gradtnj o 
KC predvideva 429,482.000 dinar
jev. Razlika s prvotno predračun
sko vrednostjo gradnje torej znaša 
237,882.000 din. 

RaZJdeHtev skupnih sredstev na 
posamez;ne skupnosti temelji na 
realizaciji stroškov za hospitalno 
zdravljenje zavarovanih oseb po
sameZJnih skupnosti v kliničnih 
bolnišnicah v letu 1969 in 1970. 

Na posamezne aktivne zavaro
vance bo poprečni mesečni zne
sek v navedenem obdobju po sta
nju januar - april 1971 brez va
jencev 13,48. 

Z novim KC bomo pridobili 
1072 postelj. Poleg tega bo KC po 
dograditvi dal onkološkemu inšti
tutu (nevzdržno stanje tega nam 
je znano) objeM dosedanje inter
ne kHni'ke (to je že ·rea:lizirano) in 
vse ostale p11ipadajoče pomožne 
prostore. 
Klinične bolnice bodo (po spo

raZJumu) v svojih cenah za oprav
ljanje stor1tev v novem KC upo
števa'le delež skupnosti zdravstve
nega zaV'arovanja delavcev -ude
ležencev sporazuma za nadaljnjo 
gradnjo KC kot njihov pr.ispevek 
za razširjeno reprodukcijo. 

Uporabo zbranih sredstev bo 
nadZiOroval investicijski svet, v 
katterega sta imenovana po dva 

Kvaliteta usnja je v veliki meri odraz kvalitete struženja 
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PRIŠLI - ODŠLI 
Od 13. julija do 12. avgusta 1971 je komisija za delovna raz

merja na Vrhniki sprejela na delo 30 delavcev. 
To so: Milomir Adžič, Dušan Alempijevic, Dragoljub čosic, 

Savo Golu'bovic, Milomir Jelisavčic, Velimir Jovanovic, Velimir 
Kljajic, Miodrag Krsma,::~ovic, Milun Milic, Vladan Miličevic, 
Mtle Obradovic, Vidoslav Pejic, Slobodan Radosavljevic, Milan 
Sekulic, Selman Shala, Zoran Stamenic, Jovan Starčevic, Radi
ša Starčevic, Rado·van Tadic, Ti'homir Tadic, Vitomir Tomic, 
Risto Ninkovic, Stanislav Peternelj, i.nž. Miloš Bončina, Dra
goljub Radojičic, Bisera Topčagic, Stevka Vučetic. 

V obratu šmartno je .komisija sprejela v mesecu juliju 15 de
lavcev. 

To so: Franc Ambrož, Milan Zupančič, Jožefa Berdajs, Marta 
Sušnik, Barbara Vodenik, Janez Verbič, Anica Femec, Majda 
Jesenšek, Ankica Belič, Marija Poglajen, Antonija Hauptman, 
Pavla Zaman, Alojzija Zaman, Danica Martinčič in Franc černe. 

Delati so prenehali 
- Na Vrhniki: Marjanca Albreht, Mitar Bajunovic, Ivan Gra

dišnik, David Jurina, Olga Kariž, Vidak Babic, Marjeta Pa
ternost, Ivanka Kovač, Milivoj Petrovic, Risto Ninkovic, Zvo
nimir šepelj in Ilija Šimic. 

- V šmartnem: Zlata Plankar, Silva Rozina. 

predstavnika udeležencev spora
zuma( to je potrebno, ker je bilo 
do sedaj veliko temeljnih pripomb, 
da se z'brana sredstva niso naj
bolj smo•trno izkoristila, oziroma 
da so ce1o odtekala v druge na
mene). 

J.B. 

Mislim, da izražam željo vseh 
2Javarovancev za čimprej-šnjo do
graditev KC, ki bo pomenil ne
dvomno velik napredek zdrav
stvenega varstva. 

P.P. 

IZREDEI ZAOSTAIEI 
glede naših patentov 
V preteklem letu so po najnovejših podatkih Zveznega zavoda za 

patente jugoslovanski avtorji iznajdb -in tehničnih izboljšav vložili 917 
patenbnih zadev. Od tega posamezniki 738, podjetja 144 in raziskovalne 
ustanove 35. Na osnovi pogojev za izdaja:nje zaščite patentnih pravic 
je Zvezni zavod za patente registriral skupno 140 patentov. Posamezni 
novatorji so dobili patentno pravico za 70 iznajdb (12,2 °/o prijavljenih), 
podjetja za 46 (32 Ofo prijavljenih) in znanstveni inštituti za 4 (11,1 Ofo 
prijavljenih izumov). 

Značilno je, da je bilo v preteklem letu manj domačih prijav pa
tentov kot v prejšnjih. To se lahko vidi ·iz nasledn~je tabele: 

1968 1969 1970 
prijavljeni domači patenti 1.006 1.014 917 
podjetja 141 166 144 
insU.tuti 33 36 35 
posamezniki 832 812 738 
registrrrani domači patenti 138 139 140 
podjetja 37 40 46 
instituti 15 19 4 
posaiTiezniki 86 80 90 
prijavljeni tuji patenti 2.144 2.291 2.300 
registrirani tuji patenti 742 859 641 

Posebno zaskrbljujoč je podatek o številu registriranih patentov 
oziro1na tistih iZJnajdb, ki zaradi svoje vrednosti in pomembnosti za
služijo, da so pravno zaščiteni. Dovolj je ob tem povedati, da je leta 
1939. pridobilo v Jugoslaviji pravico patentne zaščite 166 iznajdb in 
tehničnih izboljšav - torej več kot v kateremkoli od zadnjih treh let. 

Tudi sestav prijavljenih patentov je daleč od zadovoljivega. V ra
zvitih državah na1nreč na vsakih pet patentnih prijav štiri vlože go
spodarske ·organizacije ali raziskovalne ustanove, pri nas pa je raz
merje ravno obratno. Preteklo leto je pn~k 80 Ofo prijavljenih izumov 
in tehničnih izboljšav predstavlja1o plod domiselnosti posameznikov, 
manj kot 20 Ofo prijavljenih ·izumov pa je bilo rezultat organiziranega 
raziskovalnega dela. Takšno razmerje je bilo v ZDA nazadnje za:bele
ženo leto 1880. Velja še dodati, da dela v Jugoslaviji v znanstvenJh in
štitutih in v raziskovalnih enotah podjetij 13.800 znanstvenih razisko
valcev. 



Kongres IFIP 71 
Konec prejšnjega meseca je bila 

Ljubljana središče svetovne raču
nalniške znanosti, saj je gostila 
udeležence 4. svetovnega kongre
sa IFIP. Tako lahko •resnično 
trdimo, da je bil kongres znan
stveni dogodek svetovnega pome
na, saj je privabil delegate iz vseh 
računalniških središč ne le Vzho
da iz Zahoda, temveč z vseh pe
tih celin. 2Jbra1o se je nad 4 tisoč 
udeležencev, na Gospoda1'skem 
razs·tavišču pa je bila v k!l)ngres
nih dneh tudi odpl'ta doslej naj
večja razstava elektronskih raču
nalnikov in ostalih pripomočkov 
za obdelavo podatkov. 

Kaj je pravzaprav IFIP? Lahko 
trdimo, da je ta mednarodna or
ganizacija za obdelavo poda1tkov 
(International Federation for In
formation Processing) otrok znan
stvene tehnične revolucije sodob
nega sveta, saj se je obdelav.a po
datkov z iznajdba elektronskLh ra
čunalnilwv in ob njihovem uve
ljavljanju v vsakodnevnem Ž~':'
ljenju .raZlširila na vs•a podroc~a 
zmanosti, tehnike, gospoda•rstva m 
drugega. 
Talw se torej naša Ljubljana pri
·družujc dosedanjim organizator
jem kongresa in nedvomno pome
ni novo stopnico pori razvOJU ra
čunalniške znanosti, od katere bo 
v veliki meri odvisen 'l'azvoj na
šega sveta v prihodnosti. Končno 
pa pomen ljubljanskega !kongresa 
IFIP- 71 nedvomno dokazuje tu
di dej.stvo, da je bil njegov po
lkrovi:tel3 predsednik republike Jo
sip Broz Tito, predsednik častne~a 
odbora ·kongresa pa predsedmk 
republiškega Izvršnega sveta Sta-

l 
ne Kavčič. 

Kongres je seveda zadal obilo 
težav "Organizatorjem, saj poskrbe-

l 
ti za tolikošno mno.žico ljudii, ki 
so po vrhu še znani strokovnjaki, 

· res ni•so mačje solze. Toda na sre
čo večjih spodrsljajev ni bilo. Res 
pa je morda, da delo ikongresa za 
širše javnosti ni bilo kdo ve kako 
zanimi:vo. Delegati, ki so zasedali 
v Ha.1i Tivoli in še šestih večjih 
ljubljanskih dvoranah, pa so bo
gato in zelo strokovno spregovo-

' rili o skoraj vseh področjih člo
vekove dejavnosti in o vlogi ·elek
tronskih računalnikov oziroma 
kompjuterjev pri tem. 

če smo prej govorili o tem, da 
je bi.l kongres resničen svetovni 
dogodek, pa se moramo seveda 
vprašati, kaj lahko pomeni za nas. 
Njegov vpliv pač ne bo znan čez 
noč, pokazal pa se bo šele čez 

leta. Lahko pa že zdaj t•rdimo, da 
je bil kongres vsekakor odlična 

Milan Knez se je rodil 14. 
marc~. 1927 v Bistrici pri Mo
kronogu. Njegov oče je bil 
mizar. Njegov zaslužek je bil 
slab in temu primerne tudi 
gmotne razmere v družini. 
Osnovno šolo je obiskoval in 
končal v Mokronogu. 

Naš portret: 
Kje ste se izučili za kvalifi

ciranega elektriltarja? 
- V uk sem bil sprejet 7. 

januarja 1946 v tem podjetju, 
ki je bilo takrat še pod vod
stvom Kalina. 

Koliko časa ste v našem po
djetju in pri katerih delih ste 
sodelovali vse doslej? 

- Po končani strokovni na
daljevalni ·šoli sem O·stal v tem 
podjetju, kjer sem sedaj prak-

Pogled na komplet priprav, ki sestavljajo enega od manjših 
elektronskih računalnikov 

Pl'Opa.ganda za hitrejše uvajanje 
računalnikov pri nas doma, saj je 
znano, da rsmo za zdaj na enem 
zadnjih mest v Evropi. Uvajanje 
pa še zdaleč ne pomeni samega 
rralkupa .računalnikov, temveč tudi 
vzgojo sposobnih strOikovnja.kov za 
delo in pravilno izkori·ščanje teh, 
dokaj dragih in zahtevnih stro
jev, katerih uspešnost je odvisna 
samo od ljudi. Upajmo pa tudi, 

tično že 20 let. Nekaj časa sem 
delal na delovnem mestu sti
kalničarja v centrali in na de
lovnem mestu obratnega elek
trikarja. Sedaj sem pa že vrsto 
let vodja elektro delavnice. 

Ker ste v zadnjem času 
končali tudi srednjo tehnično 
šolo (eleldro smeri) bo bralce 
zanimalo, če je to velika obre
menitev - študirati poleg re
dnega dela? 

- Ta obremenitev se zdi 
človeku v začetku man]sa, 
vendar se zelo hitro stopnjuje, 
saj traja šolanje nekaj let. 
Kdor izredno študira, praktič
no nima prostega časa, če si 
ga pa vzame, se vleče študij 
v nedogled ali celo preneha, 
kar niso redki primeri. 

Vam je podjetje nudilo kak
šne ugodnosti pri študiju? 
- Podjetje mi je šlo zelo na 
roke in mi pomagalo v tem, 
da mi je plačalo ·šolnino, izpit
ne takse, vožnje in stroške di
plomskega dela. 

Bi si lahko zamislili oprav
ljanje sedanjega dela brez pri
dobljenega znanja v srednji 
šoli? 
- Ne bi šlo. To je bilo mogo
če nekaj časa po vojni, sedaj 
je pa toliko novih stvari in 
predpisov, da jih človek ko
maj sproti registrira in z nji
mi tudi seznani podrejene. 

Ker se podjetje vedno bolj 
modernizira, se verjetno tudi 
delokrog vašega dela širi. Je 
to močno vidno? 

- Na to vprašanje je težko 
na kratko odgovoriti. Ne gre 
vse tako, oziroma . ne zmorem 
vsega narediti, kot si želim. Po-

da so naši gospodarstveniki uspeli 
navezati še uspešnejše stike z go
sti in da so le-ti na drugi strani 
temeljtteje spoznali našo družbo 
in možnosti za naše uspehe v pri
hodnosti. Zavedati se namreč mo
ramo, da bomo le tako opravičili 
iprecejšnje vsote, ki smo jih vlo
žili v .samo organizacijo tega kon
gresa. 

- jk -

sebno velja to za obra.te izven 
vrhniške usnjarne. Tako ne bi 
smela biti ščetinarna brez e
lektrikarja. Obrati v šmart
nem so po opremi precej na 
tleh ter bi morali čimprej to 
popraviti. Za solidno vzdrže
vanje vseh stroj·ev, naprav in 
vodov pa čaka mene in sode
lavce še veliko dela. 

Zadolženi ste po službeni 
dolžnosti za varnost podreje
nih in varnost instaliranih na
prav nasploh; nas bo zanimalo, 
če ste imeli dosedaj kaj tež
jih primerov? 

- Ko še nisem bil izučen, 
sta se v usnjarni Vrhnika . 
smrtno ponesrečila dva delav
ca. Ta dogodek me je zelo pri
zadel in me še stalno spremlja, 
tako da ne dovolim nikakLh 
provizorijev in podobnega. 
Drugih nesreč ni biLo, seveda 
se pa trudimo, da ne bi prišlo 
do kakršnekoli manj-še ali več
je nesreče. 

Ker ste se vključili v krog 
graditeljev lastnega stanova
nja, bi imeli kak nasvet za bo
doče graditelje? 

- še sam sem potreben 
kakšnega nasveta. Bil bi zelo 
vesel, če bi to zadostovalo, to 
bi bilo idealno. 

Kaj bi našemu listu odvzeli 
ali dodali? 

- Za naše razmere je pri
meren in ima dovolj veliko 
vrednost tak kot je. 

Vaše želje v podjetju in iz
ven njega? 

- So številne in, če bom 
zdrav, jim bom, upam, kos. 

Franci Kajdiž 
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CARIGRAD - MESTO DVEH CELIN 
»Kdo je enakovreden meni, c-e

sarju mest, meni, ki mečem svo
jo senco po vsej Evropi? Ne kla
njam se Rimu in nobeni drugi 
presto1nici. Moje bogastvo je večje 
kot V'se, kar premorejo Budimpe
šta, Dunaj 'in Berlin skupaj .. . << 
Stare sultanove besede so besede 
hvalisanja samo do tistega tre
nutka, ko se •ti oko ustavi na za
puščinah velLkih dni Carigrada, v 
Aji Sofiji, Modri džamiji, na ob
I'Oillkih Zla,tega roga, v Top Kapiji, 
Do1lmi Bahče ... 

Car1grad oziroma po njihovo 
Istambul je država v državi. Svet 
za sebe, ki nosi obenem zgodo
vinske pečate starega Bizanca in 
Konstantinopol:isa, pečate dveh 
morij, 'ki 1se srečujeta na njegovi 
obali, duh Azije in južne Evrope, 
resničnost azijske revš6ine in 
ameriške potrošniške družbe. Ne
kega dne, ko mu je legendarni 
turški voditelj Ata Tiir.k zapustil 
razkošne mošeje in fantastične 
rezidence, se je začel tretji padec 
njegove vloge. Prvič •se je to zgo
dilo leta 1204, !ko so ga oropali in 
požgali križarji na pohodu za os
svoboditev svete zemlje, in drugič 
četrt ~tisočletja kasneje, ko 1so ga 
dokončno osvojili Turki ozir-oma 
osvobodili, kot pra.vijo sami. Toda 
tradicija, ki jo ljubosumno g-oje 
prebivalci naj-večjega turškega 
mesta, je vseeno zadržala nj ego v 
pomen, .obdržala je njegovo trgnv
·sko, finančno, prometno, turisti·č
no, ·kJulturno in kdo ve še kakšno 
vlngo v spisku svetovnih središč. 
Vsak dan pa se selij-o njegovi pre
bivalci na sever, prek Sofije .in 
Beograda iskat delo, vseeno 
pa bo vsakdo deja'l, da je v Is
tanbulu, v mestu, ki je obenem 
Azi·ja 'in Evropa, najlepše živeti. 

Istanbul živi s svojim načinom 
življenja in noč mu ne pomeni 
spanja. Zi vi kot velemesto luksuz
nih aJmeri-ških 'limuzin, v bogatih 
palačah, ob vabečih 1in dra·gih iz
ložbah trgovin, prodajalnah zlata, 
s popopranimi cenami v nočnth 
lakal:ih, 'v tajinstvenem življenju 
javnih hiš. Vse to in še več ob 
mejah sirnmaštva, nezaposlenosti, 
beračev, umazanosti, proda!jaJlcev 
vseh mogočih stvari, neverjetnega 

števila nnsačev, žeparjev na vsa
kem koraku, prodajalcev spomin
kov, na neočiščenih ulicah, ob 
smradu po trohnobi in gniltju. 
Včasih so v siromašni Anatoliiji 
vedeli povedati: »Če nimaš kruha, 
pojdi v Istanbul. če lahko nahra
ni dva milij.ona , ljudi, bo tudi .te
be.<< Toda Anatolija ni več lačna 
kot nekoč ,jn tudi Istanbul ni več 
tisto, lkot je bil . . . 

Imperij Sulejmana Veličastnega, 
ki je prodrl do Budimpešte, Du
naja in Meke, se je razblinil v del 
Azije, velik malo manj kot tri 
Jugoslavije, in ščepec Evrope, ko
majda malo večji ·od naše Slove
nije. Imperij dveh cel>in je postal 
vzOO'ec velike zgodovine. Kljub te
mu, da je večina države v Aziji, 
pravzaprav v Mali Aziji, je ne
ločljiv življenjski del Evrope, ki 
daje Turčiji organsko vsebino po
li!tičnega, ekonomskega in kultur
nega bitja, na osnovah starih tra
dicij, ki se •razblinjajo iz dneva 
v dan. Ata Tiirkova ločitev cerlkve 
od države, moderna zakonodaja, 
civilizacija v slabem in dOibrem 
pomenu besede dajejo utrip na
.predka; in s tem poslednje mi
lostne udarce srednjeveškiim 
ostClJil!kom, z nenehnim prodorom 
v najbolj odda'ljene muslimanske 
vasi, ki so še edini preostali mej
nik med starim in novim. Nekda
nja Ancira, sedanje glavno mesto 
Turčije .AJUkara, prestolnica s skio
raj miilij·onom prebivalcev, postaja 
vedno bolj uresničena zamisel 
Kemala Ata Tiirka. Toda Is·tan
bul je v vsej zgodovini dajal ne
izbrisan pečat Turčiji. še njegov 
simbol, polmesec z zvezdo, ·so si 
prisvojili od starega Konstantino
polrsa 'in pad tem znakom osvajaii 
naprej. 

* 
Zlati 'l'Og je resnično zlat zjutraj 

in zvečer; v soncu so zlate njegn
ve barkače, skromni ribiški čol
nički, zlata sta oba mostova, ki 
peljeta prek njega. Avtomobili in 
vozovi, 'reveži in bogataši, brhka 
dekleta v mini krilih in stanke, ki 
še niso pozabile na feredžo in 
skrivajo us.ta za bele rute, turisti 
in berači v istem tCJIIDu. Neprestan 

Bospor - stikališče dveh morij in dveh celin 
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sprevod potuje prek njega, mimo 
nekidanjega trga sužnjev, ki se iz
gUJblja v oZJkih ulioicah starega Is
tanbula. Bos•por je še vedno ob
dan z zgodovino, čeprav je vsako
dnevna priča merjenju pomorske 
moči dveh modernih >>super<< sil. 
Stari topovi, ki so nekdaj braniH 
zlaJto mesto, stezajo svoje dolge 
ognjene vratove zaman. Os•tajajo 
le mejni!ki med nepremaglj.ivo 
močjo dalnih obdobij ·in nemočjo 
,pred razsežnos>bj·o modernih sil. Le 
valove še vedno, kot v starih ča
srh, preganja veter, ki se ovija 
okoli tisočletnih veličin in danda-

saba, v katero .ima vstop 'le župan 
mesta, sultanove in harems·ke so
bane z zla-rom in spet zlatom. In 
na dV'orišču - za iZ'tremitev -
drevo za obešanje . . . Zgodovina 
carstva sul1tanov se je prelivala 
iz slave v kri, prek ·revščine v 
bogastvo. Zavarovalna družba 
>>Lloyd<< je nekoč pristala, da bi 
zavarovala Top Ka-pij. Toda po 
končni oceni vrednosti, ki so jo 
opravili njeni strokovnjaki, se je 
temu odpovedala: njen kapital da 
je premajhen za kaj takega. 

Ob Justinijanovem hipodromu, 
ki je b11 središ-če iger in slovesno-

Modra džalija je ena najbolj občudovanih zgodovinskih stavb sveta 

naSUJe normalnosti. Staro močno 
olbzidje, ki je bilo stoletja porok 
svobode, je vredno 'le še hipnega 
pogleda. In moderni stilni Hi'lto
nov hotel je s·kiorajda neopazna 
stavba, čeprav se je povzpel na 
enega najvi·šjih predelov mesta, ki 
je kot Rim zgrajeno na sedmih 
gričih. 

Najstarejši ohranjeni sul:tanski 
dvorec Top Kapij Sarai - dvorec 
topovskih vra.t- trna ·toliko sija
ja, da ga človek s svoj-imi nor
malnimi čustvi ob le nekajurnem 
preletu po ameri·škem vzorcu ne 
more več dojemati. Zivi sicer ob 
prepletanju legend in resničnosti, 
ob .tragi,čnos·ti in vedrini zgodnvi
ne, živ•i ob pogledih in bežnih vti
si:h. Toda ob vsa-kršnem razmiš
ljanju se .zavije v megleno sivino, 
skozi <katero lmnčna misel ne mo.: 
re ja-sno prodreti. Keramike dalj
ne Azi:.je, Afrike in Evrope, ki so 
jo ,pr~nesli v pdkilon sultannm, da
našnji strolkovnjak!i ne morejo več 
obnoviti. P:osamezni zakladi, ki te 
privabljajo s tem, so le skromen 
delček vsega, česar zaradi pros·to
ra sp'1oh ne morejo pr~kazati. še 
pnseben dvom in občudovanje 
obenem v,zbuja med današnjimi 
najboljšimi kemik·i nežno zelen 
servis, katerega kemična sestava 
spremeni barvo ob dotiku z vsa
kršnim strupom. Toda 'brzimo na
prej: 6.500 draguljev na ogrinjalu 
sultana Ahmeda II., največji sma
ragd in na.jvečj.i biser na svetu, 
najvrednejši briljant Top Kapija, 
kii ima 86 kararov, Mohamedova 

sbi, so pod zemljo njegove cist€1'
ne za vodo; Legenda pravi, da so 
bile dolge več kilometrov in da 
je bila v njih njegova za'kladnica, 
do katere je prihajal v zlatem 
čolnu tako, da je velel spustiti 
višino V·Ode za nekaj metrov. Zdaj 
so dolge le nekaj nad sto metrov, 
strop pa komajda še držijo sto
letja stari grški stalpi. Legenda 
ostaja, resnici si nihče ne upa po
gledati v obraz. Kdo bi nosil od
govornost pri izkopavanju, ki bi 
prav gotovo ruši:lo sosednje hiše. 
Strokovnjaki ob vseh predlogih le 
zmaj-UJjejo z gla-vami . .. 

Le nekaj metro·v stran stoje dve 
največji znamenitosti Istanbula, 
dva med najbolj očuvanimi spo
menLki zgodovine sveta. Kdo naj 
bi šel v Turčijo in si ne ngledal 
A:je Sofrje in modre džamije, ki 
jo domačini ·imenujej-o Džamija 
Sul,tana Ahmeda? 

Aja Sofija je bila devet stoletij 
krščanska cerkev in pet s•toletij 
džami:ja. Danes pa aTheologi ne 
odkriva'jo v njej pod beležem, s 
1{\aterim je sultan Abdul Medžid 
prekr.il notranjost, le razkošnjih 
mozaikov- drag.ocenih del bizan
tiske umetnosti, temveč tudi te
melje in pod anti-čnega svetišča 
boginje Afrodite. Jus1tinijan je že
lel, da zgradi največje in najlepše 
svetišče na svetu. Pri tem se ni 
ozi·ral na denar. Ln pravijo, da je 
ob •svojem prvem obisku Aje So
fije VZJk!lilknH: >>In vendar sem 
premagal Salomona!<< 

Konec na 11. strani 



NadaJljevanje z 10. strani 
Druga je Modra džamija, ki ima 

baje edina na svetu šest minare
tov in sprejme okrog 32.000 verni
kov. Bojda je hotel sultan za,radi 
prevelikega števila minaretov za 
kazen umoriti največjega stavbe
nika tiste dabe, Mahmeda Ago. To
da ob pogledu na resnično remek 
delo ga je pomilostil in povrh še 
bogato nagradil. Modra džamija je 
še vedno svetišče vernikov, 'ki jih 

' turistično ogledovanje slmrajda ne 
moti. T·oda džamija postaja vse 
b6lj tudi svetišče prijatelj-stva 
med narodi in verami sveta. Naj
višji državniški obis'ki prispevajo 
svod delež k tej zamisli s p01k!loni 

' prepl'og; med njimi sta tudi veli
ka škdatna preproga rimskega 
papeža Pavla VI. in čudovito ze
leno izvezeno umetniško jugoslo
vansko delo, ki ga je pdklonil ob 
svojem obisku tedanji predsednik 
zveznega izvršnega sveta Mika 
Špi'ljak. Z modro fajanso znotmj 
obložena džamija je največje delo 
turška arhitektura 17. veka; obe
nem te omamlja in opaja s svo
jimi visoko strokovnimi, a vendar 
tako preprostimi in človešlko ra
zumljiV'imi rešitvami najpomemb
nejših gradbenih problemov, ki so 
bili nujen del njene veličanstve
nosti. 

Mnogi, ·ki so videli Istanbul, so
dijo, da je najbolj zanimiva stavba 
mesta Dolma Bahče- na~polnjeni 

vrt, razdeljen na posvetni, slav
nostni ter obredni in haremski 
del. Prave skladovnice najrazlič
nejšega bogastva se kopičijo v nad 
300 sobanah, zgrajenih po naroči
lu su11Jana Albdula Azi!sa leta 1853 
na delu Istanbula z najlepšim raz
gledam. Bogastva, ki so dih kopi
čili sultani z ognjem in mečem, 
ljubeznijo in sovraštvom, dilp1o
macUo in brezobzirnostjo, preže
nejo utrujenost d:n dajejo moči za 
dolgo pot po speljanih preprogah, 
ki varujejo dragocena tla. Spet 
legenda, pomešana z resnico. Ko 
sem se spomnil tisoč in ene noči, 
je sta1a pred menoj v vsem svo
jem s1jaju v Dolm1 Bahče. Glavna 
dvorana za svečanosti lahko sprej
me 2.500 ludi, osvetljena je z 4 in 
pol tisoč žamicami, od katerih jih 
je tretjina na lestencu, težkem 
nad 4 in pol tone, ki ga je poldo
nil sultanu car Nilkolaj IL Harem
ski del s čudov>itimi sobanami 
štirih sultanovih žena. Crna soba 
za prepire dvornih damic, ki so 
smele gojiti svoje pril'ojeno nag
njenje le v tem prostoru. Ob šti
rih zakonskih ženah so namreč 
imeli sultani tudi precej nezakon
s'kih žena in priležnic, da so bili 
taki !in podobni ukrepi verjetno 
več kot nujnost zamer v hiši. Sul
tan Abdul Medžid jih je imel kar 
360, bH strašansko velik in izre
den rokcYborec. Vsak večer - pri
povedujejo v Turčiji- je pojedel 
celo jagnje in nato poklical šest 
žena v ·svoje sobane. Razkošja je 
preveč ,jn počasi 'korakamo mimo 
njega kot mimo vsakodnevnih iz
ložb, ki smo jih nekajkmt videli. 
:fn sredi Dolme Bahče sta kot su-

nek dve skromni sobi: kabinet in 
spalnica Kemala Ata Turku. Tu je 
delal i:n 'tudi umrl. V od tedaj ne
dotalmjeno sobo ne sme nihče več 
in le predsedniku Titu so dovolili, 
da je na lastno željo prespal 
istanbulsko noč v Ata Tiir'kovi 
dnevni sobi ter s tem počastil spo
min veUkega turškega reV'oluci:o
na:rj a in misleca. 

Vsako mesto i:ma sv·oje srce, ki 
ga moraš opaziti. Ce bi ga iskali 
v Istanbulu, bi pa skorajda mo
rali pustiti v nema:r njihovo prri
znano središče, 'ki ga imenujejo 
tudi Brodway, in se odločHi za 
Kapali Caršijo, bazar, trgovsko in 
poslovno središče. To je posebno 
mesto brez stanovanj in pod isto 
streho. Pod njo je 3.600 trgovinic 
in 16.000 trgovcev, razpredenih v 
ulkah, lki imajo izhode na vse 
strani. Samo dve možnosti imaš 
Olb obisku: .ali greš brez postanka 
do prve trgovinice in si kupiš, kar 
si želi,š, ali pa se moraš zavedati 
da ti bodo ure in ure premalo: 
Cesa vsega ne dobiš v minia t=ih 
trgovinicah, v delu mest, kjer se 
preta:Jka vsa resničnost nepojmlji
vosti. Nekaj kvadratnih metrov v 
njem pomeni življenje 1n perspek
tivo za poprečnega Turka, ki se, 
kot večina njegovih sodržavlja
nov, temelj]to zaveda turškega 
pregovora., da je denar kot pro
stitutka ·in da ima vrednost le 
če .kroži. Obiskati bazar :i:n ne biti 
žrtev vsiljivih in obenem simpa
tičnih trgovcev, je skoraj nemo
goče, če imaš le še kaj denarja v 
žepu. Prav tu pa se postavlja pod 
vprašaj drugi turški pregovor: 
Pravijo, da lepota pripada Cer.ke
zo~, tlrgovina in 'bogastvo Grkom 
in Zidom, veličina pa Osmancem. 
Na bazarju ni dostojanstva in ve
ličine. Ob cenah morala ni bis,tve
na. Bistvena so predvsem približ
no tri četrtine dneV'ne :i:stanbuls'ke 
proizvodnje, ki vsak dan zame
njajo lastnika v Kapali Caršiji. 

* 
Težiko je združiti legende in res

ničnosti turške države, zgodovino 
in moder.no dobo, blišč in rrevšči
no, tesnobo vere in svobodno živ
ljenje. Nikakor ·tudi ne smemo po
zaJbiti, da je bil Atatiirk prvi, ki je 
dal ljudstvu vsaj pog.led v vse bo
gastvo, ki so ga zbra-li njihovi 
predrn~ki s krvjo in obupom, hrab
rostjo in ponižanjem. To še ni ta
ko da·leč. Mislim, da mora tudi na 
tej osnovi ocenjevati današnje 
turšlke politične dogodke, pri ka
teri:h je eden od vzrokov tudi iz
redno ostro trenje med napred
nim in konservativn:imi gibanji. 

Atatiirk je nedvomno tudi prvi 
odprl vra~ta, na katera je že vsi
ljivo trkaJla usoda prihodnosti 
nekdaj tako velikega naroda, ki je 
morda prav zaradi tako ozko na
kopičenega bogastva vedno bolj 
drl v lastni obup. In prav gotovo 
sta 'ljubezen in spoštovanje do 
svoje zgodov~ne in prednikov na 
eni strarni, na drugi pa uresniče
vanje zahtev, ki jih pos•tavlja 
prednje današnj.i svet, največji za
gon za njihov napredek. 

- j:k-

Plašč na zgornji sliki je sešit iz ruskih bizam trebuščkov. Ovratnik 
in našitki na žepih so iz fantom bobra v isti barvi kot so barv!ne 
lise na osnovnem materialu. Spodaj pa je črni kanadski bizam. Model 
ima prečno položene polovice tako, da izmenično nastopata polovica 
hrbta in svetla polovica trebuha. 

Nasa moda: Bizam 
Bizam sodi med srednje draga 

krzna. Pvi pravilnem strojenju 
dobimo lahiko in trpežno krznn. 
Zaradi značilnosti, •kot so več

barvnost, višinske razlLke dlak in 
značilna geometrična oblika po
sameznih kožic, se da bizam lepo 

~kombinirati. Pri sestavljanju lah
ko pridemo do zelo lepih rešitev, 
pač odVlisno od tega - lrokšno 
značilnost smo hoteli pri posamez
nem modelu doseči. 

Bizam krzno ločimo po njego
vem poreklu v kanadskega in ru
skega. Kanadslki ima v primerjavi 
z ruskim več 'Sivorjavih .tonov, ru
ski pa je rdečkastorjav. V tem 
krznu je možnih tudi nekaj spe
ciaHtet, kot so dolgodlaki bizam 
ali bizam v rožnati barvi, ki so ga 
uspeli vzgojiti v Kanadi. 

Mi pa lahko izbiramo med ru
skim ·in kanadskim črnim biza
mom dn med kombinaoijami, ki so 
možne v tem maJterialu. 

Med klasične načine se uvršča 
izpuščen bizam, kjer so ilmžice po
daljšane v enakomerne .pasove in 
imHirajo nerc krzno, dalje sestav
,lj,anje hrbtnega dela kožic aH sa
mo trebušnega krzna. Krzno osta
ne veliko bogatejše, če hrbtnega 
in trebušnega dela ne ločimo. Mo
čan barvni 'in geometrični ritem 
dobimo, če sestavimo cele kože v 

vertikalni smeri. Nekoliko nežnej
ši je videz pri sestavljanju po
lovk v verttkalni aH prečni smeri. 
Seveda se da bizamu dodajati še 
drugačno krzno v istih ali kon
trastnih barvah. 

M. Vrhunc 
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/(ošarka: Dobre 
priprave na mor)':U 

Kakor vsako leto ·smo vrhniški 
košarkarji tudi letos pred pričet
kom jesenskega dela tekmovanja 
v I. republiški .ligi odšli na skupne 
prilprave na morje. 

Priprave so ·trajale od l. do 8. 
avgusta, udeležili pa so se jih vsi 
igralci prvega moštva razen Glo
bačnika, ki je bil zadržan. Poleg 
članov se je priprav udeležilo tudi 
sedem mladincev, ki naj bi v per
spektivi zamenjali sedanjo gene
racijo. Nastanjeni smo bili v 
Vrhniškem poči<tniškem domu na 
Belem krližu. Namen skupnih pri
prav je bil, da si v tednu dni na
beremo čim več kondicije ter da 
se pred začetkom tekmovanja zo
pet privadimo ž·ogi. 

Dnevni red je bil ustaljen. Ob 
5.45 uri vstajanje, od 6. do 7.30 ure 
tek in lmndicijske vaje, nato zaj
trk, po zajtrku pa še 2 ur·i vaj z 
žogo. Zaradi velike vromne, ki je 
vladala v tem času, so bili tre
ningi izredno naporni, tako da 
smo prelili na litre znoja. Disci
plina je bila na zav·idljiv.i ravni, 
saj .so vsi vaje izpolnjevali brez 
ugovaTjanja. 

Pogoji za trening so v Piranu 
zelo ugodni. Hribovita polkrajina 
daje odlične možnosti za k!ondicij
ski tek. Pro·strano asfal!tiDano ro
kometno ~grišče je kot nalašč za 
telesne vaje. 

Zaradi težkih vaJ m neznosne 
vročine se je tega .igrišča oprijelo 

ime »mučilnka«. Telovadnica, ki 
stoji ob rokometnem igrišču, je 
velik!a za košarkarsko igrišče in 
solidno opremljena. Poleg dveh 
košev na koncih dvorane ima še 
dva koša ob ·strani, !kar omogoča, 
da lahko več igralcev hkra1ii 'vadi 
mete. Tak!o so 'treningi potekali 
•nemoteno. Težave ae povzročala 

samo vročina. 
Zadnji dan priprav smo odigrali 

še tekmo med seboj. Pomerili sta 
se moštvi »go1ih in >>oblečenih«. 

Pri slednjih so igralli: T. Gantar, 
Mekinda, Modrijan, B. KUJkec ter 
trije mladinci. Ekipo >>golih« pa 
s·o sestavljali: D. Gleria, Obid, M. 
Gantar, S. Kukec, ter ostali 3 
mladinci. Po zanimivi ligl"i so zma
gali >>goli<< z rezultaJtom 85 : 66 ter 
si s tem zaslužHi h1adno pivo, ki 
ga pa še do danes niso popili, ker 
se poraženci izgovaTjajo, da še ni
so zbra.li dovolj :fiinančnih sred
stev. 
če omenjamo vrednos1t poletnih 

priprav, lahko rečemo, da ·SO bile 
zelo koristne, saj zagotavljajo pri
dobitev potrebne •kondicije. še bo
lje pa bi bilo, če bi priprave tra
jale vsaj 10 dni, vendar pa nam 
to onemogočajo skromna finančna 
sredstva. 

Po prihodu s priprav smo takoj 
začeli s treningi, saj se je 21. av
gusta začelo tekmovanje, v kate
rem r·ačunamo na visoko uvrstitev. 

Stane Kukec 

Govori Lilo Hauptman 
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Na treningu smo ga za .kra
tek čas zmotili in na zastavlje
na vprašanja je dal naslednje 
odgovore: 

Za rokometni klub si odigral 
že nad sto tekem. Kako bi o
cenil svoje tekmovalne rezul
tate v tem obdobju? 

Pri rokometnem klubu US
NJAR sem pričel igrati kot 
pionk. 

Prehod iz pionirske vrste v 
vrsto člannv je bil dokaj te
žak, 'ker takrat še nismo imeli 
mladinske ekipe. Sedaj že dol
go igram v eki•pi članov in 
skušam na vsakem treningu in 
tekmi dati vse ·od sebe. Mi
slim, da sem do sedaj s svo
jim igranjem zadovoljil upra
vo in soigralce. 

Ali misliš, da bi se dalo v 
klubu še kaj narediti? 

Razmere v k~ubu so sicer u
rejene, toda .smo brez primer
nih prostorov. Tu mislim na 
slačilnico, predvsem pa na u
miva1nico in 'lwpalnico. Brez 
teh prepotrebnih sanitarij bo 
delo precej otežkočeno. 

In še zadnje vprašanje. K~r 
si zaposlen in kako se počutiš 
na delovnem mestu? 

Zaposlen sem v IUV- v ob
ratu šmartno, in sicer v me
hanični delavnici. Delnvno 
mesto mi ustreza, samo pre
več pognsto sem zapnslen tudi 
v popnldanskem času in ob 

nedeljah, kar mi otežkoča red
no treniranje in igranje pr
venstvenih tekem. 

T. Brilej 

Nogomet: ~rvačrti 
Usnjar ja 

Po končanem spomladanskem 
prvenstvu in pred pričetkom 
prtprav za jesensko sezono je bilo 
moštvo NK USNJAR zelo okrnje
no, ker sta klub zapustila Nikolic 
in Poženel, nekaj igraQcev je pre
nehalo z ll'ednimi treningi, Kostic 
bo verjemo v jesenskem delu 
službeno zadr~an, nekaj igra·lcev 
pa je bilo po•škodovanih. Tako je 
bil trener tov. Dolenc prisiljen 
iskali nove moči za naš klub od 
drugod. Lahko rečemo, da mu je 
to uspelo, saj je dobil 6 napada:l
cev, 4 olbrambne igralce, veznega 
igDa1ca in vratall'ja. Zelo dobro za 
klub je dejstv·o, da je poprečna 
sta.wst teh .i.gralcev manj kot 20 
let in bo možno rz njimi sestaviti 
dobro, homogeno moštvo, 'ki pa bo 
mora,lo šele dozoreti. Ti igralci so 
bili dosQej večinoma pri MercatOIT
ju in Ljubljani, vratar pa je pri
šel od Proleterja iz Postojne. 

Posebna tehnična 'komisija je 
izbrala 16 do 18 najboljših, ostale 
pa odslnvila. 

Ker je bilo pred prvenstvom 
časa za kondic·ijske in tehnične 
treninge ter i~ranje prijateljskih 
tekem 1le 1 mesec, so igraJ.ci treni
raU trLkrat :tedensko 1n obvez;no 
igrali trening tekme. Taiko so 

• 
z~r Jesen 
opravili 12 kondicijskih in tehnič
notaktLčnih treningov ter odigrali 
več tekem, med njimi tudi pokal
no z Rudarjem iz Trbovelj. 

Treningi trajajo od 90 do 120 
minut. Ker igri·šče popravljajo in 
na novo urejajo, je moštvo prisi
ljeno, da trenira na pomožnem ro
kometnem igrišču in v okolic-i 
Vrhnike ~Stari mlin, Matjaževka 
idr.). Tudi prve prvenstvene tek
me so predvidene na tujih igriš
čih in bo verjetno prva tekma na 
domačem igrišču ·šele v zadnji ne
delji septembra proti Tolminu -
seveda če bodo vremenske raz
mere ugodne za uredi•tev igrišča. 
Borba za najlboljsa mesta v ZCNL 
bo še večja Jmt lani, saj se v ligo 
vrača kranjski Triglav zaradi kaz
novanja in odvzema toč:k. 

'I1u je še moštvo iz Nove Go
rice, Li'tija in nekateri drugi. Sku
šali bomo z m1ado ekipo in bor
benostjo doseči večji uspeh kot 
lani v jesenskem ko1u. Oceno sa
mo pa bo možno dati po prvih 
petih l:mUh tekmo•vanja. ž .reb je 
za nas bo:ljši v spomladans·kem 
delu kot v jeseni; če so pa na
povedi točne, bo poka.zala bliž
nja pri.hodnost. 

Dolenc-Kajdiž 

S priprav košarkarjev na morju 


