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GLASILO DELOVNE SKUPNOSTI INDUSTRIJE USNJA. VRHNIKA 

Sporazum o pripojitvi 
lgrada k lU Vrhnika 
Sporazum o pripojitvi še ni dokončno sklenjen. Skupna komisija 
je izdelala osnutek in ga predložila v obravnavo in potrditev obema 
delavskima svetoma podjetij. Delavski svet IUV je osnutek potrdil 
na seji 26. julija, delavski svet lgrada pa je o tem sklepal 24. avgusta. 
Besedilo sporazuma je že dokončno in so brez dvoma enotna stališča 
o bistveni vsebini sporazuma in o temeljnih načelih, po katerih bo· 
mo poslovali skupno, pod isto streho. Zato bomo sedaj na kratko 
poročali o bistvenih značilnostih sporazuma: 

!gradova betonarna 

Kot osnovni namen pripojitve je 
navedeno skupno investiranje v 
industrijo gradbenega materiala 
ob izkoriščanju obstoječih zalog 
ilovice, razen tega pa izboljšanje 
organizacije in poslovanja na 
skupnih področjih. 
Ko se bo !grad pripojil k IUV, 
bo prenehal obstajati kot podjet
je. Vse njegovo premoženje, nje
gove pravice in obveznosti do 

tretjih preidejo na IUV kot nje
govega pravnega naslednika. Ta
ko ureja pripojitev enega podjet
ja k drugemu že sam temeljni 
zakon o podjetjih. IUV naj bi 
prevzela premoženje po stanju 
30. 6. 1972. Ustrezna bilanca bo 
v času, ko bo izšla ta številka 
Usnjarja, že sestavljena in po
trjena. 

Od dne pripojitve dalje pa bo 
poslovala v sestavu IUV nova e
nota - temeljna organizacija 
združenega dela z lastnostjo 
pravne osebe pod nazivom: In
dustrija usnja, Vrhnika - Igrad, 
TOZD - pravna oseba, Vrhnika 
ali skrajšano: IUV-IGRAD, Vrh
nika. Ta nova enota bo dejansko 
prevzela vse premoženje bivšega 
!grada. 

S tem sporazumom bo matično 
podjetje IUV prevzelo odgovor
nost za obveznosti TOZD Igrad 
do tretjih. Nova enota pa odgo
varja za obveznosti matičnega 
podjetja že na podlagi samega 
zakona. 

Nova linija opekarne bo v sesta
vu sedanjega Igradovega opekar
skega obrata. 

Osnutek sporazuma določa tudi 
samostojne in samoupravne pra
vice nove TOZD lgrad v skladu 
z zadnjimi ustavnimi spremem
bami. Nekatere podrobn9sti pre
cejšnjega pomena bodo morale 
biti urejene sporazumno s poseb
nimi dogovori še po priključitvi 
(!gradova udeležba pri skupni 
investiciji in izločanje dela nje
govega dohodka za skupni inve
sticijski sklad in skupni sklad 
skupne porabe, merila za delitev 
dohodka in osebnega dohodka in 
še nekatera). 

Za zdaj sta predvidena dva skup
na samoupravna organa: skupni 
osrednji delavski svet in skupni 
odbor za medsebojna razmerja, 
ki je v bistvu izvršilni organ de
lavskega sveta. 

Komisija, ki je se!'.:tavila osnutek 
tega sporazuma, je podala tudi 
pojasnila k posameznim določ
bam. Naj jih povzamemo: 

Pri sestavljanju osnutka je bilo 
treba upoštevati dejstvo, da se 
Igrad priključuje kot temeljna 
organizacija združenega dela 
Konec na 2. strani 
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Nadaljevanje s l. strani 
(TOZD) z lastnostjo pravne ose
be, medtem ko IUV v svojem se
stavu še nima temeljnih organi
zacij združenega dela, temveč 
samo organizacije združenega 
dela. Zato nastopata kot stranki 
pri sklenitvi sporazuma na eni 
strani lgrad, na drugi pa IUV 
kot celota. Tako bo moralo biti 
tudi pri prihodnjem sporazume
vanju in samoupravnem dogo
varjanju, dokler se ne spremeni 
samoupravna organizacija v 
IUV. 

Prav gotovo je, da. takšna neeno
vit2. notranja in samoupravna or
ganizacija, kakršna bo nastala v 
IUV po pripojitvi !grada, ne bo 
mogla obstati in nas bo, poleg 
drugih pomembnih razlogov, tu
di ta okoliščina silila k pospeše
nim pripravam za poglobitev sa
moupravljanja in za ustanavlja
nje temeljnih organizacij združe
nega dela v sestavu sedanje IUV, 
kjer koli so za to podani zakoni
ti pogoji in kjer je to gospodar
sko smotrno. Ker pa so to stvari, 
ki jih ni mogoče rešiti čez noč, 
ker je razen tega za konec letoš
njega leta napovedan zakon o 
združenem delu, ki bo v veliki 
meri urejal tudi vprašnja notra
njih odnosov med enotami pod
jetja, predvideva komisija, da bo 
ta notranji postopek .lahko za
ključen do konca prihodnjega le
ta, če ne bo posebnih ovir. 

Pri predvidevanju, katere skup-' 
ne samoupravne organe moramo 
imeti v matičnern podjetju po 
!gradovi pripojitvi, je komisijo 
vodila misel, da je treba zagoto
viti odločanje o vseh skupnih 
bistvenih stvareh najvišjemu 
skupnemu samoupravnemu orga
nu, torej skupnemu osrednjemu 
delavskemu svetu, da pa je tre· 
ba imeti še skupni kolektivni iz
vršilni organ, ki bo prožno in 
sproti lahko rdieval nekatere 
skupne zadeve. To naj bi bil 
hkrati tudi >>filter<<, kjer bi se u
sklajevala stališča pri obliko
vanju predlogov za skupni osred
nji delavski svet. Pri tem pa ko
misija ni želela preobčutno po
segati v že obstoječo samouprav
no organizacijo obeh podjetij, 
saj bi to utegnilo povzročiti te
žave in zastoje pri delu. Zato se 
je kot najprimernejša za prehod
ni čas pokazala varianta, po ka
teri se sedanjemu delavskemu 
svetu IUV priključijo še pred
stavniki nove TOZD lgrad, prav 
tako pa tudi sedanjemu odboru 
za medsebojna razmerja. Skup
ni odbor za medsebojna razmer
ja pa naj bi dobil nekoliko širše 
delovno področje od onega, ki ga 
ima sedaj pri nas odbor za med
sebojna razmerja,, saj bi ta nov 
skupni organ segal delno tudi na 
področje našega poslovnega o:] 
bora. 

Predvideti je bilo . treba tudi, 
kakšni naj bodo prihodnji notra
nji odnosi med TOZD lgrad in 
matičnim podjetjem, oziroma 
njegovimi enotami - organiza
cijami združenega dela. Komisi~ 

? 

ja je menila, da morajo biti ti 
odnosi odraz dejanskega gospo
darskega položaja in da· morajo 
biti prilagojeni osnovnemu na
menu in cilju pripojitve. Z dru
gimi besedami: IUV se bo tako 
močno zavzela pri investiranju v 
industrijo gradb~nega materiala, 
vložila bo toliko svojih sredstev 
in prispevala levji delež k delu 
in izvedbi te naložbe, da bo bi
stveno zainteresirana na tem, 
kako bo posloval lgrad. IUV. je 
tudi prevzela poroštvo za obvez
nosti nove enote lgrad do tret
jih, razen tega pa tudi kot prav
ni naslednik jamči za !gradove 
obveznosti pred pripojitvijo. Iz 
tega razloga predvideva osnutek, 
da ima matično podjetje v ne
kem obsegu možnost vplivati na 
poslovanje TOZD lgrad. To so 
določbe o tistih samoupravnih 
aktih !grada ali o poslih njego
vega direktorja, za katere je po
trebno soglasje skupnih samo
upravnih organov ali pa glavne
ga direktorja podjetja. 

Po eni strani ima Igrad zagotov
ljen poseben položaj v notranji 
organizaciji podjetja, ker je pač 
pravna oseba. Po drugi strani pa 
je bilo treba zagotoviti, da se bo 
v vzajemnih notranjih razmerjih 
!gradova vloga čim bolj izenači
Ja z vlogo in položajem naših 
enot - organizacij združenega 
dela. Zato predvideva osnutek 
sporazuma, naj bo delež TOZD 
lgrad pri izločanju oziroma od
vajanju dela dohodka v skupni 
sklad skupne porabe načeloma 
tolikšen in sorazmeren s tem, 
kar prispevajo druge enote. 

Bodoči samoupravni spora
zum, ki naj bi ga predvidoma do 
konca prihodnjega leta zaključi
le bodoče temeljne organiza
cije združenega dela med seboj, 
bo določil tudi osnove in merila 
za medsebojno pomoč, kreditra
nje ali sanacije, če bi v kakšni 
od enot prišlo do prehodnega po
slabšanja poslovanja. V bistvu 
pa to načelo vzajemne solidarno
sti prihaja zelo prepričljivo do 
izraza tudi že v dosedanjem in
ternem poslovanju med enotami 
IUV. 

Komisija je poudarila, da bo tre
ba sporazum z !gradom še dopol
njevati, ker ni mogoče predvide
ti prav vsega. Treba ga bo tudi 
prilagojevati, kakor bo nareko
val razvoj notranjih odnosov in 
pa potreba po čim boljšem go
spodarskem in samoupravnem 
poslovanju. 

V tem sestavku seveda ni bilo 
mogoče puvedati vsega, kar je 
pomembno za prihodnje skupno 
poslovanje, a postopoma bo pri
šlo vse na vrsto. Vse kaže, da je 
poslovanje našega podjetja tako 
razgibano, da Usnjar še dolgo ne 
bo v zadregi, o čem naj piše in 
poroča članom kolektiva. 

Tatjana Hacin 

Sodelovanje med 
Industrijo usnja 
Vrhnik-a inT ovarno 

V' 

usnja Sošfanj 
Ko je na zadnji seji osrednji DS podjetja potrdil pogodbo o poslov
no tehničnem sodelovanju s Tovarno usnja šoštanj (TUš), je upo
števal vse prednosti, ki jih ta pogodba lahko zagotovi obema part
nerjema, seveda pa tudi vse težave, ki se lahko pojavijo. Dati popol
no oceno te pogodbe danes seveda še ni mogoče. Vendar je prav, če 
pogledamo, kakšni so bili razlogi, ki so narekovan, da je IUV storila 
ta korak. 

Znano je, da vlada v delu u
snjarske industrije, ki predeluje 
goveje kože v Jugoslaviji, pa tu
di v svetu, veliko pomanjkanje 
surovine. Zato usnjarne iščejo 
možnosti, da bi si surovino zago
tovile. Pri tem prihaja do raznih 
negativnih pojavov na trgu s 
surovimi kožami. To je pred
vsem stalno naraščanje cen, ki 
so v manj kot letu dni porastle 
za več kot 50 °/o na zunanjem 
trgu, doma pa so se dvignile na 
več kot dvakratno vrednost. 

Po drugi strani je v Jugoslaviji 
že leto dni nazaj dovolj svinj
skih kož, da ne rečem, da jih je 
celo več, v primerjavi z zmoglji
vostmi usnjarn. Kaže, da bo tu
di v prihodnje, vsaj v prihodnjih 
5 letih svinjskih surovih kož v 
Jucrosl~viji več kot dovolj. Naše 
podjetje im~ na ~a~og~ večj~ ko~ 
ličine surovih svm]sk1h koz, k1 
jih moramo skladišč_iti v poslop
jih, ki niso bila zgraJena v ta na~ 
men in kjer tudi ni mogoče dalJ 
časa kože skladiščiti brez bo
jazni glede možnosti~. da se k<?
že lahko tudi pokvanJo. To deJ
stvo je narekov~lo,_ da srn? res~ 
no sklenili povecatl_ z_moglJlVOSt~ 
usnjarne na Vrhmk1. Delavski 
svet je že lani, ko je obravnaZ'a~ 
poslovanje in oc<:nj~val_ p_?lo_za~ 
na trgu s surov1m1 . S':ll1JSklml 
kožami ter na trgu svm]skega u
snja, sklenil, da moramo v letu 
1972 povečati zmogljivost prede~ 
la ve svinjskih kož do take ravm 
da bomo letos na Vrhniki doseg
li dnevni namok 40 ton odmašče
ne teže. 

To zmogljivost bomo dosegli po
stopno. V letu 1971 smo predel_a
li na Vrhniki 9.740 ton surovih 
svinjskih kož. Pri tem pa srn<? 
jih imeli ob koncu leta na zalog1 
5.800 ton. Letos bi lahko do kon
ca leta predelali v vrh_niški. ~
snjarni 11.000 ton su~ov1h svmJ
skih kož, po pogodb1 s Centr_o: 
tekstilom pa bomo kup1h 
1,500.000 kosov ruskih svinjskih 
kož (ali 9.000 ton). 

če upoštevamo zaloge kož iz leta 
1971 in še to, da bomo morali 
kupiti tudi domače svinjske ko
že, ki jih bo okrog 3.000 ton, po
tem lahko ugotovimo, da kljub 

večanju zmogljivosti letos ne bo
mo mogli predelati vseh svinj
skih kož in jih bomo imeli na 
koncu leta zopet precejšnjo za
logo. 

V prvi polovici letošnjega leta 
je nastopila še nova okoliščina, 
zaradi katere bi se predelava 
svinjskih kož v Jugoslaviji moč
no razširila. Obstaja namreč 
možnost, ela se bodo s proizvod
njo svinjskega usnja začela u
kvarjati podjetja, ki doslej niso 
nikoli predelovala svinjine. Do 
tega je prišlo, per primanjkuje 
ostalih kož in ker je Centroteks
til sklenil uvoziti iz Sovjetske 
zveze še dodatno količino, . 
2,000.000 kosov ali okrog 12.000 
ton svinjskih kož. Te kože želi 
Centrotekstil tudi prodati v Ju
croslaviji. Zato je iskal predelo
~alce, ki bi bili pripravljeni pre
delati to dodatno surovino. 

Ker pa Centrotekstil ve, da v 
Jugoslaviji ~e bo m_ogoče pre4e
lati teh koz v kvahtetno usnJe, 
če bo dobil nove proizvajalce 
(pretežno iz vrst proizvajalcev 
govejega usnj~), je ponudil pr~
delavo do stanJa »wetblue<<, to Je 
do strojnega stanja. Takšno u
snje pa bi Centrotekstil nato 
prodajal v ZDA. Mi s_e s ta~šno 
politiko Centrotekstlla msmo 
mogli strinjati in smo ponu4b? 
Cen tro tekstila za predelavo svmJ
skih kož do strojenega stanja za
vrnili. Istočasno pa smo se z~
vedali, kaj pomeJ?-i za na_s,. speci
alizirane proizvaJalce svi_nJskega 
usnja, če bi Centrotekstll u~pel 
predelati teh 12.000 ton k<;>~. v 
drugih tovarnah v JugoslaviJI. 

Zato smo sami iskali možnosti, 
da bi čim več teh dodatnih svinj
skih kož predelali v našem pod
jetju oziroma v podjetju, ki bi 
delalo ob našem sodelovanju. 
Tako bi preprečili, da bi se svinj
sko usnje zaradi slabe kvalitete 
in velike proizvodnje na trgu 
razvrednotilo. 

Prve razgovore s predstavniki 
Tovarne usnja šoštanj (TUš) o 
sodelovanju smo imeli leta 1971. 
Takrat nismo riašli dovolj moč: 
nega skupnega interesa. Zato ·so 
bili razgovori · tedaj prekinjeni. 
Konec na 3, strani 
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Letos smo ponovno navezali sti
ke in kmalu našli stične točke 
in skupni interes, da bi se nam 
povečale zmogljivosti za prede
lavo svinjskih kož, Tovarna u
snja šoštanj pa bi se rešila te
žav pri oskrbi s surovino ter bi 
normalno izkoriščala proizvodne 
zmoglj'ivosti, s tem pa polno za
poslila svoj SOO-članski kolektiv. 
Po pogodbi o sodelovanju, ki so 
jo potrdili samoupravni organi 
obeh podjetij, bo šoštanj dal na 
razpolago za potrebe proizvodnje 
svinjskega usnja proizvodne 
zmogljivosti in delovno silo za 
10 ton odmaščene teže dnevnega 
namoka. Tako bosta Industrija 
usnja Vrhnika s povečano zmog
ljivostjo (40 ton) in šoštanj 
(10 ton) skupaj lahko dnevno 
predelali 50 ton odmaščene teže 
svinjskih kož. Ta zmogljivost o
mogoča letno predelavo 13.500 
kož ton odmaščene teže svinjskih 
kož oziroma približno 15.000 ton 
surovih svinjskih kož. 

Danes je predelava svinjskih 
kož strnjena na Slovenskem. Po
leg IUV, ki bo letos dosegla 
zmogljivost približno 12.500 ton, 
bo tudi Tovarna usnja Utok -
Kamnik predelala okrog 6.000 
ton surovih svinjskih kož. če se 
bo tudi šoštanju do konca leta 
posrečilo usposobiti za predela
vo 10 ton odmaščene teže oziro
ma približno 3.000 ton na leto, 
bodo zmogljivosti za predelavo 
svinjine na Slovenskem znašale 
21.500 ton surovih svinjskih kož. 
Poleg OIJ?-enjenih pred~_l_ovalc~v 
svinj ine Je v JugoslaVIJI le se 
Tovarna usnja Duka Dimic iz Ni
ša ki je doslej bolj ali manj re
ctn'o predelovala svinjske kože. 

Zmogljivosti te tovarne cenimo 
na približno 2.000-2.500 ton let
no. Ob koncu leta bodo zmoglji
vosti za predelavo svinjskih kož 
v Jugoslavij i približno 24.000 ton 
neodmaščene teže. 

Zaradi slabe preskrbe z ~ovejim~ 
kožami bodo mnoge usnJarne, k1 
so opustile predelavo svinji~e, 
kot tudi tiste, ki še nikoli mso 
predelovale svinFne, P?S~ušale 
uvesti proizvodnJO svmJskega 
usnja. Danes še ni mogoče pred
videti, kakšne zmogljivosti bodo 
izločene v ta namen. 

Zmogljivosti, ki sem jih navedel! 
omogočajo letno predelavo okoh 
4 000.000 kosov svinjskih kož. če 
pogledamo, kakšne so količine 
svinjskih kož, ki bodo letno na 
razpolago naši industriji, vidimo 
tole: iz Sovjetske zvez~ bomo 1?~ 
meddržavni pogodbi uvoz1h 
3,000.000 kosov surovih kož, do~ 
ma lahko zagotovimo okoh 
1 000.000 kosov surovih svinjskih 
kož, skupaj torej pri_bližno 
4 000.000 kosov. Seveda pa Je mo~ 
cr~če dobiti svinjske kože tudi 
~a zahodu, predvsem v ZDA in 
Evropi. Ta količina pa spričo o
menjene ni velika. 

Ce torej primerjamo zmogljivo
sti z razpoložljivo surovino, vidi
mo, da bodo zmogljivosti in raz
položljive koliične svinjskih kož 
precej dobro usklajene. Seveda 
bodo sedanje večje zaloge svinj
skih kož še nekaj časa »pritiska
le« na proizvodnjo. 

še eno vprašanje je, na katero 
bodo nekateri želeli odgovor. Za
kaj ne uvajamo proizvodnje 
svinjskega usnja v šmartnem? 

In odgovor? Da, obstajajo razlo
gi, ki govorijo, da ni pametno 
sedaj opustiti proizvodnjo gov_e
jega usnja. V času, odkar se Je 
šmartno priključiJo k IUV; do 
danes, smo uspeli spraviti pro
izvodnjo govejega usnja na za
dovoljivo raven, pri čem~r s~o 
tudi gospodarno poslovali. Nase 
goveje usnje da~e~v .~a tržiš~u 
prodajamo po naJVISJlh dnevmh 
cenah, kupci priznavajo_ našemu 
usnju kvaliteto. UsnJarna v 
šmartnem pa proizvaja delno tu
di goveji i_n junečji I?olizdele!-c za 
proizvodnJo lak-usnJa. Tudi ta 
proizvodnja je na trgu našla dvo
voli odjemalcev. Zato bomo se 
pni.i proizvajali goveje in junčje 
usnje. 

Zmogljivosti usnjarne v šmart
nem niso tolikšne, da ne bi mog
li zagotoviti surovi_ne z.a pol~o 
obratovanje. Zato b1 tudi ne b1lo 
pametno ·spreminJati pr~izv<?d
ni program, ker b1 vs~ka 1zklJu~ 
čitev s tržišča pomemla, da b1 
pri ponovnem nastopu. kot pro~ 
izvajaleci govejega usnJa morah 
ponovno vlagati ogromno ~ruda , 
da bi osvojili to, kar sedaJ že i
mamo. 

Končno bi bilo treba za more
bitno spremembo proizvodnega 
programa v šmartnem investira
ti precejšnja sredstva, medtem 
ko po pogodbi s šoštanjem takš
ne potrebne investicije bremeni
jo šoštanj, ne pa naše podjetje. 
Pogodba o poslovno tehničnem 
sodelovanju predvideva, da bo 
Tovarna usnja šoštanj dala na 
razpolaP"o potrebne zmogljivosti 
za 10 t~n odmaščene teže dnev
neaa namaka in temu prilagodi
la "'svoj proizvodni program. Pri 
tem bo težnja obeh strani, da se 
zaradi te spremembe v proizvod
nem programu število zaposlenih 
v šoštanju ne bo zmanjšalo. 

IUV bo po pogodbi šoštanju do
bavljala redno svinjske kože v 
količini, da bo zagotovljen lO
tonski namok. Vrhnika bo uved
la šoštanj v prozivodnjo svinj
skega usnja po svoji sedanji naj
boljši tehnologiji, sestavila se
znam potrebne opreme in opra
vila vse potrebno za usposablja
nje zaposlenih. 

Vrhnika je s to pogodbo spreje
la obveznost, da bo v največji 
možni meri pomagala šoštanju 
pri preskrbi ustreznih kreditov 
in drugih virov financiranja, po
trebnih za izvajanje te pogodbe. 
šoštanj bo prepustil prodajo u
snja iz te pogodbe Vrhniki. U
stvarjeni dobiček si bosta obe 
stranki delili. Delitveno razmerje 
bosta sporazumno določili za 
vsako poslovno obdobje posebej 
in ne bo slabše od 50 Ofo : 50 Ofn 
(pol na pol), lahko pa se spreme
ni le v korist šoštanja. 

Pogodba predvideva tudi sodelo
vanje v zunanjetrgovinskem po
slovanju, pri čemer bo Vrhnika 
poslovala kot zastopnik ali komi
sionar. 

Pogodba je sklenjena za dobo 
5 let. Sporazumno jo stranki 

lahko podaljšata ali tudi razdere
ta. Enostranska odpoved pogod
be pa ni mogoča pred potekom 
treh let od podpisa. Odpovedni 
rok znaša eno leto. Za primer 
neupravičenega odstopa je stran
ka, ki odstopa, dolžna plačati 
drugi stranki pogodbeno kazen 
v znesku 5,000.000 N din (pet mi
lijonov din) . 

Ta pogodba pomeni pravzaprav 
prvi korak k sodelovanju obeh 
podjetij. Računamo, da bo čez 
nekaj časa lahko sledil še nasled
nji korak - pripojitev Tovarne 
usnja šoštanj k Industriji usnja 
Vrhnika, kar bi bilo logično na
daljevanje začetega sodelovanja. 
Tedaj pa bo mogoče proizvodnjo 
svinjskega usnja v šoštanju tudi 
še povečati, če bodo položaj s 
surovimi svinjskimi kožami in 
računi o donosnosti to omogo
čali. 

• 

Z izpolnitvijo pogodbe o poslov
no-tehničnem sodelovanju s šo
štanjem bomo dosegli to, da bo 

. predelava svinjine v Sloveniji 
povečana. Istočasno bomo tako 
imeli pregled nad večino prede
lane svinjine ter bomo lahko 
preprečili razvrednotenje svinj
skega usnja, ker bo okoli 90 Ofo 
proizvodnje svinjskega usnja 
teklo v tovarnah na Vrhniki, v 
šoštanju in Kamniku. 

Ker te tovarne niso zainteresira
ne za proizvodnjo svinjine do 
stanja »wetblue«, bo prišlo na 
trg le malo tega izdelka. Tako 
tudi ne bo v nevarnosti prodaja 
svinjskega usnja doma in na tu
jih tržiščih. če bomo v tem uspe
li, bomo storili mnogo za svojo 
perspektivo. 

Naša sedanja akcija bo tedaj 
bolje razumljiva. 

Inž. Branko Stergar 

Novice IZ Igra da 

!grad je poskrbel za nastanitev svojih delavcev 

Igrad v teh dneh 

Gradbeniki pridno vihtijo svoje 
orodje na gradbiščih, na blokih 
C 1, C 2, C 3, v IUV, na Ljubljan
skih opekarnah, v Kovinarski 
Avtotehni in še na manjših grad
biščih. Kako da ne, saj smo sre
di sezone! Stranska dejavnost i
ma večne težave s stroji - vsaj 
z nekaterimi, v zadnjem času pa 
tudi z ljudmi. Opekama potiska 
svoje vagončke po standardnem 
kolovozu, saj - kot pravijo -
v takem stanju, kot je, ni možno 
kaj spremeniti; težave pa so z 
ljudmi. 

Družbeni st-andard: menza v po
tu svojega obraza teši glad in 
brezalkoholno žejo delovnih lju
di; stanovanja delavcev pa po 
stari navadi delajo veliko pre
glavic našim prizadevnim snažil
kam. Uprava se s pomočjo svo
jih sektorjev trudi spraviti neka
tera prizadevanja na skupni i
menovalec. 

Drugače je pa vroče. 

Kronist 

Kaj pa mladina? 

Pred kratkim je bil sestanek 
skupine mladincev in mladink 
!grada z namenom, da pripravi, 
spodbudi in organizira dejavnost 
mladih. 

Sestanka se je udeležilo več kot 
20 mladih članov delovne skup
nosti, ki so se pogovorili o svoji 
organizaciji, izvolili začasno 
vodstvo in izdelali okvirni delov
ni program. Za predsednika je 
bil izvoljen Jože Malnaršič, za 
tajnika Janja Rozman, za člane 
odbora pa Andreja Velkavrh, 
Vojislav Stojnic, Alojz Glaser, 
Tone Novak in Milan Stojanovic. 
V program, ki naj ga dokončno 
sestavi začasno vodstvo organi
zacije, so zapisali predvsem po
vezano družabno življenje, šport
no dejavnost, organizacijo delov
nih akcij in rekreativne dejav
nosti ter izobraževanje. 

A. M. 



Kako smo poslovali 
Rezultati poslovanja v letošnjem 
prvem polletju so v primerjavi z 
rezultati, ki smo jih dosegli lani 
v istem času, na vseh področjih 
ugodnejši- lahko rečemo, da so 
letos mnogo boljši in da so celo 
večji, kot smo predvidevali. 

Podjetje kot celota je doseglo 
takšno proizvodnjo: 

svinjsko usnje s cepljenci 
goveje usnje s cepljenci 
ovčje krzno za podloge 
sortirane ščetine 
krzno divjačine -- kom. 
krznena konfekcija - poraba m' 
usnjena konfekcija - poraba m' 
usnjena galanterija - poraba m' 

že lani so se pokazali ugodni re
zultati naložb v nove zmogljivo
sti usnjarne na Vrhniki, vendar 
smo dosegli lani šele polovico že
lene dodatne zmogljivosti. Letos 
smo svoj načrt investicijskih na
ložb realizirali tako, kot smo 
predvidevali, pri tem pa smo 
prišli do zaključka, da bi bilo še 
vedno donosno vložiti dodatna 
sredstva in povečati zmogljivost 
usnjarne na Vrhniki za novih 
10 ton dnevnega namoka odma
ščenih svinjskih kož. Povpraše
vanje po svinjskem usnju, pred
vsem svinjskem velurju, še ved
no presega zmogljivost naše pro
izvodnje. Lahko trdimo, da je ka
kovost naših velurjev najboljša. 
Takšna priznanja nam dajejo na
ši inozemski in domači kupci. 

Ker na ~'::etovnem t~gu še ved
no narasca povprasevanje po 
svinjskem usnju, se je začelo vse 
več usnjarn ukvarjati s predela
vo svinjskih ko;~. Da bi prepre
čili naključno uvajanje svinjine 
v drugih usnjarnah, smo naveza
li stike s Tovarno usnja šoštanj, 
ki je že začela s predelavo svinj
skih kož. Sporazumno smo se 
odločili za poslovno tehnično so
delovanje. šoštanjska usnjarna 
bo predelala za zdaj dnevno 10 
ton odmaščenih kož. 

Tudi v usnjarni v šmartnem 
smo dosegli letos poprečno dnev
ni namok, kot smo ga predvideli 
v sanacijskem programu. Po
vpraševanje po govejem usnju je 
zelo veliko in tudi v kakovosti 
smo dosegli raven, ki ga zahteva 
čevljarska industrija; vendar je 
položaj na trgu s surovimi go
vejimi kožami tako nejasen, da 
trenutno ne dovoljuje novih in
vesticijskih naložb. Medtem pa 
je preskrba s surovimi svinjski
mi kožami bistveno drugačna, 
kot je bila prejišnja leta. Odpira 
se nam ogromno tržišče Vzhod
ne Evrope, ki nudi količine, ki 
jih niti nismo sposobni prede
lati. Na osnovi meddržavne po
godbe za naslednjih pet let je 
zagotovljena zadostna količina 
svinjskih kož in zato smo se tu
di odločili, da v usnjarni na Vrh
niki zgradimo dodatne zmoglji
vosti. 
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Krznarna v šmartnem je imela 
letos nekaj nižjo proizvodnjo 
kot lani; ugotavljamo, da proiz
vodnja čevljarske krznene pod
loge danes ni več donosna in go
spodama. Sedaj smo osvojili red
no proizvodnjo kakovostnega 
krzna za oblačilne namene in s 
tem se nam odpirajo možnosti 
prodaje na svetovnem trgu. 

I.- VI. 1972 
m' /kg 

1.283.423 
407.940 
120.920 
42.018 
14.371 
6.808 

40.434 
10.450 

I.-VI. 1971 
m 2/kg 

837,079 
401.408 
131.278 
41.047 
2.859 
9.200 

41.855 

Indeks 

153 
103 
92 

102 
503 
74 
97 

Krznena konfekcija je tudi letos 
v prvem polletju nedonosna; se
zona nastopi namreč šele proti 
koncu leta in delamo v tem ča
su vedno za zalogo. Kaže, da se 
bomo s krzneno konfekcija uve
ljavili na svetovnem trgu, saj 
naši vozrci prav nič ne zaostaja
jo za inozemskimi. Verjetno pa 
se bomo morali tako za domači 
trg kot za tuja tržišča usmeriti 
na manj plemenita krzna, ki so 
dostopna širšemu krogu kupcev. 

Oba obrata usnjene konfekcije 
(v šmartnem in na Vrhniki) de
lata s polnimi zmogljivostmi 
predvsem za izvoz. Občutimo pa 
pomanjkanje usnjene konfekcije 
na domačem trgu. Večjo proiz
vodnjo nam onemogoča pred
vsem pomanjkanje delovne sile, 
zato si skušamo pomagati tako, 
da nudimo vzorce in tehnologijo 
drugim delavnicam v državi in 
kupujemo njihove izdelke. 

V obratu Galanterija v Ljublja
ni v lanskem prvem polletju še 
ni stekla proizvodnja, ker pro
stori in oprema še niso bili go
tovi in tudi delovna sila se je 
priučevala. Letos pa so že izde
lali 20.000 denarnic in pasov, 
1.000 potovalnih artiklov in nad 
10.000 torbic. 

če vse te rezultate celega podjet
ja pogledamo skozi vrednost fak
turh·ane realizacije, vidimo, da 
je letos realizacija za 65 °/o večja 
od lanske (letos 21 starih mili
jard - lani 13 starih milijard 
dinarjev). 

če poskušamo ugotoviti, od kod 
taka razlika, potem lahko reče
mo, da predstavlja povečanje 
proizvodnje 44 Ofo razlike med 
lansko in letošnjo realizacijo, o
stalo pa gre na račun izboljša
nja sortimenta proizvodnje, na 
povišanje prodajnih cen in večjo 
notranjo realizacijo. 

Od skupne zunanje realizacije 
smo prodali v izvoz skoraj 50 °/o, 
medtem ko lani 37 Ofo. Tako kot 
doslej je tudi letos izvoz usmer
jen izključno na področja s kon
vertabilno valuto. Najmočneje 
je zastopana Zah. Nemčija, sle
dijo ji druge države Zahodne E-

vrope in Severne Amerike. Vsi 
obrati podjetja so udeleženi v 
izvozu, vendar predstavlja izvoz 
usnjarne na Vrhniki 86 °/o izvoza 
podjetja kot celote. 

Poslovanje v prvem polletju 1972 
lahko precej ugodno ocenimo, 
kar nam potrjuje sestava celot
nega dohodka. Kot smo že prej o
menili, je letos celotni dohodek 

usnjarna Vrhnika 
ščetinama 
usnjarna šmartno 
krznarna 
konfekcija krzna 
konfekcija usnja šmartno 
krznarska delavnica Ljubljana 
konfekcija usnja Vrhnika 
ostale službe šmartno 
skupna uprava 
trgovine 
prodajno skladišče Ljubljana 
Galanterija 

Skupaj: 

Mesčni osebni dohodek na enega 
zaposlenega je znašal 1.695,47 N 
din, kar je 8,4 Ofo več kot v letu 
1971. 

Osebne dohodke izplačujemo po 
določilih pravilnika o delitvi do
hodka in osebnih dohodkov ter 
po določilih samoupravnega spo
razuma usnjarske stroke. 

če bi porast poprečnih osebnih 
dohodkov utemeljevali le s po
rastom fizične proizvodnosti, po-

usn1arna Vrhnika m' 
usnJarna šmartno m' 
krznarna šmartno m' 
ščetinama kg 

Ugotavljamo, da nove naložbe v 
osnovna sredstva še niso popol
noma prišle do izraza v proiz
vodnosti in da še nismo pripra
vili študije o organizaciji dela v 
novih pogojih, na osnovi katere 
bi lahko dosegli še boljše 
uspehe. 

Naše stalno stremljenje k pove
čanju proizvodnje nam povzroča 
velike težave pri zagotovitvi ob
ratnih sredstev. V primerjavi z 
lanskim letom so se poprečna 
vezana sredstva povečala za 
40 Ofo. 

večji kot lani za 65°/o, ostanek do
hodka (dobiček) je letos večji za 
44 °/o, obračunana amortizacija 
za 178 °/o, - podjetniška akumu
lacija skupaj je letos višja za 
66 Ofo. 

Za uresničitev svojega načrta 
smo imeli poprečno 1.533 zapo
slenih. Po obratih je stanje na
slednje: 

I. poll. 1972 I. poll. 1971 Indeks 

773 624 124 
62 66 94 

222 161 138 
85 82 104 
56 56 100 
41 31 132 
14 15 93 
32 31 103 
79 80 99 
70 53 132 
18 15 120 
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79 64 123 

1.533 1.063 120 

tem bi ugotovili, da osebni do
hodki nekoliko prehitevajo po
rast proizvodnosti. Res pa je, da 
samo fizični prikaz proizvodno
sti težko primerjati, saj lahko 
pride v posameznih obdobjih do 
bistvenih sprememb asortimen
ta, tako da zgolj količinska pri
merjava·ne daje prave slike. 

Dosegli smo naslednjo proizvod
nost na enega zaposlenega dnev
no: 

I. poll. 1972 I. poll . 1971 Indeks 

12.35 11.56 107 
10.91 11.74 93 
7.68 8.57 90 
4.81 4.65 103 

Največje povečanje smo zabele
žili pri materialih, to je pred
vsem v zalogah svinjskih kož. 
Tudi terjatve do dolžnikov so se 
precej povečale in dolžniki zelo 
slabo plačujejo, kar je pa splo
šen pojav. 

V drugem polletju pričakujemo 
nadaljnji porast proizvodnje, za 
kar imamo surovino v glavnem 
zagotovljeno. Zato tudi pri ve
zavi sredstev ne bo občutiti bi
stvenih sprostitev. 

Pavla Gruden 

V naši tovarni je vse mogoče, tudi to, da dobiš med malico nepri
čakovano prho iz kanala 



Poškodbe pri delu 
Vzroki, ki privedejo do poškod
be pri delu, so lahko osebne ali 
tehnične narave. 

Za vzroke osebne narave so od
govorni neposredno nadrejeni in 
delavci sami (če ne opravljajo 
dela tako, kot so bili poučeni, 
kar pomeni hujšo kršitev delov
ne dolžnosti). 

Za vzroke tehnične narave (stro
ji brez varnostnih naprav, nepra
vilno izvedene električne napelja
ve in podobno) je odgovorno 
vodstveno osebje, začenši s tisti
mi, ki nabavljajo stroje. in J:?.apr~
ve. še vedno so pogosti pnmen, 
da zlasti stroji in naprave iz 
uvoza niso izdelani v skladu z 
zahtevami varnostnih predpisov 
in jih moramo zato preurejevati 
in dopolnjevati v lastni režiji, 
kar pa ni lahko in pogosto tudi 
ni mogoče povsem pravilno iz
vesti. 

Primer: 
Na stroju za usmerjanje vlaken 
smo morali namestiti varnostno 
napravo, ki preprečuje, da roka 

delavca pri pravilnem izvajanju 
dela ne more seči v nevarno ob
močje (vrteča se valja, na kate
rih so nameščene krtače). Ker 
pa varnostna naprava ni vezana 
na pogon stroja prek mikro-sti
kala, jo je seveda možno odpre
ti, medtem ko stroj lahko nemo
teno obratuje dalje. 

Ob tem stroju smo že imeli dve 
nesreči pri delu. V prvem prime
ru še ni bila nameščena varnost
na naprava. Delavka je prvič de
lala pri tem stroju in ni bila u
strezno poučena o pravilnem na
činu dela. V drugem primeru pa 
je delavka samovoljno odprla 
varnostno napravo med delom, 
kljub poprejšnjem pouku in več
kratnim opozorilom mojstra. 

V obeh primerih pa bi bile po
škodbe delavk lahko še nepri
merno težje, če sodelavki ne bi 
takoj stroja izključili iz obrato
vanja. 

Oglejte si sliki! 

Inž. Peter Petkovšek 

TUDI POBOČNI PRSTAN JE NEVAREN 
Pri čiščenju delovnega valja 
stroja za premazovanje je vijak 
za pritrditev >>pliša« prejel delav
ka za prstan. Na srečo se je 
prstan pretrgal, pri tem pa je 
bil prst lažje poškodovan. 

Na sliki vidimo nevarno posega· 
nje k delovnemu valju stroja 
med obratovanjem: 

Nasvet: 
Prstan naj ostane doma. Zakon
ski tovariš bo to sprejel z razu
mevanjem, če mu boste dali pre
brati Usnjarja. 

Inž.P.P. 

Podatki o bolniSkih izostankih .t<.ako pa v letu 1972? 

V letu 1971 je bil odstotek de
lavcev, nezmožnih za delo zaradi 
bolezni (brez porodnic), v pri
merjavi s celotnim številom de
lavcev naslednji: 
v vrhniških obratih 3,7 Ofo 
v obratu šmartno 5,1 Ofo 
v vseh dejavnostih na področju 
komunalnega zavoda za socialno 
zavarovanje Ljubljana 4,3 Ofo 
v panogi 125 - industrija usnja 
in obutve 4,4 Ofo 

v tovarni usnja Kamnik 6,4 Ofo 

Iz grafikona je videti, kako visok 
je bil odstotek v zadnjih letih. 

Ce vzamemo za primerjavo od
stotek za delo nezmožnih v vseh 
dejavnostih (4,3 Ofo), vidimo, da je 
v vrhniških obratih v letu 1971 
nižji za· 0,6 Ofo, v obratu šmart
no pa je višji za 0,8 °/o. 

Za I. polletje imamo zbrane na
slednje podatke: 

Januar 
Februar 
Marec 
April 
Maj 
Junij 
Poprečje 

Vrhnika 
10,2 
7,0 
4,8 
3,8 
3,6 
3,8 
5,5 

šmartno 
5,8 
5,7 
4,4 
3,8 
4,7 
5,0 
4,9 

Visok odstotek v prvih mesecih 
v vrhniških obratih gre na račun 
precejšnjega obolevanja za na
lezljivo zlatenico. Od a)2rila na
prej pa se je precej znizal in je 
že nižji, kot je običajno v vseh 
dejavnostih. Tudi v obratu 
šmartno je od marca naprej za
znavno delno znižanje bolniških 
izostankov. 

Zofka Stare 

Nepravilno: Varnostna naprava je odprta, delavka je segla z roko 
v nevarno območje 

Pravilno: Varnostna naprava je na svojem mestu 
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-----·-·-odstotek za delo nezmožnih ra področju KZS Z Ljubljana 
---- odstotek za delo nezmožnih v vrhriških obratih 
------odstotek za delo nezmožnn v obratu Šmartno 



Kaj je alRoholizem 
POVZETEK IZ GRADIVA SKUPščiNE OBčiNE VRHNIKA 

Alkoholizem zavzema, tako v Slo
veniji kot v Jugoslaviji, vse več
ji obseg in postaja vedno večji 
socialni, zdravstveni, ekonomski 
in splošni družbeni problem. 

Podatki, ki bi nam mogli osvet
liti razširjenost alkoholizma pri 
nas, so razmeroma skromni. 
Pred nekaj leti je bilo ocenjeno, 
da je v Jugoslaviji 300.000 do 
400.000 kroničnih alkoholikov. Ta 
podatek je v skladu z verjetnost
nim računom, po katerem je pri 
vsakem prebivalstvu najmanj 3 
-5 Ufo alkoholu vdanih ljudi. če 
pa k navedenemu številu prište
jemo še druge osebe, ki so pri
zadete zaradi alkoholizma 
predvsem družinske člane alko
holikov - ugotovimo, da je v Ju
goslaviji zaradi alkoholizma ne
posredno ali posredno prizade
tih najmanj 1 milijon in pol do 
2 milijona ljudi. 

V Jugoslaviji je na vsakih 
100.000 . prebivalcev, starih nad 
20 let, 2.702 alkoholikov - torej 
smo na vrhu svetovne. lestvice. 
Po oceni zdravstvene službe je v 
Jugoslaviji najmanj 50.000 takih 
alkoholikov, ki bi se morali 
zdraviti v bolnišnicah. 

O številu alkoholikov v Sloveniji 
prav tako nimamo točnih podat
kov. Zadp.ji podatki so znani iz 
analize · Republiškega sekretari
ata za zdravstvo in socialno var
stvo SRS, po kateri je bilo v le
tu 1967 v 52 občinah Slovenije 
4.002 alkoholikov. Podatki so bili 
zbrani pri občinskih socialnih 
službah in zajemajo le tiste alko
holike, ki so jih obravnavale so
cialne službe zaradi posledic al
koholizma. Iz teh podatkov pa 
ni mocroče sklepati o celotnem 
številu"' alkoholikov, niti ne o šte
vilu družin, prizadetih zaradi al
koholiZma. Iz te analize izhaja, 
da je največ alkoholikov starih 
od 31 do 50 let (63 °/o), da je med 
njimi 57.~/o delavcev in 64 °/o P?
ročenih. V teh družinah vladaJO 
slabi družinski odnosi (96 °/o dru
žin), zanemarjenost . otrovk, pre
stopništvo, motenost v dusevnem 
razvoju in materialna ogroženosf · 
družin. 

Alkoholizem je eden izmed soci
alno patoloških pojavov, ki ima 
svoje. ~orenine v os~bnem ustr~
ju iri ·obUkovanosti posame~m
kov, · v družbenih razmerah Itd. 
Večina avtorjev trdi, da vzrokov 
za popivanje ni iskati le v oseb
nostnih nagnjenjih, ampak pre
težno v socialnih navadah in obi-

čajih. Uživanje alkoholnih piJac 
je v svoji osnovi sestavni del ti
stega vedenja, ki ga uvrščamo 
med običajne iii. normalne oblike 
človekovega vedenja, saj praktič
no pri nas skoraj ni odrasle ose
be, ki ne bi enkrat, občasno ali 
celo redno uživala alkoholnih pi
jač. 

V naših krajih pride človek do 
prvih stikov z alkoholom v naj
več primerih že v prav zgodnjih 
letih. Najpogosteje se začne uži
vanje alkohola pri mladih ljudeh 
z namenom, da se izenačijo z od
raslimi v okolici. Okolje pona
vadi reagira tako, da te prve po
skuse opijanja spodbuja in opa
zuje s stopnjevano strpnostjo. 
Pogosto pa se pitje alkohola, ki 
je bilo spočetka lahko samo na
čin zabave in sredstvo za prijet
nejše preživljanje prostega časa, 
spremeni v bolezensko odvisnost 
od alkohola. šele tedaj se pojavi
jo družbene reakcije, kajti pri 
posamezniku nastanejo telesne 
in duševne motnje, motnje v 
medsebojnih odnosih, zlasti v 

'njegovi socialni in ekonomski . 
aktivnosti. 

Prvotni strpni odnos družbe do 
oseb, ki se opijajo, se na koncu 
spremeni v obsojanje in odkla
njanje. Iz tega izhaja, da je eno 
izmed načel boja proti alkoho
lizmu prosvetljevanje ljudi glede 
uživanja alkohola. 

Mnogi ljudje, ki so po svojem 
osebnostnem sestavu šibkejši in 
nestanovitni, klonejo pred zahte
vami današnjega življenjskega 
tempa. Vse številnejši pa so pri
meri, ko celo odrasli ljudje mi
slijo, da rešujejo svoje stiske s 
tem, da se zatekajo k alkohol~. 
Reševanju težav se s tem izogi
bajo, hkrati pa povzročajo sebi 
in okolju nove probleme .. Zato, 
da nekdo postane v naši družbi 
alkoholik, ni nobenih ovir. Vsak 
si lahko nemoteno in brez nad
zora v neomejenih količinah pre
skrbi alkoholno pijačo. Prepove
di o točenju alkoholnih pijač · 
mladoletnim in vinjenim osebam 
so le upravni ukrepi, ki se v . 
praksi ne· izvajajo. Boj proti al
koholizmu in njegovo prepreče
vanje sta izredno težka in ~o
gosto neuspešna, ker sta prOiz
vodnja in poraba alkoh?la glav
ni vir dohodkov nekatenh panog 
gospodarstva. K temu pripomore 
tudi domiselna propaganda z~ 

' povečanje porabe alkohola, ki 
nas spremlja na vsakem koraku. 
(Nadaljevanje prihodnjič) 

Ob ustanovitvi kluba 
Svet za zdravstvo in socialno 
varstvo SO Vrhnika je razprav
ljal o problerim alkoholizma v 
občini (na osnovi že znanih po
datkov socialne službe in drugih 
služb ter podatkov, zbranih v de
lovn1ll organizacijah) ter o pogo
jih za ustanovitev kluba zdrav- . 
ljenih alkob.olikov. 

.Iz poročila odelka za splošne za
deve in družbene službe Skupšči~ 
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ne občine Vrhnika je videti, da 
je. v vrhniški občini okoli 193 al
kohohi vdanih oseb (1,4 °/o obča
nov). Ta podatek. je ve~jetno. v~~
ljiv, ker ~e~aten ~~g1 sta.tistic: 
ni podatki IzkazuJeJO, da Je pn 
vsakem prebivalstvu okoli 3 do 
SOfo alkoholu vdanih ljudi. Ti ob
čani povzročajo mnogo težav v 
družinah in na delovnih mestih. 
Upoštevaje podatek, da ima 72 Ofo 
evidentiranih alkoholikov diJJžine, 

se poveča število oseb v občini, 
ki so neposredno prizadete zara
di alkohola, na okoli SOO. Ob tem 
pa je treba poudariti da 16 Ofo al
koholikov ni zaposlenih in je za
radi tega socialna ogroženost teh 
oseb in njihovih družin še večja. 

Alkoholizma kot družbenega zla 
ne moremo odpraviti na silo ali 
morda le s posamičnim prizade
vanjem nekaterih strokovnih 
služb. Možno ga je ublažiti s 
skupnim prizadevanjem celotne 
družbene skupnosti. Seveda je 
daleč najuspešnejša pot, če pri
zadeto osebo prepričamo, da se 
zavestno odloči za hospitalno ali 
ambulantno :zdr~vljenje. 

Na vrlmiškem območju se je 
zdravilo 44 alkoholikov (39 Ofo 
vseh), od tega 27 Ofo uspešno. K 
temu je treba pripomniti, da je 
nekaj oseb končalo zdravljenje 
šele pred nedavnim, zato pri njih 
še vedno grozi nevarnost pono
vitve. To nevarnost potrjuje po
datek, da je 50 Ofo alkoholikov, ki 
so se zdravili, ponovno zapadlo 
v alkoholizem. 

V delovnih organizacijah imajo 
z alkoholiki velike . težave, ki se 
kažejo predvsem v večjem šte
vilu izostankov, manjši proizvod
nosti, v sporih s sodelavci in 
nadrejenimi in podobnem. Pri 
tem nikakor tudi ni izvzeta na
ša delovna organizacija. 

Ustanovni občni zbor Kluba 
zdravljenih alkoholikov na Vrh
niki je bil 10., julija . pod pokro
viteljstvom predsedstva Skupšči
ne občine Vrhnika. Namen kluba 
je predvsem., da združuje že o
zdravljene alkoholike in njihove 
svojce in si prizadeva, da člani 
kluba in drugi ozdravljeni alko
holiki ne bi ponovno zapadli v 
alkoholizem. Obenem pa člani 
kluba po svojih močeh vplivajo 
na še nezdravljene alkoholike, da 
bi se čim prej odločili z'a zdrav
ljenje. 

Na ustanovnem občnem zboru so 
sodelovali predstavniki klubov 
zdravljenih alkoholikov iz dru
gih občin, predstavniki delovnih 
in družbenih organizacij ter 
dr. Rugelj, šef oddelka za zdrav-

Tov•Elrišu 
Dol en cu 
ob 
odh«()du 

ljenje alkoholikov v škofljici, ki 
je zlasti poudaril potrebo za raz
širitev te bolnišnice, saj sedaj za
radi preutesnjenosti ne more 
sprejeti vseh, ki se želijo zdra
viti. 

Novo ustanovljeni klub je eno
glasno podprl· stališča sveta za 
zdravstvo SO Vrhnika za prepre
čevanje alkoholizma, ki so pred
vsem tale: 

l. Nuditi je treba vsestransko 
pomoč in oporo osebam, ki so se 
prostovoljno odločile za zdrav
ljenje. Omogočiti jim je treba 
pogoje za zdravljenje in rehabi
litacijo tudi po končanem bolniš
ničnem zdravljenju s tem, da se 
jim pomaga pri delovanju Klu
ba zdravljenih alkoholikov. 

2. Dosledno je treba spoštovati 
zakon o javnem ·redu in miru, ki 
prepoveduje točenje alkoholnih 
pijač mladoletnim in vinjenim 
osebam, ter kršilce teh določil 
najstrožje kaznovati. 

3. Da bi se zmanjšala priložnost 
za uživanje alkoholnih pijač pred 
odhodom na delo, naj bi pristoj
ni organi proučili možnost, da se 
začetek obratovalnega časa go· 
stinskih lokalov v jutranjih urah 
prestavi na poznejši čas. 

4. V preprečevanje alkoholizma 
v občini in odstranjevanje njega· 
vih posledic je treba vključiti 
vse delovne organizacije in druž
bene organizacije za bolj aktivno 
delo na tem področju. 

S. Delovne organizacije naj bi 
svojim delavcem omogočile na
kup brezalkoholnih pijač po niž
jih cenah. 

Novo ustanovljenemu klubu 
zdravljenih alkoholikov želi naše 
podjetje kot njegov podporni 
član čim več uspeha pri delu. 
Največji uspeh pa klub lahko do
seže, če bo številčno čedalje 
manjši, toda ne zaradi tega, ker 
se ozdravljeni alkoholiki in njih 
svojci ne bi hoteli udejstvovati 
v tem klubu, pač pa zato, ker 
bi bilo čedalje manj alkoholikov, 
potrebnih zdravljenja. 

Inž. Peter Petkovšek 

Ločitev od sodelavcev, stanov
skih tovarišev in ne nazadnje 
dobrih znancev je eden od mej, 
nikov na človekovi dolgi življenJ· 
ski poti. čas, potreben za dose
go pokojninske pravice, ni ravno 
kratek, toda če se človek le bež· 
no ozre nazaj na prehojeno pot, 
ugotovi, da je ta ·pot vendarle 
kratka - lahko bi tudi rekli, da 
je prekratka. Vsa stvar je neka
ko podobna koledarskemu letu, 
se pravi - če ni lepe pomladi, 
sončega poletja, tudi jesen pon~
vadi ni lepa, rečemo le >>odšlo Je 
leto, da nismo vedeli zanj«. 

Toda vse tvoje dosedanje delo 
nam izpričuje, da je bila tvoja 
pomlad lepa, poletje dolgo in 
plodno, saj si v tem času mno
go storil. Zato ti želimo, da v tej 
lepi jeseni, v katero stopaš, obe
reš čim več sadov svojega dela. 

Ni da bi našteval podrobnosti; 
saj so nam znani plodovi tvojega 
Konec na 7. strani 



Nadaljevanje s 6. strani 
dela, vendar ne moremo mimo 
nekaterih dejstev, ki te potiskajo 
v ospredje. Tu mislim predvsem 
na tvoj človeški odnos do sode
lavcev in znancev, saj si znal za 
vsakogar najti pravo in umestno 
besedo, včasih tudi povezano s 
ščepcem humorja. 

Druga, morda še lepša in najbo
lje naložena stvar pa je tvoj 
trud za našo doraščajočo mladi
no, ki prav v zadnjem času po 
tvoji zaslugi stopa na izpraznje
na in prosta delovna mesta. Ver
jetno se ti mladi danes še popl
noma ne zavedajo, da si, ko si 
jih učil in usmerjal, v resnici 
razdajal samega sebe, da si to 
delal s polno zavestjo, hoteč pu
stiti svoje bogato znanje in iz
kušnje mlajšim z željo, da ga o
svoje in nadaljujejo že začeto 

delo. Znano je dejstvo, da vsako 
seme ne vzklije, toda malo je bi
lo takega semena v tvojem več 
kot 40-letnem delu. Lahko si po
nosen na svoje opravljeno delo, 
ponosni pa smo lahko tudi mi in 
tisti, ki so s teboj neposredno 
sodelovali ali bili kako drugače 
v tvoji bližini. 

Morda so te napisane besede pre
več otožne, toda vse, kar hočem 
s tem povedati, je le eno: odkar 
se poznamo, si bil človek v pra
vem pomenu besede. 

Ljudi je mnogo, toda takih, ki 
j im brez vsakega zadržka reče
mo človek, je malo. 

Ne mislim navajati lepih in ve
selih trenutkov, še manj sodijo 
na to mesto neprijetni, saj je 
vedno čas, ko posameznik take 
trenutke premleva sam in pusti-

Kako smo poslovali v mesecu juliju 1972 
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 
Galanterija Ljubljana 
Realizacija 
Usnjarna Vrhnika in ščetinama 
Usnjarna šmartno, krznarna in konfekcija 
Galanterija Ljubljana 
Prodajno skladišče Ljubljana 
Skupaj 
Izvoz v juliju $ 691.710 
Izvoz l-VII $ 5.151.860 
Poprečni OD 

229.100 m' 
6.415 kg 

70.163 m' 
16.934 m' 

1.708 m' 
3.980 m' 
3.951 m' 

18.250.534,30 
11.013.685,20 

292.282,85 
1.154.344,85 

' 30.660.847,20 

Poprečni OD je znašal v mesecu juliju za 184 ur 1.707,19 N din 
na enega zaposlenega. 
Bolniški izostanki 
Na enega zaposlenega smo imeli v mescu juliju zaradi bolniš
kih izostankov (vključno tudi porodniški dopust) 2,2 izgublje
nih delovnih dni. 
število zaposlenih 
Na dan 31. 7. 1972 je štel naš kolektiv 1.602 članov (brez va
jencev). 
V vrhniških obratih dela 933 ljudi, v šmartnem 531 in v Galan
teriji v Ljubljani 78. 

P. Gruden 

PRIŠLI ODŠLI 
Od 11. julija do 11. avgusta 1972 je na Vrhniki pričelo dela ti 
14 delavcev. 
Na novo so bili sprejeti: 
Tadija Brkic, Franc Cunder, Velizar Dimitrijevic, Marta Grgec, 
Danica Malavašič, Marija Malovrh, Nuška Markelj, Rajko Mi
klavčič, Andelka Milkovic, Vojislav Pejic, Berta Pliberšek, lvka 
Pranjic, Franjo Smrk in Marija šurca. 
Delati so prenehali: 
Milica Aleksic, Jožefa Erčulj, Milan Gabrovšek, Marjan Grom, 
Dragan Halilovic, Franc Jeraj, Anica Malovrh, Tonka Merlak, 
Milorad Obradovic, Alojz Nagode, Gavrilo Sindic, Dragomir 
Slovic, Mevludin SuljiC, Zdenka Varga, Jože Vehar, Danijel 
Velkavrh, Slobdan Vrabičic, Andrej Zajec in Janez Zajec. 
- Pavel Gregorka in Zdravko Kozjek sta odšla služit vojaški 
rok. 
V obratu šmartno so pričeli delati : 
Franc Peterlin, Marija Pevec, Marija Pirkovič, Maksimilijan 
Skubic, Jože Smrekar, Majda Tomazino, Marija Zaman, Tomo 
žagar in Angela žnidaršič. 
Delati so prenehali: 
Rezka Janjoš, Ana Martinčič in Vinko šušteršič, - Drago Bo
štjančič je odšel k vojakom. 

Justi Babic 

mo mu pravico do lastne preso
je. Upamo, da tvoja presoja, dra
gi Tone, ne bo tako ostra, da se 
nas ne bi z veseljem spominjal. 
Pri tem te prosimo, da bi, vse 
kar je napak storjenega, vsaj 
delno oprostil. Prepričani smo, 
da se bomo pogosto videvali, si 
sporočali novice, povprašali po 
tem in onem ter ostali tako po
vezani še naprej. 

Za vse vloženo delo še enkrat 
hvala, posebno za delo med mla
dimi, ki te bodo ohranili najda
lje tudi v spominu, saj je njiho
va življenjska pot šele na začet
ku, drugi pa bomo obujali spo
mine na tisto, kar je za nami. 
Hvala! 
V imenu vseh: Franci Kajdiž 

ZA SMEH 
Iz družinske kronike 
živa je prišla s Hrvaškega v Slo
venijo, ko ji je bilo sedem let. 
Slovensko ni znala. čudno se ji 
je zdelo, zakaj ljudje ne govore 
povsod enako. Mama ji je pojas
nila, kakor je vedela in znala. 

Nekega dne se je živa zjutraj 
zbudila ob odprtem oknu, z vrta 
je bilo slišati ptičje petje. Pa 
vpraša živa: »Mamica, kako pa 
čivkajo ptički, po slovensko ali 
po hrvaško?« >>Po ptičje,« je od
vrnila mama. 

-o -

V prvem letu učenja slovenščine 
se je živa učila besed tudi tako, 
da si je zapomnila, odkod izvira 
kašna beseda, kako je nastala, 
kakšen je njen osnovni pomen, 
kako so iz nje izpeljane druge 
besede. Posledica takšnega urje
nja spomina in učenja pa je bil 
tale stavek iz njene domače na
loge o Prešernu: >>Bil je velik 
pesmik in velik revžek«. 

Seveda, saj je pisal pesmi pa tu
di revež je bil. 

-o-
živa je na sprehodih spraševala 
mamico o rožicah, kako jim je i
me. Botanika ni bila nikoli ma
mina krepka stran, priskutila se 
ji je še v časih, ko so morali v 
šoli vedeti, koliko pestičev in ko
liko prašnikov ima kakšen cvet. 
Tako ni bilo čudno, da je mama 
živi na sprehodu kar naprej od
govarjala >>ne vem:. 
>>Ali se tega niste učili v šoli«, je 
vprašala živa. 
>>Seveda smo se učili, a sem že 
pozabila.« 
>>Ah, mamica, saj se bom jaz na
učila v šoli, pa ti bom povedala, 
da te ne bo treba več biti sram, 
da tega ne veš.« 

-o-
Na izpitu 
Pri pravosodnem izpitu je izpra
ševalec v namenu, da bi se kan
didat sprostil, dobrohotno poba
ral: >>No, kaj pa stanovanjsko 
zakonodajo, ste si jo kaj ogle
dali«? 
>>Veste<<, pravi kandidat, >>pri nas 
v našem kraju pa ni takšne sta
novanjske stiske.« 

-o-

Profesor sprašuje dva študenta 
na izpitu. Prvo vprašanje -
molk. Drugo vprašanje - molk. 
>>No«, pravi profesor, >>Še tretje, 
življenjsko važno vprašanje: ali 
kaj dobro prepevata?« 

študenta sta se spogledala, ker 
pa se je profesor resno držal, sta 
odgovorila, da kar dobro pojeta. 
>>Če je pa tako«, je profesor za
ključil izpit, >>Si bosta pa s petj
jem služila kruh.« 

T. H. 

Mladinski piknik 
Mladinska organizacija v IUV in 
mladina iz šmartna sta se dogo
vorili, da organizirata za prazno
vanje 22. julija, dneva vstaje, 
skupni piknik v Starem mlinu. 
žal se mladina šmartna tega 
srečanja ni udeležila. Udeležba je 
bila glede na vreme in druge 
okoliščine še kar velika, lahko 
pa bi bilo udeležencev ve~. Bilo 
je pravo praznično vzdušje in je 
bilo videti, da ima mladina taka 

srečanja rada. Toda takoj mo
ramo pripomniti, da bi ob takih 
priložnostih in praznovanjih lah
ko poskrbeli tudi za dodatni kul
turni program. Tako pa je tega 
manjkalo. Sicer pa bo takih in 
podobnih praznovanj še dovolj 
pred nami in upamo, da se bo 
mladina nanje tudi s te plati 
dobro pripravila. 

Franci Kajdiž 



TRIJE V HRIBIH 1 

Sezona planinstva je na vrhun
cu. Zato je sedaj kar primeren 
čas za opis planinskih izkušenj, 
ki si jih nabirajo vešči in nevešči 
planinci. 

Karel, Vinko in Lojze so se do
govorili, da gredo v hribe. Ne si
cer naravnost na Triglav, kot je 
predlagal Lojze, ki ni imel no
benih »hribovskih« izkušenj, 
temveč za začetek in trening sa
mo v Kamniške planine po poti 
Velika planina - Konjščica -
Dol - Rzenik - Konj - Pre
sedljaj - Korošica- Ojstrica
Planjava - Kamniško sedlo in 
nato v dolino. 

Začelo se je dobro, z avtobusom, 
žičnico in sedežnico do Zelenega 
roba. Dan je bil lep in jasen. To 
je dalo slutiti, da bo znoj tekel v 
potokih. Karel in Lojze sta pred
lagala več etap, toda Vinko -
najizkušenejši - je bil proti. 
Prvi dan naj bi naredili turo od 
Velike planine do Korošice, ki 
traja normalno le 6 ur. A kako 
se je vlekla ta pot našim trem 
hribolazcem! 

Sprva so pot puščali krepko za 
seboj. Na Dolu pri Blažkovi baj
ti je bil prvi počitek, ker so se 
Lojzetu oglasile noge, pa še želo
dec. Na poti proti Rzeniku je 
Vinko, ki je vedno pripravljen 
pomagati, odrezal Lojzetu palico 
za oporo pri hoji. Kljub tej po
moči je Lojze kmalu začel tožiti 
in prositi, da bi hodili bolj po
časi. Nahrbtnik ga je tiščal, da 
bi ga najraje odvrgel. Srce mu 
je tolklo »V 10 sekudah 24-krat<<, 
potil se je, da je kar teklo z nje
ga, in spraševal, kje za boga je 
vendar ta Rzenik. Vsakih nekaj 
korakov je moral počivati. A pri
znati je treba, da je bila pot na
porna tudi za onadva. 

Med potjo so videli nekaj krav 
na paši. Lojze se je čudil, le ka
ko za božjo voljo so prišle sem 
gor. Ko je mimo priskakljal 
srnjaček, se je Lojze spraševal, 
odkod srnjaku takšne noge, da 
ga kar same nosijo po zraku. 

Karlu se je čez čas zazdelo, da 
hodijo prehitro in da takšno 
»dirjanje<< nima smisla, saj ni ča
sa, da bi gledali okoli sebe in vi
deli naravo, cvetje, planinske 
vrhove in vse druge lepote. Ob 
Lojzetovem tarnanju so prišli do 
Mlakarjeve koče. Tu so naleteli 
na nekega šaljivca, ki je klatil 
take, da se je še Lojze smejal. 
Odžejali so se, se fotografirali, 
Karel in Lojze sta celo trobila v 
pastirski rog. A treba je bilo 
dalje. 

Do vrha Rzenika in Konja so 
počivali »samo<< trikrat. Lojze ni 
imel smisla za čudoviti razgled, 
v glavi se mu je vrtelo in samo 
to je hotel, naj mu Vinko poka
že, kod teče pot dalje. Vinko mu 
je pokazal smer, rdeče pobarva
ne količke z žično vrvjo in Pre
sedljaj, kamor so morali priti po 
grebenu, na obe strani pa je bilo 
strmo prepadno ostenje. Lojze 
se je razburil, da tod on že ne 
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bo šel in da sploh ne gre nika
mor dalje. Karel in Vinko sta ga 
prepričevala, da ni tako hudo, 
kot kaže. Vinko• je odločil, da bo 
šel sam prvi, Lojze za njim in 
Karel zadnji. Med potjo je Vinko 
dajal navodila za prijeme in sto
panje. Prekoračili so prvi steber 
in prišli do ravne police, kjer so 
se ustavili, da se je Lojze umiril 
in da so se pripravili za nadalj
njo pot. Lojze se je hudoval, kam 
sta ga vlekla, da Karel kar na
prej drvi (pa je v resnici hodil 
ves čas za njim!). Lojze bi dal 
pet jurjev za liter radenske, vsaj 
tako je rekel. Ko je še zagrozil, 
da bo odvrgel nahrbtnik, mu ga 
je Vinko vzel in tako nosil dvoj
no breme. Vinko je sestopil ze
lo previdno, preskuša! vsako sto
pinjo in trdnost zabitih klinov 
in vrvi ter kazal Lojzetu sproti, 
kje naj prime in kam naj stopi. 
Po dveh urah in pol so prišli do 
Presedljaja in pol ure počivali. 
Dogovorili so se, da bo prvi po
čitek šele čez eno uro, a Lojze 
se je ustavil že po desetih minu
tah. Vinko ga je čakal, Karel pa 
je lepo počasi nadaljeval pot.To 
je Lojzeta krepko ujezilo, zmer
jal je norce, ki bezljajo po hri
bih. Za lepote okoli sebe ni imel 
oči. čutil se je izčrpanega, glas
no je premišljeval, ali ga morda 
ne bo kap, noge so se mu tako 
salamensko tresle. A od trenut
ka, ko so zagledali kočo na Ko
rošici, je bil Lojze le še žejen. 
Za pot do Korošice so potrebo
vali 8 ur in 40 minut (pri enako
merni hoji zadostuje 6 ur). 

V koči se je prvi odžejal Lojze, 
izpraznil je domal dve steklenici 
radenske (za manj kot 10 dinar
jev), lakote pa ni čutil. Vendar 
je hotel takoj vedeti, kod bodo 
šli jutri in naj mu Vinko pokaže 
smer. A Vinko je bil previden in 
je rekel, da se bodo o tem še po
govorili. Lahko bi šli v dolino čez 
Robanov kot ali pa čez Kamniš
ko sedlo na Okrešelj in v Logar
sko dolino, za kar se je navduše
val Karel. Lojze pa je bil odloč
no za smer »domov<<. 

Vinko je poskrbel za prostor na 
skupnem ležišču, Lojze je kar na
prej pil, ne da bi se mogel odže
jati, Karel pa je pristavil golaže
ve konzerve za večerjo. 

Zjutraj je Lojze takoj potožil, da 
vso noč ni spal in da je to »na
vadni Dachau<<. Ker ni kaj prida 
jedel iz svojega nahrbtnika, se 
je Vinku obetalo, da bo spet tež
ko nosil. Dokler so hodili po tra
vi, je še kar šlo, ko pa je mar
kacija pokazala navkreber, si je 
Lojze začel dajati duška z zmer
janjem in tarnanjem nad vroči
no, bolečinami v nogah. Zopet je 
bil Vinko tisti, ki je uporabil vse 
svoje znanje in taktiko, da je 
Lojzeta malo umiril in mu zago
tovil, da hoje ne bo več kot tri 
ure in pol ter da bo mnogo laž
je kot prejšnji dan na Konju. Ko 
pa je Lojze videl, po kakšni skal
nati strmini pelje pot, je moral 
Vinko spet prevzeti Lojzetov na
hrbtnik. Karlu se ni dalo čakati 
Konec na 9. strani 

~ 

-

( 
( 

( 

( 

( 
1 

1 

( 

1 
1 

1 

f 



Nadaljevanje z 8. strani 
in jo je ubral naprej proti vrhu 
in tu počakal, da sta prisopihala 
ona dva za njim, Lojze brez na
hrbtnika, Vinko z dvema. 

Pot se je nadaljevala proti Pla
njavi. Lojze se je hudoval na 
Vinka: »Saj vem, da je Planjava 
še daleč, samo ti tega ne poveš, 
vedno rečeš le, da je za robom, 
ne poveš pa, za katerim.<< Ko so 
prišli do razvodnice na kamniški 
strani, so najprej počivali. Karel 
jo je nato mahnil sam na vrh 
Planjave, onadva pa sta ubrala 
spodnjo pot proti Sukavniku. Tu 
je šlo lažje, saj se je od Sukavni
ka lahko videla koča na Kamniš
kem sedlu. >>Vinko, kako bomo 
tu dol prišli<<, je vprašal Lojze. 
>>Tako bomo prišli dol, kot smo 
s Konja.« - >>Jaz tu čez ne 
grem«, je vztrajal Lojze. Aje vse
eno šel, ko mu je Vinko zagoto
vil, da ga bo spremljal vso pot 
do doma, Karel pa naj gre sam v 
Logarsko dolino. Lojze je hotel 
vedeti, ali imajo v koči mrzlo pi
vo, in ko je dobil pritrdilen od
govor, je šlo spet nekoliko lažje, 
Misel na hladno pijačo mu je 
očitno dala novih moči. 

Ko sta prišla do koče, si je Loj
ze oddahnil, a do sape še dolgo 
ni prišel. Karel je prišel s Planja
ve, malo posedel in se poslovil 

.. 
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ter jo mahnil na Okrešelj in v 
Logarsko dolino. Pred tem je 
Lojzetu še malo ponagajal: >>V 
Logarsko dolino je le uro in pol, 
v Kamniško Bistrico pa tri, poj
di raje z menoj<<. - >>Ne grem, 
pa če mi daš pol fabrike!<< je 
Lojze ostal trden v želji, da bi 
bil čimprej doma. 

Na poti v dolino je Vinko go
voril o vremenu, lepotah gora, 
gamsih in rožah, a Lojze za vse 
to ni bil dovzeten; sicer pa je 
pot res bila precej strma, tako 
da so se Lojzetove težave začele 
znova: bil je ves moker od potu, 
noge so ga bolele, žulji pekli, ga
te so mu lezle dol, čevlji so ga 
tiščali, skratka, treba je bilo po
čivati. šele ko je zagledal dom v 
Bistrici, je verjel Vinku, da bo
sta kmalu v dolini. In sta tudi 
bila. 

>>To je izkušnja veČ«, je ugotovil 
Lojze in o tem pripoveduje 
vsem, ki ga hočejo poslušati. Po
ve pa, da je vse lepo, če si pri
pravljen na takšne ture, če nisi, 
je pa hudič, kajti >>gora ni nora, 
nor je tisti, ki gre nepripravljen 
gor.« 

Pripomba: V saka podobnost s 
kakšno živečo osebo je povsem 
slučaj na. 

Franci Kajdiž 

w 1972 

Tudi IUV na olimpiadi 
Sodelovati na najelitnejši 
svetovni športni prireditvi 
ni kar tako, saj so prisotni 
oziroma povabljeni res sa
mo tisti, ki kaj veljajo. 

Verjetno boste presnečeni, 
kako pride IUV na olimpi
ado, in si boste mislili, da 
je najbrž pomota ali >>ra
ca«. Pa ni tako! 

IUV bo res na olimpiadi, 
in sicer z izbranci - jugo
slovanskimi športniki v 
družbi z znano znamko 
>>PIK<< in podobnimi. 

Nismo uvrščeni v športni 
tekmovalni program, pač 
pa v svečani otvoritveni in 
zaključni del prireditve. 

ln da bo ugibanja konec: 
Priznana jugoslovanska to
varna obutve Planika 
Kranj je izdelala iz našega 
boksa (proizvod IUV -
usnjarna šmartno) čevlje 
za našo kompletno olimpij
sko vrsto, ki ni ravno 
skromna. Imenovali smo 
ga kar >>olimpijski boks<<. 

če se držimo načela: >>važ
no je predvsem sodelovati 
... <<, smo v mejah svojih 
možnosti vsekakor zopet 
dosegli omembne vreden 
rezultat - saj se bomo na 
ta način udeležili olimpia
de 1972. 

Morda ni odveč tudi · pred
log, da uporabimo >>olim
pijski boks<< kot delček v 
svojem reklamnem moza
iku. 

Pripomba: 

S tem pa sodelovanja IUV 
na olimpiadi še ni konec. 
Znana zahodnonemška to
varna usnjene konfekcije 
VOlT Cham je namreč za 
sodnike na atletskih tek
movanjih izdelala enotne 
usnjene suknjiče iz našega 
svinjskega velurja v rdeče
rjavi barvi. To svojo pote
zo je izkoristila tudi za 
svojo propagando, obenem 
pa se bo povsod pojavljalo 
v zvezi s tem tudi ime IUV. 

Stane Kukec 

Pri delu 
in doma 

Pavel Moljk se je rodil 3. 
februarja 1920 na Vrhniki. 
V družini je bilo devet o
trok, od katerih je le še 
pet živih. Osnovno šolo je 
Moljk obiskoval na Vrhni
ki. Njegova mladost je bila 
težka, saj je bil sin delav
ca. 

Pri katerih podjetjih ste 
bili doslej že zaposleni? 
Pred vojno sem delal ne
kaj časa pri podjetju, ki je 
gradilo utrdbe, se pravi, 
pri tako imenovani >>Rup
nikovi liniji<<. Med vojno 
sem delal večinoma v goz
du pri sečnji lesa in še pri 
drugih delih, za katera pa 
nimam v celoti priznanih 
let. 
Po vojni ste oblekli takoj 
vojaško suknjo. Kje ste 
služili kadrovski rok? 
Služboval sem v Pirotu, 
Starem brodu in Knjažev
cu. Bil sem pri KNOJ ve
činoma na braniku naših 
meja. Ta rok je bil precej 
dolg, saj sem bil pri voja
jakih kar 30 mesecev. Po 
sebno težko je bilo, ker 
so mi v tem času umrli tu
di starši in je bilo doma 
prepuščeno vse samo sebi. 
Kje pa ste se zaposlili po 
vrnitvi iz vojske? 
Nekaj časa sem delal pri 
sečnji lesa, nato pa pri Ko
munalnem podjetju. Pred 
devetimi leti sem prišel v 
sedanji lgrad. 
Ker vas pogosto videvam 
v našem podjetju, se mi 
zdi, da ste skoraj čisto 
naš? 
Res je, v zadnjih petih le
tih delam izključno v va
šeJll podjetju pri raznih 
remontih, popravilh in no
vih gradnjah. Sedaj, ko 
smo združeni, smo pa 
praktično itak vsi eno. 
Pri katerih delih pa pre
težno delate? 
Predvsem so to razna zi
darska dela, izkopi in dru
go. V času službovanja v 
!gradu sem opravil tudi iz
pit za polkvalificiranega 
zidarja. 

Kakšna je vaša urna osno
va in kako je z delom po 
učinku? 

Sedanja urna osnova je 
6.30 din, včasih je kaj pre
sežka norme, a v zadnjih 
mesecih tega ni. Dela so 
precej drobljena in je vse 
delo treba meriti in pra
vično razdeliti. Gotovo pa 
je polet pri režijskem delu 
manjši. Kadar je bil obra
čunan učinek po akordu, 
se je poznalo tudi v plačil
nem ovitku. 
Pred kratkim je bil v va
šem podjetju referendum 
o priključitvi k IUV. Ste 
bili o tem dobro obvešče
ni? 
Moram reči, da je bila ob
veščenost dobra. Imeli 
smo več sestankov, na ka
terih je bilo to vprašanje 
dobro obravnavano. Temu 
primeren je bil tudi izid 
tega glasovanja. 
Kaj vi sami pričakujete 
od te združitve? 
Predvsem večjo gotovost, 
saj je veliko podjetje bolj 
okretno in ima večje mož
nosti, da manjše stvari 
hitro in brez večjih napo
rov sanira ali preusmeri. 
Poročeni ste in oče treh 
otrok. Kaj delate v pro
stem času, kako izrabite 
letni dopust? 
Ker sem podedoval hišo 
po očetu in tudi nekaj glav 
živine, ne preostane druge
ga, kot da uporabim letni 
9-opust za delo doma, saj 
zena ne more vsega po
storiti. Tako doslej še ni
sem bil nikoli na pravem 
oddihu. Vedno je bilo ne
kaj vmes. Letos sem kon
čal z deli na fasadi hiše, ki 
sem jo pred tem popravil 
in dvignil, in bom imel s 
te plati sedaj mir. Od ot
rok pa je ena hčerka poro
čena, druga gre v uk, naj
mlajša hodi še v osemlet
ko. ln če ima človek le ne
kaj zemlje, je vezan nanjo 
tudi v prostem času in še 
ob nedeljah. 
Ste dobili kaj kredita za 
obnovo hiše? 
Za vsa dela in stroške ni
sem dobil nobenega poso
jila, vse je bilo treba pri
hraniti. 
Pa vas tako delo doma in 
v podjetju zelo 1•t tuja? 
že res, da je to večji na
por, a če si dela vajen in 
imaš še malo veselja in 
smisla, to premagaš. 
Ali dela sedaj vaše podjet
je na več deloviščih? 
Ne, praktično so le tri de
lovišča: tu v IUV, gradnja 
novega bloka na Vrhniki 
in pa opekama. 
Kako imate urejeno pre
hrano? 
Tople obroke dobimo iz 
lastne kuhinje in stanejo 
2,50 din; kosila pa, ki so 
nujna zaradi delavcev iz 
drugih republik, so po 8,50 
din. 
Konec na 10. strani 



Nadaljevanje z 9. strani 
Ker ste prejeli že nekaj 
številk našega glasila, nas 
zanima, kalm vam je list 
všeč in ali ga preberete? 
List mi zelo ugaja, saj sem 
ga že prej rad prebral, če 
mi je prišel v roke; vendar 
moram priznati, da ne pre
berem vsega. Mnogo novic 
pa izvem iz tega, kar pre
berem. 
Kaj vam v podjetju ni všeč 
in kaj vam ugaja? 
Kaj mi v podjetju ni všeč, 
bi težko odgovoril. Z me-

noj so vsi dobri, tako da 
nimam težav. Dobro pa je 
to, da je človek stalno za
poslen in do neke mere za
dovoljen tudi z osebnim 
dohodkom. Zelo napak bi 
mi hodilo, če bi moral na 
delo na delovišča izven do
mačega kraja, tako pa je 
v redu. 
Ker je to prvi delavec iz 
Igrada, ki odgovarja na 
naša vprašanja za to rub
riko, se mu za razgovor še 
posebej zahvaljujemo. 

Zabeležil: Franci Kajdiž 

v 

Savšek, Tonka Sotlar, Lojzka 
špelič, Jože Torner, Drago Bošt
jančič in Jure Gradišek. 
Balinanje: 
Janez Erjavec, Jože Kokalj in 
Marjan Cenkar. 
Košarka: 
Drago Boštjančič, Feliks špelič, 
Janez Erjavec, Marjan Cenkar 
Jure Gradišnik, Zvone Lebar, I~ 
gor Erbežnik, Jože Torner, Franc 
Rihter in Jože Boštjančič. 
Kegljanje: 
Zvone Lebar, Jure Gradišek, Ju
re Erjavec in Janez Strmec. 

V jeseni bodo tekmovanja še v 
namiznem tenisu in šahu. 

Opaziti je, da se delavci in de
lavke v obratu šmartno premalo 
udejstvujejo v rekreativni dejav
nosti, ki je vsekakor koristna in 
ugodno vpliva na delavce. Tudi 
akcija TRIM v šmartnem ni u
spela, saj je bilo v celotnem ko
lektivu razdeljenih le 20 kartonč
kov TRIM. 

Delavci obrata Smartno 
V skupnem vrstnem redu trenut
no vodijo Gradbinci s 23 točkami 
pred Lesno industrijo Litija in 
Skupščino občine z 22, IUV, ob
rat šmartno 16, Predilnico 13 
Prosveto 8, Kovino šmartno 6 ir{ 
Industrijo apna Kresnice 2 točki. 

Eden izmed poglavitnih vzrokov 
za premajhno rekreativno dejav
nost je v tem, da delavci in de
lavke v obratu šmartno nimajo 
na razpolago rekreacijskih ob
jektov. V prihodnje bo treba res
no misliti tudi na rekreacijske 
objekte, kjer se bodo delavci in 
delavke lahko vsak dan udejstvo
vati. Prav to zaposleni v šmart· 
nem močno pogrešajo. 

Tine Brilej 

Komisija za šport in rekreacijo 
pri občnem sindikalnem sve
tu Litija organizira delavske 
športne igre, ki se jih redno ude
ležujejo tudi delavci zaposleni v 
IUV, obrat šmartno. 

Letos je obrat šmartno prijavil 
sodelovanje v naslednjih šport
nih panogah: balinanje, mali no
gomet, šah, odbojka, streljanje, 
kegljanje, košarka in rokomet. 

Tekmovanja v streljanju se ob
rat šmartno ni udeležil. 

V odbojki so na tekmovanju so
delovale štiri delovne organiza
cije. Po ogorčeni borbi je prvo 
mesto osvojil obrat šmartno. 

Rezultati: 
IUV, obrat šmartno : SOb Litija 
Prosveta : Gradbinci 
SOb : Gradbinci 
IUV ,obrat šmartno : Prosveta 
Prosveta : SOb 
Gradbinci : IUV, obrat šmartno 
2:0 (1S:9, 17:1S) 
2:0 (1S:9, 1S:S) 
2:0 (1S:6, 1S:8) 
1:2 (8:1S, 1S:9, 9:1S) 
1:2 (1S:12, 12:1S, 12:1S) 
0:2 (6:1S, 6:1S) 

Vrstni red: 
l. IUV - obra šmartno 
2. Prosveta 
3. SOb 
4. Gradbinci 
3 2 1 S:3 s 
3 2 1 S:3 s 
3 2 1 4:3 s 
3 o 3 0:6 o 
V kegljanju je bil končni vrstni 
red naslednji: 

l. Gradbinci 
2. Predilnica I 
3. SOb 
4. Predilnica II 
S. Lesna industrija Litija 
6. IUV - obrat ~\martno 
7. Prosveta 
8. Ind. apna Kresnice 

keglji 
l.S46 
l.S09 
1.424 
1.418 
1.404 
1.39S 
1.27S 
1.162 

V rokometu je IUV, obrat šmart 
no osvojil prvo mesto. 

Rezultati: 
IUV, obrat šmartno : Gradbinci 
Vozači : SOb 
IUV, obrat šmartno : Vozači 
SOb : Gradbindl 
Vozači : Gradbinci 
IUV, obrat šmartno : SOb 
14:S (S:1) 

10:6 (5:3) 
9:9 (3:S) 
5:9 (3:3) 
9:7 (4:3) 

11:6 (6:2) 
Vrstni red: 
l. IUV, obrat šmartno 
2. Vozači 
3. Gradbinci 
4. SOb 
3 2 1 o 34:20 s 
3 2 1 o 28:22 s 
3 1 o 2 21:28 2 
3 o o 3 17:30 o 
V balinanju je na tekmovanju 
sodelovalo sedem ekip. Rezulta
ti finalnih srečanj: 
Predilnica I : Gradbinci 1S:21 
SOb : obrat šfartno 21:14 
Les. ind. Litija : Predil. II 21:9 
Končni vrstni red: 
l. Lesna industrija Litija 
2. Predilnica Litija II 
3. SOb Litija 
4. IUV, obrat šmartno 
S. Gradbinci 
6. Predilnica Litija I 
7. Industrija apna Kresnice 
V nogometu IUV, obrat šmartno 
ni sodeloval. 

V košarki pa so bili rezultati na
slednji: 
Lesna industrija Litija : SOb 
IUV, obrat šmartno : Gradbinci 
IUV, obrat šmartno : LIL 
Gradbinci : SOb 
Gradbinci : LIL 
SOb : IUV, obrat šmartno 
18:16 (7:12, 12:12) 
6:29 (2:14) 

10:2S (4:9) 
26:17 (10:10) 
40:33 (9:14, 23:23) 
6:20 (4:8) 

Vrstni red: 
l. Gradbinci 
2. Lesna industrija Litija 
3. IUV, obrat šmartno 
4. SOb 
3 3 o 9S:S6 6 
3 2 1 76:66 4 
3 1 2 36:60 2 
3 o 3 39:64 o 
V posameznih športnih panogah 
so tekmovali naslednji člani in 
članice IUV, obrat šmartno: 

Odbojka: 
Jože Torner, Jure Gradišek, Dra
go Boštjančič, Janez Erjavec, 
Franc Rihter, Franjo Melavec, 
Ivo Andrič in Vojo Savkovic. 

Rokmet: 
Milan Kračan, Feliks špelič, Ja
nez Erjavec, Zvone Lebar, Tone 

N. K. Usnjar 
Da se ne bi našem moštvu godi
lo kot v prejšnji sezoni, so s pri
pravami začeli že 4. avgusta in 
se bodo nadaljevale pospešeno 
vse do začetka tekmovanja, 3. 
septembra. Večina igralcev, ki je 
ostala v klubu, tudi v prostem 
času ni stala križem rok. Pogo
sto smo jih videvali pri igrah, 
nogometu, tenisu, plavanju in 
drugih oblikah oddiha. Nekaj ne
všečnosti pomenijo še neizkori-
ščeni dopusti. · 

Tako je bilo pripravljalno obdob
je razdeljeno na dva dela. Prvi je 
obsegal razgovor z igralci, testi
ranje, !azgibavanje, tek v gore, 
delo z zogo, tek po gozdu in dru
go. To naj bi igralci vadili do 12. 
avgusta. Zatem je prišlo drugo 
obdobje priprav, ki bo trajalo 
vse do začetka prvenstva, ki ob
sega več tekem, delo z žogo, delo 
s posamezniki in drugo. 

Glavni cilj je pridobivanje teles
nih sposobnosti in moči. Poseb
na skrb bo posvečena temu, da 
bodo igralci prišli na svojo pra-

vilno težo. Predviden je tudi 
zdravniški pregled. 

V prejšnjih sezonah so v pripra
vah odigrali precej prijateljskih 
tekem s precej močnejšimi na
sprotniki, porazi na teh tekmah 
pa niso dobro vplivali na zače
tek tekmovalne sezone. Zato se
daj v teh zadnjih pripravah bolj 
pazijo na uigravanje moštva z 
lažjimi nasprotniki. Ker smo že 
govorili o poprejšnjih pripravah, 
naj navedemo, da bo v enem 
mesecu 1S treningov in S prija
teljskih tekem. Treningi sami pa 
trajajo 90 minut in več. 

Poznavalci nogometa bodo zasle· 
diii nekaj novih imen. Vrnili so 
se Nikolic, IvaničeviC in Berginc. 

Upamo, da s sestavo dobrega 
moštva ne bo težav in da bodo 
ljubitelji nogometa veseli zapu
ščali igrišče in brali v športnih 
listih razveseljive članke in dob· 
ro uvrstitev na prvenstvenih 
lestvicah. 

Franci Kajdiž 

NK ysnjar pred zadnjo tekmo proti NK Adrija. Stoje (od leve): 
VezJak, Merhar, Vujoševic, Kostic, Matejčič, Jovanovic trener Do
lenc. čepe (od leve): Osterc, Sarac, Isajlovic, Veljačic ~ Gutnik 
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