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Pomožne dejavnosti 
..., . na st . d .. protzvo .. n)t 

Da bomo bolje razumeli pomen pomožne dejavnosti · v proiz
vodnji, bom v kratkem prikazal shemo organizacije pomožne_ d~
javnosti. Po novi organizaciji je osnovana investicijsko vzdrže-
valna služba, ki ima oddelke: · 

l. Konstrukcija. · 
2. Pomožna dejavnost za obra• 

te v šmartnem. 
3. Pomožna dejavnost za obra

te na Vrhniki in Ljubljani (us~ 
njarna Vrhnika s ščetinarno, ·ga
lanterija Rožnik in usnjena kon~ 
fekcija). · · · · 

Pomožna dejavnost za · obrate 
na Vrhniki in Ljubljani pa se 
deli: 

a) energetski oddelek, 
b) delavnice za vzdrževanje ob

ratov: . ključavničarska, elektro, 
mizarska, zidarska, 

c) čistilne naprave, 
d) avtopark. 
Iz naštetih oddelkov se že vidi 

raznolikost in obseg dela pomož
ne dejavnosti. 

O energetskem oddelku je bilo 
že precej napisanega. Za nemo
ten potek proizvodnje ima prav 
ta velik pomen. že majhna okva
ra, oziroma napaka v kotlovnici, 
lahko povzroči npr. izpad elek
tričnega toka, pare, zraka in s 

tem skoraj celotni zastoj proiz-
vodnje. · 
. Vzdrževalne delavnice imajo 
za nemoten tek proizvodnje prav 
tako velik pomen. Njihova nalo
ga je, da s preventivnim in re
J?araturnim vzdrževanjem skrbi
JO za proizvodna sredstva, (stro
ji, naprave, orodja, delovne pri
pomočke) objekte in inštalacije; 
Za tei delo so potrebni strokovno 
dobro . usposobljeni, samostojni 
iri vestni ljudje. · . 
. Zaradi slabega preventivnega 

vzdrževanja se nam lahko zgodi, 
da se stroj nepričakoyano usta
vi. To ima prav gotovo slabe po
sledice; izpade ena a~i več ope
racij, ki so vezane v verigo pro
izvodnje. Ta trenutek že nastaja 
škoda zaradi zastoja proizvodnje, 
pa tudi okvara na stroju je po
navadi mnogo večja takrat, ko 
smo samo sumili o pravilnem 
obratovanju stroja (šum v leža
jih, stresanje stroja, puščanje 
olja itd.). 
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~ --~. - ·· 
·--. Sko~aj bi d~jal, da smo ·ta ~troJ kUpili za strokovno 

izpopolnjevanje ključavničarja · . . . . · 

Preventivno vzdi:-ževanje je pri 
nas še zdo na nizki stopnji. Ko; 
risino pa bi bilo,. da bi prav te
mu posvečali več pozornosti. ~re• 
nutno nam za to delo manJk~ 
kadra, časa in še tesnejše pove:, 
zave s proizvodnjo. 

Naša naloga je tudi uvajanje 
tipizacije in standardizacije v po~ 
djetju. .. . 
. Kaj je sploh tipizacija? - Ti

piziramo lahko stroje, naprave, 
pripomočke, materiale (npr. ma
ziva). Tipizirati pomeni zmanjše" 
vati število različnih delov, jih 
spreminjati tako, da so si čim
bolj med seboj podobni po obliki 
ali . funkciji. Za nas bi bilo .seve
da najugodnejše, da bi bili stroji 
po obliki popolnoma enaki, mi 
njih pa bi opravljali zelo različne 
operacije. Seveda je to nemogoče. 

Pomen tipizacije si oglejmo 
praktično. čeprav je ·tipiziranje 
pri nas šele na začetku (kader), 
si lahko na primeru energetskih 
oddelkov na Vrhniki in v šmart
nem ogledamo njeno koristnost. 
Obrata na Vrhniki in v šmartnem 
imata na novo postavljene tri 
parne kotle in parni batni motor 
z generatorjem. Predviden pa je 
še en parni batni motor za Vrh
niko in eden za šmartno. V si tri-

Konec na 3. strani 

Brezhibno delovanje energetskih 
naprav 'je neobhodno za proizvod· 
njo. Na sliki je strojnik Anton 
Japelj, ki že vrsto let uspešno 
upravlja z energetskimi naprava-

mi v obratu ščetinama 
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Izobraževanje 
zaposlenih je 

vse pomembnejše 
Izobraževanje zaposlenih in od

raslih oseb je pri nas v Jugosla• 
viji relativno · mlad pojav; · saj se 
je začelo sistematično razvijati 
šele po letu 1959, ko so bile pri 
nas ustanovljene · prve ·ljudske u
niverze. Tem· ustanovam je naša 
družba namenila zelo odgovorno 
nalogo v našem vzgojno· izobra
ževalnem sistemu, predvsem na 
področju družbenoekonomskega, 
strokovnega in splošnega izobra
ževanja. 

Izobraževanje zaposlenih ima 
svojo osnovo v čedalje hitrejšem 
napredku znanosti, tehnike in 
tehnologije ter družbenih odno
sov. Znanje postaja eden izmed' 
prvih rzavojnih dejavnikov, vla· 
ganja v izobraževanje delovnih 
ljudi pa se obravnavajo v razvi
tem svetu enakovredno z investi· 
cijami v tehniko. Izobraževanje 
zaposlenih dobi svoj pomen vpo 
svetu že znanem deJstvu, da v se:. 
danjem razvojnem ritmu vedno 
hitreje zastareva znanje, ki ga 
človek dobi v katerikoli šoli. Tra~ 
dicionalni šolski izobratevalni si· 
stem postaja pretesen za seda· 
njost tn prihoclnost, ker vključuje' 
le prvo fazo, to je izobražcwai!Je 
mladih. za življenje in delo. To 
resnico so ekonomsko in tehnič
no oziroma tehnološko razviti na
rodi spoznali že mnogo pred na• 
mi, zato je postalo . pri njih per· 
manentno izobraževanje (izol)ra
ževanje zaposlenih) sestavni del 
njih'!veg:a sodobno zasnovanega 
vzgoJno-tzobraževalnega sistema 
( . . . v mladosti prido'bljeno zna
nje zastareva in ga je J?Otrebno 
dopolnjevati vse življenJe ... ) . 

Dejstvo, da je znanje eden b;~ 
med primarnih dejavnikov znan
stveno - tehnološkega . napredka 
družbe nenadomestljiv faktor e
konomske rasti vsake nacionalne 
ekonomije, potrjujejo rezultati 

raziskav s področja ekonomike 
izobraževanja, ki so jih naredili 
ugledni znanstveniki ekonomsko 
najrazvitejših držav. 

Ameriški ekonomist Ch. sh. 
Benson dokazpje v. svojih razis
kavah, da ima izobraževanje 
»strateška mesta pri povečevanju 
produktivnosti dela«. Njegovi a
proksimativni izračuni kažejo, da 
se . giblje delež izobraževalitega 
faktorja pri povečevanju produk
tivnosti dela 30 do SO Ofo. 
. Sovjetski ekonomist S. G. 

Strumilin je v svojem delu leta 
1957, »Problemi . ekonomiki tru
da« dokazal, da dobi družba 
vrnjene stroške, vložene v izobra
ževanje delavca, že v enem in pol 
letu njegovega dela, naslednjih 
35,5 let (poprečno traja delovna 
doba 37 let) pa dobiva družba 
vsako leto čisti dohodek, ne da 
bi vlagala vanj nova sredstva. Tu
di druge raziskave v SSSR ka
žejo, da se 27 Ofo narodnega do
hodka oblikuje z vloženimi sred
stvi za izobraževanje delavcev. 

Zanimive so tudi ugotovitve e
konomista T. W. Schultza, ki je 
izračunal, da je ZDA vsako. leto 
prinesel vsak dolar, vložen v izo
braževanje (v poprečju za vse šo
le) 17 Ofo dobička. 

Ekonomist Denison trdi v svo
ji študiji »Merjenje doprinosa izo
braževanja k ekonomski rasti«, 
da ima povečanje izobrazbenega 
nivoja delavcev v dobi tebnološ-

.. kega. progresa večji pomen za go
spodarsko rast kot pa dodajanje 
fizičnega kapitala. 

Takih in podobnih znanstvenih 
dognanj bi lahko še naštevali, 
vendar že omenjena potrjujejo u
vodno misel, kako pomembno je 
izobraževanje za rast produktiv
nosti dela. 

Tudi pri nas v Jugoslaviji ob
staja splošno soglasje o tem, da 

Sorterji imajo pomembno naiogo za čim boljše usmerjanje surovine 
v proizvodnjo 
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VPLIV REDUKCIJE ELEKTRICNE ENERGIJE NA 
SAMOUPRAVLJANJE 

....... •. 
- Kdo je za to, da se zaradi redukcije ne bomo več 

sestajall? 

je permanentno izobraževanje v 
pogojih modernizacije proizvod
nje in znanstveno-tehnološkega 
progresa neposredna proizvajal
na sila družbe in nenadomestljiv 
faktor ekonomske rasti naše na
cionalne ekonomije. Naša velika 
podjetja ta dejstva v polni meri 
upoštevajo in dosegajo pomemb
ne rezultate. 

Profesor A. Deleon navaja v 
svojem referatu na posvetovanju 
o strokovnem izobraževanju v 
Beogradu, da so v podjetju 
»Prvomajska« v ·:.zagrebu z izo
braževanjem zaposlenih dosegli 
zavidljive rezultate. Skupina ko
vinarjev je po specializiranem 

šestmesečnem tečaju povečala 
produktivnost za 35 Ofo. Podobni 
rezultati so bili doseženi tudi v 
»Jugovinilu«,. kjer so z merjenjem 
produktivnosti dela pred in po 
iozbraževanju skupine delavcev 
ugotovili, da se je pri teh pro
duktivnost povečala za 32 Ofo. Ta· 
ke in podobne rezultate so doseg
li tudi v tekstilni industriji v 
Kranju in Ajdovščini. 

Iz teh primerov se vidi, da je 
produktivnost v veliki meri od
visna od izobrazbenega nivoja 
delavcev, zato naj bo izobraževa
nju delavcev posvečena primerna 
skrb v vsaki delovni organizaciji. 

Jože Zunič 

Kako smo poslovali v oktobru 1971 
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 
Usjnarna Vrhnika 
Usnjarna šmartno, krznarna in konfekcija 
Galanterija, Ljubljana 

Izvoz v oktobru $ 546.625 
Izvoz I-X 1971 $ 5.053.354 

Poprečni osebni dohodki 

204.046mz 
6.933kg 

54.515 m 2 

19.316 m2 

1.951 m2 

5.029m2 

2.020m2 

14.759.533,20 
7.963.829,55 

224.170,55 
22.947.533,30 

V oktobru je znašal poprečni osebni dohodek na enega za
poslenega za 184 ur 1.613,68 din. 

Bolniški izostanld 
Na enega zaposlenega smo imeli v mesecu oktobru zaradi 

bolniških b:ostankov (vključno tudi porodniški dopust) 1 81 
izgubljenih delovnih dni. · ' 

· število zaposlenih 
. Na dan 31. 10. 1971 je štel naš kolektiv 1.430 članov (brez 
vajencev). V vrhniških obratih dela 870 ljudi, v šmartnem 497 
in v obratu galanterija v Ljubljani 63. 



Produktivnost ... 
Dejansko je minilo 7 mesecev, 

odkar je bil tudi v našem pod
jetju uveden 42-urni teden. Dol
go časa smo razpravljali in govo
rili, kakšen prehod bi bil najpri
mernejši. Tako smo že dolgo pred 
tem poznali 6-urni delavnik v so
botah. Med pogoji za prehod se 
je vedno poudarjalo, da produk
tivnost ne sme biti manjša, manj
ši pa tudi ne osebni dohodki. Ob 
pregledu poslovanja za 9 mese
cev t. l. proti istemu obdobju 
lanskega leta vidimo, da sta ti 
dve glavni zahtevi uresničeni. če 
primerjamo produktivnost zgolj 
skozi enoto mere bodisi m2 kg in 
proizvod, potem vidimo, da bistve
nega porasta ni razen v usnjarni 
v šmartnem. Je pa drug podatek, 
ki govori, da se je asortiment iz
delkov močno spremenil v korist 
boljšim vrstam. Tako je močno 
porasla proizvodnja vseh velur
jev, za katere vemo, da rabijo 
več izdelavnega časa in v čemer 
je skrita stopnja produktivnosti, 
izražena in vsebovana v večji e
konomičnosti poslovanja. 

Vsemu temu napredku ni bot
roval zgolj osebni faktor, pač pa 
v veliki meri investicijska vlaga
nja v strojno opremo in druge 
tehnološke izpeljave. Učinek teh 
vloženih sredstev bo še bolj vi
den v naslednjem letu, čeprav ga 
je moč že danes zaznati. če gle
damo produktivnost z gledišča fi
zičnega dela na raznih delovnih 
mestih, pa vidimo, da je prekora
čevanje delovnih zahtev (akor
dov) na delovnih · mestih zelo 
majhno ali pa ga sploh ni. Del 
vzroka za nizko prekoračevanje 
je gotovo v korigiranju akordov 
pred prehodom na 42-urni teden 
in povečanjem urnih osnov v po
sameznih obratih in službah. 
Precej je tudi nove delovne sile, 
ki se je morala ali se še priučuje 
na delovnih mestih, ki zahtevajo 
za priučitev daljšo delovno dobo. 
Na tem mestu tudi ne bi bila od
več trditev, da nekateri novoza
posleni nimajo tistega odnosa do 
dela kot delavci, ki so že dalj 
časa v podjetju. Ni redek primer, 
ko ti starejši delavci kažejo na 
nedelavnost nekaterih od novo
sprejetih, kar pa seveda ne more
mo posploševati na vse. Močan 

vpliv na produktivnost v popreč
ju tudi močan porast nabave os
novne surovine, ki jo je treba 
uskladiti. Včasih smo na teh de
lih poznali le sezonsko večje šte
vilo zaposlenih, v letnem in je
senskem času pa le za pripravo 
namoka. Omenili smo tudi velik 
asortiment izdelkov, ki predstav
lja obenem tudi več vrst barv in 
je proizvodnja kot taka zelo 
razdrobljena, čemur se praktično 
ne da izogniti. Trditev, ki je bila 
objavljena v aprilski številki 
Usnjarja, da ne izrabimo vsega 
možnega časa, je pa v praksi e
nako, če ne še bolj prisotna. Spet 
moramo poudariti, da trditev ni 
splošna, na koga pa se nanaša, 
vsak sam dobro ve. To stanje bi 
bilo nikako razumljivo, če bi 
nam manjkalo dela, vendar je 
stanje povsem drugačno. Ne mo
remo narediti toliko, kolikor od 
nas kupci zahtevajo in mi bi se 
morali bolj zavedati. Ta potreba 
se zrcali tudi v naporih za dodat
no delo v prostih delovnih dne
vih. Razumljivo je, da na to po
samezniki gledajo različno, če
prav je cilj samo eden - naredi
ti več v času, ko je povpraševa
nje na trgu dobro in tudi za nas 
koristno. Seveda pa se tu upo
števajo tudi drugi vidiki, pred
vsem pravica do prostih dni za 
posameznika itd. Tudi dodatek za 
delo pl'eko rednega delovnega ča
sa ni ravno majhen. Ne vzeti to 
kot očitek, pač pa kot željo, da se 
tako delo bolje ovrednoti. Vse 
prepogosto se v takih primerih 
postavlja in vriva beseda »Mi in 
Vi«. če to stvar pogledamo čisto 
preprosto in razumljivo, bomo 
videli, da smo vsi »Mi«. Saj dela
mo za korist združenega podjet
ja, za korist, ki se končno zrcali 
v uspešnosti poslovanja in ne na
zadnje pri delitvi za osebne do
hodke. 

Priznati je treba, da se z fizič
nim delom na nekaterih delovnih 
mestih ne da narediti kaj več, kot 
se naredi. Vemo, da so zahteve 
na delovnih mestih vedno rastle 
in so dosegle nekje že končno 
zmogljivost. Nasproti tem pa so 
nekatere zahteve na delovnih me
stih še premajhne. Bolj bomo ta
ka delovna mesta odkrivali, bolj 

De! strojnega parka v obratu ščetinama 

se bo izenačeval osebni dohodek 
za enako vložen trud in vloženo 
delo. Ta zadnja trditev bo zmanj
šala kritiko na račun mladih in 
novozaposlenih, saj bodo morali 
ti, če že ne delajo, tudi enako 
delati. To se bo doseglo lahko po
stopoma v sodelovanju s strakov
mini kadri v sami proizvodnji in 
izven nje. Ti posegi, tudi če niso 
kampanjski, bodo lahko hitro 
spremenili stanje na nekaterih še 
nedodelanih in novih delovnih o
peracijah. 
če bi navedli praktičen primer 

večje rasti produktivnosti, po
tem ne moremo mimo konfekcije 
usnja, ki je v zadnjem času s pre
hodom od skupinskega akorda 
prešla na nekaj trakov v proiz
v.odnji in s tem povečala produk
tivnost nad 300fo. To so dosegli s 
tem, da se pri vsakem izdelku čas 
vedno meri na posameznih del. 
.operacijah s str:al}i nadrejenega 
m to vedno usklaJUJe. Od prizadev
nosti posameznega traku je odvi
sen tudi osebni dohdek, ki bo za 
najboljšo skupino vsaj za 10 Ofo 
višji od poprečne skupine. če bo 
potrebno in bodo delavci to za
htevali, se bo akord za posamezni 
izdelek v konfekciji usnja še raz
bil na posamezne stroje in druga 
dela~ Kaj bo najbolje, ho pokazal 
bližnji čas. Vsekakor pa bo po
tr~bno izkušnje, praktično po
trjene v konfekciji . usnja v 
šmartnem, prenesti tudi v vrh
niške prostore in s tem doseči e
nako procluktivnost, ker ne gre v 
praksi enako delo različno vred
notiti. Sicer je pa to delo stro
kovnih služb v podjetju in naj ta 
primerjava služi le kot ilustra
cija. 

Nekaj negodovanja je v zad
njem času tudi okrog evidentira
nja opravljenega dela. Prepriča
ni smo lahko, da tega ne bi bilo, 
če bi že doslej evidentirali samo 
opravljeno delo in ne bi svoje 
nedelavnosti prikazovali v nekaj 
primerih kot različno režij s ko 
delo. Ni skrivnost, da že površna 

Z novimi aparati za napenjanje 
bo znatno zmanjšano naporno 

delo žena 

kontrola za marsikatero delo po
kaže, da je bilo evidentirana in 
obračunano več kot je bilo opra
vljeno. Tudi delo, ki ga opravijo 
delavci, ki se priučujejo, gre do
stikrat osebi, katera tega dela ni 
opravila. To je nekaj opažanj, o 
katerih bi lahko vsak posamez
nik malo premislil in pritrdil 
stvarem, katerim je pritrditi 
treba. 

Franc Kajdiž 

Pomožne dejavnosti 
v naši proizvodnji 

Nadaljevanje s l. strani 
je kotli so enaki, prav tako bodo 
enaki parni batni motorji z ge
neratorji. 

Prodajalec nam je ob prodaji 
kotlov svetoval, da za nemoteno 
obratovanje enega kotla potrebu
jemo za okrog 35 milijonov starih 
dinarjev rezervnih delov. če bi 
imeli tri različne kotle, se bi zne
sek potrojil (105 milijonov din). 
Vidimo, da smo s tipizacijo kot lov 
prihranili 70 milijonov dinarjev; 
:pa še obratovanje je zanesljivej
se, ker lahko nadomestimo okvar
jen del iz enega na drugi kotel, za 
katerega mogoče ni potrebno, da 
ta trenutek obratuje. 

Prikazal sem primer. energet
skega oddelka. V proizvodnji pa 
je tipizacija težja zaradi spremi-
njajoče se tehnologije. · 

Vendar se da tudi s tesnimi 
stiki med proizvodnjo in vzdrže-

valno dejavnostjo, temeljitim 
študiranjem strojev in proizvod
nega poteka marsikaj narediti 
in to predvsem že pri projekti
ranju proizvodnega poteka in 
nakupovanju novih strojev. 

Za zaključek naj še omenim, 
da vse skupaj -preventivno, re
para turno vzdrževanje strojev in 
naprav, študiranje zapažanj oh
ratovanja, tipizacija - nima pra
vega učinka, če za stroj ne skrbi 
delavec sam, ki stroj upravlja. 
Mnogokrat se pojavljajo okvare, 
ki so posledica nepoučenosti, ne
discipline, malomarnosti. Vsak 
delavcev bi se moral pri svojem 
delu zavedati, da kot samouprav
ni član naše družbe upravlja s 
svojo imovino in da si z nevest
nim, nepravilnim delom · odjeda 
svoj kruh. 

Inž. Peter Kobal 
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Ukrepi za 
stabilizacij o 

gospodarstva 
Uredniški odbor našega ča

sopisa me je zadolžil, da po
skušam razložiti nove ukrepe 
za stabilizacijo našega gospo
darstva. Odkrito vam povem, 
da o teh stvareh prav nič rad 
ne pišem, ker je zelo težko 
razlagati predvidene zakonske 

: ukrepe, ki so šele kot osnutki 
,. v razpravi oziroma bo do izi
da tega članka že nekaj teh 
ukrepov uzakonjenih. Vseeno 
pa se bom potrudil iz »paketa 
predlogov in zakonov<< izlušči
ti tiste bistvene stvari, ki so 
·za navadnega bralca najbolj 
razumljive. 

Mislim, da za uvod ni potrebna 
razlaga o trenutnem stanju naše
ga gospodarstva in o razlogih, ki 
privedejo narodno gospodarstvo 
do tega, ker je to vsakomur bolj 
ali manj že jasno, saj je v dnev
nem časopisju o tem dostikrat 
kaj napisano, pa tudi v našem ča
sopisu ste o te stvareh lahko že 
brali. Sprijaznimo se z dejstvom, 
da naše gospodarstvo že nekaj let 
drsi po plazu inflacije in da je to 
drsenje spremljana z vsemi ne
prijetnimi učinki, posledice pa 
občutimo vsi državljani kot in
dividualni potrošniki in kot u
pravljalci v gospodarskih organi
zacijah. 

Ce voz drsi po klancu navzdol, 
ga izkušen voznik z dobrimi re
fleksi lahko ustavi, saj bo eno
stavno privil zavoro, vse težje pa 
ga bo ustavil, čim dalj ga bo pu
stil drseti navzdol. Takšno poeno
stavljeno razlago bi lahko upo
rabili tudi v primeru, kadar v go
spoc:!arstvu nastanejo nesoraz
merJa med blagovnimi skladi in 
kupno I_Iločjo oziroma popustijo 
zavore m se narodno gospodar
stvo prične spuščati po plazu in
flacije. Ce v takem primeru go
spodarstvo samo s tržnimi zako
nitostmi ne more ustaviti tega 
drsenj~, S? n'!ljno potrebni admi
ms.tratiVJ?-1. ah zakonski ukrepi, ki 
naJ deluJeJo kot nekakšna zavo
ra in spravijo gospodarstvo zo
pet nazaj v normalen tok življe
nja. Imam pa občutek, kot da 
preplašene priče sedimo na tem 
vozu in neusmiljeno kričimo in 
drug drugemu dopovedujemo, da 
je treba voz ustaviti, vendar nih
če ne najde toliko poguma, da bi 
energično prijel za zavoro, kajti 
ob sunkovitem zaviranju se ved
no zgodi, da se kdo znajde pod 
kolesi ali ·pade z voza. Tisti, ki bi 
popadali z voza, so na spisku go
spodarskih organizacij, ki poslu
jejo z izgubo ali pa imajo sicer 
tudi neurejeno poslovanje. Vse 
pa kaže, da takšnih žrtev nismo 
pripravljeni sprejeti in nam je 
bolj všeč, da celotno narodno go-

.. · spodarstvo živi v stalnih težavah 
in da slabi živijo na račun bolj
ših. 

-Janez, dobil si 14 dni dopusta, pa te kar tri tedne ni 
bilo! 

4 

- Ja, veste šefe, počival sem predvsem v gostilni, pa 
sem vse videl dvojno ••• 

Za pravilno skladiščenje večjih količin svinjskih kož smo morali na
jeti dodatne prostore, ker sedanje skladišče v usnjarni ne zadostuje 

Težave, ki nastanejo zaradi tak
šnega načina gospodarjenja, se 
v vsakodnevnem poslovnem živ
ljenju kažejo na različne načine 
in v različnih oblikah. Ena izmed 
teh oblik je tudi že kronična ne
likvidnost našega gospodarstva. 
Kaj je nelikvidnost, smo že tudi 
nekajkrat brali v našem časopi
su. Nelikvidna je vsaka tista go
spodarska organizacija, ki ni spo
sobna v dogovorjenem roku pla
čati svojih obveznosti. Tako se 
sedaj dogaja, da križem kražem 
večina gospodarskih organizacij 
kupuje reprodukcijski material 
za svoje potrebe ali pa tudi inve
sticijske dobrine ne glede na svo
je finančne sposobnosti. Ko pri
dejo računi za plačilo, se takšna 
organizacija enostavno pusti to
žiti in mora upnik na osnovi so
dne izvržbe lepo čakati na vrstni 
red, da bo dobil svoj denar. To 
čakanje pa je včasih lahko zelo 
dolgo. Smešno pa je pri vsem 
tem to, da za takšno delo nihče 
od vodilnih ljudi v gospodarski 
organizaciji ni poklican na odgo
vornost. Problem nelikvidnosti je 
zadnje čase presegel že vse ra
zumne okvire, saj je poleg svoje 
izrazito ekonomske funkcije do
bil še politično obarvane platnice 
in se gospodarstvo posameznih 
republik medsebojno že obtožu
je, kdo komu krade, daje ali kdo 
koga prisilno kreditra. S takega 
zornega kota gledan problem ne
likvidnosti pa je lahko škodljiv 
za razvoj družbeno političnih od
no.sov. i!l je, k~že, po mnenju 
pnstojmh zvezmh organov šele 
sedaj napočil čas za ukrepanje z 
zakonskimi predpisi. 
. Sedaj imamo v razpravi oziro
ma delno že v veljavi cel »paket« 
predvidenih ukrepov, od katerih 
so nekateri predlagani kot novi 
zakoni ali dopolnitve obstoječih 
zakonov, za druge pa je šele na
k~zana problematika, katero naj 
bx s potrebnimi predpisi rešili. 
Po številu in obsegu teh ukrepov 
bi človek sklepal, da smo sedaj 
živeli v popolni anarhiji in da teh 
stvari sedaj sploh nismo imeli u
rejenih. 

Predlagani so: 
4 novi zakoni 
6 obstoječih zalronov naj bi do-

polnili ·· 

16 različnih problemov, ki so na
kazani, pa naj bi tudi rešili z 
novimi zakoni. 

Ne vem, če je pametno in po
trebno, da vam vse te ukrepe na
števam, ker je nekatere zadeve 
morda le malo težje razumeti. Iz
bral in komentiral bom le tiste, 
ki so za nas najbolj zanimivi. 

Pa poglejmo, kaj nam prinaša
jo štirje novi zakoni: 

l. Sprejet je zakon, na osnovi 
katerega bi vse družbeno politič
ne skupnosti po stanju 30. no
vembra 1971 popisale svoje do
spele obveznosti, ki jih še niso 
plačale. Kdor je zasledoval raz
pravo v dnevnem časopisju, je že 
seznanjen s pripombami sloven
ske delegacije v zvezni skupščini, 
ki je energično nasprotovala, da 
bi te obveznosti pokrivali z do
datno emisijo denarja, kot je 
prvotni predlog zakona to pred
videval. Nerazumljivo pa se mi 
zdi, da je treba za popis obvez
nosti družbeno političnih skupno
sti sprejeti poseben zakon. To bi 
bi lahko pomenilo ravno toliko, 
kot da so se do sedaj lahko brez 
kakršne koli evidence in odgovor
nosti zadolževale. Zanimivo bo 
videti rezultate tega popisa. 

2. Rezervne sklade si gospodar
ske organizacije formirajo na o
snovi svojih aktov. Smatra se, da 
so gospodarske organizacije pre
malo vlagale v svoje rezervne 
sklade, zato novi zakon, na osno
vi katerega bodo rezervni skladi 
formirani po družbenem dogovo
ru. Ce imamo takšna podjetja, ki 
vse sproti zapravijo in prav nič 
ne vlagajo v svoje rezerve, je tak
šen zakon koristen in potreben, 

3. Osnovna sredstva, s katerimi 
razpolagajo gospodarske organi
zacije, se vodijo po nerealnih ce
nah, saj vemo da cene vsako leto 
porastejo za 15 do 20 °/o vred
nost osnovnih sredstev, ki je os
nova za obračun amortizacije, pa 
se vodi po nabavnih cenah iz leta 
nakupa. Ker si gospodarske or
ganizacije tako ne zaračunavajo 
v lastno ceno proizvodnje realne. 
vrednosti iztrošenih naprav in 
zgradb, je sprejet zakon, na os
novi katerega naj bi revalorizira
li vsa osnovna sredstva oziroma 
povišali vrednost osnovnih sred
s~ev. Na ta zakon je bilo dosti 

Nadaljevanje na S. strani 



Nadaljevanje s 4. strani 
pripomb saj, kaže, ni bil najbo
lje pripravljen in analizirani nji
hovi učinki. Vsekakor pa je tak
šen ukrep potreben. 

- 4. S posebnim zakonom, naj bi 
bila dana pravica upnikom, da s 
sodno odločbo lahko zasežejo tu
di premičnine in nepremičnine 
pri svojih dolžnikih, v kolikor ti 
nimajo na voljo dovolj denar
nih sredstev. Po našem mnenju 
zadnji čas, saj nekatera podjetja 
prav _spr~tno izkox:iš~ajo svoje 
dobavitelJe. če podjetJe ne bo i
melo denarja za plačilo svojih 
obveznosti, mu bodo upniki lahko 
zasegli tudi vse izdelke, ki so na
menjeni prodaji, in surovine ter 
druge I?ateriale, ~aterih zaloge 
presegaJo enomesecne potrebe za 
proizvodnjo. 

S. Predlagane so spremembe in 
dopolnitve šestih obstoječih za
konov, ki naj bi pomagale odpra
viti problem nelikvidnosti. Od 
teh bi morda omenili le zakon o 
spremembi zakona o službi druž
benega knjigovodstva, ki predvi
deva enkrat letno multiralno 
kompenzacijo oziroma bodo vsi 
uporabniki družbenih sredstev 
dolžni prijaviti svoje dospele ob
veznosti v množično medsebojno 
kompenzacijo. V kolikor v takem 
ciklusu obvezna kompenzacije te 
obveznosti ne bodo poravnane, 
bodo dolžniki morali takoj pred
ložiti akceptne naloge (nalog, s 
katerim se obvežemo za plačilo, 
čim bodo sredstva na razpolago) 
prsitojni službi družbenega knji
govodstva. Osebno ta zakon po
zdravljam in menim, da je ob
vezna kompenzacija le enkrat na 
leto premalo in bi imeli dve tak
šni obvezni kompenzaciji na le
to prav gotovo večje učinke. 

6. Kot sem že omeni, je naka
zanih še 16 različnih problemov, 
ki s svojim učinkom omogočajo 
~ere<;~ v ~ospodarskem življenju 
m b1 reš1tve teh problemov bi
stveno vplivale na zmanjšanje 
nelikvidnosti v gospodarstvu. če 

· bi hotel vseh teh 16 problemov 
analizirati ali jih vsaj našteti bi 
vas preveč motil, zato se bom 
res na kratko dotaknil samo naj
važnejših. 
Načelno je postavljeno, naj 

bi se družbeno politične skupno
sti v bodoče orientirale le na svo
ja obstoječa finančna sredstva 
tako da bi za potrebe splošne jr{ 

skupne potrošnje trošili le raz
položljiva že ustvarjena sredstva, 
ne pa tako kot sedaj, da je dana 
možnost nekontroliranega zadol
ževanja. Toliko o negospodarski 
sferi, mi pa se raje zadržimo na 
gospo~arsk~m področju, kjer se 
predvidevaJO nekatere zelo zani
mive stvari. 
~an~miv je predlog, po katerem 

naJ b1 se po . posebnem zakonu 
ugotavljal položaj gospodarske 
orga~izacije, ali je likvidna ali ne. 
če b1 npr. obveznosti podjetja 
,presegale terjatve, bi bilo podjet
Je smatrati kot nelikvidno. Ali če 
bi bil žiro račun dalj časa bloki
ran. Na osnovi takih pogojev bi 
Služba družbenega knjigovodstva 
vsake tri mesece zbirala podatke 
o podjetjih in jih razporejala na 
dobre in slabe. Listo slabih ali 
nelikvidnih bi objavila in naj bi 
se potem upniki odločili o usodi 
takšnega podjetja. Predvidena je 
možnost uvedbe skupne uprave 
n~d nelikvid~m J?O~jetjem, kjer 
b1 seveda vs1 upruki prek svojih 
predstavnikov vplivali na sanaci
j?. takšne go~podarske organiza
CIJe; seveda, ce se bodo za sanaci
jo odločili, sicer pa je predviden 
stečaj podjetja. 
Delavs~o upravljanje bi bilo v 

takem pnmeru seveda: okrnjeno 
vendar to ni tako hudo, če bi 
s. skupnimi močmi upniki prived-. 
h gospodarsko organizacijo v 
normalne pogoje poslovanja. 

. '?a ti~t~ g~spodarske organiza
Cl1e, k1 l!fi~JO nepokrite izgube 
ah. ustvarJaJo nove izgube, je pre
dvidel?-. zelo km~kreten postopek 
sanaciJe. če taksno podjetje v ro
ku treh mesecev ne najde svoje
g_a sanator:ij_a, ki bi bil priprav
ljen odobntl potreben sanacijski 
kredit, bodo pristojne službe 
družbenega knjigovodstva dolžne 
sprožiti postopek prisilne porav
nave. To je pa zelo delikatna ob
lik8;. sanacij~,v saj ta~šn? organi
zaciJO prakt1cno saruraJO upniki 
(tako kot so sanirali bivše šmart
no), vendar se istočasno pojavlja 
vprašanje, kateri upnik bo v bo
doče nato še pripravljen s takšno 
organizacijo sklepati kupoprodaj
ne pogodbe ali poslovne aran
žmaje. 

S posebnim zakonom je pred
videna oblika prisilnega odpisa 
terjatev, ki so starejše od 90 dni. 

Konec na 8. strani 

Strojni park v obdelovalnici vrhniške usnjarne je dopolnjen 
še z enim Rizzi strojem za struženje 

Silosi za topljenje svinjske masti so se povečali še za enega 

Iz splošne službe 
-;- Od 13. 10. do 12. 11. 1971 ]e v obratu na Vrhniki pričelo de

lati 30 delavcev. 
. Od teg~ je bilo ~~ _nov?spr.ejetih delavcev, 9 se jih je vrnilo 
~:Z: JLA~ kjer so sluz1h VOJaŠki rok, 1 delavka pa je bila preme-
scena IZ obrata šmartno. : 

. Novo sprejeti .'!~lav~~ so: Djuro Blagojevic, Karmen čamer
n.lk, Branko DoJCID~vlc, Ivan Duša, Franc Frank, Jože Grab
ljevec, Ivanka Hodni.~, Sr.ečko Jera~ •. Milenija Kljajic, Milenka 
!<unc, Br~ko Kuzm1c, Milorad Laz1c, Nana Lukšic, Franc Ma
cek, Mar!nka Malacko, . Al_bina Malavašič, Drago Milivojevic, 
Ivana Mhnar, Janez Ognn ID Andrej Rode. 

Iz JLA so se vrnili: Pavel Cankar Milan Kostanjevec Franc 
Leben, Marjan Mikložič, Franc No~ak, Franc Petkovšek Jože 
Pleskovič, Janez Rode in Jakob Trček. ' 
Premeščena pa je bila Metka Koželj. 
- V obratu šmartno je v mesecu oktobru pričelo delati 26 

de~~vcev, od .tega je bilo na novo sprejetih 10, 16 delavcev pa je 
pncelo d~la~I po pot~ku ~-letne u~n~ dobe in opravljenem stro
kovnem 1zp1tu za pndob1tev kvahftkacije. 

Nov<? sprej_eti delavci so: Milena Dobec, Branko Gorjup, Olga 
GrošelJ, AloJZ ~auptman, Franc Hauptman, Milan Klisaric 
Zvon<: Leber, Joze Pevec, Avgust Pestotnik in Alojz Rozina. ' 

Izpite pa so opravili: .Marija Bercieri, Alojz Ceglar, Metoda 
D.<?bravec, Cveta KokalJ, Olga Lokar, Dragica Majcen, Anto
ruJa. Om8;hen, Br~da P~rm~, Marija Ponebšek, Majda Simonič, 
Faru Rozn~a, SonJa šegs~ Silva špehar, Karla Venecija, Tatjana 
Verhovec ID Don ZakraJšek. 

- Na Vvrhniki je prenehalo delovno razmerje 7 delavcem: 
Franc Macek, Anton Malovrh, Pavel Petrič in Husein Djurako
Vlc so prenehali delati po svoji želji. 

Janezu Kogo':šku je prenehalo delovno razmerje zaradi ne
uspešno opravljenega poskusnega dela. 

Delc;wec . ~to~. šterman je bil izključen iz delovne skupnosti 
zarad1 huJse krs1tve delovne dolžnosti. 

Tilka Gostiša pa _je tragično preminula. 
- V šm~rtnem J~ l?renehalo delovno razmerje štirim de

lav<:~IIJ.: !.oze BerdaJSV 1~ ~a _Golnar sta prenehala delati po 
syOJl zelJl, Io4etka KozelJ Je bila premeščena na Vrhniko, 'J''l
tJana Gregonn pa v obrat »galanterija« v Ljubljani. 

UPOKOJITEV 
Upokojen je bil Svetomir 

Tošic, rojen dne 4. 2. 1914, 
zaposlen od l. 10. 1952 kot 
komercialni predstavnik v 
Beogradu. 

RAZNO 
Y mesecu ok~obru in novembru sta iz vrst upokojencev pre

miDula nekdanJa člana kolektiva Jernej KODRič iz Ljubljane 
in Franc V SLABE z Vrhnike, ki je podlegel poškodbam promet
ne nesrece. 

Njihovim svojcem izrekamo iskreno sožalje. 
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KRZNO IN NJEG~OVA 
UPORAB~fOST 

Temnorjav tjulenj s srebno 
lisico 

(Nadaljevanje) 
Kot poslednje bomo obravnav

navali vodne živali oziroma nji
hova krzna. 

Sladkovodne živali: 

Vidra: njeno krzno je zelo hva
ležno za . vse krznarske izdelke, 
od različnih garnitur do zelo le
pih plaščev. Posebno lepo krzno 
dobimo, če populimo vidri resa
sto dlako, tako da nam ostane 
samo svilena poddl<inka. Uporab
ljamo jo v naravni barvi ali po
barvano v črni oziroma rjavi 
barvi. Barvanje je odvisno od 
tega, kakšna je in od kod je vid
ra, ker vse vidre nimajo enako 
barvo poddlanke. Vidra z gosto 
visoko in temno poddlanko ima
jo posebno ceno, pri kateri pa 
je zelo važna tudi velikost kože. 
Za primer navajamo, da imajo 
v Avstriji, Franciji in na Balka
nu manj še vidre. Zelo poznane 
so kanadske vidre z značilno 
plavo-rjavo barvo, temno pod
dlansko in temno rjavo barvo 
trebuha. Znani sta tudi dve vrsti 
ruske vidre, in sicer ima sibirska 
vidra zelo temno plavo-sivo bar
vo, kavkaška vidra pa svetlo 
zlato-sivo barvo. Plavkaste barve 
so resaste dlake in siva poddlan
ka. Znana je južno-ameriška vid
ra (Brazilija) s svojo značilnost
jo, da nima svilene poddlanke. 
Je temne barve, resaste dlake, 

Dva naša modela s tedna mode v Miinchenu 

kože so velike in je trenutno mo
dni artikel. 

Celo vidre iz provienca, ki ne 
ustrezajo, služijo svojemu name
nu za imitacijo morskih vider, 
avstralskega kljunača in sealski
na. Pri tem vidimo, da tudi bolj
ša krzna služijo za imitacije. 

Kože strokovno izdelujejo na 
več načinov. Zelo efektno je, 
če je vidra izpuščena v vsej dol
žini plašča, zatem se izdeluje po
čez postavljeno krzno in klasič
no- koža na kožo. Tudi vidra v 
kombinaciji z usnjem je zelo 
moderna. 

Bizam (andatra) je žival, ki je 
večja od vodne podgane. Z veli
kim tru pom, malo glavico, podalj
šan<> iz trupa, golega, štirioglate
ga repa. Samica ima štirikrat na 
leto mlade, tako da ima do 20 
mladičev letno. Zaradi tega se ze
lo hitro razmnožujejo, zaradi če
sar so zelo nevarni nasipom, mo
stovom, jezovom, kajti v njih si 
kopljejo rove, kjer imajo gnezda. 

Bizarne iz provience, ki ne u
strezajo po barvi, barvajo v ra
zlične odtenke pastelnih barv. Te 
barvane bizam kožice se uoprab
ljajo za ovratnike, različne kombi
nacije z dmgimi krzni in tudi za 
izdelavo plaščev. 

Bizarni so zelo različni po veli
kosti, kvaliteti krzna in barvi. Za 
evropske razmere so zelo iskane 
bizam kože iz Finske, Francije in 
celo iz Avstrije. Ti bizarni so si
vo-rjave barve po hrbtu, z lepo 
sivkasto trebušovino. V evrop
skem delu Rusije so značilni rde
če-rjavi bizarni, ki zvečine služijo 
za barvanje. Veliko boljši so po 
barvi in kvaliteti dlake bizarni iz 
vzhodne in zahodne Sibirije. 

Pojem zase so bizarni iz Kana
de, Aljaske in ZDA. Tako pozna
mo kanadske bizarne, ki so lepe 
temnejše sivo-rjave po hrbtu, na 
trebuhu so pa sivkaste barve. Za
tem so bizarni »Blackbizam«, ki 
so znani po svoji velikosti in zna
čilni zelo temni sivo-plavi barvi 
po hrbtu, trebuhi so plavkasto
rjave barve. Ti bizarni so zelo is
kani. Bizarni iz Aljaske so svet
lejše sivo-rjave barve, toda kvali
teta, višina in gostota dlake ni
majo konkurence. Zato se tudi 
bizarni iz Aljaske v večini prime
rov uporabljajo kot sealbizam, 
kar pa je seveda imitacija seala. 
Poprej je treba te bizarne barva
ti in striči v višino dlake seala. 
Kanadski bizarni, pa tudi biza
rni z Aljaske se uporabljajo za 
imitacijo nerc standarda. Kožico 
izpuščajo do želene dolžine, za
tem sestavijo v ploščo in barva
jo v temno rjavo barvo. Južnej
še bizarne, ki niso tako polni po 
dlaki kot severni, uporabljajo za 
različne imitacije. Najboljša in 
najlepša je imitacija nerca. Iz 
teh bizamov vzamejo samo hrb
te, jih klasi<:no sestavijo kožo na 
kožo v želeno velikost table ter 
jo pobarvajo v temno rjavo bar
vo. Seveda je to delo cenejše, ker 
odpade izpuščanje kožic, kar zelo 
podraži artikel. 

črno-rdeč svinjski velur 

Bizarni ZDA niso tako veliki 
kot kanadski, pa tudi po dlaki 
niso tako polni in visoki, so pa 
zelo lepe sivo-rjave barve, tako 
da se v večini primerov uporab
ljajo v naravni barvi za različne 
izdelke. ZDA imajo zelo veliko 
kvalitetnih bizamov iz različnih 
provenienc. Te so Ohio, Michi
gen, New Yo~k •. N.ew ~exico,. fl.
rizona itd. Vsi ti bizarni se deliJo 
po velikosti (pet velikosti) · ter 
po svojih barvnih značilnostih, 
po kvaliteti dlake. Rusi lahko 
konkurirajo Kanadi in ZDA sa
mo z zelo strogim asortimentom 
kož po kvaliteti in velikosti. 

Bizarni se delijo še na spomla
danske in jesenske ulove. 

Poleg plaščev in raznih garni
tur so zelo iskane podloge iz bi
zam hrbtov in trebuhov. Posebno 
iz trebuhov so podloge mehke, 
lahke, trpežne in tople. 

Vodna podgana, je zelo podob
na bizamu, samo, da je veliko 
manjša. Je zelo svetle rjave ali 
svetlo sive barve, s svetlejšim 
trebuhom. živi po vsej Evropi in 
Sibiriji. Zaradi barve krzna jo 
barvajo v črno ali rjavi:> barvo. 
Uporablja se za izdelavo cenej
ših plaščev, zelo je iskana za pod
loge. 

Nutrija je značilna sorodnica 
andatre, samo da je dosti večja. 
Njena domovina je Južna Ameri
ka (Brazilija, Umgvaj). Njena 
dlaka je po hrbtu resasta in dol
ga ter bolj redka ter okoli daj
kov zelo poškodovana. Samica, 
ko plava po vodi, vzame mladiče 
na hrbet in tam čepijo in sesajo 
mleko, medtem, ko je trebušček 
nepoškodovan, svilen, gost, za
ščiten s krajšo resasto dlako. 

Razen špic-nutrije (zadnji krik 
mode), je strižena nutrija barva
na. 

Nutrija »mfana« slabše kvali
tete je zelo iskana za lahke, tople · 

Konec na 7. strani 



(Nadaljevanje s 6. strani) 
in trpežne podloge, za ženske in 
moške plašče: · 
Kljunač. Ta nenavadna žival 

živi v Avstraliji in ima iste živ
ljenjske navade kot vidra. živi ob 
vodi, hrani se z ribami, je sesa
lec, toda leže jajca. Namesto 
gobca ima kljun, ki je zelo podo
ben kljunu race, le da je močnej
ši. Na nogah ima plavutna opna. 

Je zelo redka žival tudi v Av
straliji. Njeno krzno je zelo dra
goceno, tako da ga skušajo imi
tirati z drugimi navadnimi krzni, 
pa tudi z bolj plemenitimi krzni. 
Ima gosto svileno poddlanko, ki 
jo varujejo daljše ressate dlake. 
Je sicer sivo-rjave barve, toda v 
črni ali rjavi barvi je zelo iskana. 
Plašč iz tega krzna je pojem zase. 
Ta pojem se seveda odraža tudi 
v ceni. 

Med sladkovodnimi živalmi bi 
bilo vredno omeniti še bobra. 
vendar bi se naštevanje in opiso
vanje preveč razvleklo. Zato pre
idimo na morske živali: 

Sealskin je zelo podoben tjul
nju - toda ima svoje specifično
sti v načinu življenja. živi v pre
delu med Sahalinom in Aljaska 
in južno od nje na vulkanskih o
tokih. živi v večjih skupinah, 
kjer vlada najmočnejši samec 
med večjim številom samic. 
Samci so zelo veliki in imajo viš
jo dlako. Samice so od njih za 
polovico manjše z nežno dlako. 
žival, stara eno leto, ima svetlo
rjava, svileno, gosto poddlanko, 
ki jo ščiti siva resasta dlaka. Te 
enoletne živali že pridejo v po
štev za krznarsko dejavnost. Za
tem imamo tromesečne živali 
»greypup<< s sivo, mehko resasto 
dlako in sivo poddlanko. Za plaš
če pridejo v poštev samci, ki so 
stari 3-4 leta in še te delijo po 
velikosti: male, srednje in velike. 
Daljšo, resasto dlako populijo, 
tako da ostane samo svilena, go
sta poddlanka. To potem barva
jo v različne barve: črno, rjavo, 
sivo, toda z belim usnjem. Naj
boliši so alaskaseals. Znani so tu-
di išetlandski otoki, kjer tudi ži
ve sealskini. To so urugvajseals, 
ki pa po kvaliteti zaostaja za als
kasealom. Pri teh živalih je po
treben zelo barbarski način ubi
jania z udarci po glavi, da se ne 
poškoduje kože. . 

Lakoda je koža samic, ki mora 
biti brez vsake napake, ker se 
striže zelo nizko - milimeter vi
šine. Lakodo odlikuje mehkoba 
kože, lahkota ter različne barve 
pastelnih barv. 

Tu je še tjulenj. Imamo različ
ne tjulnje, kar pa je odvisno od 
tega, kie živijo. Srečuiemo iihna 
Novi Fundlandiji, Gronlandu, Is
landu, Spitzbergu itd. 

Gronland - tjulenj je dolg 
dva metra, sive, kratke dlake (re
saste), s temnimi okro~limi ma
deži na hrbtu ter belim trebu
hom. Nekateri tjulnji imajo na 
hrbtu madeže, podobne harfi. Ta 
je poznan pod imenom harpseal. 
Mladiči, ko se skotijo, so dolgi 
okrog 75 cm in 12 kg težki, so be
le lesketajoče barve s polno dla
ko. Imenujemo jih vitecoat (vajt
kot). Ko odraščajo, spreminjajo 
svojo barvo in dlako. Ta razvoj
na pot traja tako dolgo, da "dose
žejo velikost staršev in njihovo 
značilno barvo. Poznamo tjulnia, 
katerega mladič, ko je že velik 
1 m ali več, z značilnim sivo- pla
vim hrbtom in belim trebuhom, 
pod imenom blueback. 

So tudi tjulnji, ki žive na 
Gronlandu, Spitzbergih in Novi 
Fundlandiji z rjavkasto podlogo 
in svetlejšim trebuhom s temni
mi madeži. Temu tjulnju sledi 
drugi, ki ima temnejša podlago 
rjave barve. 

Morska vidra živi v predelu 
Kamčatke, Beringovem zalivu in 
na Aljaski. Njena koža je velika 
do 2m z gosto temno rjavo pod
dlanko ter srebrnimi resastimi 
dlakami. Je zelo redka žival, ki 
je strogo zaščitena pred izstrebit
vijo. Pravijo, da je njeno krzno 
neuničljivo. šal ovratnik, ki so 
jih nosili različni mogotci po 50 
let, so bili odlično ohranjeni. 

Lahko bi še našteval različne 
živali in njih krzna, vendar sem 
mišljenja, da bo tudi to zadosto
valo za vsaj delno poznavanje za
deve, ki sem se je lotil. 

Drago Jamnikar 

Naš portret: 

Ing. Meta Vrhuno 
Najprej nekaj osnovnih po

datkov: kraj rojstva, šolanje, 
dosedanje zaposlitve? 

Rojena sem bila v Ljubljani. 
Osnovno šolo, gimnazijo in 
Fakulteto za arhitekturo sem 
končala v Ljubljani. 

Delala sem v Studiu za sta
novanje in opremo, nato v 
projektantski skupini za novo 
bolnico v Ljubljani in sedaj 
v Industriji usnja Vrhnika. 

Ker ima arhitekt široke mo
žnosti delovanja, nas zanima, 
kako in kdaj ste se odločili 
za delo, ki ga sedaj opravljate? 

Za industrijski design sem 
se odločila že med študijem, 
čeprav sem vpisovala in diplo
mirala iz stanovanjskih stavb 
in urbanizma, ker specializira
ne smeri, ki me je zanimala, 
na arhitekturi ni bilo. 

Seveda na modno oblikova
nje takrat še nisem mislila. 
To me je začelo bolj zanimati 
šele, ko sem v strokovnih revi
jah zasledila finski modni de
sign. Navdušila sem se zaradi 
svojevrstnosti, neobremen je
nosti s svetovno modo. Mode
li so bili nekako »brez časni<< 

Vretena z navitimi svinjskimi ščetinami (po kuhanju v kotlih) 

(glede na modo) in z lastnim 
izrazom glede barve kompozi
cije in oblike. 

Kaj pri delu uporabljate 
kot pomagalo in nekaka osno
va za novo stvaritev? 
Izhodišče vsakega oblikoval

ca mora biti material, iz ka
terega oblikuje in namen, za
kaj oblikuje ter samostojno 
stališče. 

Je možno snovati nove iz
delke in modele samo v služ
bi ali tudi izven nje? 

Delo pri oblikovanju je po
vezano s skrbjo, ki ne popusti 
toliko časa, dokler se ne do
koplješ do zadovoljive rešitve, 
ki je primerna za realizacijo. 
čisto nemogoče in brez rezul
tatov bi ostala, če bi se ome
jevala le na dopoldanski služ
beni čas, potem pa to stvar 
odložila do naslednjega dne. 
Delo se mi zdi opravljeno še
le, ko imam predstavo o mo
delu oziroma kolekciji popol
noma pred očmi in se jo da 
tudi realizirati. Dopoldneve pa 
izrabim v glavnem za tehnič
no izpeljavo modelov in indi
vidualna naročila v krzneni 
konfekcij i. 

Ste z vsakim novim izdel
kom zadovoljni in če niste, 
zakaj ne? 

Mislim, da je prav, če člo
vek ni prehitro zadovoljen. Pri
vsakem modelu se vedno u
trne spet nova ideja. žal pa 
je treba kolekcijo zaradi po
majnkanja časa kar hitro za
ključiti in ostane marsikaj le 
kot ideja. 

Je potrebno za dobro in u
spešno delo dobro sodelovanje 
v podjetju in izven njega? 

Vsekakor. Predvsem je lepo 
delati z ljudmi, ki so predani 
delu in nimajo stalno v mislih 
le »ti meni - jaz tebi«. Tako 
ni uspehov. 

Koliko časa ste kreirali 
vzorce za beograjski sejem, 
da ste nato lahko tako uspeš
no zastopali podjetje? 

Osnovni program sem si do
ločila kmalu. Ko sem imela 
kolekcijo idejno rešeno, pa 

sem se morala delno podredi
ti našim majhnim kapacite
tam v obeh modelarnah, tako 
da smo delali racionalno in se 
marsičemu zaradi tega tudi 
odrekli. Krzneno konfekcija 
smo izdelali v roku enega me
seca (delno tudi v šmartnem), 
usnjena konfekcija pa je mo
rala biti gotovo v 14 dneh. 

Kako ste se počutili ob ve
sti, da ste prejeli Zlato košuto 
za izdelek, ki ga je IUV raz
stavna? 

Pomislila sem - trud se je 
splačal, sedaj je treba misliti 
naprej. 

Je to doslej največje prizna
nje za vaše delo? 

S področja modnega obliko
vanja prav gotovo. 

Koliko modelov ste razsta
vili, da je dobil tudi razstavni 
prostor kot celota priznanje 
mednarodne žirije - seveda 
s ·sodelovanjem ostalih naših 
dejavnosti? 

Devet usnjenih in 25 krzne
nih modelov. 

Se vsa ta priznanja kažejo 
kasneje tudi pri prodaji? 

želela bi, da bi se! 
Kakšne načrte imate za bo

doče delo in spomladansko 
sezono? 

Predvsem ne popustiti. Za 
usnjeno konfekcija smo z mo
deli popolnoma preskrbljeni. 
Sedaj pa se bom lotila kolek
cije za krzno 1972/73. 

Se morate pri svojem delu 
držati okvirno modnih zasnov 
in modne smeri v Evropi ozi
roma izven nje? 

Na nek način prav gotovo. 
Neumestno bi bilo siliti z ne
čim, kar je preživelo in je dol
gočasno. 

Bi hoteli odgovoriti še -
kako gledate na naš list kot 
član uredniškega odbora -
saj smo že pri 30 številki. 

Na vsak način samo pohval
no, saj lahko hvalim bolj ali 
manj le kot tisti, ki čita, ne pa 
tudi kot sodelavec, kar me 
delno opravičuje dejstvo, da 
delam v Ljubljani. 

F. Kajdiš 
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Ukrepi za 
stabilizacij o 
gospodars~va 

Nadaljevanje s S. strani 
Praktično bi to kazalo takole. 
če bi naš kupec ne poravnal svo
je obveznosti po naših fakturah 
v roku 90 dni ne glede na rok pla
čila, ki mu ga damo, bi bili dolž
ni po preteku tega roka odpisati 
25 Ofo teh terjatev. Ta postopek bi 
vsakih po 90 dneh zopet ponovili, 
oziroma bi po preteku 15 mese
cev terjatev v celoti odpisali. To 
je zelo presenetljiv ukrep, ki naj 
bi prodajalce prisilil na čim ost
rejši kurs izterjave. 
če se ozremo samo na ta dva 

predvidena ukrepa, bomo pri iz
oiri naših kupcev vedno v veliki 
nevarnosti, oziroma bomo naše 
blago prodajali z dosti večjim ri
zikom kot doslej. 

Nadalje zakonski predpis pred
videva vodenje zalog materialnih 
vrednosti po »direct costing si
stemu«. Ta sistem določa, da je 
zalogo blaga mogoče ovrednotiti 
le z vrednostjo vloženih stroškov 
brez raznih režijskih stroškov, ki 
jih bo treba pokrivati iz tekočega 

ni sklad in po takem sistemu nik
dar ne bi mogli doseči postavlje
nega minimuma. 

Predvidene so še nekatere dru
ge spremembe, ki zadevajo go
spodarske organizacije in banke. 
Vseh pa danes ne moremo obrav
navati, saj bomo imeli priložn_ost, 
da še kdaj drugič spregovorimo 
o teh zadevah. 

Vsekakor smo, kaže, na dobri 
poti, da enkrat le prekinemo do
sedanjo prakso z nelikvidnostjo 
in, da z nujno potrebnimi zakon
skimi ukrepi postavimo normal
ne pogoje gospodarjenja. če pa 
pri vseh teh ukrepih ne bodo pre
dvidene tudi ostre sankcije in 
kazni za odgovorne osebe pri u
resničevanju teh zakonov, potem 
lahko trdim, da bodo tudi ti 
predpisi v praksi izigrani, kot je 
izigrana že večina naše gospodar
ske zakonodaje. 

Milan Palatinus 

RAZMISLJANJE O OSNUTKU STATUTA 

- Morda bi bilo umestno v statutu zamenjati kratice za 
naše organizacijske enote (OZD- organizacije zdru· 
ženega dela) z OZN, glede na čedalje pestrejši sestav 
našega kolektiva ..• 

~r;::~~a~~;~;t~~~E:~~~:š:: MOJ KONJICVEK · CVEBELARSTYO 
podjetju ~e nekaj let urej_eno 111 
vrednotenJe zalog celo po s1ste- _ _ 
mu same substance, oziroma, da 
v vrednost zalog vštevamo samo 
vrednost vloženih materialov. 

Za krepitev materialne baze go
spodarskih organizacij je predvi
den zakon, ki določa, ·da bodo v 
roku nadaljnjih petih letih vse 
gospodarske organizacije morale 
poslovati z najmanj 70 Ofo lastne
ga kapitala skupaj z dolgoročni
mi krediti. Ta predpis je za vsa 
podjetja nesprejemljiv, saj nam 
postopek inflacije vsako leto raz
vrednoti vlaganja v lastni poslov-

Marsikdo ima v prostem času 
svojega konjička. Nekatere od 
njih smo obdelali že v prejšnjih 
številkah Usnjarja, tokrat pa smo 
imeli razgovor z Marjanom Mar
kljom, ki se ukvarja v prostem 
času s čebelarstvom. 

Koliko let že čebelariš samo
stojno? 
~ čisto samostojno čebelarim 

že dobrih 15 let. 
Ali si se sam odločil za to vrsto 

dejavnosti v prostem času ali pa 
je bilo to že kar dedno? 

čebelnjak Marjana Marklja doma na Vrhniki 

- čisto sam se nisem odločil 
za čebelarstvo, pač pa je naneslo 
tako. Oče je razdelil med otroke 
vsakemu po 24 panjev od 280, 
kolikor jih je imel. 

Koliko časa je treba delati z 
izkušenim čebelarjem, da potem 
lahko samostojno čebelariš? 

- Po mojem je potrebno 3-4 
leta dela z izkušenim čebelarjem 
in imeti pri tem posebno zani
manje. Ker pa je to delo različ
no v posameznih letih, je treba 
izkušnje nabirati tudi po tem ča
su. Največ se praktično naučiš v 
slabih letinah. 

Koliko si imel pridnih delavk 
- čebel - največ doslej in koli
ko jih imaš danes? 

- Največ sem imel doslej 37 
panjev, danes imam pa le 27 pa
njev. 

Znano je, da čebelarji prevaža. 
jo čebele tudi v druge kraje. Jih 
voziš tudi ti in kje si že bil z 
njimi? 

- Ker je zgodnje spomladan
ske paše malo, jih vozim nad Bo
rovnica; večja in izdatnejša paša 
je na akaciji, ki raste v primor
skih krajih, Prekmurju in v Voj
vodini. Bil sem že na Primor
skem in nato še v Prekmurju. 
Po naši izdatni gozdni paši (hoja 
- medenje) pa sem jih vozil v 
Liko v okolico Obrovca in Srno
pasa ter v Dalmacijo v vasi blizu 
žegora. Nekajkrat sem jih imel 
tudi v Jevnici in tudi v Podlipi. 

Dosti smo vozili čebele v jesen
sko ajdovo pašo, toda odkar 
kmetje umetno gnojijo njive, to 
skoraj ne pride v poštev. če je
senska paša ni izdatna, je treba 
čebele nahraniti s sladkorjem za 
prezimovanje. 

Ali ti je v spominu kak dogo
dek, bodisi vesel ali drugačen? 

- Nikdar ne bom pozabil leta 
1948. Ko sem odpiral čebele pri 
25° C so me pošteno oklale kot 
pravimo. Zamisli si, kaj če te pi· 
či vsaj 100 čebel; mene jih je go
tovo več. Drugi primer pa je za
me boljši, saj so leta 1963 v Liki 
opikale nekega državnega čehe· 
!arja, ki je bil brez izkušenj, ta· 
ko da se je dobesedno valjal po 
travi in pri tem uporabil ves zna
ni žargon kletvic in drugih krep~ 
kih besedi. Kako se mu je godi
lo potem, si lahko misliš. 

Se trud in izdatki izplačajo vsa
ko leto? Kaj je bilo najslabše in 
kdaj najboljše? 

- Odkar čebelarim, je bila lani 
najboljša letina, a letos najslab
ša. Ni skrivnost, da nismo istis
nili niti kile medu. če bi hotel 
govoriti o nekem poprečju, potem 
bi morali . jemati rezultate vsaj 
5-6 let. Izdatki pokrijejo boljše 
letine, toda ne računajoč svoje
ga dela, katerega ni malo, saj se 
delo prične v začetku aprila in se 
potegne v jesen in porabim vsaj 
8-10 ur tedensko. če pa so čehe-

Konec na 9. strani 



Nadaljevanje z 8. strani 
le v bližini, te pa kar samo po
tegne, da si še več časa z njimi. 

Kaj bi svetoval novim čebelar
jenn -- začetnUkonn? 

- Za začetnika je dovolj, če 
prične z dvema, tremi panji, dok
ler se ne navadi. Med tem pa 
mora iskati izkušnje pri drugih, 
že veščih čebelarjih. 

KolUko stane danes srednje do
ber panj? 

- Srednje dober panj, poseb
no če je nov, stane precej. Moji 
so stari okrog 30 let in imajo ce
no 30-35 starih tisočakov. Seve
da je pa cena spomladi nekoliko 
višja. V srednje dobrem panju je 
60 do 70 tisoč čebel. 

Kakšna je prodajna cena nne
du privatno danes? 

-- Cena privatno je poskočila 
zaradi slabe letine in večjih iz
datkov za sladkor od 1.300 na 
1.500 S din za kilogram. Dočim 
je prodajna cena v trgovski mre
ži okrog 1.900 S din, odkupna s 
strani čebelarske zadruge pa 
1.200 S dinarjev. 

Na koliko vrst bi lahko delili 
nned? 

- Gozdnega delimo na smre
kovega, kostanjevega in hojinega, 
cvetličnega pa na borovničevega, 
akacijevega, žebkovega in ajdo
vega. Kdor pa nima dosti čebel, 
pa te vrste težko razvršča, pa tu
di z več čebelami v primeru sla
be letine to ni mogoče. 

Hvala lepa za razgovor z željo, 
da bi bile letine nnnogo boljše, 
kot je bila letošnja. · 

Franc Kajdiž Izdelava različnih nnedenjakov pri sestri Francki 

LOVSKA RAZSTAVA V BUDIMPEŠTI 
Od 27. avgusta do 30. sep-~ 

tembra je bila v Budimpešti 
svetovna lovska razstava -- na 
kateri so bile zastopane vse ce
line, saj je sodelovalo 71 držav. 

Razstava ja bila ra:lldeljena na 
tri dele: 
l. Razstava narodov, kjer je bilo 

prikazano: 

SCHUSTER 

- različni načini lova in dbo-
lova, 

- razstava lovskih trofej, 
- zaščita divjadi, 
- vrsta lovskih psov, 
- preprečevanje obolenj div-

jadi, 
- lovski turizem. 

2. Industrijski del razstave: 
Tu so bili razstavljeni vsi pred
meti, ki se uporabljajo za lov 
in ribolov, izdelki raznih sve
tovno znanih tovarn: 
-pribor za lov, 
- orožje in oprema, 
- optični pripomočki, 
- usnjeni kožuhovinasti izdel-

ki ·in obleka, 
- specialna prevozna sredstva, 
- predmeti za taborenje, 
- proizvodi živilske industrije. 

3. Upodabljajoča umetnost in lov: 
- lov v umetnosti, 
- fotografska razstava »Nara-

va in človek«, 
- festival filmov iz narave. 
Zvezna in Demokratična Te

publika Nemčija, Poljska, CSSR, 
Avstrija, Jugoslavija. Madža~:ska, 

Del paviljona M. Schuster 

Romunija in Bolgarija so imele 
najzanimivejše in najlepše pavi
ljone z najboljšimi trofejami. V 
teh državah je lovstvo zelo raz
vito in organizirano, divjad pa z 
zakonom zaščitena. 

V nemškem paviljonu so poleg 
lovske zveze razstavljali tudi po
samezniki. Zelo zanimiv je bil 
'razstavni prostor, velik okrog 
120m2, :kjer je razstav ljala navdu
šena lovka M. Marion Schuster. 
Skoraj vse njene razstavljene tro
feje so imele zlato kolajno. Po
zornost je vzbujalo ogromno ro
govje jelena, 1ki ga je preteklo 
leto upleniJa na Madžarskem. 
Mednarodna komisija, ki je vse 
razstavljene trofeje ocenjevala 
~tov. Varičak iz Ljubljane je tudi 
član te komisije), je omenjenemu 
rogovju izmerila največje število 
točk in ga proglasila za svetov
nega rekorderja. Pred tem je ime
lo vrsto let svetovni rekord ro
govje jelena, ki je bil uplenjen v 
Belju (Jugoslavija). -

V italijanskem paviljonu smo 
lahko videli samo nekaj nagače-

nih ptic ter mnogo slik in re
klam. V Italiji je namreč okrog 
4 milijone 1ovcev (v Sloveniji 
okrog 13000), ki so zaradi new-e
jenih zakonov iztrebili skoraj vso 
divjad. 

Poleg prostorov, kjer so bile 
razstavljene trofeje, so imele ne
katere države tudi dvorane za 
prikazovanje filmov iz narave, kar 
je bilo še posebno zanimivo za 
mnoge obiskovalce, tako da so bi
le te ob predvajanju f-ilmov vedno 
polne. 

Poleg Tazstavišča je bil velik hi
podrom, kjer so prikazovali dre
suro :konj, parade vpreg in razne 
folklorne jahalne prireditve. Naj
zanimivejši sta bili dirki antičnih 
bojnih voz in značilnih ruskih 
trojk, v katere so bili vpreženi 
čistokrvni konji. 

Razstava je bila zanimiva za 
vse obiskovalce in ne samo za 
ljubitelje lova in narave. Zal si 
je zaradi pomanjkanja časa nisem 
mogel podrobneje ogledati. 

Franc Rudolf 

Afričani so pripeljali živali kar žive s seboj 
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laše mini ogledalo 

Utesnjenost prostorov vzdrževalnih služb in ne nazadnje tudi pre
majehn občutek za red pogojujeta vsakodnevno podobo našega dvo
rišča (zlobneži trdijo, da je temu kriva nezadostna pogostnost obis
kov delegacij na visoki ravni). 

Res pa je, da bomo morali pri nadaljnjem razvoju proizvodnih 
obratov zagotoviti več »življenjskega« prostora tudi vzdrževalnim 
službam in njih tehnični opremljenosti. 

Odlagališče smeti in odpadkov zelo pogosto služi (zlasti. v popol
danskem in nočnem času) nekaterim članom kolektiva za potešitev 
piromanskih nagnjenj. Zaradi tega imajo gasilci in vrtnarji-čuvaji 
večkrat možnost za praktično vajo gašenja. V razmišljanje kršite
ljem požarno-varnostnega reda naj navedem, da obstaja nevarnost 
(zlasti v vetrovnem vremenu), da se iz gorečega smetišča lahko raz
plamti -požar v bližnjih skladiščih lesa, kupih dotrajanih vozičkov 
in palet ter bližnji leseni lopi (skladišče lesa ter silos za strugotine). 
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BESED.A 
NI KONJ 

V Litiji se bodo kmalu 
začeli pripravljati na dru
go fazo gradnje novega mo
stu prek Save. Bliža st 
namreč pustni karneval. 

-o-
Zlobneži pravijo, da je 

precej funkcionarjev in vo
dilnih delavcev »nepisme
nih<<. Ne vem ali jih oce
njujejo po njihovih podpi
sih ali po čem drugem. 

Statutarna komisija je v 
tem letu opravila pomemb
no nalogo. V mislih imam 
namreč nov statut podjet
ja. Ker je potrebno v enem 
letu uskladiti s tem statu
tom nekaj več kot deset 
različnih pravilnikov, bi 
verjetno ta komisija potre
bovala za obnavljanje svo
jih moči - nagradni do
pust. 

-o-
Ljudski pregovor pravi : 

»maščevanje je sladko«. Ob 
podražitvi sladkorja bi lah
ko še dodali: »in tudi eko
nomično« . 

V področje varstva sodi tudi prometna varnost. Tudi v letošnjem 
letu beležimo več nesreč, ki so se pripetile na poti na delo in z dela 
s prometnimi sredstvi. Kljub hitremu porastu motorizacije imamo 
še vedno najštevilnejše zastopana dvokolesa (zadnji krik mode so 
ponyji). Veliko nesreč se pripeti tudi zaradi pomanjkljivo opremlje
nih in slabo vzdrževanih koles (verjetno tudi zaradi premajhnega 
nadzorstva prometnih organov). Pri lanskoletnih pregledih dvokoles 
in motornih koles smo ugotovili v dveh obratih, da je okrog 70 Ofo teh 
sredstev pomanjkljivo opremljenih. V tekočem letu stanje ni bistve
no boljše (lastnik kolesa na prikazani sliki naj ob pogledu nanj ne 
zardi, saj nima registrske tablice). Svetilke najbrž ne nosimo s sabo 
v žepu, sicer pa po veljavnih predpisih za opremo vozil, ki vozijo 
po javnih cestah, ni predpisana razlika za opremo izključno samo za 
dnevno ali samo za nočno vožnjo. 

Znak za omejitev hitrosti po tovarniškem območju naj vsaj v na
prej ne bo sam sebi namen. Nekateri naši vozniki pa so najbrž po
stali slepi ali pa si želijo sprostitve zaradi pogostih omejitev hitrosti 
izven tovarniškega dvorišča. 

Kvalificirani usnjarji in 
krznarji smo nekaj nazaj 
precej ostro protestirali, 
češ da imamo možnosti na
predovanja, dodatnega izo
braževanja in sploh očitali 
nekakšno diskriminacijo. 
Tisti, ki so menili, da bo
mo zaradi te predrznosti 
še na slabšem, so se krep
ko ušteli. Najstarejši med 
nami je že napredoval v 
tehtnika. Tehta namreč ke
mikalije v skladišču po
možnega materiala. 

-o-
Nekateri ugibajo, da bo 

potrebno krznarsko proiz-

Peter Petkovšek 

vodnjo opustiti in se pre
usmeriti v drugo dejav
nost. Verjetno bo v tem 
nekaj resnice, saj je večina 
strokovnih kadrov - tudi 
iz drugih dejavnosti. 

-o-
Pravijo, da vodja naše 

konfekcije krzna po pora
zu nogometašev Olimpije 
nekaj dni sploh na malico 
ne pride. Ce bi to držalo, 
bi moral biti pa že precej 
shujšan. 

-o.:.... 
Tudi šolani ·Jjudje delajo 

- šolske napake. 
Rudi Vidic 



Proizvodnja v 
občini Litija 

Dosežena količinska proizvodnja v prvih devetih mesecih letos je 
\'lila 13,1 Ofo večja kot v istetn obdobju preteklega leta. l7;voz pa je bil 
v prvih devetih mesecih letos 10,9 Ofo manjši kot v istem obdobju lani. 

Stevilo zaposlenih v industriji se je v primerjavi z mesecem sep. 
tembrom preteklega leta povečal za 196 oseb in je znašalo zadnje 
dni v mesecu septembru letos 2.028 zaposlenih. 

V posameznih industrijskih delovnih organizacijah pa se je pro
izvodnja v prvih devetih mesecih letos gibala takole: 

INDUSTRIJA APNA KRESNI· 
CE je v prvih devetih mesecih le
tos dosegla 2,2 Ofo večjo proizvod· 
njo (brez obrata Dobrepolje), 
kot je bila v istem obdobju pre
teklega leta, proizvodnja v mese
cu septembru letos pa je bila 
14,6 Ofo večja, kot je bilo mesečno 
poprečje 1970. leta. 

Realizacija vrednostne proiz
vodnje pa je bila v obravnava
nem obdobju letos dosežena z 
72,7 Ofo ali 2,3 Ofo manj kot predvi
deva načrt. V primerjavi z istim 
obdobjem preteklega leta pa je 
bila ta realizacija 1,1 Ofo večja. 

LESNA INDUSTRIJA LITIJA 
je v prvih devetih mesecih letos 
dosegla 13,8 Ofo večjo proizvodnjo 
kot v istem obdobju lani. Tudi 
proizvodnja v mesecu septembru 
letos je bila 12,7 Ofo večja, kot je 
znašalo mesečno poprečje 1970. l. 

Realizacija vrednostne proiz
vodnje je bila dosežena z 84,6 Ofo 
ali 9,6 Ofo več, kot predvideva na
črt. V primerjavi iz istim obdob· 
jem lani pa je bila ta realizacija 
46,2 Ofo večja. 

V prvih devetih mesecih letos 
je Lesna industrija Litija izvozila 
za 705.691 $ proizvodov ali 5,6 °/o 
manj kot v istem obdobju lani. 

PREDILNICA LITIJA 
Fizični obseg industrijske pro

izvodnje je bil v prvih devetih 
mesecih letos v Predilnici Litija 
8,4 Ofo večji, kot je bil v istem ob· 
dobju lani. Tudi proizvodnja v 
mesecu septembru letos je bila 
9,7 Ofo večji, kot je znašalo meseč
no poprečje 1970. leta. 

Realizacija vrednostne proiz
vodnje je bila dosežena z 78,5 Ofo 
ali 3,5 Ofo več, kot predvideva na
črt. Proti istemu obdobju pretek
lega leta pa je bila ta realizacija 
28,3 Ofo večja. 

V prvih devetih mesecih letos 
so v Predilnici Litija izvozili za 
443.314 $ proizvodov ali 18,2 Ofo 
manj kot v istem obdobju lani. 

INDUSTRIJA USNJA VRHNIKA, 
OBRAT šMARTNO 

Obrat Industrije usnja Vrhni
ka v šmartnem je v prvih deve
tih mesecih letos dosegel 26,3 Ofo 
večji fi~ični obseg proizvodnje, 
kot je bil v istem obdobju lani. 
Proizvodnja v mesecu septembru 
letos pa je bila 19,3 Ofo večja, kot 
je znašalo mesečno poprečje v 
letu 1970. 

Vsi ti podatki kažejo, da gospo
darstvo v tej občini tudi dobro 
posluje, 

Kajdiš 

Ulovha čaRa ... 
Spet se bliža čas, ko bo sneg 

pobelil pokrajino. Najbolj se te
ga vesele smučarji, ki jih na Vrh
niki ni malo. Tudi ne v IUV. Si
stematično delo v šoli in smučar
ski sekciji doprinaša k množič
nosti in kvaliteti smučanj~ na 
Vrhniki. 

Kljub radosti, ki se bliža, se 
nam zastavlja vprašanje, ali bodo 
vaditelji, trenerji, in učitelji 
zmogli velik priliv otrok, ki se že
lijo naučiti smučanja. Znano je, 
da danes po svetu ne učijo smu
čanja tako kot pri nas, ampak po 
modernih metodah. S tem misli
mo na vadbo ob žičnici, teh pa 
je pri nas na Vrhniki malo, zelo 
malo, ali bolje rečeno, samo dve 
skromni prenosni vlečnici. 

Kakor je vsem znano, je nad 
Vrhniko na Ulovki zametek manj
šega smučarskega centra. O njem 
je bilo veliko govora, pa tudi že 
nekaj napravljenega. Poleg žični
ce stoji na Ulovki še hišica, ki 
služi kot zavetišče in okrepčeval
nica. 

Z omenjenimi objekti uprav
lja Komunalno stanovanjsko po
djetje Vrhnika, ki razen manjših 
sprememb do sedaj ni zmoglo 
zaželenih novih investicij. 

Omenim naj, da je bila lansko 
leto podaljšana spodnja žičnica 
in razširjeno smučišče. Za to se
zono se nam obeta večji prostor 
v koči. Zaprli smo predprostor in 
s tem pridobili še eno spalnico 
in vgradili cisterno za vodo. 

Vse to pa je zelo malo, če po
mislimo, da je na Ulovki nujno 
potrebna žičnica iz doline oziro
ma po grapi, kakor jo imenujejo 
smučarji. Samo Komunalno sta
novanjsko podjetje Vrhnika res 
ne premore stroškov za nabavo 
nove žičnice, mnenja pa sem, da 
bi se to le dalo, ko bi bilo pri ne· 
katerih (gostinstvo, turizem) več 
razumevanja za ta šport in re
kreacijo. 

Alojz Peternel 

Na temo: 

Zima, • bela ... Z"tma 

Ce bi vpregli cene, bl se lahko pri nas vedno tudi 
navkreber smučali 

-.~~ .... 
- ---....-.~ 

- """' - Pepe, v trgovini so dobre smuči 80 starih tisočaKov, 
jaz pa ti jih prodam za 40. Res je ena malo zlomljena, 
toda tisto ti kar podarim, zaračunam pa ti samo celo 

---~ ---....~ 
-- u::;--.. .... ""· --...... ~ 

Gozdar: - Hej, vi, aH sploh imate sečno dovoljenje? ••• 
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Košarka: 

,Neuspele 
J<valifikacije 

Od 20.---'24. oktobra ·· so bile v 
Tuzli zopet kvalifikacije za II. 
zvezno ligo. Na njih so sodelovali 
prvaki in drugouvrščeni z repub
liških prvenstvev BiH, Hrvatske 
in Slovenije, in sicer Sloboda iz 
Tuzle, Lokomotiva iz Mostarja, 
Industromontaža iz Zagreba, Cro
~tia iz Siska, Ilirija iz Ljubljane 
in Vrhnika. 
: Zanimanje za turnir je bilo v 
Tuzli izredno. Moštva iz BiH so. 
$e zadnja leta zaman trudila, da 
bi se uvrstila v ligo, saj so jih 
redno izločevala moštva iz Hrvat
ske in Slovenije. ~ato so v tem 
turnirju videli iztedno priložnost, 
da se oba· predstavnika · BiH u- . 
vrstita naprej/saj so računali na . 
domač teren, zelo bučno publiko 
in ne nazadnje na naklonjenost 
~odnikov. v ta namen so potro
šili precejšnja finančna sredstva. 
Saj je npr. Lokomotiva angaži
rala Partizanovega trenerja Ra
dovica, oba bosanska ligaša pa 
sta tudi ill)el_a· enoteden;s:J.<:e speci" 
~Ine priprave. · · -
1 Tuzlanci so turnir dobro orga
irlzir~li. saj _se je celotno tekmo
'\"anje odvijalo brez zastojev. Pu
l!ilika je bila zelo številčna in buč
na. Dnevno se je na tekmah do
mačina zbralo 2000-3000 gledal
~ev, .na drugih dveh -pa -nekaj 
manj. - · 

Igre, ki so jih prikazala · vsa 
moštva, so bile na ravni!, dostojni 
drugoligašev. Nekaj slabša od 
drugih je bila le Croatia iz Siska, 
ki je izgubila vse tekme z ob
čutno razliko. 

žreb nam je za prvega nasprot
nika določil domačina, Slobodo 
iz Tuzle. Podprti z bučnim spod
bujanjem gledalcev so .domači v 
prvem polčasu pridno Jiolnili naš 
koš in odšli na odmor z 22 toč
kami prednosti. V napadu nika
kor nismo mogli zadeti koša tudi 
iz najugodnejših položajev, v ob
rambi pa tudi nismo bili kos raz
igranim - domačinom. Nikakor 
nh;mo mogli zadržati državneg~ -
mladinske~a reprezentanta Deh- · 
bašiča, ki je zadeval iz vseh polo-
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V NOVOLETI~I 
Š fEVILKI BER:ITE 

- .Poslovne možnosti IUV 
v letu 1972 

- Razgovor s predsedni
koma občin Vrhnika in 
Litija 

- Naši jubilanti 

- KQledar prostih sobot v 
HJV v prihodnjem letu 

- Novoletna nagradna kri-
žanka · -. , . 

·-

: ža}ev in dosegel 4.0 točk. v dru
gem polčasu smo se le zbrali in z 
dokaj dobro igro znižali rezultat 
na 9 točk razlike. 

Drugi dan smo premagali Cro
atio iz Siska za 17 točk. Nasprot
nik nam ni bil kos predvsem v 
startanju odbitih žog, pa tudi za
devali smo precej natančno, tako 
da zmaga nikoli ni bila vprašanje. 

Tretji dan smo se pomerili s 
prvim favoritom, zagrebško In
dustromontažo. Zanjo igrajo ne
kateri prekaljeni starejši igralci 
prvoligašev, kot sta Kolakovič in 
Glogovac. Bili smo popolnoma e
nakovreden nasprotnik do zad
njih minut igre, ko sta nam sod~ 
nika vzela nekaj odločilnih žog, 
kar je nasprotnik znal izkoristiti 
in zmagati z 10 točkami predno
sti. Po splošni oceni bi ne bilo 
nepravično, če bi zmagali mi, 
vendar nam sreča ni bila naklo
njena. Z zelo dobro igro smo pre
senetili prav vse. 
- četrti dan- smo premagali na

šega večnega rivala Ilirijo iz Lju
bljane s tremi točkami razlike. 

-Igra"je bila kvalitetna, izid pa 
negotov do konca. Sicer smo ce
lo tekmo vodili, vendar je bil re
zultat vedno tesen. Z zmago na 
nevtralnem terenu smo dokazali, 
da smo boljši od Ilirije, čeprav 
smo v republiškem prvenstvu za
sedli drugo mesto za njimi. 

Zadnji dan smo igrali odločil
no tekmo z mostarsko Lokomo
tivo. Položaj je bil tak, da je ta 
tekma·. odločala o tretjem pred
stavniku; ki se uvrsti v II. zvez
no ligo. Igrali smo _zelo dobro, 
re7ultat je bil vseskozi tesen. Za
radi precej pristranskega soje
nja ter izrednega· Delipagica smo 
tekmo izgubili z rezultatom 
83 : 80. Tako so naši upi o uvrstit
vi med ·zvezne ligaše splavali po 
vodi. Vendar pa nas to ni preveč 
potrlo, saj nam je bilo v _ uteho 
dejstvo, da smo _ se pošteno bo
rili in, razen prvi polčas proti Slo
bodi; prikazali tudi zelo dobre 
igre. Kdo so bili naši najboljši 
igralci? Brez dvoma sta bila naj
boljša Globačnik in de Gleria. O
stali so dali svoj prispevek po 
najboljših močeh. enkrat bolje, 
drugič slabše. Vendar smo se v 
celoti predstavili kot zelo homo
gena ekipa, ki ni igrala podreje
ne vloge. 

še beseda o sodnikih. Sodili so 
zvezni sodniki iz vzhodnega dela 
države na čelu z mednarodnim 
sodnikom Beloševicem. Na sploš
no so svoje delo opravili zadovolji
vo, naredili pa so tudi precej na
pak, tako da je padlo nekaj u
pravičenih pripomb. 

Tako se naša predvidevanja in 
upi niso uresničili, saj se nismo 
uvrstili v zvezno ligo. Preostane 
nam, da naslednjo sezono posku
šamo osvojiti republiško prven
stvo, saj se bodo verjetno prvaki 
brez kvalifikacij uvrstili v zvez-
no ligo. · 

Kuk~~-

Ekipa naših košarkarjev v Tuzli 

Uspeh v pokalu 
Tekmovanje za pokal se že bli

ža koncu. Vrhniški košarkarji 
smo z uvrstitvijo v četrtfinale v 
zveznem merilu dosegli enega 
največjih uspehov doslej, saj smo 
v tem. tekmovanju prehiteli mno• 
ge prvoligaše. Poleg Vrhnike so 
se v - četrtfinale uvrstili še ljub
ljanska Olimpija, beograjska Cr
ven.a Zvezda in Radnički, splitska 
Jugoplastika, zagrebška Lokom~ 
tiva, Oriolik iz Slavonskega Bro
da in reški Kvarner. žrebanja pa
rov še ni bilo, zato še ni znano, 
s. katerimi od teh moštev se bo
mo pomerili, znano pa je, da mo
rajo biti tekme odigrane do 23. 
februarja 1972. Poleg tega pa mo
ramo odigrati še republiški fina
le z Olimpijo. 

Na poti do četrtfinala smo pre
magali Fructal v Ajdovščini, Ko
per v Kopru, Rudar na Vrhniki 

'Nogomet: 

in Trnovo v LjubljanL Tako smo 
postali republiški finalist. žreb 
v osmini zveznega finala nam ni 
bil naklonjen, saj smo morali na 
dolgo pot v Titograd v goste k 
tamkajšnjem Akademiku. Napor
na in draga pot pa se je obresto
vala - zmagali smo z 22 točkami 
razlike. Kakšne so naše možnosti 
v nadaljevanju tega tekmovanja? 
Za uvrstitev v polfinale realnih 
možnosti ni. Edina možnost, ki 
pride v poštev, je, da nam žreb. 
določi reški Kvarner na Vrhniki. 
V . tem primeru bi se morda ob 
zelo dobri igri lahko uvrstili v 
polfinale, vsa . ostala predvideva
nja pa bi bila čista iluzija. Ven
dar pa je za tako majhen klub 
kot je Vrhnika, že dosedanja u
vrstitev velik uspeh. 

Kukec 

Počitek bo delaven 
Rezultati zadnjih kol: 
30. 10. 1971 Primorje: Usnjar 2: O 
7. 11. 1971 Usnjar: Vozila O: O 

14. 11. 1971 Adria: Usnjar 3: 1 
Po pregledu končne lestvice v jesenskem delu vidimo, da smo sicer 

izven con~ za izpadanje, vendar pa bo treba vložiti v drugem delu 
tekmovanja več napora za dosego boljšega mesta v razpredelnici. Je
senski prvak je presenetljivo postala Litija z naskokom dveh točk. 
V spomladanskem delu imamo sicer boljše pogoje, ker igramo doma 
7 tekem in le 4 na tujem. Kaj bo nastalo iz vsega, bomo videli in vas 
sproti obveščali. 

l. Litija 
2. Vozila 
3. Triglav 
4. Primorje 
S. Tolmin 
6. Zagorje 
7. Piran 
8. Jesenice 
9. Usnjar 

10. Adria 
ll LTH 

·12. Hrastnik (-2) 

Končna lestvica: 
ll 8 2 
11 6 4 
11 6 3 
11 6 3 
11 4 3 
11 4 3 
11 4 2 
11 3 4 
11 2 5 
11 3 2 
11 2 1 
11 2 o 

1 
1 
2 
2 
4 
4 
s 
4 
4 
6 
8 
9 

26: 8 
16: 7 
33:11 
16: 9 
21:17 
12:22 
22:22 
20:22 
13:19 
16:20 
7:24 . 

12:33 

18 
16 
IS 
lS 
11 
li 
lO 
lO 
9 
8 
·s 
2 


