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GLASILO DELOVNE SKUPNOSTI INDUSTRidE USNdA VRHNIKA 

POMEN PARIŠKEGA 
SEJMA . ZA IUV 

Pariškega sejma usnja, ki je 
bil od 2. 9.-7. 9. 1972, se je ude
ležilo tudi naše podjetje. O po· 
menu tega sejma poroča komer
cialni direktor tov. Kočevar. 

Ne pretiravamo, če rečemo, da 
je mednarodni teden usnja v Pa
rizu, »SEMAINE DU CUIR«, za 
usnjarsko industrijo, industrijo 
strojev in pomožnih sredstev za 
usnjarstvo in čevljarsko industri
jo - srečanje »na vrhU<<. 

Vsa pomembnejša prej ome
njena industrija je na pariškem 
sejmu udeležena bodisi med raz-

stavljalci, ki imajo svoje najmo
dernejše urejene razstavne pro
store, bodisi samo med opazo
valci po svojih predstavnikih. 

Prav gotovo je, da je udeležba 
na pariškem sejmu bolj pomemb
na zaradi prikazovanja in spoz
navanja novosti pri usnju, po
možnih sredstvih, tehnologiji, 
strojni opremi, izdelkih itd., ka
kor pa zaradi sklepanja pogodb 
»ad hoc<< (priložnostnih poslov). 
Tu se merjio predvsem moči po
nudbe povpraševanja, tako pri 
surovini kakor tudi pri gotovih 

Naš paviljon na pariškem sejmu usnja 

izdelkih; ugotavlja se razpolož
ljivi kapital za naložbe v te pa
noge oziroma trend (razvojna 
smer) porasta ali padanja pro
izvodnih zmogljivosti v usnjar
stvu. 

če upoštevamo, da naše podjet
je ne proizvaja usnja in končnih 
·izdelkov (kot sta usnjena kon
fekcija in galanterija) samo za 
domače tržišče, ampak da te iz
delke v veliki meri tudi izvaža
mo, potem je naša udeležba na 
»Semaine du cuir<< ne samo 
upravičena, ampak nujna. V 

dneh sejma so se v našem raz
stavnem prostoru zvrstili vsi na
ši poslovni partnerji iz tujine, 
tako dobavitelji surovine, po
možnih sredstev in strojev, ka
kor tudi naši kupci. Lahko re
čem, da je udeležba na sejmu 
neke vrste izkaznica pomembno
sti podjetja v usnjarstvu in na 
svetovnem tržišču. 

že prej sem omenil, da so v 
Parizu prikazane tudi vse novo
sti ne samo usnjarskih izdelkov, 
ampak tudi novosti pri strojih 
za usnjarstvo in v usnjarski teh
nologiji. Zato ni ·važno le, da 
da podjetje · razstavlja svoje iz
delke, pač pa je pomemben tu
di obisk naših odgovornih tehni
kov, da se srečajo s temi no
vostmi, oziroma da jih spozna
jo. To je ena izmed možnosti, 
da gremo v korak s svetovnim 
razvojem in modernizacijo teh
nologije in proizvodnje usnja. 
Y Parizn ...se_na__sejmu pokažejo 

/ tudi modna gibanja za prihodgje 
razdobJe za mdustriJo usnJene 

·konfekcffe in obutve. Modni ust
varjalci postavljajo zahteve gle
de vrst usnja, ki . bodo moderne 
v prihodnji sezoni, to je ali ve
lurji ali lak ali usnje z licem. 
Pri usnju z licem je določena 
še dodelava, to je plastik usnje, 
anilin, nappa itd. Kreatorji us
njene konfekcije in obutve ob 
tej priložnosti prav tako poka
žejo tako imenovano »linijo<< ozi
roma stil novih oblik usnjenih 
oblačil in obutve. 

Ob robu tega dogajanja se po
stavlja vrsta pomembnih vpra
šanj, ki se nanašajo na konkret
ne posle, to je predvsem na ce
ne usnja, količine in pogoje do
bav ter vse ostalo, kar sprem
lja tekoče poslovanje vseh tistih 
podjetij, ki so vključena v sve
tovno tržiš.če usnjarstva. 

To so na kratko označene sploš
ne značilnosti pariškega sejma, 
ki pa so po mojem mnenju že 
dovolj tehtne, da nam podajo 
sliko, kako pomemben je ta se
jem za naše podjetje. 

Industrija usnja Vrhnika je tudi 
letos s svojo udeležbo v razstav
nem paviljonu v Parizu dosegla 
pomemben uspeh in uveljavitev 
pri svojih partnerjih. Sklenjeni 
so posli oziroma dogovorjene so 
dobave usnja do sredine leta 1973 
s skoraj vsemi našimi kupci. Do
ločene so nove cene kakor tudi 
mesečne količine za posamezne 

Konec na 2. strani 



Nadaljevanje s l. strani 

partnerje. Eno od vprašanj, ki 
je bilo nakazano, je kakovost 
dobavljenega velurja, ki pri zad
njih dobavah odstopa od naše 
običajne kakovosti. To naj bo 
opozorilo našemu tehničnemu in 
proizvodnemu sektorju, ki lahko 
v tem oziru največ prispeva k 

nadaljnjemu uveljavljanju IUV 
na svetovnem tržišču. 
Omenim naj še to, da je v Pa
rizu prišlo izredno močno do iz
raza zanimanje za svinjsko ob
lačilno nappo, saj _,v vsi kupci 
zahtevali povzorčenje in hoteli 
dati naročila za večje količine. 
Torej je sedaj poteza na nas. 
Rudolf Kočevar 

Povečanje 
energetskega 
obrata 
V letih 1969-1971 smo načrtovali 
in izvedli rekonstrukcij o ener
getskega obrata na Vrhniki, ki 
pri sedanjem stanju zadošča za 
nemoteno obratovanje usnjarne 
pri namoku 25 ton oclmaščene 
teže svinjskih kož dnevno. S tem 
še ni rečeno da pri ugodnih vre
menskih pogojih in pri brezhib
nem stalnem obratovanju obeh 
novih kotlov in obeh Spilling
agregatov za proizvodnjo elek
trične energije ne bi mogli po
večati namoka od 25 na 40 ton. 
Pri tem velja pripomniti, da smo 
že v poletnem obdobju večkrat 
precej zaskrbljeno opazovali ka
zalce na instrumentih v energet
skem obratu, nekajkrat je pri
šlo zaradi preobtežbe celo elo 
krajših izpadov električne ener
gije. 

V usnjarni smo od leta 1971 elo 
danes postavili precej novih stro
jev in naprav, ki o_mogočajo več
jo proizvodnjo. Radi bi izdelali 
še več usnja, zato bodo stroji 
še prihajali v tovarno. Stroji pa 
potrebujejo elektriko, toploto 
(paro) ,zrak, hladno vodo, toplo 
vodo; nekateri samo elektriko 
(npr. elektronski merilni stroji, 
črpalke, ventilatorji), drugi elek
triko in toploto (npr. kaloriferji 
za ogrevanje znaka, kanalske su
šilnice, napenjalni aparati) , tretji 
elektriko, toploto in zrak (pa
sting sušilnik), pa spet elektriko, 
toploto in hladno vodo in zrak 
(lužilni in strojilni sodi). Naj bo 
dovolj naštevanja! Skratka: brez 
enega ali drugega kratkomalo ne 
gre! Povečanje proizvodnje pa 
zahteva vsekakor tudi povečanje 
.virov energije (električne in top
lotne). 
že v avgustu smo lahko opazili, 
da naši gradbeniki spet nekaj 
razkopavajo in betonirajo v ener
getskem obratu. Zakaj le? 

Zmoglivost našega energetskega 
obrata so v idealnem primeru 
takšne: 

Elektrika: 
Dva transformatorja po 300 kVA 
pri izkoristku 0,8 lahko dajeta 
največ 600 X 0,8 = 480 kW. 

Dva Spilling agregata za proiz
vodnjo električne energije lahko 
dajeta skupaj pri izkoristku 0,8 
2 X 800 X 0,8 = 1.280 kW. 

Skupaj torej: 480 + 1.280 = 1.760 
kW. 

2 

Celokupna priključna moč vseh 
rabnikov električne energije zna
ša že danes nad 2.300 kW. To 
pa pomeni, da lahko s polno 
močjo obratuje le okrog 76 °/o 
vseh naprav v tovarni. če bi 
pognali vse naprave in stroje v 
tovarni, pri strojih (npr. oclma
ščevalnih, strugalnih, cepilnih, 
brusilnih in podobnih) pa na 
znak vsi naenkrat pošteno pri
tisnili, tako ela bi na vseh stro
jih delovna operacija potekala 
istočasno, bi bila obtežba virov 
električne energije približno 131 
odstotna, kar pa pomeni, ela bi 
zanesljivo sledil izpad električne 
energije: pregorelo bi šest veli
kih varovalk pri obeh transfor
matorjih in izklopila bi se oba 
avtomata pri Spillingih. 

Toplota: 
Dva Stanclarcl-Cunclor kotla lah
ko dasta v najboljšem primeru 
toliko pare, da z njo lahko polno 
obratujeta oba Spillinga, v iz
pušni pari pa je še vedno 
6,400.000 kcl/h (kilokalorij na 
uro) toplote. 

Oba kotla nadzira in upravlja 
en kurjač . 

Dva stara kotla na premog dasta 
v najboljšem primeru v obliki 
pare 5 atm, s katero ne moremo 
proizvajati dragocene električne 
energije, okrog 3,300.000 kcallh 
toplote. Kotla sta »preživela« 
dvakratno življenjsko dobo in 
sta še vedno za železno rezervo, 
kajti republiški inšpektorat za 
parne kotle nam je že v letu 
1968 resno priporočil, naj ju na
domestimo z novimi kotli. Za 
kurjenje obeh starih kotlov s pre
mogom potrebujemo dodatno še 
vsaj štiri ljudi! 

Zmogljivost kotlarne znaša to
rej: 

6,400.000 kcallh nova kotla 
3,300.000 kcal/h stara kotla 

Skup.: 9,700.000kcal!h 
Seznam vseh porabnikov toplote 
(sušilnice, ogrevanje prostorov, 
priprava tople vode za tehnolo
gijo itd.) pa nam daje že dose
daj postavljeno zmogljivost po
rabnikov nad 12,000.00 kcal!h. 

Res je to Je določena zmoglji
vost, ki se popolnoma ujema z 
dejansko porabo le r.ri kalorifer
jih in pri vseh tistih napravah, 
ki nimajo vgrajenih regulatorjev 
temperature. 

Po drugi strani pa poskušamo 
postopoma povečati zmoglivosti 
sušilnih naprav z vgrajenimi re
gulatorji (predvsem pasting -

sušilnikov in kanalskih sušilnic) 
tako, da regulatorji temperature 
počasi izgubljajo svojo funkcijo, 
saj so večinoma popolnoma od
prti, posebno pri starejših na
pravah. To pa pomeni, da se po
raba toplote postopoma bliža 
največji možni porabi, ki je po
dana z določenimi zmogljivost
mi. 
Kaj pa, če nam eden od virov 
odpove, kar se lahko Z!!odi? Na
vajeni smo, da v ene!·getskem 
obratu vse brezhibno obratuje. 
Prvi Spillingov motor obratuje 
že dve leti, ne da bi ga kaj 
prida popravljali. V februarju, 
ko smo montirali drugi motor, 
smo prvega za en dan ustavili, 
mu pogledali v oba visokotlačna 
valja, zamenjali nekaj batnih ob
ročkov in tesnil in spet nognali. 
Po pravilih bi ga morali teme
ljito pregledati vsako leto. kar 
pa pomeni teden dni dela. V da
našnjih razmerah si tega ne mo
r~mo privoščiti. Poskušali smo 
obratovati skunaj z javnim elek
tričnim omrežjem z enim Spil
Jing-agregatom . Namesto 400 ali 
-~ RO V je znašala napetost le 
340 V, kar pa seveda ne zadošča 
in pregorevanje elektromotorjev 
bi bilo spet na dnevnem redu. 
Obtežba transformatorjev je pre
segla dovoljeno mejo. Pri tem 
naj pripomnim. da čistilna na
prava za odplake še ni obrato
vala. Ta pa rabi spet dodatnih 
lOOkW. 
Navedel sem le nekaj najbolj 
otipljivih oziroma razumljivih 
primerov, ki naj bi bralcu po
jasnili. zaka j spet povečujemo 
energetske vire. 
V prostorih nekdanje garaže ozi
roma »nove proizvodnje« ureja
mo tla za prestavitev glavne sti
kalne plošče, ki je sedaj postav
ljena v kotlovnici. Stikalno plo
ščo bomo opremili z dvojnimi 
zbiralnicami in seveda s preklop
nimi stikali, ki bodo dovoljevala 
preklop vsakega oddelka iz jav
nega omrežja na Spillinge ali 
obratno. Tako bomo lahko bolj 
zahtevne P,-Orabnike v usnjarni na
pajali z lastno in kvalitetno elek
trično energijo, manj zahtevne 
pa z energijo iz omrežja. 
Seveda bomo nekako istočasno 
zamenjali oba transformatorja 
po 300 kVA z novima po 630 kVA. 
Z okrepitvijo transformatorjev 
omogočimo obratovanje tovarne, 
četudi izpade eden od obeh Spil
lingov (zaradi lastnega popravi
la ali pa zaradi nenadne ok
vare). 
S prestavitvijo stikalne plošče 
in kompenzacijskih naprav pri
dobimo v kotlovnici prostor za 
montažo drugega filtra z aktiv
nim ogljem in naprave za dekar
bonizacijo omehčane vode za 
parne kotle. 
Filter z aktivnim ogljem je po
treben zato, da spravimo iz kon
denzata čim več olja, ki bi se 
sicer nabiral v kotlih. Obstoječi 
filter že ne more več zadovoljivo 
opravljati svoje naloge, ker je 
postal premajhen. 
Naprava za dekarbonizacijo 
omehčane vode bo vključena v 
cevovod, ki vodi od naprave za 
mehčanje vode do napajalnega 
rezervarja nad kotli. V tej na
pravi se bodo izločali karbonati, 
ki se sicer nabirajo v kotlih, tam 
zaradi visoke temperature tvo-

rijo natrijev lug, ki povečuje al
kalnost vode v kotlih (kar ni do
bro) in ogljikovo kislino oziro
ma CO', ki prispeva h koroziji 
parovodov. 
Tudi napravo za grobo čiščenje 
olja iz kondenzata moramo po
večati, ker je obstoječa premajh
na. Postavili jo bomo vzporedno 
k obstoj eči in to tik prizidka ob 
Hribskem potoku. Ni še odloče
no, ali bo stala kar na prostem 
(kakor v šmartnem), ali pa bo
mo prizidek podaljšali. 
Ostane nam še najbolj »vidno« 
elelo, to je podiranje in zidanje 
na severnem delu kotlovnice na 
mestu, kjer je bilo še nedavno 
tega montirano dvigalo za pre
mog. 9r~dbeniki tu pripravljajo 
temelJ m prostor za montažo 
tretjega, nujno potrebnega par
nega kotla, ki ga pričakujemo 
konec letošnjega leta. 
š ele po montaži tega kotla bi si 
lahko privoščili dokončno de
montažo obeh starih parnih kot
lov na premog in montažo obeh 
manjkajočih protitočnikov za 
proizvodnjno tople vode in re
ducivne postaje za paro 6/0,5 atm 
ter morda montažo četrtega kot
la. Le-ta bo slejkoprej tudi po
treben, posebno v zimskem času 
v primeiu daljših izpadov enecra 
od ?Stalih treh kotlov; da ne go
voru~ o_ možl!-ostih _nadaljnjega 
p~>Ve<;:anJa prmzvodnJe v usnjar
m, ki bo zahtevala montažo če
trtega kotla. 
Tu~i kompresor bomo prestavili 
v biVŠ? garažo, saj zdaj vsrkava 
zi:ak IZ tovarniškega dvorišča. 
TJa pa so speljani vsi odsesoval
n~ kana~i vseh naprav za brizga
nJe usnJa. 

Zrak torej ni čist in je tako za 
k<;>mp_resor, ~a~or tudi za hlaje
J?-Je obeh. Spllhngovih generator
Jev nepnmeren. Zrak bomo za
jemali z druge strani, to je s ce
ste, ki pelje mimo kotlovnice 
proti vratarnici II. Seveda bo
mo morali cesto zavarovati pred 
prahom. 

Na mestu, kjer je sedaj kom
presor, lahko za silo montiramo 
morebitni tretji Spillingov agre
gat, katerega uporaba bo uteme
ljena v trenutku, ko bomo rabili 
več kakor 12 t/h pare. 

Iz vsega navedenega lahko razbe
remo, da bo kljub razširitvi v 
sosedni prostor energetski obrat 
zelo stisnjen in bo kakršnakoli 
naknadna povečava praktično ne
mogoča. 

Za primerjavo: v prostoru, kjer 
je bil pred tremi leti parni stroj 
z generatorjem za okrog 300 
konjskih moči, grmi danes 2000 
konjskih moči, morda jih bo ne
koč celo 3000! . Pa še za nizko
tlačni parni razdelilnik smo 
prav tam našli prostor in še za 
polovično dolžino štirih protitoč
nikov za proizvodnjo tople vode, 
ki bodo lahko ogreli 50 ton vode 
na uro od 10 do 90°C. Zdaj sta 
montirana le dva, vendar veči
noma delujeta s polno zmoglji
vostjo. 

Upam, da sem dovolj nazorno 
prikazal nujnost povečanja ener
getskega obrata, ki mora obrato
vati čim bolj nemoteno, kajti 
od tega bomo odvisno tudi- ne
moteno obratovanje usnjame. 
Inž. Tone Mali 



POKOJNINSKA 
OSNOVA 

Oblikovanje pokojninske osnove, 
od katere je potem odvisna vi
šina pokojnine, je eno najpo
membnejših vprašanj novega po
kojninskega sistema. Doslej je 
bil celotni pokojninski sistem 
urejen z zveznim zakonom, sedaj 
pa je dana široka možnost re
publikam in samoupravi pokoj
ninskega zavarovanja, da ta vpra
šanja samostojno urejajo. 

Po doslej veljavnem sistemu se 
pokojninska osnova, od katere 
se odmerja pokojnina, oblikuje 
tako, da temelji na individual
nem osebnem dohodku zavaro
vanca v zadnjih petih letih nje
govega dela, ki se valorizira vsa
ko leto glede na rast poprečne
ga osebnega dohodka v republi
ki. Pokojnina pa se od pokojnin
ske osnove odmerja po lestvici 
s tem, da znaša najvišja možna 
pokojnina za polno pokojninsko 
dobo 85 Ofo pokojninske osnove. 
Odnosi med obstqječimi osebni
mi dohodki so se na ta način 
prenašali v enake odnose med 
pokojninami, socialno ekonom
ske popravke za ublažitev obsto
ječih nesorazmerij pa so bile va
lorizacija ter določanje najvišje 
pokojninske osnove (letos 4.600 
N din), najnižje varstvene pokoj
nine (letos 680.- N din) in uskla
jevanje pokojnin z rastjo živ
ljenjskih stroškov. 

Javna razprava in tudi razprava 
na tretji seji konference ZKS je 
zahtevala uničkovitejše socialno 
ekonomske popravke pri obliko
vanju pokojninske osnove oziro
ma pokojnine. čeprav mora biti 
pokojnina odvisna predvsem od 
višine osebnega dohodka zavaro
vanca in od dolžine njegove de
lovne dobe, pa se razlike v oseb
nih dohodkih ne smejo mehanič
no prenašati v pokojninsko za
varovanje. Potrebno je bilo izpo
polniti metode za določanje po
kojninske osnove ter z uporabo 
drugih ekonomsko-socialnih po
pravkov pri odmeri pokojnin 
ublažiti dosedanje pretirane raz
like med pokojninami, ki ne od
ražajo delitve po delu. 

Važna socialno ekonomska spre
memba, ki jo prinaša že zvezni 
zakon, je tudi prehod na lO-let
no poprečje osebnih dohodkov 
kot izhodišče za oblikovanje po
kojninske osnove, kar je pred
vsem v prid fizičnim delavcem, 
katerih produktivnost- in s tem 
pogosto tudi osebni dohodek -
proti koncu delovne dobe pada. 
Desetletno poprečje se bo uve
ljavilo postopoma do leta 1976. 
Za izračun pokojninske osnove 
se bodo upoštevali le osebni do
hodki, doseženi od l. januarja 
1966 dalje. 

Osnutek zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju v 
SRS prinaša tri variantne pred
loge o oblikovanju pokojninske 
osnove, od katerih bo po oprav
ljeni javni razpravi skupščina SR 
Slovenije sprejela za naše razme
re najustreznejšo. Vse tri rešitve 

želijo zmanjšati razlike v V1Sll11 
pokojnin, vsaka od predvidenih 
možnosti pa različno deluje: 

I. Varianta: 
Pokojninska osnova se določi ta
kole: 

l. najprej se ugotovi mesečno 
poprečje zavarovančevih osebnih 
dohodkov; 

2. nato se ugotovi poprečni oseb
ni dohodek kvalifikacijske sku
pine delavcev, v katero sodi za
varovanec glede na svoje delov
no mesto in izobrazbo; 

3. pokojninska osnova je vsota 
70 Ofo (varianta: 80 Ofo) dejanskega 
osebnega dohodka in 30 °/o (va
rianta: 20 °/o) dogovorjenega oseb
nega dohodka. 

Starostna pokojnina se odmeri 
od tako izračunane pokojninske 
osnove v odstotku, ki znaša: 

l. za zavarovanca, s pokojninsko 
dobo 15 let 35 °/o pokojninske os
nove, nakar se mu za vsako na
daljnje dopolnjeno pokojninsko 
leto poveča za 2 °/o pokojninske 
osnove; 

2. za zavarovanko s pokojninsko 
dobo 15 let 40 °/o pokojninske os
nove, nakar se ji za vsako na
nadaljnje dopolnjeno pokojnin
sko leto do dopolnjenih 20 let 
poveča za 3 Ofo, za vsako dopol· 
njeno leto nad 20 let pa za 2 °/u 
pokojninske osnove; 

3. najvišja pokojnina znaša 85 °/u 
pokojninske osnove. 

II. Varianta: 
Pokojninska osnova se določi ta
kole: 

l. najprej se ugotovi poprečni 
mesečni znesek valoriziranega 
osebnega dohodka; 

2. skupnost določi za vsako kva
lifikacjisko skupino delavcev naj
višjo in najnižjo pokojninsko os
novo, upoštevaje poprečni osebni 
dohodek posamezne kvalifikacij
ske skupine v preteklem letu; 

3. če mesečni poprečni znesek ni 
nižji niti višji od najnižje ali 
najvišje pokojninske osnove, je 
poprečni mesečni znesek pokoj
ninska osnova. 

če je poprečni mesečni znesek 
nižji od najnižje pokojninske os
nove ali višji od najvišje pokoj
ninske osnove, se kot pokojnin
ska osnova vzame najnižja ozi
roma najvišja pokojninska os
nova po prejšnji točki. 

Starostna pokojnina se od tako 
izračunane pokojninske osnove 
izračuna v enakem odstotku kot . 
pri I. varianti. 

III. Varianta: 
l. najprej se ugotovi mesečno 
poprečje zavarovančevih osebnih 
dohodkov, ki predstavlja pokoj
ninsko osnovo; 

2. od pokojninske osnove se od
meri pokojnina v odstotku, ki 
ga določi skupščina skupnosti 
tako, da znaša poprečje lestvice 
85 Ofo od pokojninske osnove pri 
pokojninski dobi 40 oziroma 35 
let. Lestvico odstotkov za posa
mezna pokojninska leta za izra
čunanje pkojnine pa določi tako, 
da je odstotek pokojnine manjši 
pri višji pokojninski osnovi ozi
roma višji pri nižji pokojninski 
osnovi, vendar pa razlika ne sme 
biti manjša od 5°/o oziroma višja 
od 10 Ofo. 
Razen tega lahko skupnost pri 
tej varianti določi najvišjo po
kojninsko osnovo ali najvišji zne
sek pokojnine, lahko pa tudi naj
nižjo pokojninsko osnovo ali naj
nižji znesek pokojnine. 

Zadnja - III. varianta predlaga 

pavšalno degresijo, ki je dokaj 
lahko izvedljiva, vendar zmanj
šuje predvsem le razlike med 
najvišjimi in najnižjimi pokoj
ninami. 

Prva in druga varianta skuša na 
določen način ob upoštevanju in
dividualnega delovnega prispevka 
zmanjševati tudi nesorazmerja, 
ki obstajajo med osebnimi do
hodki in kasneje pokojninami 
delavcev, ki opravljajo enako ali 
podobno delo. 

Nedvomno bo določanje o teh 
alternativah eno najtežjih vpra
šanj, kjer bomo praktično poka
zali, v kolikšni meri smo priprav
ljeni dejansko uresničiti spreje
ta načela o zmanjševanju social
nih razlik. 

V. G. 

Računalniki 
'V" 

v nasem 
podjetju 

V sodobnem svetu si uspešnega 
gospodarjenja in vodenja ni mo
goče zamisliti brez kopice najraz
ličnejših ažurnih in točnih podat
kov, ki opisujejo dogodke poslov
nega življenja. Odgovora na 

Mini računalnik serije L 5000 
Burroughs 

vsa postavljena vprašanja pa me
toda svinčnika in papirja ne mo
re več dati, zato je sodobnemu 
človeku priskočil na pomoč ra
čunalnik. Uporaba računalnikov 
je na vseh področjih družbenega 
življenja takorekoč neomejena, 
hitrost zbiranja, razvrščanja in 
obdelovanja podatkov pa ogrom
na. Toda računalnik kljub tem 
svojim sposobnostim ostaja le 
avtomat, ki sam ne naredi nič, 
ne ve nič, potreben mu je člo
vek, ki ga vodi in z njim uprav
lja. 

Tudi v · našem podjetju imamo 
. računalniški sistem, ki se glede 
na zmogljivosti prišteva v skupi
no srednjih. Tehničnih podatkov 
ne bomo navajali, povemo naj le 
to, da naš računalniški sistem 
predstavlja: dva računalnika 
Burroughs L 2000 in L 5000, ki 
sta osnovni enoti (razlikujeta se 

po obsegu spomina in po tem, 
da na L 5000 lahko uporabljamo 
tudi magnetne konto kartice, kar 
na L 2000 ni možno), dva čitalca 
in dva luknjača kartic ter sor
tirka. 

Luknjač 

Delo na računalniku se značne 
z analizo in jasno opredelitvijo 
problema, ki ga hočemo meha
nografsko obdelati. Naslednja fa
za je splošni načrt, ki določa na
čin zbiranja, urejanja, obdelave 
in prikazovanja podatkov. Temu 
sledi programiranje. Program je 
zaporedje navodil za reševanje 
postavljenih nalog. Navodila mo
rajo biti napisana tako, kot si 
smiselno sledijo računske in dnl
ge operacije, da iz osnovnih po
datkov privedejo do končnega 
rezultata. Dokumentacija, ki je 
nekakšna surovina za nadaljnji 
proizvod, mora biti skrbno in 
točno izdelana, kajti če je ta os
nova slaba, potem tudi končni 
rezultat ne more biti boljši. 

Kaj delamo v računskem centru? 

Lansko leto meseca maja smo 
v centru napisali prve fakture 

Konec na 4. strani 
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Nadaljevanje s 3. strani 
za blago, prodano na domačem 
trgu. Nekaj mesecev kasneje smo 
začeli na računalniku sestavljati 
fakture tudi za usnje, prodano 
v · izvoz. Vzporedno s fakturira
njem se na SO-kolonskih karticah 
luknjajo vsi podatki, ki so po
trebni za nadaljnjo analitično ob
delavo prodaje. Iz zbranih po
datkov prve dni v mesecu se
stavljamo statistiko prodaje za 
minuli mesec po najrazličnejših 
vidikih: količinsko in vrednostno 
po posameznih izdelkih, skupi
nah izdelkov in skupaj, po drža
vah, kupcih in izdelkih itd. Sta
tistike tako prikazujejo, kaj, ko
liko, za koliko in komu prodaja
mo, kdo nam ponuja oziroma 
plača največ za naše usnje, kdo 
največ kupuje in obratno. Tak
šni in podobni podatki pa so brez 
dvoma koristni kazalci pretekle
ga poslovanja ter načrtna osno
va in usmeritev za bodoče. 

Zbiramo in prikazujemo tudi te
koče podatke o proizvodnji. 

Da v centru obračunavamo tudi 
osebne dohodke delavcev, zapos
lenih v vrhniških obratih, pa ni 
novost, saj smo v tem mesecu 
obračunali v centru osebni doho
dek več kot 700 delavcem, v na
slednjih mesecih pa bomo vzeli 

v obračun še OD preostalih za
poslenih. Izplačilne vrečke, ki že 
na prvi pogled pričajo, da so re
zultati mehanografske obdelave, 
skupno z obračunom OD po de
lovnih operacijah za delavce, za
poslene na akordiranih delovnih 
mestih, predstavljajo nekakšno 
fotokopijo sestava izrabe delov
nega časa, opravljenih in plača
nih količin, nadomestil OD, do
datkov, odtegljajev, prispevkov 
in članarin ter osebni dohodek, 
ki ostane za izplačilo. Seveda tu
di za osebne dohodke sestavlja
mo razne statistike o opravlje
nem delu v rednem in podaljša
nem delovnem času, proizvede
nih količinah, obračunanem OD, 
dodatkih, nadomestilih in tako 

·dalje. 

Navedli smo le glavna področja, 
v katera je elo sedaj posegla me
hanografija v našem podjetju, 
poleg teh pa je še vrsta drugih. 
Pred nami pa so še velike na
loge in načrti za spremljanje raz
ličnih poslovnih dogodkov od na
bave surovine in pomožnega ma
teriala, proizvodnje, realizacije 
tja elo finančnega rezultata. Ho
čemo kar najbolj izkoristiti 
zmogljivost računalnika in s tem 
opravičiti to naložbo. 

M. K. 

Avto matična 
gasilska naprava 
V mesecu juliju smo vgradili 
v prostorih osrednje barvarne v 
usnjarni na Vrhniki avtomatično 
gasilno napravo na ogljikov dvo
kis, ki so jo izdelali v tovarni 
Pastor, Zagreb. S to naložbo smo 
storili nov korak za izboljšanje 
požarne varnosti v podjetju. 

Za varovanje osrednje barvarne 
smo se odločili zato, ker je v teh 
prostorih največ možnosti oziro
ma nevarnosti za požar in ek
splozijo, saj tu sestavljamo in 
skladiščimo hitro vnetljive snovi. 

Z načinom delovanja in z uprav
ljanjem te naprave za primer, 
da avtomatika zataji, so sezna
njeni delavci v osrednji barvar
ni, vsi oddelkovodje in izmeno
vodje, vratarji in člani gasilske 
enote. 

V prostorih osrednje bm-varne 
in pri postavljenih jeklenkah z 
ogljikovim dvokisom so navodi
la za varno in pravilno uporabo 
avtomatične gasilne naprave ter 
opozorila, da je samovoljno po
seganja po tej napravi lahko za 
delavce, ki so v teh prostorih, 
življenjsko nevarno. 

In v čem je ta nevarnost? 

l. Pri gašenju v prostoru nasta
ne življenjsko nevarna koncen
tracija plinskega ogljikovega dvo
kisa. Ta koncentracija zdaleč 
presega MK - maksimalno do-
voljeno koncentracijo. · 

Naprava ima 9 jeklenk, v vsaki 
pa je 44 kg tekočega ogljihovega 
dvokisa, skupno torej 396 kg. Iz 
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enega kilograma tekočega oglji
kovega dvokisa nastane SOO li
trov (0,5 m 3) plinskega ogljikove
ga dvokisa, v našem primeru to
rej 198m3 • Prostornina obeh va
rovanih prostorov znaša 256m~. 
Količina sproščenega ogljikovega 
dvokisa pri gašenju torej napol
ni praktično 75 Ofo prostornine 
obeh prostorov. če kakšen pro
stor napolnimo z gljikovim dvo
kisom, ne more priti v njem do 
požara ali eksplozije oziroma 
zadušimo morebitni nastali po
žar, ker tako razredčimo zrak, 
da vsebuje premajhno količino 
kisika (izpod 16 °/o). Da to dose
žemo, zadostuje, da prostor na
polnima s 50 Ofo ogljikovega dvo
kisa. V našem primeru je ta ko
ličina presežena za 25 Ofo. Raču
nati moramo, da ves sproščeni 
dvokis ne ostane v prostorih (za
radi slabega tesnenja vrat, pre
zračevalnih odprtin). če zaradi 
pomanjkanja kisika ni pogojev 
za gorenje, tudi pogojev za živ
ljenje ni. Zato v času gašenja z 
avtomatično gasilno napravo na 
ogljikov dvokis ne sme nihče bi
ti v teh prostorih, ker nastane 
življenjsko nevarna koncentraci
ja ogljikovega dvokisa. 
2. življenje pa je v nevarnosti 
tudi zaradi nizke temperature, ki 
nastaja pri gašenju. V jeklenkah 
je ogljikov dvokis vtekočinjen. 
Vtekočini se pri pritisku 36 at
mosfer, zato je v jeklenkah pri
tisk stalno od 40 do 60 atmosfer 
glede na temperaturo okolja. Ko 
sprožimo jeklenke, se · prične te
koči ogljikov dvokis spreminjati 
v plin: Ta postopek pa rabi ener-

Sortirka 

gijo v obliki toplote, ki jo jem
lje iz tekočega ogljikovega dvo
kisa, ki se zato tako ohladi, da 
se ga okoli 30 Ofo spremeni v suhi 
sneg ogljikovega dvokisa. Pre
ostali del plina uhaja v obliki 
goste bele megle in pokriva go
rečo snov. Delci snega ogljikove
ga dvokisa plavajo zaradi majh
ne specifične teže na površini 
vsake tekočine. Pod vplivom to
plote se spreminjajo v plin, ki 
prekriva gorečo tekočino ali dru
go gorečo snov in ogenj zaduši. 
(V našem primeru pa prostor 
napolnimo z ogljikovim dvoki
som in je učinek gašenja že opi
san). Praktično znaša ohladitev 
pri spreminjaju v plin minus 
80°C. Torej .ie podana nevarnost 
tudi za zmrzline. 
Avtomatična gasilna naprava se 
lahko sproži na tri načine: 
a) avtomatično električno (varo
valke se stopiio nri porastu tem
perature nad 70 oq, 
b) ročno električno (razbijemo 
steklo na stikalu, da se sprosti 
gumb), 

c) ročno i(razbijemo steklo in po
tegnemo ročico). 
Pri avtoinatičnem električnem in 
ročnem električnem sproženju 
začne delovati sirena. Delavci mo
rajo takoj zapustiti prostor. Po 
približno 18 sekundah začne na
prava delovati, ker je vezana na 
časovno avtomatiko. 
Pri ročni sprožitvi pa sirena ne 
deluje in naprava začne delovati 
takoj. Zato je zelo važno, da upo
števamo pismena navodila in 
opozorila, da se z napravo ne 
igramo. Vsak nepremišljen po
seg na napravi lahko ogrozi de
lavce, ki so v teh prostorih. 
Po končanem gašenju ne smemo 
še najmanj 30 minut v prostor. 
Preden gremo noter, moramo še 
prostor prezračiti (vključimo 
ventilator, razbijemo stekla na 
oknih). Kljub vsem tem ukre
pom pa je dovoljen vstop le z 
izoliranim dihalnim aparatom. 
Tega ima naša gasilska enota in 
z njim znajo ravnati vsi njeni 
člani. 

Inž. P. P. 

Avtomatična gasilna naprava na CO! 



Kako izOelujemo opeko 
Proizvodnjo opeke delimo na tri 
stopnje: glinokop, surovo proiz
vodnjo in žganje opečnih izdel
kov. 
V resnici se proizvodnja opeke 
začne že s pripravo glinokopa
materialne baze. Izkop je treba 
pripraviti tako, da je mogoče iz
voziti čim bolj enovito glino. če 
to ni mogoče, jo je treba pri
peljati na odlagališče v takšnem 
razmerju, da ustreza tehnologiji 
postopka. 

Za opeko - zidak dovajamo ne" 
posredno izkopano glino (česar 
pa moderne tehnologije ne pri
poročajo), za bolj zahtevne ar
tikle (fasada, votla opeka) pa 
uporabljamo glino, ki se je sta
rala na odlagališču. 

Glinokop !grada je na barjan
skem terenu, zato je moker. 
Kopljemo lahko le v lepem in 
suhem vremenu. Glino dovažamo 
z vagoneti po tiru na odlagali
šče, ki je ali v hali ali na pro
stem. 

Nato spravimo glino v vagone
tih do dveh skrinjastih dodajal
cev, ki glino luskata, nato pa vo
dimo glino po traku do kolo
droba, ki glino shomogenizira; jo 
stisne skozi mrežo v poseben, 
za to pripravljeni dodajalec. Ta 
podaja glino dalje po traku, ki 
pelje k finim valjem (mlinom). 
Mlini morajo biti stisnjeni na 
1- 2 mm, toliko so potem debe
le luske gline, ki jo pripeljemo 
po traku do dvoosnega mešalca. 
Ta glino premeša in razrahlja. 

Tako razrahljano glino pripelje
mo s trakom k vakuumski sti
skalnici. Tu se izdelek oblikuje, 
in sicer zidak, ali pa pri drugi 
stiskalnici, pred katero je avto
mat za rezanje votlih izdelkov -
fasadne opeke, modularnih blo
kov itd. Ta avtomat po potrebi 
menjamo in damo tistega, ki 
ustreza za določeno vrsto iz
delka. 

Nato se izdelki nalože na vago
nete, ki so posebej prirejeni za 
to in imajo etaže - nekakšne po
lice. Izdelke prepeljemo v narav
ne ali umetne sušilnice. Umet
nih sušilnic je pri nas premalo. 
Opeko sušimo naravno v >>gri
čih« ali v Keller sušilnicah. Ope
ko je mogoče sušiti tako pri
bližno od 15. aprila do 10. ok
tobra. 

Posušene opečne izdelke damo v 
krožno peč. Nakladanje je pred 
ognjem, izvoz pa za njim. To 
pripelje včasih do težav, ker je 
peč zelo vroča, ko je treba ope
ko vzeti ven. Peč kurimo s pre
mogom, kar pa zaradi posebnih 
lastnosti naše gline povzroči, da 
se proizvodi, naloženi spodaj, ra
di topijo. Iz peči se opeka odloži 
na prostor, od koder jo potem 
odpeljemo strankam. 

Sedaj je povpraševanje po opeki 
takšno, da odlagališča za gotove 
izdelke pravzaprav ne potrebuje
mo, saj je opeka prodana vna
prej in gre takorekoč še »vroča« 
od nas. 
Inž.A. G. 

Vtisi svetovnega potnika 
Naš tovariš Jože Goričan je bil 
konec junija in v juliju na služ
benem potovanju. Pot ga je vo
dila prek Frankfurta in Singapu
ra v Avstralijo, kjer je bil 20 dni, 
nato pa še na Novo Zelandijo 
in v Južno Ameriko (Chile, Pa
raguay), od tam pa domov. 

Naprosili smo ga za opis poto
vanja. 

Danes objavljamo prvi del tega 
potopisa v nadaljevanju. 

Ko polno zasedeni Boeing 707 s 
170 potniki Lufthanse mirno leti 
proti Aziji, obnavljam v mislih 
kratke priprave na dolgo poto
vanje v Avstralijo, Novo Zelan
dijo in Južno Ameriko. Le tri 
tedne sem imel časa za vize. Naj
bolj zapleteno je bilo pri Avstral
cih, saj sem moral osebno v Beo
grad na razgovor z ambasador
jem. Ker ne zaupajo našim zdrav
stvenim organom, so me ponov
no cepili proti črnim kozam z 
avstralskim cepivom, tako da 
sem bil v letu in pol trikrat 
cepljen. Na ljubljanskem Zavodu 
za zdravstvo, kjer sem se cepil 
tudi proti koleri in rumeni 
mrzlici ter dobil tablete proti 
malariji, so se zelo hudovali nad 

>>diskriminatorskimi« Avstralci, 
l~i ~e priznajo njihovega cep
ljenJa. 

Dobro zaščiten proti vsem bo
leznifil sem poletel 20. junija z 
Brnika v Frankfurt, kjer sem 
občudoval in obenem proučeval 
novo, pred kratkim odprto med
narodno letališče, ki je največje 
v Evropi in je grajeno za pri
hodnost oziroma vsaj za 10 let. 
Mimo carine sem prišel zelo hi
tro, pred vhodom v letalo pa so 
nas temeljito osebno preiskali in 
posla~i skozi detektorsko napra
vo, ki z zvokom odkriva kovin
ske predmete. Po mednarodnih 
predpisih je to obvezno zaradi 
vedno bolj pogostih napadov 
zračnih piratov na letalsko oseb
je in zaradi ugrabitev letal. Le
talsko strežno osebje je sestav
ljeno iz stewardov in stewardes, 

Nadaljevanje na 6. strani 

Slike od zgoraj 

Prevoz gline z glinokopa 
Naravno sušenje opeke v gričih 

Uvoz in izvoz opeke iz umetnih 
Keller-sušilnic 
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ki so zelo vlj udni in ustrežljivi, 
vedno z neprisiljenim nasme
hom na ustih. Postrežba je od
lična, hrane več kot dovolj. 

Po enournem postanku v Atenah 
nadaljujemo polet proti Karači
ju, Bangkoku, Singapuru in Syd
neyu. Pod nami so puščavski pa
kistanski predeli, le sem ter tja 
je kakšna mlaka in nekaj zele
nja okoli nje. Tudi letališče v 
Karačiju je zelo skromno. Takoj 
po izstopu iz letala nam postane 
vroče, saj je zunanja tempera
tura + 37°C. Letališčna zgradba 
je skromna, hlajenje pa z navad
nimi ventilatorj i. 

Spet smo v zraku, pod nami pa 
se puščavski predeli umikajo ze
lenju in tudi letališče v Bang
koku je bolj moclernizirano. V 
trgovinah prostih carine (Duty 
free shop) prodajajo zelo lepe 
stvari, izrezljane iz slonove kosti 
in lesa. 

Singapur je predzadnja postaja 
na moji poti. Letališče je zelo 
moderno, v trgovinah pa se opa
ža b ližina Japonske, saj prodaja
jo pretežno njihove tehnične iz
delke. 

In že letimo na najdaljši etapi -
od Singapura elo Sydneya. Let 
traja 8 ur in pol. Na sydneyska 
letališče prispemo zjutraj ob os
mi uri. Najprej nas v letalu raz
kužijo s spreyem, nato gremo 
skozi izredno ostro zdravstveno 
kontrolo, kjer natančno pregle
dajo, če nima kdo slučajno s se
boj kakšnega sadja, mesa, mes
nih izdelkov. Kasneje zvem, ela 
so z ostro kontrolo preprečili 
razširitev raznih bolezni, kot so 
slinavka, parkljevka, steklina, in 
vsa ta pretirana kontrola se mi 
ne zeli več neumna. 

Po opravljenih formalnostih me 
predstavnik tvrdke, s katero so
delujemo, odpelje v hotel. Za
radi dolge poti, opravljene v krat
kem času, spremembe klime -
saj je julij v Avstraliji najhll:~d
nejši mesec - in pa spremenje
nega dnevnega in nočnega časa 
sem potreboval cele tri dni, da 
sem se privadil na nove pogoje. 
Takrat sem se šele zavedal, da 
sem pravzaprav na čudoviti, od
daljeni celini, ki se mi je še 
pred nedavnim zdela nedoseglji
va. Ta celina, ki meri 7,687.400 
km', ima sedaj le slabih 13 mili
jonov prebivalcev. Pred priho
dom belcev je tam živelo okoli 
300.000 temnorjavih domačinov 
na zelo primitiven način, v sku
pinah, in se ukvarjalo z lovom 
in zbiranjem sadežev. Danes nji
hovo število ocenjujejo na 80.000, 
od tega jih polovica živi na stari 
način v rezervatih ali pa služijo 
kot pastirji farmarjem. So v 
glavnem v osrednji Avstraliji in 
v severnem delu. Država sicer 
skrbi zanje in tudi finančno po
maga pri n jihovi zaposlitvi, ven
dar pa so za to odgovorni ljudje 
daleč v Sydneyu in Camberri, ta
ko da domačine pogosto izkori
ščajo farmarji; smrtnost med 
domačini je zelo velika in ob
sojeni so prej ali slej na pro
pad. 
Prvi belec, ki je priplul do av
stralske obale, je bil Nizozemec 
Jansz leta 1606 in tako potrdil 
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domnevo, da mora biti v tem 
delu sveta nepoznana zemlja, ki 
drži v ravnotežju zemeljske ma
se severne poloble. Deset let kas
neje je tja priplul drugi Nizo
zemec, Hm·tog. Leta 1642 je Abel 
Tasman odkril Tasmanijo in No
vo Zelandijo. Prvi Angiež Dam
pier je prispel tja šele- leta 1688, 
leta 1770 pa je Anglež James 
Cook: zasedel ozemlje in ga raz
s:rlasil 7a an~J,leško teritorija. Iz
lr;T:oll se .i~ 1:rti!l , kjer danes stoji 
"-vcln~y. Takrat so Avstralijo 
im~n'"lv"lli Novn Holandi i<J . Novi 
in7.ni Wales ali pa kar· Botany 
B"lv: šele v 19. stol~J·iu ie d.:>naš
ni ~ in1e cl::J.l <~naleški pomorščak 
Flincle,·s. Kot leto prve m~selitve 
pa velia leto 1788. ko ""' i~ iz
krr:o l . kapitan Arthur Phillin z 
1m0 vojaki. mornarji in angle
škirpi ka:;r.njenci na področju da
našn iega Svdneya. še danes praz
nujejo ta cl:m, to .je 26. januar, 
kot avstralski dan. Kmalu zatem 
so razni raziskovalci začeli odkri
vati notranjost, ko na so odkrili 
zlato, se je močno novečalo pri
seljevanje. Zaradi ugodnih pogo
jev se je zelo razvilo farmarstvo, 
predvsem živinoreja. Za kmetij
stvo ima Avstralija zelo malo 
pr imerne zemlje, le 2 Ofo, ker je 
premalo vode, saj je pretežni 
del puščavski ali polpuščavski. 
Je na precej talne vode, tako 
da imajo veliko arteških vodn.ja
kov. ki omogočajo namakan.ie. 
Pridelajo veliko žitaric, sadja in 
vina, najmočneje pa .je razvita 
živinoreja, tudi v suhih predelih, 
kjer imajo merino nvce najbolj
šo volno. Njih je okoli 170 mili
jonov in prvovrstna volna je še 
vedno velik izvozni artikel. če
prav igrata vedno večjo vlogo 
rudarstvo in industrija. Goveje 
živine je 20 milijonov, .je pa ob 
širšem obalnem pasu in ob več
jih rekah. 

Industrija se je začela bolj po
spešeno razvijati šele po obeh 
svetovnih vojnah in ima zaradi 
naravnih bogastev lepo prihod
nost. Njihov glavni kupec so Ja
ponci, od katerih so gospodar
sko odvisni. življenjski standard 
je zelo visok. ker zelo omejuje
jo naseljevanje, saj se je tam 
naselilo več belcev neangleškega 
izvora šele po letu 1945, rumeni 
rasi pa še danes ne dovolijo stal
nega naseljevanja, kar ni všeč 
predvsem Japoncem in se to od
raža pri trgovini. 

Politično je bila Avstralija se
sestavljena iz angleških kolonij, 
ki so se združile leta 1901 v Com
monwealth of Australia, posa
mezne kolonije oziroma sedaj 
države pa so obdržale svoja ime
na: Queensland (glavno mesto 
Brisbane), New South Wales 
(Sydney), Victoria (Melbourne) 
Sout Australia (Adelaide), We
stern Australia (Perth), Northern 
(Danvin) in Australian Capital 
Territory, ki obsega samo po
dročjega glavnega mesta Canber
re. Pod avstralsko upravo pa so 
še Norfolski, Kokosovi in Božič
ni otoki, Papua in Nova Gvineja 
ter skoraj polovica Antarktike. 

J.Goričan 

(Nadaljevanje prihodnjič) 

Kaj je alkoholizem 
(Nadaljujemo članek iz prejšnje 
številke). 
Vsakega posameznika, ki pije 
redno in čez mero ter postane 
odvisen od alkohola, pa zaradi 
tega trpi njegovo zdravje, bla
ginja, njegov ugled in gled druži
ne, lahko štejemo za alkoholika. 
Pri alkoholiku pride sčasoma do 
osebnostnih sprememb, ki so po
gojene z izgubo čuta dolžnosti, z 
brezbrižnostjo do družinskih dol
žnosti ter s splošnim moralnim 
in etičnim propadanjem. 
Zelo pogosto je alkoholik po svo
jem značaju spremenjen, družbe
no izgubljen, zdravstveno uničen, 
od družbe zavržen, skratka, te
žak zdravstveni in družbeni in
valid. 
Alkoholik prevzema najslabše ob
blike vedenja, grdo ravna s svo
jo družino, svojo okolico, izgub
lja prijatelje in tako ta >>vzor« 
prenaša na svoje družinske čla
ne, največkrat na otroke; a ti 
sčasoma prevzemajo podoben na
čin življenja, ki postane zanje 
skoraj edini način izražanja. 
Alkoholik postane čustveno oto
pel, postaja vse bolj sebičen in 
s tem trga vezi z družinskimi 
člani. Zaradi pogoste alkoholiko
ve napadalnosti privedejo nape
tost, strah, dvomi, razočaranja 
do razpada družinske skupnosti. 
V takih družinah se ne morejo 
razviti socialno zreli ljudje, pač 
pa se vse bolj pogosto opažajo 
pojavi čustvene in druge oblike 
motenosti, zdravstvena ogrože
nost, prestopništvo in vzgojna 
zanemarjenost otrok v teh dru
žinah. 
Alkoholikova delovna sposobnost 
vedno bolj upada. Ne more več 
ustreči zahtevam delovnega me
sta, postane nezanesljiv v odno
sih do sodelavcev. Alkoholizem 
zmanjšuje mišično moč, poleni 
reflekse, slabi odpornost proti 
boleznim in s tem močno nega
tivno vpliva na delovno sposob
nost. Končno sledi izguba zapos
litve, kar provzroči materialno 
ogroženost alkoholika in njegove 
družine. S tem postane alkoho
lik član, ki ga podpira družba. 
Ustvarja socialno bedo v družini, 
z nedelavnostjo ne ustvarja no
vih proizvodov. V treznem sta
nju se zave svoje zajedalske vlo
ge, kar ga sili v ponovno opi
janje. Ta začarani krog ga vodi 
do popolnega propada. 
Alkoholizem je uporna, kronič
na bolezen, ki zahteva dolgotraj
no zdravljenje ter rehabilitacijo 
v družini in širšem okolju (oseb
nostna, socialno, zdravstveno in 
celo poklicno). Skratka, potreben 

ZA SMEH 
Mož sedi v naslanjaču in bere 
časopis, ko se žena jezna postavi 
predenj in mu očita: 

>>Ali ne veš, da je danes deseta 
obletnica najine poroke?<< 

- >>Seveda vem«, odvrne on, 

je dolgotrajen potek prevzgoje 
v krogu ljudi, ki so ga sposobni 
sprejeti in razumeti po človeški 
plati ter mu pomagati. 

Alkoholik ni kritičen do svoje bo
lezni, je ne priznava in ne čuti 
potrebe po zdravljenju. Tudi 
okolje ga ne razume kot bolni
ka, povsod ga obsojajo, nihče 
pa ne stori nič učinkovitega da 
bi se alkoholik zdravil. 

Alkoholizem ni samo bolezen 
osebnosti, je hkrati na nek način 
tudi bolezen okolja. Zaradi nega
tivnega medsebojnega vplivanja 
je potrebno zdravljenje enega in 
drugega. 

Preprečevanje alkoholizma sodi 
na področje zdravstvene in so
cialne službe. Osnovno zdravlje
nje alkoholikov poteka glede na 
stopnjo bolezni in glede na vzro
ke. ki so v določenem primeru 
dovedli do bolezni, v stacionar
nih zavodih (posebni oddelki pri 
psihiatričnih bolnicah), ambu
lantno pa se lahko zdravijo v 
Psihohigienskem in psihiatričnem 
dispanzerju v Ljubljani in v am
bulantah v zdravstvenih domo
vih. 

Obravnava v taki ustanovi pome
ni le začetek zdravljenja oziroma 
zdravljenje čisto medicinskih vi
dikov alkoholizma. Ker gre pri 
alkoholizmu za obolenje alkoho
lika in njegove družine, so po
trebne še razne druge dopolnilne 
in dodatne oblike zdravljenja. V 
zadnjem č:asu se uveljavlja kot 
zelo uspešna oblika zdravljenja 
alkoholika in njegove družine po 
odpustu alkoholika iz bolnice 
članstvo v klubu zdravljenih al
koholikov. Teh klubov je v Slo
veniji že 30 in so bili organizi
rani na pobudo zdravljenih alko
holikov samih. 

Klub zdravljenih alkoholikov je 
zelo pomemben člen v sistemu 
zdravljenja alkoholizma, ker 
predstavlja organizirano skrb za 
slehernega zdravljenega alkoho
lika. 

Najučinkovitejše je zdravljenje 
alkoholikov v bolnici. Večje te
žave pa so pri tem, ker so zmog
ljivosti teh ustanov premajhne, 
poleg tega pa sprejemajo le tiste 
alkoholike, ki se za zdravljenje 
sami odločijo. 

Zdravljenemu alkoholiku grozi 
tudi po večletni vzdržanosti, da 
ponovno zapade v alkoholizem. 
Alkoholna bolezen je ozdravljiva, 
zahteva pa veliko volje, samo
premagovanja, osveščenosti in 
pripravljenost okolice, da sode
luje. 

>>a nisem tiste sorte, da bi vsako 
reč do smrti zameril.« 
Med starši je tekel pogovor o 
svetovnih nazorih današnje mla
dine. Eden od očetov je priznal: 
>>Pri svojem sinu se sploh ne 
spoznam več. V sedanjih razme
rah noče delati, vendar ne mo
rem izvle6 iz njega, ali je pro:ti 
razmeram ali proti delu.« 



Krzno 1u·v na 
modni reviji 

v Moskvi 
Na slikah so razkazani plašči, 
ki bodo prikazani na modni re
viji konec oktobra v Moskvi. 
Eleganten plašč iz temnorjavega 
tjulnjevega krzna. 

Plašč iz dragocenega krzna sre
brne lisice je kombiniran z napo. 

športni plašč iz črne barvane 
nutrije in nape. 
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ZAHVALA 
Iskreno se zahvaljujemo sindi
kalni organizaciji Indusrije usnja 
Vrhnika, ki nam je v težkih tre
nutkih, ob izgubi našega nenado
mestljivega in skrbnega moža in 
očeta Danijela Furlana stala ob 
strani in nam pomagala. 

Hvala tudi njegovim sodelavcem 
in darovalcem vencev in cvetja, 
kateri so mu zasuli prezgodnji 
grob. 
žalujoča žena Ivanka Furlan, si
nova in hčerka. 
Verd 9. septembra 1972. 

KAKO SMO POSLOVALI V !VGUSTU 
PROIZVODNJA PO OBRATIH 
Usnjarna Vrhnika 
ščetinama Vrlmika 
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 
IZVOZ v avgustu 
IZVOZ I.-VIII. 

s 757.823 . 
s 5.934.395 SkupaJ 

208.002m' 
6.678 kg 

71.131 m' 
19.725 m' 

2.188 m' 
3.662m' 
4.267m' 
1.983 m' 

18.419.670,00 
22.407.540,35 

408.573,30 
1.809.512,40 

43.045.296,05 

POPREčNI OD . . . 
Poprečni OD je znašal v mesecu avgustu za 184 ur 1.885,89 dmaf]ev 
na enega zaposlenega. 
BOLNišKI IZOSTANKI 
Na enecra zaposlenega smo imeli v mesecu avgustu zaradi bolniških 
izostankov (vključno tudi porodniški dopust) 2,11 izgubljenih delov
nih dni. 
šTEVILO ZAPOSLENIH 
Na dan 31. 8. 1972 je štel naš kolektiv 1632 članov (brez vajencev). 
V vrhniških obratih dela 1009 ljudi, v šmartnem 537 in v Galanteriji 
v Ljubljani 83. 
J.S. 

v 

PRI SLI ODŠLI 
Od 12. avgusta do 14. septembra 1972 je na Vrhniki pričelo delati 
75 delavcev. 
Na novo so bili sprejeti: 
Lazar AčimoviC, Ljubiša Ačimovic, Milutin Ačimovic, Svetozar Ači
movic, Ljubica Alexppijevic, Tom~sliv ~akic.' Ivan~~ Berden, Obrad 
Borovic Janko Bozic, Pavla čerm, Tihomir Demc, Elka Fortuna, 
Danica 'Gabrovšek, Milojka Gavrilovic, Velimir Gazdic, Alojz Gom
bač, Milivoje Grbic, Stanislav Jurca, Marija Juric, Mihaela Jur
jevčič Dragiša Katic, Marija Kaučič, Miodrag Kneževic, Irena Koler, 
Draga~ Kovačevic, Dušan Kovačič, ~tonija Krvina, M~r:in~a ~ače~, 
Anton Malavašič, Franc Malovrh, Joze Mesec, Lazar MihvoJeVIC, MI
lomir Milovanovic, Mirko Mladenovic, Danijel Mlakar, Vera Mole, 
Marjan Nadlišek, Milan Niki!ovic, Tere~~ja Novak, Rado~Jr No~~
kovic, Branko Oblak, Dragomir Obradovic, Adem Osmanovic, ManJa 
Poličnik, Margareta Prebil, Boško Ristivojevic, Milijan Ristovic, In
grid Rizman, Ramiz Saiti, Ranko Saric, Nedip Selimovic, Franci 
Slabe, štefka Slabe, Albin Slovša, Svetka Sluga, Stojan Smiljanic, 
Jožefa Smrk, Irena Srebotnjak, Bogoljub Stankic, Danica Starčevic, 
Stojan Stojanovic, Vladimir Stojanovic, Dimitrije šemetovic, Mirja
na šucur, Milutin Todorovic, Milan Tomic, Ratomir Vučkovic, Obrad 
živkovic, Ilija Belebdic in Vukašin Burdevic. 
Iz JLA so se vrnili: 
Martin Gutnik, Janez Jereb, Emil Kogovšek, Janko Nedižavec in 
Branko Sterle. 
Delati so prenehali: 
Hašim Babovic, Ale Botonjic, Jozo, Brkic, Velizar Dimitrijevic, Bran
ko Janjic, Martin Kovač, Marta Kogovšek, Milenka Kunc, Valentina 
Marolt, Vlado Milivojevic, Marija Molk, Katica Nikolic, Adem Osma
novic, Marica Pirman, Ivan Pranjic, Ivka Pranjic, Andrija Protic, 
Ramiz Saiti, Ranko Saric, Milan Sekulic, Nedip Selimovic, Vladimir 
Spasojevic, Vladimir Stojanovic, Jože Tršar, in Belil Bafic. 
Danijel Furlan je podlegel poškodbam prometne nesreče. 
Njegovi družini izrekamo globoko sožalje. 
V obratu šmartno je v mesecu avgustu pričelo delati 12 delavcev: 
Jože Ambrož, Martin Borišek, Alojz Dragar, Franc Fajdiga, Alojz 
Fortuna, Zvonka Gorenc, Marjan Gorše, Albin Ilovar, Janez Jere, 
Anton Mrak, Jože Rozina in Magda šibila. 
Delati so prenehali: 
Jože Berdajs, Jože Boštjančič, Anton Dolenc, Marija Litrop in Mar
tina železnik. 
V obratu Galanterija so v mesecu avgustu pričeli delati: 
Cvetka Bassin, Marija Jamar, Zvezdana Jamar, Branka Jeras, Marija 
Kosec, Ana Marinko, Anton Pokorn in Ivanka Unger. 
Vrhnika, dne 15. 9. 1972. 
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Pri delu 
in doma 

Jelka Beljuli je bila rojena 21. 
oktobra 1921 v Smrečju nad Pod
lipo. V osnovno šolo je hodila k 
Sv. Joštu. V družini je bilo 11 
otrok iz dveh zakonov, od kate
rih jih 9 še živi. 

že zgornji podatek zastavlja 
vprašanje, kdo od staršev vam je 
prej umrl in koliko ste bili tedaj 
stari? 

Mami mi je umrla, ko sem imela 
vsega 11 let. Od mene je bila 
starejša le ena sestra, ostalih 
šest sester in bratov pa je bilo 
mlajših. Oče se je nato ponovno 
poročil in iz tega zakona so bili 
še trije otroci, od katerih živi le 
še eden. 

Vas je tako rana izguba mame 
zelo prizadela? 
Verjemite mi. da se taka izguba 
težko pove z besedami, občuti jo 
lahko le tisti, ki ga to doleti. 
Mnogo je bilo dela doma, saj je 
bila večina mlajših, pri hiši pa 
vedno okrog pet glav živine s 
konji vred, njive in travniki. Do
ma sem ostala zaradi potrebe vse 
do 25. leta starosti. 
Kje vse ste bili zaposleni nato? 
Leta 1953 sem rodila sina, ki je 
letos končal srednjo usnjarsko 
šolo in je že zaposlen kot pri
pravnik pri nas. Naslednje leto, 
to je 1954, v mesecu decembru 
sem se zaposlila v IUV, kjer sem 
še danes. če pomislim, je teh 
18 let har hitro minilo. 
V tako dolgi dobi v našem pod
jetju ste delali na več delovnih 
mestih; katero od njih vam je 
najbolj ugajalo? 
Res, precej je teh delovnih mest. 
Delala sem pri napenjaju, pe
stingu, leščenju, likanju, lomlje
nju lica, brizganju, sedaj pa de
lam že dve leti pri grundiranju 
laka. Najraje pa se delala pri 
»lomljenju lica«. Te delovne ope
racije danes ni več, odšla je kot 
ena in kot druga vegetabilna ga
lanterija. Pa tudi delo, ki ga se
daj opravljam, ni težko; tudi s 
samim zaslužkom sem kar za
dovoljna. 

Kdaj ste se poročili in koliko 
otrok imate? 
Poročila sem se leta 1958 in sem 
rodila v zakonu tri otroke, ki 
so stari 9, 11 in 13 let in hodijo 
vsi v šolo na Vrhniko. O uspehu 
ali neuspehu ne morem govoriti, 
vedno so z ocenami nekje v sre
dini, drugače pa so kar uboglji
vi, lepo se ujemajo tudi s sta
rejšim sinom, ki jim je polbrat. 
Kaj vas je pri tako številni dru
žini in ne ravno velikih osebnih 
dohodkov vas in moža, ki dela v 
parketarni, najbolj motilo, oziro
ma česa sta si najbolj želela? 
Vseskozi nas je trlo stanovanj
sko vprašanje. živeli smo v ne
primernih stanovanjih, selili in 
selili smo se toliko časa, da sem 
sedaj končno zadovoljna s sta
novanjem na Tržaški cesti (v to
varniškem bloku). Druga stvar 
pa je bilo vedno pomanjkanje 
denarja. 
Ker hodijo trije otroci v osem
letko, potrebujejo dosti za šolo? 

Teh izdatkov je toliko, da se člo
veku včasih kar malo zavrti. Za 
šolo je vedno kaj treba, pred
vsem knjig, ki jih vedno menja
vajo in uvrščajo v učni program, 
tako da vsi trije ne morejo opra
viti šole z isto knjigo za posa
mezni r azred in predmet. Tu je 
še obutev, obleka in vse drugo, 
kaj bi naštevala. Ko zmanjka de
narja, ni več vprašanja, kaj bi 
še kupila. 
Vprašanje ravno morda ni na 
mestu, toda vseeno vas vprašam, 
ste doslej bili kdaj na dopustu 
na morju? 
Doslej še ne. Za vse preveč sta
ne, sama pa ne bi mogla iti, ker 
doma ni nikogar, ki bi skrbel 
za ostale. Tako je takšno leto
vanje še daleč, ne rečem pa, da 
si tega ne bi enkrat privoščila. 
Kaj pa zdravje, je dobro ali ste 
bili že kdaj dalj časa bolni? 
Dalj časa doslej nisem bila bol
na. V zadnjem času pa me po
gosto boli glava in sem bila za
radi tega na specialističnem pre
gledu. O rezultatih tega pregleda 
še nimam podatkov. 
S čim se ukvarjate v prostem 
času, kolikor vam ga ostane? 
Zelo rada ročno pletem, tako da 
za potrebe domačih vedno vse 
spletem, ne zato, ker je potem 
izdelek nekaj cenejši, ampak iz 
golega veselja do tega dela. 
Kaj imate v načrtu izven dela v 
podjetju? 
V stanovanju me čaka še menja
va pohištva, kar pa ne gre tako 
hitro. Doslej sem nabavila pral
ni stroj in televizor, za pohištvo 
bo pa treba še marsikaj prihra
niti. 
Ker že~ nekaj mesecev prejemate 
200.- N din kot dodatek na staJ. 
nost, me zanima, če se to kaj 
pozna? 
Vsekalwr se ta vsota mnogo poz
na pri izplačilu OD, saj predstav
lja skoraj 15 °/o celotnega osebne
ga dohodka. To stvar bi lahko 
uvedli že prej; tako je sedaj vsaj 
malo razlike med starejšo de
lavka in novinko. 
Kaj vam v podjetju ne ugaja in 
kaj vam je povšeči? 
Na to vprašanje bi težko odgovo
rila. Za malenkosti se preveč ne 
sekiram, kakšnih večjih dogod· 
kov, na katere bi lahko kazala, 
pa ni.. Imam pač tako življenj· 
sko pot za seboj, da sem z ma· 
lim zadovoljna. 
želimo, da bi se vam izpolnile 
skromne želje! 
Zabeležil: 
Franc KajcJiž 



------------------------------------------~-------------"··----------------

Preureditev 
kuhinje 

v šmartnem 
Dolgo smo želeli, da bi bila naša 
menza podobna moderni, lepo 
urejeni in prijetni kuhinji ter je
dilnici. Na našo pobudo je pro
jektivni biro »Contal« izdelal os
nutek načrta za kuhinjo, ki bi 
ustrezala higienskim in sanitar
nim pogojem. To pa je vzbudilo 
v naših delavcih zaupanje, da 
vodstvo skrbi tudi za družbeni 
standard. 
Jedilnica, prej mračna velika 
dvorana z lesenim podom, nama
zanim z lanenim oljem, je bila 
vedno »kamen spotike«. Danes te
ga ni več, saj je popolnoma pre
urejena, prepleskana, obložena s 
keramičnimi ploščicami, tudi mi
ze so nove. V jedilnici je še pro
stor, namenjen za bife, z 2 pul
toma. Mislim, da smo sedaj lah
ko zadovoljni in lahko brez vsa
ke bojazni pripeljemo v jedilni
co tudi naše zunanje sodelavce 
in poslovne partnerje. 
In kakšna bo naša sodobna ku
hinja? 
Važnejša od njene velikosti sta 
njena ureditev in oprema. Smo
trna oprema in ureditev bo pri
hranila mnogo časa in moči v 
njej zaposlenim ?sebam.. ~le~ 
menti (sestavni deh) v kuhmJI _si 
sledijo v nekakš~e~ _zapor~dJu 
(kakršnega predpisyJeJO san~ta_r
na in higienska nacel~). KuhmJ~ 
ima prostore, namenJene za pr!
pravo živil, od začetne do konc
ne priprave. 
Zaporedje elementov in prost<?
rov za pripravo in obdelavo ŽI
vil: 

l. priprava zelenjave 
- dvodelno korito 
- dvodelna miza 
- omare 

2. priprava mesa 
- dvodelna miza s koritom 
- panj za meso 
- hladilnik LTH SOO litrov 

3. termična kuhinja 
- električni štedilnik 4/1 
- parni kotel 100 1 (2 kom.) 
- plinski štedilnik 6/1 
- električni kiper 
- parna topla miza 

4. pranje črne posode 
- troetažna regal-polica 
- dvodelna korita 

5. pranj~ bele posode 
- trodelno korito 
- miza za odpadke 
- konzolni odcejalnik 

6. izdaja 
- parna topla miza 
- delovna miza 
Dela pri preureditvi kuhinje so 
v teku. Prispela je že tudi večina 
opreme. Upamo, da bodo dela v 
najkrajšem času končana. 

Za delavce vseh izmen že od sre
dine preteklega meseca kuhamo 
tudi čaj za pitje po obratih, tako 
da smo rešili problem žeje med 
delovnim časom. 
Marija Grošelj 

Nova 
• • generaCIJa 

k v ali fi ci ranih 
delavcev 

V začetku septembra je končala 
triletno učno dobo zadnja sku
pina učencev v gospodarstvu. To 
je velika pridobitev za konfekci
ja usnja in krzna, saj je to če
trta skupina za konfekcijo krzna 
in druga za konfekcijo velurja. 
Tako izučeni delavci se mnogo 
laže navadijo na industrijsko iz
delavo, kot pa tisti, ki se izučijo 
pri zasebnikih ali imajo samo ne
kajmesečne tečaje. 

šolanje je končalo 11 učencev iz 
konfekcije usnja in 8 iz konfek
cije krzna. Uspeh je bil zelo do
ber, saj je bilo kar S odličnih, 
6 prav dobrih in 8 dobrih. Torej 
19 novih kvalificiranih delavcev. 
če pa pogledamo še, kakšen je 
bil uspeh praktičnega dela izpita, 
se pravi, ocena izdelkov, vidimo, 
da je bil uspeh še neprimerno 
boljši, saj je bilo kar 11 odličnih, 
6 prav dobrih, 1 dobra in 1 za
dostna ocena izdelka, ki ga je 
moral posameznik izdelati. 

Sedaj ne bo tri leta nobene nove 
skupine, ker so novi vajenci pri
čeli s poukom šele v tem mese
cu v konfekciji velurja, medtem 
ko jih za konfekcijo krzna še 
iščemo. Ker je šola v šmartnem 

edina verificirana za šolanje tak
šnih kadrov, nastaja sedaj vpra
šanje, kaj narediti z drugimi, ki 
so v uku bodisi v Ljubljani ali v 
krajih, kot je Maribor, Celje in 
drugod. Doslej so bili vsi učenci 
krajevno vezani na šmartno. Ko 
končajo šolanje, so bili in so še 
vezani na ta kraj in je preliva
nje delovne sile skoraj minimal
no, kadrovanje pa, ki bi zajelo 
celo Slovenijo, ne bi imelo iste
ga pomena za naše podjetje. 

Ob zaključni slovesnosti in po
delitvi spričeval in dokazil o do
seženi strokovnosti so spregovo
rili tov. Grošelj kot ravnatelj šo
le, prof. Jože žunič kot direktor 
Delavske univerze Litija in za
stopnik IUV. Vsi govorniki so po
udarili, da je to le prehod na 
življenjski poti in da bo potreb
no še mnogo pridobiti, da bo že 
osvojeno znanje strokovno in te
oretično dopolnjeno. Zastopnica 
učencev in najboljša učenka Mar
ta Pajtler pa se je zahvalila pre
davateljskemu kadru za napore 
v vseh treh letih. Ta zaključni 
del bo še dolgo ostal vsem v le
pem in prijetnem spominu. 

Za doseženi uspeh čestitamo? 

F.K. 

Pisma 
uredništvu 
Tokrat so nam pisali od vojakov 
štirje delavci. Vsi so zadovoljni, 
da prejemajo Usnjarja ali pa 
prosijo, naj ga pošljemo; obe
nem pozdravljajo svoje sodelav
ce: 

l. Tinko Pivec, V. p. 1266/20-3, Aj
dovščina, pozdravlja predvsem 
sodelavce v Usnjarni šmartno. 

2. Pavle Gregorka, V. p. 3362/2S 
iz Cerkelj ob Krki, posebno po
zdravlja sorterje in strugalce, 

3. Janko Rudolf, V. p. 1098/36-c 
iz Bohinjske Bele, pozdravlja 
najbolj delavce iz oddelka stru
ženja in mojstra Pleskovica in 
tudi gasilce; 

4. Branko Juvan, V. p. 221S/7 
Tuzla, je napisal posebno dolg~ 
pismo. Sprašuje, kaj je novega 
v podjetju. Zase pravi, da je 
zdrav in da komaj čaka, da bO' 
šel domov, ostalo mu je še 110 
dni do konca vojaškega roka. 
Sprašuje, ali bo po povratku iz 
vojske lahko prišel na delo v na
še podjetje. · 

Naj mu odgovorimo: 
Vsi delavci, ki odidejo k voja
kom, dobijo odločbo o začasnem 
prenehanju dela in tudi Juvan 
jo je dobil. V odločbi piše, da je 
pri vojakih, še vedno član delov
ne skupnosti IUV in da ima pra
vico, da se vrne na delo v naše 
podjetje najpozneje v 8 dneh po 
končanem roku. če se v tem ča
su ne javi, mu preneha članstvo 
v delovni organizaciji in nima 
pravice do ponovne zaposlitve v 
isti organizaciji. 

Uredništvo 

Eno izmed težjih '"'el naših transportnih delavcev - raztovarjanje apna v prahu 
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Državno prvenstvo v skokih 
Pred državnim prvenstvom v 
skokih v vodo za pionirje in pi
onirke 6. septembra je bilo tudi 
republiško prvenstvo v isti kate
goriji meseca avgusta. Morda se 
bo kdo vprašal, zakaj ravno na 
Vrhniki? Odgovor je kratek: 
predvsem zaradi dobrih pogojev 
in pa zato, da se v tem kraju 
popularizira ta zvrst športa, za 
katerega so dani vsi pogoji. 
že samo republiško prvenstvo je 
privabilo mnogo gledalcev, ki so 
z zanimanjem spremljali vse na
stopajoče. Posebno pa je bil pri
vlačen netekmovalni del, ko je 
nekaj vrhunskih slovenskih ska
kalcev izvedlo propagandne sko
ke in pa skoke, v katerih ni 
manjkalo humorja. Državnega 
prvenstva se je udeležilo praktič
no malo klubov. Nastopile so po
polne ali nepopolne ekipe Zadra, 
šibenika, Medveščaka iz Zagre
ba, Ilirije in Jesenic. Ekipno je 

Ekipe pred začetkom tekmovanja 

ZA SMEH 
Iz družinske kronike. 
Prišel je čas, ko je bilo treba 
začeti otroke navajati tudi k ta
ko imenovanemu »kulturnemu 
razvedrilU<<. Mama je otroke 
vprašala, kdo gre z njo gledat 
<<Labodje jezero«. živa in Zoran 
sta šla z njo, Zlatko pa na no
gometno tekmo. Naslednjega dne 
je Zoran po radiu prepoznal 
glasbo, ki jo je prejšnjega dne 
slišal v operi. Ko se je družina 
pogovarjala o včerajšnji čudoviti 
predstavi, se je nogometašu Zlat
ku nekoliko povesil nos. 
Nekaj dni zatem je mama likala 
in pri tem poslušala radio, ko je 
prihrumel Zlatko v sobo in se 
krepko useknil. 
»Daj no malo tiše«, mu reče ma
ma, >>to je vendar čajkovski!« 
- >>No«, odvrne Zlatko, >>to je 
pa Zlatkovski«, in se je iz prote
sta še enkrat glasno useknil. 
Tudi iz časov >>spolnega zorenja« 
je v družinskem albumu nekaj 
prijetnih spominov: 
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zmagal Zadar, sledijo pa mu ši
benik, Ilirija, Jesenice in drugi. 
Jesenice bi se dosti bolje uvrsti
le, toda v svojih vrstah niso ime
le pionirjev. Prvaki v posamez
nih panog so večinoma člani 
vseh naštetih društev. 

Z malo truda in dobre volje bi 
si tudi na Vrhniki lahko omislili 
to vrsto plavalnega športa. Tako 
pa ostaja objekt zgolj objekt za 
kopalce, ki jim je tekmovalni del 
precej tuj. če bi pričeli z mla
dimi, bi se v nekaj letih videlo, 
da je možno tekmovati tudi v tej 
zvrsti in ne samo v košarki in 
nogometu. Upamo, da ne bo osta
lo le pri propagandnem posegu 
v tem letu, pač pa da je ravno 
to republiško in zvezno tekmo
vanje za leto 1972 na Vrhniki za
četek dela tudi na tem področju 
telesne kulture. 

F.K. 

Sedi družina pri večerji, ko na
pelje pogovor na to, koliko otrok 
bi bilo primerno imeti v seda
njih razmerah in ob teh dogod
kih. V družini so bili trije otro
ci, živa in dvojčka Zoran in Zlat
ko. Zoran je pomodroval: >>Meni 
se zdi, da bi za naše razmere 
bila dva otroka kar dovolj. že 
ves čas premišljujem, kateri od 
naju je tisti, ki je odveč.« 

Zlatko je svetoval svojemu bratu 
dvojčku Zoranu: >>Če misliš ime
ti otroke jih imej vsaj štiri, pa 
vse naenkrat, da bo še od kod 
kanila kakšna pomoč.« - >>Ali si 
nor«, odvrne Zoran, >>ali misliš, 
da bom tolikokrat ... ?« Tu se je 
ustavil, a so vsi vedeli, kaj je mi
slil. Njegova predstava o tem, na 
kak način pride do četvorčkov, 
je mamo spravila v sproščen 
smeh. Tedaj se mu je zazdelo, 
da nekaj ni v redu, in je vpra
šal: >>Saj res, mama, kako pa se 
naredijo dvojčki?« - >>žal mi 
je«, je odgovorila, >>da ni več va
šega očeta, on je imel za to re
cept.« 
T.H. 

Le kdo bo imel dobiček, kjer se jih toliko tepe za kože? 

( 1 

Ali ni stopnic? Saj bi tudi po njih prišli do vrha 


