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Beograjski 
sejem moda 
v svetu 
naj novejši uspehi 
naše konfekcije 
in galanterije 
V času od 7. do 15. oktobra je bil v Beogradu 
trina}sti tradicionalni sejem Moda v svetu, 
ki se ga udeležujejo vsi vidnejši predstavniki 
jugoslovanske modne industrije od proizva
jalcev tkanin, pletenin in trikotaže, proizva
jalcev vseh vrst konfekcije in obutve do pro
izvagalce:v usnja in usnjenih izdelkov ter 
krzna. V prvih letih je bil sejem namenjen 
predvsem tekstilnim izdelkom, danes pa lah
ko ugotovimo, da izdelki iz usnja in kDzna 
zavzemajo že skoraj polovico razstavnega 
prostora. še posebno se je v zadnjih letih 
povečal obseg usnjene in krznene konfekcije, 
ki je bila še pred dvema letoma zelo sk·rom
no za•stopana. 
Sejem naj bi predstavil modne novosti in 
barve za prihodnjo sezorio pomlad-poletje in 
tako omogočil proizvajalcem, da pravočasno 
sklenejo pogodbe s kupci irt vsaj za pol .leta 
vnaprej predvidijo in načrtujejo proizvodnjo. 
Lahko trdimo, da se na tem sejmu sklene 
večji del pogodb za posle iz tekstilne in us
njarske predelovalne industrije (predvsem 
obutve in usnjene galanterije). Zato je zadnja 
leta, ko večamo proizvodnjo usnjene in krzne
ne konfekcije ter usnjene galanterije, ta se
jem za naše podjetje toliko bolj pomemben. 
Ni pa treba pri tem pozabiti, da je sejem 
namenjen tudi proizvajalcem usnja, ki mo
rajo predelovalcem zagotoviti zadostne koli
čine usnja za proizvodnjo gotovih izdelkov. 
Glede na prikazane modele obutve in galan
terije lahko pričakujemo, da bo ponovno ak
tualno lak usnje, vendar ni pričakovati ·take
ga povptaševanja kot pred leti. Svetovni raz
voj vedno bolj oživlja •zanimanje za oblačil
no napo. Kljub temu je med usnjeno kon
fekcijo videti mnogo velurja. Skoraj ni bilo 
proizvajalca usnjene konfekcije, ki ne bi raz
stavljal izdelka prav iz svinjskega vehirja. 
Kot osnov~i proizvajalci tega usnja se še 
vedno predstavljajo le tri podjetja: Tovarna 
usnja, Kamnik, »Duka Dinic<< iz Niša in naše 
podjetje. 
Za svinjski velur je naše podjetje preje}o 
zlato pla:keto in prav tako za goveji ooks. 
Veseli smo tudi . dvakrat dveh najvišjih pri
znanj - »zlate košute<< in »diplome<< za us-
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njeno in krzneno konfekcijo ter galanterijo, 
izdelke naših kreatorjev inž. Metke Vrhunc 
in Janeza Repanška. 
Naj se pri pregledu nagrajencev omejimo 
le na svoja in nam bližja: področja - na 
obutev ter usnjeno galanterijo ter konfekcijo 
iz usnja in krzna, >>tekstilcev<< tokrat ne bo
mo omenjali. V celoti so bila razdeljena priz
nanja dvanaj.st1m skupinam, deset najvišjih 
priznanj »zlata košuta<<, dve najvišj.i pdzna
nji za otroško konfekcija in obutev >>zlato 
jagnje<< in dvanaj1st ·visokih pri<znanj, diplom. 
Avtorji dobe osebno priznanje- zlate prsta
ne ozi·roma posebne d1plome. 
Navedli bomo torej priznanja, podeljena 
omenjenim skupinam, ki nas zanimajo: 
Skupina usnjena in krznena oblačila: Zlata 
košuta - Industrija usnja, Vrhnika (prstan 
- Metka Vrhunc .iz Ljubljane). 
Diploma - lndus•trija usnja, Vrhnika (poseb
na diploma - Metka Vrhunc) . 
ženska obutev: Zlata košuta - Fabrika obu
ce Leda, Knjaževac ~prstan - Božidar Sto
janovic); diploma - Fabrika obuce Koštana, 
Vranje (posebna diploma - Božida·r Svet-
koviC). . 
Moška obutev: Zlata košuta - Industrija 
obuce Beograd iz Beogtada (pri;t::in - Ismet 
čucevic); diploma - Tvornica obuce Astra, 
Zagreb (posebna diploma - Modelarnica 
tvornice As•tra). 
Usnjena galanterija: Zlata košuta - Indu-

strija usnja, Vrhnika (prstan __". Janez Re
panšek); Diploma - Industrijsko podjetje 
Galant, Ljubljana ~posebna diploma - Meta 
železnikar). 
Dopolnilni artikli: Zlata košuta - Modna 
konfekcija Astibo, štip (prstan - Studio za 
moško konfekcijo Astibo); diploma - Indu
strija usnja, Vrhnika {posebna d1ploma -
Janez Repanšek). 
Otroška obutev: Zla.to jagnje - Tovarna obu
tev Peko, Tržič (pr,stan - Franci štucin); di
ploma - Jugoslovanski kombinat gume i 
obuce, Borovo (posebna diploma - Mane 
Kosovic). 
Letos so prvič podeljevali novo priznanje 
>>Priznanje mladih potrošnikov<<. Prvo mesto 
je zasedel Kožarski kombinat Visoko (avtor 
Aleksandar AksimoviC), drugo pa naše pod
jetje (avtorica Metka Vrhunc). 
Iz Tan]ugovega posebnega biltena, posveče
nega terriu sejrim, povzemamo še naslednje 
ugotovitve: 
Po dvanajstem dodeljevanju sejemskih pri
znanj je na lis.ti dobitnikov zlate košute spet 
prišlo do sprememb. Usta se je po:večala za 
dva nova člana (Beog·rad, Beograd in Astibo, 
štip). Spremenil pa se je tudi vrstni red šte
vila priznanj; ki so jih prejeli razstavljalci. 
Največji skok je naredila Industrija usnja, 
Vrliriika:, ki je pred dvema letoma sploh še 
ni bilo na: listi nagrajencev, sedaj pa je od 
lanskega 14. mesta prišla na 7. mesto -
Največ prizll1anj za a.vtorstvo »zlati prstan<< 
ima še vedno Janez Repanšek (skupaj 8), sle-
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de mu pa trije avtorji, vsak ima po štiri 
priznanja. 
Ker je naše podjetje že drugič zapored pre
jelo vsa najvišja pri,znanja za usnjene izdel
ke, lahko neskromno trdimo, da smo glede 
oblikovanja usnjene galanterije in usnjene 
ter kr:zmene konfekcije prišli na sam jugoslo
vanski vrh. To lahko s pridom uporabimo 
pri reklamiranju svojih i:odelkov in pri pro
izvodnji. Po drugi strani pa nalaga ta uspeh 
našim oblikovalcem težko nalogo, da bodo 
znali to mesto še naprej obdržati in se čim-
bolj približati svetovni modi. A. K. 

Sodelujte v 
• anketi! 

podrobnosti na strani 5 

Nova 
pota 
v 
barv arni 

še ni dolgo, kar smo končali rekonstrukcij
ska dela v obdelovalnici, pa so zopet zabrneli 
kompresorji •V barvarni. Pričela se je njena 
težko pričakovana preureditev. že pred ne
kaj leti, ko smo se lotili večjih preuredi,tev 
v tovarni, ·smo računali, da bo v nekaj letih 
nujno potrebno preuredi.ti tudi barvarno. 
Rekonstrukcijo barvarne narekuje več razlo
gov: 
l. 
Lokacijsko je barvarna razdeljena še po sta
rih proizvodnih programih v vegetabil bar
varno, krom barvarno in v starem traktu 
predelanih strokovnih .sodov. Zaradi take lo
kacijske razdrobljenosti je nujno potreben 
večji notranji :prevoz, zaradi česar je tudi 
proizvodnost manjša. Poleg tega pa zaradi 
prevoza .z vHičarji potrebujemo mnogo ob
ratova}nega prostora tudi zaradi nenehnega 
povečevanja naših zmogljivosti. 
2. 
Pri našem proizvodnem. načrtu, ko proizva
jamo pretežno anilinJsko barvano usnje (ve
lur), sta prav maščenje in barvanje tisti deli, 
od katerih je močno odvisna kakovost konč
nih izdelkov. Opravljanje tako zahtevnih del 
na improviziranih in dotrajanih napravah pa 
nujno privede do slabe in nihajoče kakovosti. 
3. 
Iz letnih poročil je vidno, da je v naši pro
izvodnji sorazmerno dosti trgavcev. Ko smo 
ugotavljali, kje se usnje največ trga, v kateri 
proi:ovdoni stopnji, smo prišli do zaključka, 
da pri maščenju in barvanju. 
4. 
Ne nazadnje pa je treba omeniti tudi de
lovne pogoje, ki so v današjih barvarnah iz-
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redno slabi (sopara, vrocma, slaba razsvet
ljava). Njih reševanje pa je trehnično zelo 
težavno in finančno drago. 
5. 
želja po nenehnem .povečevanju proizvodnje 
nas je privedla do spoznanja, kako dragocen 
je vsak kvadr;JJtni meter prostora. S preure
ditvijo barwarne bomo pridobili precej tako 
zelo potrebnih kvadratnih metrov povr·šine, 
razen .tega pa bo vsa barvarna v enem sa
mem prostoru in ne več na treh krajih. 
Poleg naštetih vzrokov je še mnogo drugih, 
ki so nas privedli do spoznanja, da je zadnji 
čas za preureditev barvarne. Delovna sku
pina, ki se je ukvarjala z načrtovanjem nove 
barvarne, je stala pred vprašanjem, kako re
šiti vse naštete težave. Odločiti se je bilo 
treba za eno od treh možnosti: 
l. 
Barvanje v klasičnih lesenih sodih, opremlje
nih z avtomatiko za vodenje tehnološkega 
postopka. Ta način barvanja obdr.ži še pre
cej slabih lastnosti klasičnega načina. Kože 
se še vedno trgajo, temperatura še vedno 
niha. Prednost je le v avtomatiziranem na
činu vodenja tehnologije. 
2. 
Barvanje v napravah po načelu mešalca za 
beton. Te naprave se v zadnjem času precej 
močno uveljavljajo za luženje in strojenje. 
Na področju barvanja pa jih ni še toliko, 
saj imajo še nekatere pomanjkljivosti. Pred
vsem je težko preprečiti ohlajanje barvnih 
kopeli, temperatura ·pa je pri barvanju zelo 
važna. 
3. 
Barvanje v napravi »Coretan«, stroju tvrdke 
Trockentechnik GmbH, Homberg, Zahodna 
Nemčija. Ta naprava se od naštetih nač1nov 
barvanja najbolj razlikuje in odstopa od kla
sičnih sodov. 
Od naštetih možnosti smo se kljub visoki 
ceni odločili za »Coretan«, kaj.ti le v teh na
pravah vidimo uspešno reši·tev. 
Ker smo želeli, da se kljub preureditvenim 
delom proizvodnja v odde1ku barvarne ne bi 
ustavila, in zaradi velikih stroškov, smo se 
odločili za postopno preurejanje barvarne: 
V prvi etapi bomo namestili pet »Coretanov«, 
od teh bo eden v tovarni že oMobra, ostale 
štiri bomo dobili do februarja prihodnjega 
leta. 
V drugi etapi bomo nabavili še pet »Cm·eta
noV«, tako da bo stalo po končani preure
ditvi v današnji barvami deset takih naprav. 
Prvih pet strojev bomo postavili v vrsti tam, 
kjer so stali prej ·strojilni sodi, drugih pet 
pa vzporedno z njimi na drugi strani. steb-

rov. Med prvo etapo bodo sedanji barvalni 
sodi še obratovali, v drugi etapi pa ne več. 
Zakaj smo se odločili za naprave Coretan? 
Ta naprava za barvanje in maščenje usnja 
izhaja v osnovni zamisli iz ustroja in delo
vanja avtomatičnega pralnega stroja. Sestav
ljena je iz zunanjega in notranjega bobna. 
Notranji boben ima tri predele ali prekrate, 
kar omogoča boljše mešanje med barvanjem 
hkrati pa je obremenitev bobna bolj enako
merna. Zunanji boben je negibljiv, notranji 
pa ima po sredi pogonsko os, s pomočjo ka
tere se obrne 24-krat na minuto. Vsakih 12 
sekund •Se za tri sekunde usta·vi, nakar se 
zopet zavrH za 12 sekund v nasprotno smer. 
BarV'na kopel, dovod kemikalij in grelec za 
dodatno ogrevanje so med zunanjim in no
tranjim bobnom. Notranji boben je izdelan 
iz .preluknjane pločevine, kar omogoča pre
livanje barvilne kopeli v notranjost. K na
pravi sodi tudi pet doziranih posod za pri
pravo kemikalij. Posode imajo mešala ter so 
povezane z napravo s plas,tičnimi gibljivimi 
cevmi, elektromagnetnim ventilom in pro
gramatorjem. Dotok in odtok vode, uravna
vanje temperature tt::r dodajanje kemikalij 
in barv so avtoma.tizirani. Ves tehnološki po
stopek je zabeležen na programski kartici in 
avtomatično voden prek programatorja. Na 
sprednji •Strani napra•ve so vrata za polnjenje 
in praznjenje, ki se avtomatično odpirajo 
takrat, kadar je notran}i predel v vodorav
nem položaju. 
Naj navedemo še nekaj prednosti, ki jih ima 
»Coretan« v primerjavi s klas•ičnim načinom 
barvanja usnja: 
l. 
V tej napravi se usnje ne trga, kar pomeni, 
da bo odstotek trgancev znatno znižan. 
2. 
Postopek barvanja lahko spreminjamo in pri
laga~amo, prav tako pa določimo enovit in 
enak postopek za več partij, tako da bodo 
lahko barvni odtenki stalni. 
3. 
Zmogljivost naprave je zaradi večjih polni
tev (400m2) ter krajšega postopka precej 
višja. 
4. 
Predviden je tudi prihranek na energiji, kajti 
naprava obratuje z manj.šimi količinami vo
de (le 50 do 60 Ofo tistega, kar porabijo sodi). 
Upamo lahko, da pri uresničevanju tega po
membnega načrta ,za preureditev barvarne 
ne bo prišlo do nepričakovanih zastojev in 
nevšečnosti, ta'ko da bomo res dosegli cilj 
v predvidenem času. 
S.š. 



Notranji 
prevoz 
in vozniki 
viličarjev 

Mars-ikdo od zaposlenih se še spominja, kak
šen je bil notranji prevoz v tovarni pred de
setimi in več leti. Vse so opravljali takore
koč ročno, od prevozov do vmetov in izme
tov: preden smo dobili dvigala, je bilo treba 
mnogo tovora prenašati. čeprav je bil v pri
merjavi z današnjim takratni dnevni namok 
manjši, je delalo v notranjem prevozu pre
cej več ljudi in v težjih delovnih razmerah 
kot danes. 
Večino prevoza opravijo danes vozniki vm
čarjev s svoj-imi stroji. V dopoldanski izmeni 
vozijo štirje, v popoldanski trije in v nočni 
izmeni dva voznika viličarjev. Njihovo delo 
poteka v treh organirzacijskih enotah, in sicer 
skladišče-odmaščevalnica, lužilnica-strojilnica 
in obdelovalnica. 
Vsak dan prepeljejo iz skladišča v menzi 
pri Tomšiču ali iz hale celotni namok na pro
stor pred sode za izpiranje. Kože postopno 
stresajo v sod za i2lpiranje, izprane in ob
delane kože prenesejo na prostor za odma
ščevanje, postopoma jih dostavljajo do stro
jev za odmaščevanje in odmaščene dajo na 
teh1mico, nato pa v lužilnico za namok. Ce
lotna teža prenesenih in prestavljenih kož 
znaša dnevno 275 ton. Vmes lahko pride še 
do kakšnih dodatnih premikov, kar pa v tem 
izračunu ni zajeto. 
V lužilnici in strojilnici je tudi treba mnogo 
prenašati in po1niti sode: polnjenje sodov za 
namok, prevoz kož na odščetinjenje, prenos 
od odščetinjenja in stresanje v sode za lu
ženje, prenos zloženih luženih kož na odle
žanje, od odležanja na sortiranje in obrezova
nje, od cepljenja približno 80 Ofo v naknadni 
lug in 20 Ofo na obrezovanje cepljenca, iz nak
nadnega luga na tehnico in na odležanje ter 
končno zložene strojene kože v obdelovanico 
na odležanje. 
Navedena dela v lužilnici in strojHnici pred
stavljajo nadaljnjih 300 ton dnevno odmašče
ne kože, ne da bi upoštevali, da so !užene 
kože neprimerno težje od odmaščene teže, 
ki jo imamo za evidenco. 
Poleg navedenega dnevno prepeljemo še 
okrog 12 ton pomožmih materialov, 10 ton 
mezdre in obrezin ter okrog 1 tone ščetin 
od stroja na prostor za odpremo v ščetinar
no. Seveda pr·ide večkrat še do nujnih pre
mi:kov zaradi pomanjkanja prostora ali česa 
drugega. 
V obdelovalnici je sicer tonaža manjša, a 
obdelovalnica je najbolj utesnjena in za no
tranji prevoz najbolj težavna. V obdelovalni
ci dnevno .prepeljemo ali prestavimo nasled
nje količine : dnevna količina na ožemanje, 
od tu na sortiranje, od sortiranja na suho 
cepljenje, od suhega cepljenja na struženje. 
Vse to da dnevno 140 ton prepeljanega ali 
prestavljenega tovora. 
če seštejemo vse navedene dnevne količine, 
dobimo zaokroženo količino 730 ton, ne da 
bi upoštevali občasna dela, ki so zelo po-
gosta. · 
Za bolj nazorni prikaz naj služi podatek, da 
bi morali imeti za notranji prevoz, premete 
in vrnete pri tem današnjem namoku v prejš
njih časih 67 več zaposlenih samo za dela od 
izpiranja po odmaščevanju do čimžanja, z 
upoštevanjem sulfidnega Juga s premeti. 
Ta opravljena dela pa predstavljajo le 230 
ton oziroma 32 Ufo celotnih dnevnih količin, 
se pravi, da bi za delo, ki ga sedaj opravlja-

jo vozniki viličarjev s svojimi stroji, morali 
imeti pred časom zaposlenih dodatno še 
okrog 209 delavcev. Takoj pa moramo tudi 
pojasniti, da v tedanjih razmerah, ob tistih 
napravah in tehnologiji, ne bi bilo mogoče 
predelovati takih količin. Vseeno · pa lahko 
z gotovostjo trdimo, da je uvajanje sodob
nega prevoza v •proizvodnjo še kako dobra 
naložba, ne le zaradi zmanjšanja potrebe po 
delavcih, pač pa izbolšuje delovne razmere 
v takšni meri, da so odpadla vsa težja fi
zičnega dela. 
Enako, kot na Vrhniki, tudi v obratu šmart
no sedaj uporabljajo viličarje za vse pre
voze v lužilnici in strojilnici usnjarne, skla
dišču surovih kož, krznarni in skladišču po
možnih sredstev. TeŽlko bi si danes zamislili 
prevoz slanih govejih kož iz sedanjega skla
dišča v lužilnico čez še neurejeno dvorišče. 
Včasih je bilo to olajšano .zaradi skladišča 
surovih kož, ki je bilo tik ob lužilnici; ker 
pa ta po·v-ršina danes služi drugemu namenu, 
je skladišče surovih kož bolj odročno. Tako 
danes viličarji pripeljejo ves dnevni namok 
s stresanjem v sode, prevažajo !užene kože 
do stroja za mezdrenje, od obrezovanja na 
cepljenje in od cepljenja dalje na čižmanje 
piklanje, strojenje in odvažajo tudi vse od
pdke. 
V krznarijo pripeljejo ves namok in pomož
ni material v I. nadstropje za napajanje. 
Nekoč so dleavci nosili vse ovčje kože po 
maščenju suhe ali posušene po stopnicah, 
kar je bilo zelo naporno. še mnogo je stvari, 
ki jih sedaj hitreje opravijo, kot so jih prej 
z lastno telesno silo. 
Pa se še vprašamo, kakšno je to delo. Ni 
enostavno, saj morajo vozniki paziti na stro
je, da jih ne preobremenjujejo, skrbeti mo
rajo za odpravo napak, posebno pozornost 
pa morajo pri svojem delu posvetiti varnosti 
drugih in j~h med vožnjo stalno opozarjati, 
da se umaknejo. Druga taka pomembna 
stvar je tlak, ki je včasih masten, moker ali 
pa suh. Vsakokrat je treba posebej pr.iJago
diti vožnjo. l:z:pos•tavljeni so tudi vremenskim 
nevšečnostim ter raznim temperaturnim 
sprememebam. Za pridobitev te kvalifikacije 
morajo opraviti poseben izpit za voznika vi
ličarja, imeti pa morajo tudi redni vozniški 
izpit. 
Lahko torej trdimo, da delo voznikov vili
čarjev ni lahko in nezahtevno. S svojim ve
denjem jim lahko pomagamo, da bodo nji
hove vožnje mimo naših delovnih mest varne 
ali bolj varne kot doslej; tega pa si želijo 
tudi vozniki sami. F. K. 

Voznik viličarja mora vsak dan opraviti vsa 
predpisana vzdrževalna dela 

Financiranje 
stanot,an j s ke 
gradnje 
Kaj nam prinaša novega in dobrega novi za
kon o programiranju in financiranju stano
vanjske gradnje? 

Realni, socialni in ekonomski pogoji so na
rekovali, da - ko uvajamo ekonomske od
nose v stanovanjsko gospodarstvo - hkrati 
s posebnim sistemom družbene pomoči za
ščitimo občane z nižjim ·osebnim dohodkom, 
ki •svojega stanovanjskega vprašanja ne mo
rejo reševati sami. Družbena pomoč za soci
alno ogrožene družine in občane, ki jo uvaja 
zakon o programiranju in financiranju gra
ditve stanovanj, je pomembna novost v si
stemu financiranja stanovanjske graditve. V 
ta namen bo treba v občini ustanoviti soli
damostni stanovanjski sklad. 
Pri tem je treba povedati, da pomeni stano
vanjska graditev po omenjenem zakonu: no
vo gradnjo, nakup novih stanovanjskih hiš 
ali stanovanj ter rekonstrukcijo obstoječih 
hiš ali stanovanj, ne glede na lastništvo. Re
konstrukcija zdaj pomeni tako rekonstruk
cijo, s katero se poveča s.tanovanjska površi
na ali število stanovanjskih prostorov ali s 
katero se izboljšajo stanovanjske razmere z 
uvedbo aH modernizacijo sanitarne ali ogre
va1ne opreme v stanovanjskih hišah ali sta
novanjih. 
Republika bo načrtovala razvoj stanovanj
s·kega gospodarstva z nacionalnega vidika, 
občina pa bo usmerjala stanovanjsko gradi
tev s programom stanovanjske graditve za 
pet ali več let. 
Drugi družbeni subjekti, ki sodelujejo v si
s.temu programiranja stanovanjske graditve, 
so l. VJSe organizacije združenega dela in dru
ge samoupravne organizacije, družbeno-poli
tične in druge organizacije, društva, druž
beno politične skupnosti in državni organi 
(za vse omenjene velja enoten izraz: orga
nizacije); 2. solidamostni stanovanjski sklad 
in 3. skupnost upokojninskega in invalidske
ga zavarovanja v SRS. 
Organizacije sprejmejo načrt za reševanje 
stanovanjskih potreb svojih delavcev, solidar
nostni stanovanjski sklad sprejme program 
za dajanje družbene pomoči, skupnost po
kojninskega in invaHdskega zavarovanja pa 
program za reševanje stanovanjskih potreb 
upokojencev in nezaposlenih uživalcev inva
lidskih pravic. 
Sredstva za stanovanjsko graditev bodo za
gotavljali: 
l. delovni ljudje in občani kot stanovanjski 

interesenti; 
2. organizacije dn1~benega dela in druge or

ganizacije; 
3. skupnost pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja; 
4. občani, ki pri svoji samostojni dejavnosti 

uporabljajo dopolnilno delo drugih qseb 
(zasebni delo daj alci); 

5. solidarnostni sklad. 
l. 

Delovni ljudje in občani gradijo, kupujejo 
in rekonstruirajo stanovanja in družinske 
stanovanjske hiše z lastnimi denarnimi sred
stvi in s posojili za zidavo, nakup ter za re
konstrukcijo stanovanj ali družinskih stano
vanjskih hiš . (Seveda lahko občani pridobi
vajo stanovanja v zasebno last tudi z last
nim denarjem, če ga imajo). Zakon postav
lja pravilo, da bodo dobili družbeno denarno 
pomoč (posojila) le tisti, ki se bodo s stano-
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vanjsko graditvijo (zidavo ali nakupom) 
vključili v okvir občinskega programa sta
novanjske graditve. To pomeni, da bodo po
slovne banke takim občanom dajale poso
jila po manj ugodnih bančnih posojilih. 
2. 
Osrednji financerji pri stanovanjski graditvi 
ostajajo tudi v prihodnje organizacije zdru
ženega dela in druge organizacije (z eno be
sedo: organizacije). Načelo vzajemnosti in 
solidarnosti delovnih ljudi pri reševanju sta
novanjskih potreb bo prišlo do izraza pri 
organizacijah, ki bodo določale del ustvarje: 
nega dohodka oziroma del sredstev, s kate
rimi samostojno razpolagajo, za stanovanj
sko graditev, za rekonstrukcijo ter za druž
beno pomoč v stanovanjskem gospodarstvu. 
Tudi doslej so omenjene organizacije bile 
dolžne izločHi del dohodkov oziroma sredstev 
za financiranja gradnje stanovanj po stopnji 
4 °/o. Po novem zakonu je predvideno izloča
nje finančnih sredstev na osnovi samouprav
nega sporazumevanja in dogovarjanja delov
nih ljudi. Zakon postavlja le okvire, v kate
rih se uveljavijo samoupravni sporazumi in 
družbeni dogovori. Edina izjema v tej zasno
vi je družbena pomoč v stanovanjskem go
spodarstvu, za katero se potrebna finančna 
sreds.tva ne zagotavljajo na podlagi samo
upravnega sporazuma ali družbenega dogo
vora delovnih ljudi, temveč z odlokom ob
činske skupščine. Delovni ljudje v organiza
cijah določajo sami del dohodka, ki ga bodo 
uporabili za novo stanovanjsko graditev, za 
rekonstrukcijo in za družbeno pomoč v sta
novanjskem gospodarstvu. 
če organizacije ne določijo najnižjega odstot
ka sredstev s samoupravnim sporazumom 
n~ti 30 dni pred začetkom koledarskega leta, 
za katero se izločajo sredstva za razširjeno 
reprodukcijo in družbeno pomoč v stanovanj
skem gospodarstvu, predpiše zanj najnižji 
prispevek občinska skupščina z odlokom. :ra
ka rešitev zagotavlja, da bodo vse orgamza
cije izločale potrebna sredstva za stanovanj
sko gradnjo. Prispevek za družbeno pomoč 
v stanovanjskem gospodarstvu je obvezen za 
vse organizacije na območju občine. 
S samoupravnim sporazumom med organi
zacijami in z odlokom občinske skupščine o 
višini prispevka za družbeno pomoč. v. stan~
vanjskem gospodarstvu se zagotavlJaJO naJ
nižja sredstva, ki bodo v občini uporabljena 
za razširjeno •reprodukcijo in za družbeno 
pomoč v stanovanjskem gospodarstvu, zakon 
pa uvaja še koncentracijo finančnih sredstev 
z namenom, da se uporabijo za splošno kre
ditiranje stanovanjske graditve. To združe
vanje stanovanjskih sredstev se dosega tako, 
da oraanizacije združujejo del sredstev, na
menje~1ih za stanovanjsko graditev, pri J?~
slovni banki kot vezana sredstva za krediti
ranje stanovanj-ske graditve. Tako združeva
nje se opravi na •podlagi družbenega dogo
vora, ki ga sklenejo organizacije, obč~na in 
občinski sindikalni svet. Tudi tu velJa na
čelo svobodnega pri>Stopa organizacije. če pa 
se družbeni dogovor ne sklene oziroma če 
k njemu ne pristopijo vse organizacije, po
tem doLoči občinska skupščina z odlokom 
del sredstev kot vezana sredstva za krediti
ranje stanovanjske graditve. 
Za boljše razumevanje opisanega poglejmo 
tale primer: 
Organizacije združenega dela določijo odsto
tek sredstev ·za stanovanjsko graditev in za 
družbeno pomoč v stanovanjskem gos•podar
stvu in ta srecls.tva vlagajo v svoj sklad skup
ne porabe ob vsakem izplačilu osebnih do
hodkov od skupnega zneska sredstev, iz ka
terih se plačujejo prispevki. Iz tega sklada 
izločijo organizacije del sredstev kot družbe
no pomoč v stanovanjskem gospodarstvu v so
lidarnostni stanovanj.ski sklad. Del sredstev 
iz sklada skupne porabe združujejo pri po
slovni banki kot vezana sredstva za krediti
ranje stanovanjske graditve. S preostalimi 
sredstvi v skladu skupne porabe pa organi
zacije družbenega dela samostojno gospoda
rijo tako, kot Je predvideno v programu za 
reševanje stanovanjskih potreb njihovih de
lavcev. če je bil na primer v občini s samo
upravnim sporazumom določen najnižji od
stotek za razširjeno reprodukcijo in družbe
no pomoč v višini 4 °/o in j-e občinska skup-
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ščina z odlokom predpisala 1 Ofo prispevek 
za družbeno pomoč v stanovanjskem gospo
darstvu, z družbenim dogovorom pa je bilo 
določeno, da se bodo združevala sredstva pri 
poslovni banki v višini 1,20 Ofo, ostane organi
zacijam za njihovo popolno samostojno raz
polaganje sreds-tev v višini 1,80 Ofo. 
(Nadaljevanje prihodnjič) 
D. D. 

Sladkor· 
za In proti 

~l31dkor je lahko prebavljiva, visoko kalo
nona. hrana. V človeškem telesu je potreben 
predysem za tvorbo glikogena - snovi, ki 
lu~~l!~ srce in mišice. Je os!lovni vir energije 
misKnega elela. Sladkor Je obvezni sestav 
krvi, njegova koJ.ičina niha na določeni ravni 
(80-120 mg Ofo). Sladkor je osnovni vir ener
gije tudi za možganske ceLice in jim omo
goča normalno delovanje. 
Ne glede na to pa moramo v številnih pri
merih omejevati sladkor. To velja predvsem 
za ljudi, ki so nagnjeni k debelosti ne glede 
na starost in spol. Manj morajo uporabljati 
sladkor kot umsk.i delavci in vsi tisti, ki 
ne poznajo fizičnega dela, ljudje v zreli in 
starostni dobi. Vsi ti morajo zmanjšati dnev
no normo .in pojesN manj sladkorja v pri
merjavi z mladimi ljudmi, ki lahko pojedo 
tudi 100 gr sladkorja dnevno. 
že dolgo je znano, da prevelika uporaba 
sladkorja povzroča kopičenje maščobe v or
ganizmu. Posebno živahno se tvori maščoba 
pri nenadzorovanem uživanju tort, slaščic, 
bonbonov itd. 
Velika uporaba sladkorja in maščob povzro
ča zgodnji pojav arterioskleroze (poapnenja 
ožilja). Tudi prevelika uporaba sladkorja 
povzjro6i povišanje holesterina v prvi (nor
malno do 240 mg%). V.sako povišanje slad
korja v ·krvi povzroči zgodnjo arter.iosklero
zo. Vse to narekuje, da je ·treba znižati slad
kor v prehrani zrelih in starejših ljudi: ti se 
morajo stalno bati sladkorja, alkohola in 
pretiranega sedenja. S tem v zvezi je treba 
omeniti sadje in jagode. Tudi to je sladko. 
Vendar 1ta sladrko·r .v večini sadja in jagod 
ni saharoza, temveč ta sladkor predstavlja 
fruktoza. Posebno dosti fru~toze je v grozdju 
in j abolkih. 
Fruktoza je približno dvatkrat slajša od saha
roze, hitro dospe v kri in se aktivno vklju
čuje v številne biokemične presnove v raznih 
tki·v,ih. Opazovanja govore, da fruktoza ne 
dviga holesterina in ne kopiči maščob v te
lesu. 
Zelo bogat glede f.ruMoze je čebelji med, 
ki ima prednost pred sladkorjem. Med ugod
no deluje na delovanje številnih sistemov in 
organov, posebno na jetra in presnovo ma
ščob. Ker je zelo kaloričen in vsebuje okrog 
2 °/o saharoze, ga ni pi~iporočljivo več kot 
50- 60 gr dnevno. 
V borbi proti prevelikemu uživanju sladkor
ja se lahko poslužujemo zamenjave s saha
rinom. Saharin ni redilen, je brez kalorične 
vrednosti. številne preiskave so pokazale, da 
je neškodljiv in ela se izloča v urinu ne
spremenjen. čašo čaja, kave, pa tudi testo 
lahko sladkamo s saharinom. V vsaki tablet
ki je o~rog 40 mg saharina. Saharina se po
služujejo predvsem sladkorni bolniki; le-ti 
morajo biti do smrti skregani s sladkorjem, 
nadalje ljudje, ki so nagnjeni k debelosti ali 
pa so debeli. 
Na koncu: sladkor iz kruha, krompirja, te
stenin lije v kri, iz sadja curlja, iz zelenjave 
pa kaplja v kri. 

Zakaj smo 
se slikali? 
Pred kratkim so se morali fotografirati vsi 
zapos•leni v proizvodnih obratih usnja.rne na 
Vrhniki. Marsikdo se je spraševal, zakaj je 
to potrebno. čeprav je sedaj večini odgovoi' 
na to vprašanje že znan, ga vseeno objavlja
mo s kratko obrazložit·vijo. 
V letošnjem letu smo v usnjarni sprejeli več
je število novih delavcev. Zaradi nenehnih 
potreb proizvodnje sprejemamo nove delavce 
še nadalje. Zato se dogaja, da celo nekateri 
mojstri trenutno ne poznajo vseh svojih de
lavcev v svojem oddelku, Največ problemov 
pa je pr·i vratarjih, ki vsekakor ne morejo 
tako hitro spoznati in si zapomniti novih 
obrazov. Spričo tega ni težko prelesičiti vra
tarja, še zlasti, ker se izven deloy;nega časa 
samski delavci vračajo na hrano v tovarno. 
Zaradi neustreznega položaja menze morajo 
skozi proizvodni obrat in nekateri pravočas
no ne zapuste tovavne po toplem obroku. 
Ni odveč ugotoviti, da smo imeli v pretek· 
losti več primerov, da so se v naši menzi 
hranili ljudje, ki nimajo z nami nobene zveze 
(že .tako je menza preveč utesnjena) in da 
so si neka•ter.i celo brez dovoljenja razgle
dovali proizvodne prostore. 
Iz teh negativnih ugotovitev je vzniknila po
treba, da bo moral imeti vsak član delovne 
skupnosti INTERNO legitimacijo, ki jo bo 
moral pokazati vr-atarju, če ga le-ta ne pozna. 
Brez ustrezne izkaznice tako ne bo mogoč 
vs•top v .tovarno. 
Končno je ta ukrep namenjen tudi ustrez
nejšemu splošnemu varstvu obrata. 
P.P. 

Takšni smo: 
Mnogo garderobnih omal'ic je poškodovanih 
zaradi odpiranja s silo 



Usnjarjeva 
anketa 
Dragi bralci! 
Usnjar izhaja že četr.to leto. V tem času smo 
se trudili, da bi bilo naše glasilo čim boljši 
vir obveščanja za vse člane našega kolektiva, 
upokojence, študente in naše fante pri vo
jakih. 
Veseli nas, ko vidimo, od časa do časa, da 
je Usnja·r priljubljen, da ga berejo ne samo 
naši delavci, temveč tudi njihovi svojci in 
znanci. A želimo si, da bi bil list boljši, za
nimivejši in da bi še bolje opravljal svoje 
poslanstvo dobrega poročevalca. 
Zato mislimo, da je čas, da tudi vi poveste, 
kaj ·vam v Usnjarju ne ugaja, kaj vam je 
všeč, česa si želite brati, a sedaj pogrešate, 
kaj bi bilo ·treba po vašem mnenju izboljšati 
in kako. 
Zato smo se odločili, da izpeljemo majhno 
anketo, le nekaj vprašanj vsakemu bralcu 
na posebnem anketnem listu, ki ga bo prejel 
obenem s tole številko Usnjarja. 
Hvaležni bomo vsakomur, ki bo hotel od
govoriti. 
Izpolnjene - in podpisane - liste oddajte 
v posebne sk·rinjice, ki bodo čakale vaše od
govore do 25. novembra tam, kjer prejemate 
tople obroke (Vrhnika, šmartno) ali pri vra
tarju (Galanterije) ali v pisarniških prosto
rih (Biro). 
Clani kolektiva, ki žive in delajo v drugih 
krajih, naj pošljejo liste na Uredništvo Us
njarja na Vrhniki. 
O rezultatu ankete bomo poročali v eni na
slednjih številk. 
Uredništvo 

Prišli 
odšli 
Od 15. septembra do 12. oktobra 1972 je na 
Vrhniki pričelo delati 30 delavcev. 

Na novo so bili sprejeti: 
Franc Arhar, Ratko Blagojevic, Vesna čer
nec, Rado Dolenc, Tomaž Grom, Ivan Horvat, 
Jože Horvat, Marijan Hržič, Edvard Kavčič, 
Rozalija Kogovšek, Zdravko Kostanjevec, Ja
nez Kovačič, Ivanka Leskovec, Pavel Lukan, 
Anica Malavašič, Branko Marčetic, Vera Mav
rič Mira Merlak, Franc Meško, Milan Meško, 
St~nko Munda, štefan Munda, Kosa Pajnki
har, Franc Plestenjak, Andrej Sečnik, Igor 
šubic, Pavla Trček, AmaJ.ija Treven in Duro 
Zoric. 
Andrej Velkavrh se ja zaposlil po končani 
vojaški dobi, poklicni šoli in opravljenem iz
pitu za strojnega ključavničarja. 

Delati so prenehali: 
Tomislav Bakic, Obrad Borovic, Tadija Brkic, 
Tihomir Denic, Danica Gabrovšek, Tomislav 
KobasiC, Marija Koprivc, Dragan Kovačevic, 
Francka Kranjc, Karolina Krašna-Bernik, Le
opolda Merlak, Dragomir Obradovic, Jožica 
Petrič, Vidosav Pejic, Marija Podobnik, 
Zdravko RadešiC, Darko Skubic, Cvetka Slu
ga, Stojan SnriljaniC, Ljuban Stefanovic, Ti
homir Tadic, Ratomir Vučkovic in Marija 
Zver ter Danijel Kralj. 
Ljudevit Hrup je umrl po kratki in hudi 
bolezni, star komaj 17 let. 
Njegovim svojcem izrekamo iskreno sožalje. 
V obratu šmartno je pričelo delati v mesecu 
septembru 30 delavcev. To so: 
Roman Ambrož, Fani Bajc, Milan Bučar, Ve-

ra Dobravec, Vida Dobravec, Avgust Dragar, 
Ivana Garbas, Marko Hostnik, Slavka Jaklič, 
Marija Jerin, Roman Jerin, Franci Kos, Zden
ka Kračan, Marija Krefl, Fani Lambergar, 
Ana Lebar, Ljudmila Oblak, Jože Otrin, Mar
ta Pajtler, Justina Pintar, Joža Planinšek, 
Ana Poglajen, Marija Poglajen, Nada Renko, 
Joža Resnik, Ignac Simončič, Tonka Sotlar, 
Samo šemole, Martin Tori, Marija Zupan. 

Delati so prenehali: 
Janerz: černe, Olga Grošelj, Marija Erjavec, Jo
že Otrin, Jože Rogelj. 
Danica Pleskovič je bila premeščena v obrat 
usnjene konfekcije na Vrhniki. 
- V obratu Galanterija v Ljubljani se je 
v mesecu septembru zaposlil Rado Derma
s.tija. 
Delati so prenehali: Anton Horvat, Zvezdana 
Jamar, Magda Mikla·vc, Stanislava žaubi, 
Rok Pečko je bil premeščen v obračunsko 
enoto Vrhnika. J. B. 

Pri delu 
• doma 

Tomislav Pejic je bil rojen 14. junija 1933 
v Sabancah pri Sarajevu. V družini so bili 
štirje brati. Oče mu je umrl pred vojno, mati 
pa med vojno. 

že zelo kmalu ste izgubili starše, kako ste se 
preživljali brez njih? 
Oče je bil med obema vojnama nekaj časa 
v Rusiji in nato v španiji, tik pred začetkom 
II . .svetovne vojne pa so ga ubili neznanci. 
Mama mi je umrla med vojno zaradi stal
nega preganjanja in revščine, saj je morala 
sk.rbeti za lačna usta svojih petih otrok. Po
sebno so jo preganjali zato, ker je bil njen 
brat organizacijski sekretar za Vzhodno Bos
no. Po njeni smrti sem bil pri raznih po
znanih in nepoznanih ljudeh, po vojni pa 
me je vzela k sebi stričeva žena, ki je bila 
takrat minister za socialno skrbstvo, ki je 
skrbelo tudi za vojne sirote. 

Koliko časa ste bili pri njej? 
Pri njej sem ostal nekako dve leti. Nato sem 
bil v raznih otroških domovih v Sarajevu, 
Zenici, na Jesenicah in končno v Preddvoru 
pri Kranju, kjer je bil dom za vojne sirote 
iz Bosne in Hercegovine. 

Kdaj ste zapustili ta dom in kam ste šli? 
Leta 1949 sem prišel sem na Vrhniko, kjer 
sem nastopil triletno pot učenca v gospodar
stvu. Naj omenim, da je dopotoval takrat 
z menoj tudi Djordje Nikolič ter še nekateri, 
ki pa se jih ne spominjam več , ker so za
pustili to podjetje. 

Kako so vplivale na vas stalne selitve in ne
nehno spoznavanje novih ljudi in okolja? 
Težko se je stalno privajati. Naj omenim sa
mo dogodek iz šole za učence v gospodarstvu, 
ko sem se vsem smilil, ker nisem znal slo
venskega jezika; zato •so vsi sošolci govorili 
ali pa se V·Saj trud~H, da so govorili srbo
hrvatsko. če tega ne bi bilo, bi danes ver
jetno bolje govoril slovensko, tako pa imam 

pri tem še vedno nekaj težav. Od sodelav
cev mi včas·ih kdo malo ponagaja, toda to 
ni zamere vredno. 
česa se iz tistih časov še dobro spominjate? 
Posebno v spominu mi je ostalo stalno pre
seljevanje, od Doma onemoglih in kletnih 
prosto.rov v podjetju, do sobe pri Tomšiču 
in še bi lahko našteval. Ko sem se poročil, 
sem eno noč prespa! celo pod milim nebom, 
a me je nato vzel k sebi tov. Polde Rapuž, 
pa čeprav je imel že eno družino pri sebi. 
Takih človeških potez se človek rad spominja 
in ob tem pomisli, kako smo 1včasih tudi 
nečloveški. Omenil bi še, da bi marsikdaj 
lahko pojedel dvakrat toliko, kot sem v men
zi dobil. To pomanjkanje pa nazadnje vpli
va na to, da človek kasneje ni preveč zahte
ven in je z malim zadovoljen. 
Ko ste se izučili poklica in odslužili vojsko 
v Novem Sadu, kaj ste nato pretežno delali 
v tovarni? 
Svoje delo bi zajel s tremi delovnimi mesti: 
ročno odstranjevanje ščetin, odmaščevanje 
in nadaljnje delo v osrednji barvami kot 
»nianser<<. To delo opravljam že nad 12 let. 
Pri tem zadnjem delu se je v tem času me
njalo skoraj deset vodij in tudi tem se je 
treba prilagojevati, saj so različni v svojih 
prijemih in vodenju. 
Ker ste se že pred določenim časom vselili 
v novo lastno stanovanjsko hišo, bo bralce 
zanimalo, kolilw ste prejeli kredita? 
Dobil sem 57.000 N din kot dolgoročno po
sojilo, se prav•i na odplačilo v 30 letih. Tako 
mesečno vračam po 180.- seveda pa se med 
gradnjo nabere še nekaj kratkoročnih poso
jil, ki so za vračanje večje breme. Tega je 
vse manj, saj imam končane kletne in sred
nje prostore ter narejeno fasado. Podstrešni 
del pa bo moral počakati na nove prihranke 
ali morda na ·katerega od obeh sinov. 
Vem, da ste bili stalno aktivni v družbenem 
dogajanju; kje vse ste delali doslej? 
Tega dela je bilo veJ.iko in bi danes težko 
vse naštel. Začel sem že v pionirski organi
zaciji v naš•tetih domovih, nadaljeval pri mla
dini v Industriji usnja in v občinskem me
rilu, bil sem član okrajnega komiteja mla
dine, član kadrovske komisije v republiškem 
komiteju mladine in večkrat član občinskega 
komiteja mladine. Bi·l sem delegat na IV. 
kongresu mladine Slovenije in tudi na IV. 
kongresu ZK Slovenije. Sedaj sem član ob
činske konference ZK in kadrovske komisi
je, član centralnega DS IUV in član IO sin
dikata IUV. Poleg tega sem se udeležil dveh 
mladins~ih prostovoljnih akcij, da o prosto
voljnem delu na Vrhniki in okolici niti ne 
govorim. 
V zadnjem času ste se trudili tudi pri dobavi 
ozimnice za člane kolektiva, imate tu kakšne 
pripombe? 
To delo človeka precej utruja, preveč je stika 
z ljudmi in mnogi z dostavljenim blagom 
niso zadovoljni; čeprav sam nisem nič kriv, 
jih moram veliko slišati na rovaš drugih. 
Tako je bilo pri prvi pošiljki jabolk, pa kaj 
hočem, na vrhu so bila lepa, na dno so nam 
porinili marsikaj, kar ni sodilo tja; seveda 
pa se to premosti z malo dobre volje. 
Bolje je bilo s krompirjem, za katerega ni 
pripomb, saj je cena primerna, kakovosti 
pa tudi ni oporekati. Pripomba, da je to ne
hvalež.no delo, je že stara in je to marsikdo 
že dodobra .izkusil. Zaradi slabe letine je 
bilo treba dobav-iti nacl 60 ton krompirja 
in polovico manj jabolk; te količine pa niso 
majhne, posebno še, ker je čutiti pomanjka
nje oziroma praktično ni izbire. 
Imate kakšne posebne želje za prihodnost? 
želim, da bi se sinova Dušan, S·tar 13 let, 
in Tomo, star 7 let, dobro učila in imela 
več od mladosti kot jaz, •ki imam nanjo 
težke spomine. 
Kaj vam v podjetju ne ugaja in kaj bi po
hvalili? 
Predvsem sem velik nasprotnik nediscipline 
in površnosti; to izhaja morda iz mladih let, 
saj so me vzgajali vedno v strogem duhu; 
tega sem se navzel in mislim, da je to v da
našnjem času potrebno. 
Kaj bi hvalil? Mislim, da je najbolj na me-
9tu pregovor, ki pravi »dobre stvari se same 
hvalijO<<. 
Razgovor zabeležil: F. K. 
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Alarmni 
znaki 
• 
lll 
njihov 
pomen 
- Kdo mora hiti seznanjen z načini dajanja 

alarmnih znakov v primeru nevarnosti? 
- Kdo mora iz danega znaka razbrati pre

teča nevarnost? 
- Kdo sme dajati alarmne znake v primeru 

nevarnosti? 
- Kdo se mora nemudoma javiti na mestu 

nevarnos·ti, če je sLišal alarmni znak? 
S takšnimi in podobnimi vprašanji se po
gosto srečujemo. še z.lasti, kadar zaslišimo 
sireno, ki nas zbega; marsikdo ne ve, kaj 
storiti. 
Najbrž bi morali o tem spregovoriti že prej. 
Kako je v resnici potrebno seznaniti vse s 
pomeni alarmnih znakov, se je pokazalo ob 
zadnji »poplavi<< v usnjarni na Vrhni~i. Bilo 
je tudi nekoliko vroče krvi in celo ne preveč 
aktivm samoupr avljalci so se prebudili in 
na eni izmed svojih zadnjih sej zahtevali, 
da določimo i[lterne alarmne znake, ki bodo 
poveda.Ji vsakemu članu kolektiva, ali je v 
podjetju požar ali poplava. 
Naj takoj povem, da za določanje ALARM
NIH znakov niso pristo~ne odgovorne osebe 
v podjetju niti organi upravljanja. 
To je še vedno v prilstojnosti Državnega se
kretariata za narodno obrambo. Ta pa dolo
ča enotne alarmne znake za vse področje 
SFRJ. Mi samoupravljalci sicer lahko dolo
čimo posebne alarmne znake v primeru, da 
nameravamo izvesti kakšno obsežnejša vajo 
civilne zaščite . In še v tem primeru moramo 
dobiti ustrezno odobritev in v naprej mo
ramo sez.naniti z ·na•menom določenega zna
ka organe sekretariata, gasilcev in okoliške
ga prebivalstva, da ne nas·tane nepotreben 
preplah in nepotrebno delo določenih mo
štev. 
Torej se moramo seznaniti z že predpisanimi 
ALARMNIMI ZNAKI, ki jih je predpisal 
Državni sekretariat za narodno obrambo. 

ALARMNI ZNAKI 

V nedeljo, l. oktobra, je začela puščati vo
dovodna cev v usnjarni. Na znak sirene je 
prišlo več delavcev, ki so preprečili večjo 
škodo na gotovih izdelkih 

Naj kratko odgovorim na vprašanja v uvodu 
sestavka. 
- Z načini dajanja alarmnih znakov morajo 

biti v prvi vrsti seznanjeni organi ljudske 
milice, čuvaji-'Vratarji, štabi civilne zašči
te, člani gasHskih enot. 

- Iz danega znaka (če je dan pravilno) mo
ra razbrati pretečo nevarnost oziroma po
men znaka VSAK občan. 

- Alarmne znake smejo dajati organi ljud
ske milice, vratarji-čuvaji, vodje štabov 
splošnega ljudskega odpora in druge po-

oblaščene osebe. 
Po sprejetem znaku se morajo na mestu 
nevarnosti javiti člani enot civilne zašči
te, gasilci in drugi občahi, ki so sposobni 
pomagati pri reševanju ali omejevanju ne
varnosti (to velja za alarmne znake pod 
točko 2. in 3. v tabeli). 

Kot vidimo, so predpisani alarmni znaki pre
cej splošni in zaradi tega ne moremo z njimi 
povedati, kako huda je nevarnost in ali gre 
za požar, poplavo ali drugo nesrečo (glej toč
ko 2. in 3. tabele) . Zaradi tega so pogosto 
tudi dežurne osebe, ·ki morajo dati alarmni 
znak, v dvomu in se težko odločijo, kateri 
predpisani znak je v danem trenutku naj
primernejši. Pogosto se jim očita, da iz »mu
he<< delajo »slona<< ali pa, da dani znak ni 
bil pravilen glede na obsežnost nevarnosti. 
Res pa je, da te osebe večkrat tudi ne pozna: 
jo alarmnih znakov in zato ukrepajo le zgolJ 
po občutku , kar pa je zelo neodgovorno. 
V zadnje1n pr.imeru »umetne<< poplave v to
varniškem prostoru je vratar prvič dal pre
kratek znak, zaradi česar je marsikdo mislil, 
da se je sirena vključi.la po naključju. V:zrok, 
da vratar ni dal pravilnega znaka, pa Je de
jansko •treba iska<ti tudi v preveč posploše
nih in premalo določenih predpisanih alarm
nih znakih. Vratar je imel na izbiro znak pod 

Ob neR_osredni nevarnosti zračnega naP-Qda: 

1 - minutni zavijajoči zvočni znak 
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2. Ob P-Q{}}_avi,J;;Qtresu , obsežnem r;&žaru, nesreči v rudmku 

qti drugj hudi nesreči · 

3x20 -sek enakomerni zvočni znak z vmesnimi 

20 - sekundnimi pres!edki 

3 Ob p_ožaru manfiegg__Q/;b~g : 

3-minutni enalmmerni znak (Ve[!a samo za SF?Stovenij'o) 

4. Za Pfenehan)UEXSJ.(! lOSti • 

1 -minutno zvočni znak 

5. Za [![_eiz_kušonje siren,)ii s~__g[!J:l_v{j;I_ vsako soboto ob 12 uri, 

vetja znak, ki je enak znaku o prenehaf}'u nevarnost/~ ta-ej 

1- minut ni enakomerni zvočni znak 

---
.. 

Znak za prenehanje nevarnosti se d:Jje ob prenehat1JU nevarnosti zračnega napada, če 
potrebo nareku;e, tudi ,oo naravni ali drugi ,'Ju.di nesreči. 

... . .. ····· · ····· ·-- -~ - - - .. ... __ " ________ :-t __ ____ ________ _ 

tč . 2, ki ga uporabljamo ob poplavi, potresu, 
obsežnem požavu, nesreči v rudniku ali dru
gi hudi nesreči, ali pa znak pod tč. 3 ob po
žaru manjšega obsega. 
V tem primeru pa je šlo za manjšo poplavo 
v tovarniških obratih iz notranje vodovodne 
napeljave. 
Vratar se ni odločil za ·znak .pod tč. 2, temveč 
pod tč. 3; čeprav to ni znak za poplavo, tem
več za požar manjšega obsega, ne bi mogli 
trditi, da je ravnal napačno. 
Alarmne znake praviloma prenašamo zlasti 
v primeru večje nevarnosti ali nesreče tako, 
da se zaporedno vključijo sirene podjetij v 
bližnji okolici. Pri nas praktično tega ne de
lamo, ker vključena sirena postaje ljudske 
mi1ice s svojim zvokom pokriva praktično 
enako območje kot naša tovarniška sirena. 
Zato v primeru požara ali nesreče izven to
varne ne vk.ljučujemo svoje sirene, pač pa 
navežemo sti,ke z ljudsko milico, če je morda 
potrebna tudi poinoč naših moštev. 
Praktično navodilo: 
če zaslišimo sireno našega podjetja, potem 
smo lahko prepričani, da je požar ali druga 
nesreča v naši tovarhi. če slišimo sireno 
ljudske milice ali druge sirene, tudi pohiti
mo na pomoč, s tem da po možnos,ti na po
staji lj.udske milice poizvemo, če je naša po
moč potrebna. 
Ne glejmo samo, ali se 'kadi, ali se vidi pla
men, saj vedno ni videti dima ali plamena, 
pač pa prihitimo na pomoč, čeprav se bo 
morda pokazalo, da naša pomoč niti ni po
trebna. 
Izkušnja nas uči, da so nesreče raznovrstne. 
In odslej vedimo, da sirena ne tuli samo, ka
dar se pojavijo ognjeni zublji! 
Tisti pa, ki žele v primeru kakršne koli ne
sreče samo pasti radovednost , lahko brez 
vsake škode ostanejo doma. P. P. 

Zakaj 
sprememba 
igradovega 
pravilnika? 
(lgrad se trudi, da bi se neopravičeni izo
stanki z dela zmanjšali) 
že v prejšnjem pravilniku o delitvi osebnih 
dohodkov je bila določena posebna nagrada, 
ki je pripadla delavcu, če v obračunskem ob
dobju treh mesecev ni imel ne opravičenega 
ne neopravičenega izostanka. V posebnih pri
merih pa je imel delavec -pravico do dela te 
nagrade, če je izostal iz določenega vzroka 
(npr. zaradi bolezni). 
Vendar smo ugotovili, da s takšnim načinom 
priznavanja delne nagrade ne dosežemo ti
stega učinka, kot smo ga želeli, in da se je 
povečalo Mevilo delavcev, ki so bili v bol
niškem staležu daljši, predvsem pa krajši 
čas. S tem izgubljamo veliko delovnih ur, po
gosti izostanki pa vplivajo na samo proiz
vodnost dela in na izpolnjevanje delovnih na
log v delovnih skupinah. 
Zaradi tega smo podali predlog, da se spre
menijo oziroma odpravijo navedene >>olajše
valne<< okoliš6ne tako, da delavec že ob 
enem neopravičenem oziroma opravičenem 
izostanku ter enem dnevu, ki ga je prebil 
v boLniškem staležu, izgubi pravico do nagra
de v celoti. 
Pričakujemo, da bo navedena sprememba 
vplivala na zmanjšanje števila bolniških s•ta
ležev ter opravičenih in neopravičenih izo
stankov. 
V eni prihodnjih številk pa v~s bomo sezna
nili s spremembo Igradoveg~ statuta, s pred
logom novega pravilnika o .' organizaciji de
lovnih mest ter s spremembo in dopolnitvijo 
nekaterih drugih pmvi1nikov. A. M . 



Vtisi 
svetovnega 
potnika 

(Nadaljevanje potopisa 
prejšnje številke) 

SYDNEY 

tov. Goričana iz 

Ko ptrvič stopim iz hotela, me takoj premoči 
dež, ki pa je drugačen kot pri nas, saj so 
kaplj<ice zelo drobne, imajo pa veliko preboj
no moč, tako da sem naenkrat premočen. 
Nič čudnega, če dežuje, si mislim, saj je v 
Avstraliji sedaj zima, mesec junij pa najhlad
nejši. Z morja piha zoprn veter, ki skupaj 
z dežjem povzroči, da začutimo revmatične 
bole6ine, kar seveda ne izboljša mqjega raz
položenja.Potolaži me šele podatek iz .turi
stičnega vodiča, kjer preberem, da ima Syd
ney zelo ugodno klimo, poprečno letno tem
peraturo 20oC, zimsko pa 12oc in pa 342 sonč
nih dni letno, kar je precej več kot v Ljub
ljani. Za·to bolj optimistično pričakujem sko
rajšnje !izboljšanje vremena. 
Po treh dneh slabega vremena je končno po
sijalo sonce in takoj sem ugotovil, da je 
Sydney pravzaprav čudovito mes•to. Ima že 
skoraj rt:•ri milijone prebivalcev. Ob Pacifiški 
obali se razprostira 80 km daleč, v not•ranjost 
pa 40 km. Velemestu je podobem le v stro
gem S["edišču, kjer je vedno več nebotični
kov. Izven s-redišča pa so same pritlične hiše 
z vrtovi, saj so pr·ve stanovanjske bloke za
čelo graditi šele pred nekaj leti. 
Globoko v mesto se zajeda zelo razčlenjen 
zaliv, kjer je nad 30 krasnih plaž, polno 
jadrnic, v bližini pristanišča pa je čez zaliv 
narejen lep, štiri kilometre dolg most, ki sodi 
k mestnim znameni-tostim, prav tako kot no
va opera, ki jo grade že 10 let in predstav
lja s·vetovno čudo. Do sedaj :lll1ašajo stroški 
njene gradnje že p.recej nad sto milijonov 
dolarjev. Kar dobro se mi zdi, da se tudi 
drugje lahko zainvestirajo. Je pa stavba res 
zanimiva. Zgrajena je na koncu pomola, s 
treh strani jo obliva morje, st-reha pa od 
daleč v.zbuja .vt.is, da so to bela jadra skupaj 
nagnetenih jadrnic. Sicer pa Avst•ralci nič kaj 
radi rie govorijo o tem svojem čudu. Skon
struiral jo je neki danski arhitekt, katerega 
pa so potem nagnali, sedaj pa navajajo, da 
je opera delo njihovih domačih strokovnja
kov. Otvoritev opere prelagajo iz leta v leto, 
pa tudi s samrim programom za premiero 
imajo smolo. želeli so, da bi na otvoritveni 
predstavi pela njihova svetovno znana pevka 
Sutherlandova, ki pa noče nič slišati o tem, 
ker so se ji ob njenem zadnjem gostovanju 
v domačem Sydneyu zelo zamerili, ko so 
časopisi na prvi strani pos·vet!i.Ii več mesta 
nekemu amer.iškemu pop-pevcu, ki je isto
ča-sno tam gostoval, kot pa njej, ki bi brez 
dvoma to bolj zaslužila. Zopet se mi zazdi 
dobro, ko v1dim, da tudi drugje tuje bolj 
cenijo od domačega. 
Sydney 1i:ma mnogo zelo lepo urejenih parkov, 
kjer lahko po mm volji gaziš po kratko st.ri
ženi angleški travi. Glavne trgovske ulice so 
Pitt Street in George Street, kjer je vedno 
živahno, posebno ob času opoldanskega od
mora, ko ljudje navalijo v majhne bifeje na 
obvezne sendviče in kavo. Poleg Avstralcev 
angleškega izvora je videti precej Grkov, Ita
lijanov, Nemcev run Jugoslovanov. Vsa ta me
šanica tvori Avstralce, za katere je značilno, 
da radi žive lagodno; na obleko ne dajo do-

Nadaljevanje na 8. strani 

Nova opera v Sydneyu 

Sydney - · pristanišče Nova stanovanjska hiša v Avstraliji 
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Nadaljevanje s 7. strani 
sti, pač na na hrano, kar opaziš predvsem 
pn ženskah. Velika večina se jih ne trudi, 
da bi obdržale vitko linijo, skoraj vse pa 
vztujajo pri izredno kratkih mini krilcih, 
tudi tiste iz najtežje kategorije. 
Tipična avstralska hrana je zelo velik steak 
-goveji zrezek ali ovčji čop z ocvrtim krom
pirjem, grahom in korenjem, na koncu jabolč
ni zavitek. Z·raven pijejo predvsem pivo, če
prav imajo odlična domača vina. Skoraj vsak 
Avstralec, ki kaj pomeni, je član kakšnega 
kluba. Za sprejem je potrebno priporočilo 
dveh članov in čakati je treba včasih več let, 
da te sprejmejo. V klubu se hranijo po zmer
ni ceni, nekateri se ukvarjajo z raznimi 
športnimi dejavnostmi, skoraj vse ženske 
članice pa se zadržujejo v dvoranah z igral
nimi avtomati na ročico, kamor pridno me
čejo kovance po 10 centov. Moj spremljeva
lec mi je v enem izmed klubov pokazal, kako 
to gre. Zamenjal je en dolar za kovance in 
prej kot v pol m~nute je stroj požrl vseh 
deset, seveda od sebe ni dal nič. Povedal mi 
je, ela veliko žensk zapravi na teh avtomatih 
ves »gospodinjski<< denar. 
življenjski standard je v Avstraliji visok. Av
tomobil lahko kupiš brez denarja na kre
dit nato pa štiri leta plačuješ precejšnje me
seČne obroke. Sindikati so zelo močni in s•tav
ke so na dnevnem redu. Prav v času našega 
obiska so delavci zahtevali, da se jim 
med delom dovoli ogled televizijskega pre
nosa konjskih in pasjih dirk, ki .so v Avstra
liji zelo priljubljene. Stavkajo tudi za dva~n
trideset urni delovni teden. Ker delovne Sile 
primanjkuje, so s.tavke večh~OJ?a t~SJ?~šne. 
Mladina je napredna, preceJ Je hipiJev, pa 
tudi demons•trirajo radi. Ko sem bil v tem 
mestu, so prav tedaj razbili urad francoske 
zračne družbe UTA in pa izložbena okno 
francoske banke iz protes-ta zaradi poskusov 
z atomsko bombo v Francoski Polineziji bli
zu Tahitija. . . 
Znak visokega življenskgea S1tandarda Je tudi 
vedno več roparskih napadov na banke, kar 
potrjuje •t·rdnost avstralske valute. . 
Drugače pa so ljudje ~beh spolov. kar pr~
jazni in dostopni. PraviJo, da_ ~emm, -k:o pn
dejo začasno delat v AvstraliJo, tarnaJo, da 
je z Avstralci nen;ogo~e . dela~i,. k<:r ne po
znajo reda, natancnost1 m diSCiphne; zato 
se kmalu ·vrnejo v Nemčijo, kjer pa spet ugC?
tovijo, da je tam preveč šefov, reda, natan_c
nosti, di·scpline, in se zato pogosto vrneJo 
v Avstralijo. 
(Nadaljevanje sledi) 

Delfinarium 
Motiv z Mallorce 
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Osem 
dni na 
Mallorci 

~ 

v Spaniji 

že dolgo sem si želela iti na dopust v špa
nijo. Letos se mi je že_lja uresničila .. Prija~ 
vila sem se za letovanJe na Mallorci. Bol] 
ko se je bližal čas odho~a, bolj sem _bila n_e
strpna in radovedna, kaJ vse bom videla 1n 
doživela. 
Na pot smo šli 25. septembra. Na Brniku se 
je nekaj zataknilo. Z letalom ni bilo nekaj 
\• redu in smo .morali na vzlet čakati polne 
štiri ure. Med tem •SO nas cariniki pregledali. 
Za nekatere je bilo to zgolj formalnost, za 
drucre pa ne. Ko smo čakali na vzlet, smo se 
dob~o založili z vi•skijem in cigaretami, ki 
majo v brezcarinski coni precej nizko ceno. 
Odleteli smo končno z letalom DC-8. Letalo 
ima okrog 180 sedežev, a nas potnikov je ~ilo 
le 40. Leteli smo nad Trstom, Ancono, Nico, 
Marseillem do končne postaje Palme na oto
ku Mallorca. To letališče je v primerjavi z le
tališčem na Brniku ·pravi ·velikan, saj tl.!
dnevno pristane ali odleti do 600 letal. TakoJ 
na izhodu iz letala so se že pojaviH foto
crrafi ki so slikali skoraj vsakega posamez
;;ika.' Ko pa smo zasedli po carinskem pre
gledu avtobus, so nas obkrožila dekleta, ki 
so nam prodajala že gotove slike. Res, čut za 
trgovino in zaslužek imajo. 
Glavno mesto otoka Mallorca je Palma, ki je 
veliko kot naša Ljublzana. Mi smo se nasta
nili v 8 km oddaljenem El Arenalu. Ker je bil 
hotel zaseden, so nas nekaj namestili v de
pendansi hotela, ki se je imenoval »Alse«. 
V njem so tisti čas stanovali 2 Finca, 4 An
gleži in 9 Jugoslovanov. Razumeli smo se 
zelo 'dobro. Ta dependansa je odmaknjena 
100 m od obale, ima pa tudi svoj lastni ba
zen. Hrana je bila zelo dobra. 
Ce se človek poda na tako pot, ne sme ves 
čas porabiti samo za kopanje in sončenje, 
saj to lahko stori doma. Mi smo mnogo po
tovali in si ogledovali razne zanimivosti. 
Eden takih izletov je bil v ·kraj Valldemoza 
z ogledom Chopinovega muzeja, ki je živel 
tu leta 1838 in 1839 ter tu tudi zbolel. Po 
obisku muzeja smo si ogledali v posebni dvo 
rani španski ples »castanetas«; plesalke so 

bile oblečene v kmečko nošo z belo ruto in 
črnim dolgim ·krilom. Od tod smo se odpe
ljali čez najvišje vrhove otoka Mallorca, ki 
dosegajo višino 1500 m. Imeli smo -lep razgled 
na vse strani. Na.to smo se spustili proti me
stu El Soller. To lepo pristaniško mesto je 
vredno ogleda, v.saj pristanišče. Ogledali smo 
si zelo lep vrt, ki ima mnogo vrst afriških 
dreves, grmov in cvetja - vrt, ki je v za
sebni lasti. 
Tega dne je bil zaključek dneva turistov »dia 
del turista«. Hotelirji so turiste pogostili s 
posebno večerjo in z obilico pijače, ki je 
bi·la tega večera zastonj. Manjkalo ni ničesar. 
Ker nas je bilo v teh dependensah malo, 
pijačo za pra-znovanje pa so dobili po šte
vilu postelj, smo bili teh dobrot deležni še 
naslednje dni ob dnevnih obrokih. Glede pi
jač moramo povedati, da tu v-ečinoma pi
jejo mešanice, največ mešanico »sangria« iz 
viskija, belega vina, sadja, sladkorja in mor
da še kakih drugih primesi. Li-ter te mešanice 

stane okrog 60 pezet, preračunano v naš de
nar okrog 1.600 starih dinarjev. Vseh osem 
dni v španiji nisem videla nikogar, da bi 
bil pijan, nobenega razgrajanja v lokalu in 
nHi ene cestne nesreče. Ceste so polne avto
mobilov, koles in ponijev, značilne pa so vse
kakor kočije. Zanimivo je, da izposojeval
nice vozil zelo dobro delujejo. Tako sem si 
sposodila kolo poni za eno uro in zanj pla
čala 25 pezet. 
29. septembra smo odšli na nov izlet v mes-to 
Manocaor, kjer smo si ogledali tovarno bi
serov, ki so zelo dragi, a še vedno ne pravi, 
čeprav dobiš zanje petletno garancijo. 
Nato smo se udeležili degustacije likerjev 
in drugih alkoholnih pijač. Meni je bil naj
bolj všeč kokosov liker, vendar pa ne vem, 
od · katerega mi je ostalo vroče. Na razpola
go jih je bilo čez 50 .vrst, toda to je celo 
za svetovnega prvaka v poskušnji pijač pre
več. 
To bi bil morda za koga drugega pravi uži
tek, saj ni bilo nobene kontrole - pil si lah
ko po mili volji, vendar smo uporabili tudi 
tu svoj ponos. 
Zatem smo si ogledali »Delfinarium<<. To si
cer ni bilo v programu, toda človek tega 
res ne bi smel zamuditi. V bazenu sta bila 
dva delfina, ki sta igrala košarko, kegljala, 
računala, plesala twis·t v zraku (1 minuto), 
skakala skozi obroče in počenjala druge vra
golije. Prav imajo tisti, ki trdijo, da so te 
živali zelo bistre, kako bi sicer mogle tako 
nastopati celo uro. 
Nato smo si ogledali še >>avto-safari<<. Ob po
časni vožnji skozi park smo videli mnogo 
afriških živali, ne pa tudi zveri. Mimog-rede 
naj omenim, da je ob tej priložnosti bila 
ena od turistk ob očala; odslej se bo z nji
mi postav·ljala opica. 
Nazaj grede smo ·si v kraju Porto Christo 
ogledali še >>Drahove jame«. Nekateri trdijo, 
da so najlepše na svetu. Tudi jaz menim, 
da so še lepše od naše Postojnske jame. 
Posebnost te jame je 175 metrov dolgo, 50 

Konec na 9. strani 
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metrov široko in 9 metrov globoko jezero. Ko 
ugasnejo luči, se .pripeljejo trije čolni z god
beniki, ki zaigrajo za obiskovalce jame Mo
zarta in Chopina. Omembe vredni so tudi 
vsi stalaktiti in stalagniti. Kaže, da imajo 
španci mnogo posluha za svoje naravne le
pote in njihovo reklamiranje. 
Omeni.ti moram, da je plaža ob mestu El 
Arenalu dolga okoli 5 km in čudovita. Meter 
globoka voda sega SOO m v morje, podlaga pa 
je sama mivka, tako da je kopanje res ču
dovito. Ob plaži so postavljena tudi slam
na·ta nadstrešja za turiste. Sezona traja prak
tično 10 mesecev in imajo zelo kratek tu
ristični premor. 
Naj omenim, da so ljudje zelo prijazni in 
veseli, noči praktično ne poznajo, trgovine 
zapirajo šele ob 22. uri z·večer, lokale pa ob 
S. uri zjutraj. Mnogo je plesišč zunaj na pro
stem ali v lokalih, skoraj na vsakih sto me
trov pa še »discoklub<<, od koder je slišati 
vse mogoče glasove, od umirjenih do že sko
raj živalskih. T·rgovine so zelo dobro zalo
žene, veliko je usnja, izdelanega kot krzno 
predvsem eksotičnih živali, nato nappe in 
boksov. Cene se mi niso zdele ravno visoke 
in bi celo trdila, da so nižje od naših v 
trgovski mreži, kar velja za vse i·zdelke, ki 
jih imajo na zalogi. 
Prehitro je mi·nilo teh osem dni in že smo 
se morali odpraviti na letališče. Tokrat nas 
je odpeljal DC-9, ki je letel na višini 9.000 m 
s hitrostjo 900 km in je bil zaseden v celoti. 
Na poti na Mallorco nismo med preletom vi
deli ničesar, tokrat pa smo imeli lepo vre
me in smo lahko občudovali lepote na zemji 

· s take višine, čepra·v je bilo zunaj letala 
- 4Soc. 
če na koncu pristavim, da me je ta dopust 
stal okoli 150.000 S din, se bo to komu zdelo 
mnogo, v resnici pa je to v primerjavi z dru
gimi turističnimi deželami zelo poceni, upo
števati pa je treba tudi, da je v tej ceni 
zajeta razmeroma draga vožnja z letalom. 
še bi šla! S. B. 

NJ( Usnjar 
po prvem delu 
jesenskega 
prvenstva 
Kot nam je znano, se tekmovanje v nogo
metnih ligah deli v jesenski in spomladanski 
del. Tako je tudi sedaj že za nami prvi del 
jesenskega tekmovanja v zahodni conski no
gometmi ligi,v kateri tekmuje tudi naše mo
štvo. Po šestih kolih je lestvica .precej zgo
ščena. Primorje iz Ajdovščine vodi z dvema 
točkama naskoka, sledi pa šest moštev z 8 
točkami, med katerimi je tudi naše. V pre
ostalih petih kolih jesenskega dela se bo še 
marsikaj s·premenilo; upam, da bo naše mo
štvo s svojo igro sposobno osvojiti še nekaj 
točk in s tem popraviti sedanje mesto na 
lestvici. 
čakajo nas še trije močni nasprotniki, in 
sicer Primorje, Litija in Slovan, medtem ko 
nam Jadran in Tolmin ne bi smela delati 
težav. če na kratko ocenim dosedanje prven
stvene tekme, lahko rečem, da se vsi trudijo 
doseči čim več, da pa jim sreča, kot pravimo, 
ni naklonjena. Zagovor, da je žoga okrogla, 
v celoti ne more držati. še vedno nam manj
kajo pravi strelci na nasprotnikova vrata. 
Kakršna koli napoved za uvrstitev na lestvici 
bi bila v tem t·renutku preuranjena, zato 
raje počakajmo konca. 
člani mladinskega moštva imajo z zbiranjem 
točk precej več težav, imajo pa tudi zelo 
močne nasprotnike, saj igrajo v tej ligi tudi 
moštva Olimpije, Mercatorja, Slavije, Ljub
ljane, Ilirije ter druga, ki za temi ne zaosta
jajo. Moramo pa reči, da igrajo naši mladinci 
nogomet, ki ugaja, so borbeni in hitro na
predujejo in tako v igDi kot v tehniki obvla
dajo žogo. Prepričani smo lahko, da bodo 

/(ako smo 
poslovali 
v 
mesecu 
septembru 
Proizvodnja po obratih 
Usnjarna Vrhnika 241.126 m2 
ščetinama Vrhnika 6.559 kg 
Usnjarna šmartno 71.786 m2 
Krznarna šmar.tno 17.573 m2 
Poraba usnja in krzna v konfekcijah 
Konfekcija krzna šmartno 2.494 m2 
Konfekcija usnja šmartno 5.894 m2 
Konfekcija usnja Vrhnika 5.435 m2 
Galanterija Ljubljana 2.262 m2 
Realizacija 
Usnjarna Vrhnika in ščetinama 23.852.488,15 
Usnjarna šmartno, 
krznarna in konfekcije 
Galanterija Ljubljana 
Prodajno skladišče Ljubljana 

Izvoz - v septembru 
Izvoz - I.-IX. 
Poprečni OD 

Skupaj 

* * 

18.075.860,25 
704.899,55 

2.383.522,60 
45.016.770,55 

785.611 
6:750.153 

Poprečni OD je znašal v mesecu septembru 
za 184 ur 1.952,28 N din na enega zaposlenega. 
Bolniški izostanki 
Na enega zaposlenega smo imeli v mesecu 
septembru zaradi bolniških izostankov 
(vključno tudi porodniški dopust) 1,89 izgub
ljenih delovnih dni. 
število zaposlenih 
Na dan 30. 9. 1972 je štel naš kolektiv 1.687 
članov (brez vajencev). V vrhniških obratih 
dela 1046 1judi, v šmartnem 561 in v Galan-
teriji v Ljubljani 80. J. S. 

posamenniki kmalu sposobni prestopiti v 
članske vrs.te in tam aktivno igrati, kar pa 
je tudi cilj dela z mladimi. 
Pionirji tekmujejo letos v novoustanovljeni 
notranj·i ligi in dosegajo slabše rezul-tate. 
Lahko bi rekli, ela so preveč prepuščeni sa
mi sebi, in bo treba v spomladanskem delu 
tem mladim začetnikom posvetiti več pozor
nosti. 

Operativni vodje proizvodnje vsak dan 
spremljajo na registrirni magnetni tabli, 
kako izpolnjujemo mesečne načrte 

POPRAVEK 
V septembrski številki Usnarja smo pomo
toma zamenjali podatke o realizaciji vrhni
škega in šmarskega obrata v avgustti. Pravil
no se glasijo podatki takole: 
Usnjarna Vrhnika ~n ščetinama 22.407.540,35 
Usnjarna šmartno, 
krznarna in konfekcija 18.419.670,00 
Bralcem se opravičujemo. 
Uredništvo 

Velika pridobitev za vrhniški nogomet pa bo
do novi prostori za slačilnice, ki so že skoraj 
gotovi. F. K. 

Nogometni veterani avgusta po tekmi 



Ob 
v pozarno 

varnostnem 
tednu 

Zadnji teden v septembru je bil posvečen 
požarni varnosti. Kaj smo v tem tednu sto
rili v svojem koleMivu? 
V obratu šmartno so naši gasilci pokazali 
vsem zaposlenim, kako uporabljamo ročna 
sredstva za gašenje začetnih požarov. 
Na Vrhniki smo p11ičeli s sistematičnimi se
minarji za vse zaposlene. V temi >>Varnost 
pri delu« je zajeto tudi področje požarnega 
varstva. In "!<.aj so v tem ·tednu naredili naši 
prostovoljni gasilci? 
V obeh obratih je bilo več vaj. Pregledali 
in obnovili smo ročna sredstva za gašenje 
požarov. 
Gasilska enota usnjarne Vrhnika je imela 
dve praktični vaji. Prva je bila v Parketarni 
na Verdu, v organizaciji in na povabilo tam
kajšnjega gasiLskega društva. Druga je bila 
v našem obratu, kjer smo gasilcem Parketar
ne 'in prostovoljnega gas-Hskega društva Verd 
prikazali praktično vajo z raztegljivo lestvijo 
in reševanje ljudi s spustom na srečo . 

Vajam je sledil ogled obratov z opisom po· 
žarnih nevarnosti in možnih načinov gaše
nja. Seznanili smo navzoče z zajemališč-i vo
de, ;z dostopi do mest, ki so lahko najbolj 
nevarna za požar, ter opisali proizvodno-teh
nološki postopek. 
Skupne vaje in ogled obratov so minili v 
zadovoljstvu vseh navzočih z željo, da na
daljujemo s podobnimi srečanji tudi v pri
hodnje. 
Mislim, da je skrajni čas, da pride tudi na 
Vrhniki do boljšega sožitja med člani pro
stovoljnih gas,ilskih enot in da sčasoma · le 
zbledi prepričanje nekaterih, ki imajo po na
ših ugotovitvah preveč cehovsk·i odnos do 
humane gasilske organizacije, da IUV le ni 
tako nedostopna in da gasilci te organizacije 
le niso tu sami zaradi sebe, pač pa so pri
pravljeni sodelovati z vsemi v prepričanju, 
da smo lahko ob kateremkoli času drug dru
gemu potrebni. 
želimo, da bi z dobrimi preventivnimi ukrepi 
proti požarom dosegli, da ne bi bila nikdar 
potrebna naša intervencija, zaresno gašenje. 
Požarno varnostni teden naj pomeni poživi
tev našega preventivnega dela, ki pa mora 
biti vsak dan na vseh delovnih mestih. Vsak
do izmed nas je soodgovoren za pqžarno var
stvo, saj to pomeni varovanje material11ih 
dobrin in ne nazaduje tudi človeških živUenj. 
številni so primeri, ko požari povzročajo tež
ke in najtežje telesne poškodbe. 
Zato · naj vsakdo temeljito premisii, pr~den 
odvrže neugasel ogorek ali prižge cigaret9 
v prostorih, kjer so velike nevarnosti za po
žar in eksplozijo, kaj lahko pomen~ takšno 
dejanje zanj in za sodelavca. 
Kot vemo, pa je možnosti za požar in ek
splozij v naših oddelkih mnogo. 
P.P. . 

ZA SMEH 
Mali Janko: Mamica, kje si se rodila - V 
Celju. · ' '' · 
Pa očka? - V Kranju. 
Pa sestrica? - V Beogra4u. 
in jaz? - Tu v Ljubljani. 
Pa kako, da smo se tako lepo skupaj našli? 

lO 

Zato mora vsak gasilec dobro poznati svojo 
vlogo in nalogo 
Skupne praktične vaje v Parketami 
Voda mora priti čimprej na kraj požara. 

Reševanje iz >>ogroženega« drugega nadstrop
ja v usnjarni 
Rešen! 



Ob 
zaključku 
ko~~arkaške 
sezone 
Letošnje tekmovanje v republiški košarJmr-
ski ligi je končano. Po zelo izenačenih bojih 
je prvo mesto .z naskokom štirih točk po
polnoma zasluženo osvojHa ljubljanska Ilirija. 

=-~-~\ --:=::"J o 

V jesenskem delu je igrala odlično in si ni 
privoščila nobenega poraza. Res da je z naj
težjimi nasprotniki igrala na domačem igri
šču, kar pa ne zmanjšuje njenega uspeha, 
saj si ni dovolila nobenega spodrsljaja. 
Drugo mesto in s tem prarvico sodelovanja 
na Jwalifikacijskem turnirju za II. z·vezno 
ligo si je .pr~borilo moštvo Celja. Lahko 
trdim, da so Celjani v pretekli sezoni imeli 
precej sreče, saj so nekaj praktično že iz
gubljenih tekem na koncu vendarle dobili. 
Ena izmed teh je bila tudi tekma na Vrhniki, 
ko so Celjani zmagali dobesedno v zadnji 
sekundi kljub :temu, da je moštvo Vrhnike 
vodilo že s precejšnjo razliko. 

VSE JE RELATIVNO 

Omenjeni dvoboj dveh neposrednih tekme
cev za najvišJa mesta je bil eden izmed naj
bolj pomembnih v zadnjih letih. Z morebit
no zmago bi si zagotovili najmanj uvrstitev 
na kvalifikacije, pa :tudi osvojitev naslova 
prvaka ne bi bila nedosegljiva. Tako pa smo 
se Vrhničani morali zadovoljiti s tretjim me- \ 
s1tom, ki je, moram prirznati, za moštvo Vrh
nike neuspeh, saj so bile naše ambicije večje . 
Iskati globlje ·vzroke za ta neuspeh verjetno 
niti ni na mestu, 1ker jih ni. Edini vzrok je 
ta, da smo imeli na odločHni tekmi slab dan 
ter da smo v dvoboju, ki je odločal o vsem, 
izgubili, pa čeprav .smo igrali na domačem 
terenu in pred domačimi gledalci. 
Takoj po kočanem tekmovanju v ligi so bile 
v Splitu kvalifikacije za II. zvezno ligo. Slo
venska predstavnika, Celje in Ilirija, sta do
segla izreden uspeh, saj s:ta se oba uvrstila 
v II. zvezno ligo. Tako je v tej ligi kar pet 
slovenskih moštev od skupno dvanajstih 
kar daje upanje, da bo slovenska košarka 
morda v nekaj letih zopet zasedla mesto v 
jugoslovanskem mer.ilu. 
Uvrstitev obeh slovenskih predstavnikov v 
II. ,zvezno ligo pa daje izredne možnosti tudi 
moŠit·VU Vrhnike. Prihodnjo sezono bo kon
kurenca v republiški ligi šibkejša in nam eno 
od prvih dveh mest ne bi smelo uiti, seveda 
ob pogoju, da nobeno od slovenskih moštev 
ne bo izpadlo iz II. zvezne lige. Poleg tega 
pa so prihodnje leto kvalifikacije v Sloveniji, 
kar je dodatna priložnost. 

Poglejte, av·to ima gajžlo! 

Vendar počakajmo raje prihodnjo sezono, ki 
se bo pričela aprila 1973 in ki bo pokazala, 
koliko so napovedi uresničljive. Nam pa pre
ostane le, da se v zimskem obdobju čim 
bolje pripravimo. 
S. K. 

župnik je dohitel kmeta na vozu in mu za
čel pihati na dušo, da ni prav, ker njegov 
sin, bivši partizan, ni dal krstiti svojih otrok. 
Kmet se je upiral, kakor je vedel ·in znal, 
dokler ni župnik rekel: 
- Pa kako boš sploh klical svoje vnuke, ko 

niso krščeni? 
- Oooj, sivec, je rekel in vol se je ustavil. 
- Ali ste videli, gospod župnik, kako je sli-

šal, pa tudi ni bil krščen. 
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Poglej-te, konj ima anteno! 
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,,zLATA KOšUTA« z:1 usnjeno galanterijo. 
1\ia sliki: 
Poto\'alna ganitura sestavljena iz treh delov, 
ocl. katerih lahko uporabljamo vsakega pose
bej, prazni pa se zložijo drug v drugega 
Obli.Icva!ec: Janez Repanšek Industrija us
nja Vrhnika 

Na Beograjskem sejmu »Moda 1972« so si 
ljudje z zanimanjem ogledovali naš paviljon 
in še posebej malo modno revijo, ki je bila 
dvakrat na dan. 
Na sliki: Manekenka Vesna v plašču iz svinj
skega velurja dodana z razstavnimi modeli 
usnjene galanterije in konfekcije 

»ZLATA KOšUTA<< za krzneno konfekcijo. 
Na sliki: paleto-kratek krzen plašč, izdelan 
iz temno zeleno obarvanega embofix krzna 
tako, da je vidna usnjena stralll z vidnimi 
!;Vetlozelenimi krznarskimi šivi. Obroba je iz 
črnega lincol krzna 
Oblikovalec: dipl. inž. Meta Vrhunc Industri
ja usnja Vrhnika 

Velika pridobitev za občino Logatec - 24. 
septembra letos je bil odprt nov zdravstveni 
dom. 
V novih prostorih bodo zdravstveni delavci 
Logatec imeli boljše pogoje za zdravljenje. 
To je pridobitev tudi za haše delavce, ki 
stanujejo v Logatcu ali njegovi bližnji okolici 

NajnovejšA 
v 
slikah 


