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Naše 
naloge 
in načrti 
za leto 
1973 
Letošnje leto končujemo in novo 1973 zače
njamo v času široke družbene politične de
javnosti za uresničevanje pisma tovariša Ti
ta in izvršnega biroja predsedstva Zveze ko
munistov Jugoslavije. Zaradi tega je nujno, 
ela je vsebina pisma osnovno izhodišče in 
usmeritev za vsebinsko nov način dela v sle
herni delovni organizaciji, v naši poslovni 
politiki, v našem vsakdanjem življenju in 
ravnanju sploh. Prav tako pa je treba v tem 
smislu ocenjevati naše družbene dosežke v 
letu 1972 in naše naloge za prihodnje. Pismo 
je zgoščena vsebina programa ZKJ, povezana 
z današnjo stvarnostjo in perečimi vprašanji. 
Posebnost pisma je odločna zahteva za čim 
hitrejše odstranjevanje vseh slabosti, zlasti 
neučinkovitosti pri izvajanju sprejetih nalog, 
kar je v preteklosti povzročilo vrsto težav . 
V seb~na pisma ne pomeni spremembe v us
meritvi ZKJ, ampak pomeni odstranjevanje 
vseh ovir na poti h krepitvi in utrjevanju 
samoupravljanja ter socializma v Jugosla
viji ~;ploh. Plebiscitarna opredelitev za tako 
polit:ko vseh naših ljudi mora biti obveznost 
nas vseh in zahteva, da se tudi naš kolektiv 
z vse.ni svojimi močmi vključi v to bitko, 
ki jo je začela Zveza komunistov za naš 
cilj - uresničevanje neposrednega samo
upTavljanja. 
če poskušamo na tak način ocenjevati svoje 
delo v preteklem letu, potem lahko ugotovi
mo, da smo tudi v tem času nadaljevali 
svojo že pred leti sprejeto politiko biti čim 
doslednejši na stališčih reforme, prispevati 
č.im več k učvrstitvi našega gospodarstva in 
družbe nasploh. Seveda pa z dosežki še zda
leč ne moremo biti zadovoljni, saj znova in 
znova ugotavljamo nove slabosti in pomanj
kljivosti. 
Površen pregled obveznosti, ki smo jih spre
jeli v začetku leta, nam pove, ela smo jih 
v glavnem dosegli in presegli. Mogoče je 
uspeh še posebej v tem, ela smo v letu, ki 
je bilo za našo panogo morda najkritičnejše 
v vsem povojnem času, zlasti glede oskrbe 
s surovimi kožami, dosegli prav sedaj naj
ugodnejše rezultate. Tako se je na primer 
celotni dohodek povečal za 50 6/o, enako iz-
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voz, tako da smo se letos prvič približali 
številki 10 milijonov dolarjev, in to vse na 
konvertibilno področje. Mislim, da se je 
utrdila vez med vsemi obrati, ki so v sestavu 
našega podjetja, v še enovitejšo celoto in 
da se je potrdila kot pravilna usmeritev, 
da je to zaokrožena celota, ki ima samo 
takšna zanesljivejša prihodnost. Vrsta pri
znanj , ki smo jih dosegli doma in zunaj, 
samo znova potrjuje, da je stalni boj za 
novo in boljše v celotnem našem poslovanju 
edina možna pot. V času splošnega nepla
čevan j a že več let nismo bili blokirani. Ti 
uspel-ii so predvsem posledica prizadevanj 
naših ljudi, dela naših strokovnih kadrov 
in vsestranskega prizadevanja samoupravnih 
organov in družbeno političnih organizacij. 
čeprav še zdaleč nismo storili vsega, pa je 
k tem dosežku v veliki meri prispevala skrb 
za izboljšanje standarda našega delavca in 
s tem velika pripravljenost za izpolnjevanje 
nalog in, če je bilo potrebno, tudi za od
rekanje. 
Seveda pa z vsem tem ne moremo biti za
dovoljni. če smo do sedaj mislili, ela smo 
dovolj storili za odločujoč vpliv delavca na 
vseh področjih družbenega življen.ia in na 
vseh ravneh odločanja sploh, moramo sedaj 
ugotoviti ela temu ni tako. Zlasti v izpolnje
vanju te naloge dosežki niso zadovoljivi. Za
to je treba združiti vse naše moči, da v naj
knijšem času uresničimo vse zamisli, ki iz
virajo iz navažn~jš~ naloge. t.ega tren.utk~: 
namreč ustanavlJanJa temelJmh orgamzaciJ 
združenega dela in njihovega povezovanja s 
samoupravnimi sporazumi. Vse svo_je. načrte 
moramo razgrniti pred delavca; oblike so
delovanja in odločanja neposrednih pr.oi~v.a
jalcev naj se znova in znova donolnJUJeJO z novimi oblikami, iskanjem najboljših re
šitev, ki naj zagotovijo odločujoč vp!iv de
lovnega človeka. Naša ost pa .mora b1t1 lfP~;
jena zoper vse . slab~stt 111 po~an]k~JI
vosti, do oportumzma m vseh skra.]nosti v 
slabem pomenu, ob istočasnem stalnem in 
čim popolnejšem obveščanju delovnih ljudi 
o vseh pomembnih stvareh. 
V naslednjem letu nas čakajo številne in 
odgovorne naloge. Proizvodnja v vrhniški 
usnjarni naj bi dosegla največ, kar je možno 
v sedanjih pogojih. Obseg proizvodnje v us
njarni šmartno naj bi se povečal za 25 Ofo, 
usnjene konfekcije za 50 Ofo, v izvozu pa mo
ramo prvič preseči 10 milijonov dolarjev z 
željo, da dosežemo v popr~čju ~ milijon 
dolarjev na mesec. V obratih, kJer so se 
v preteklem letu pojavili večji problemi, je 
treba dokončno razčistiti, kakšna je njihova 
prihodnost, in misliti na ustrezne rešitve. Po
stopke združevanja, ki smo jih začeli, mora
mo naclaljevai z namenom, da v odnosih -
še zlasti s slovenskimi sorodnimi podjetji 
- najdemo tesnejše oblike sodelovanja in 
da tako politiko ponesemo tudi prek repub
liških meja. Celotni dohodek mora krepko 
preseči 50 milijard S din. V kratkem času 
bodo dokončno razčiščene stvari glede skup
nega vlaganja z !gradom v novo opekarno, 
to bo naša največja investicija v zadnjem 
času. Ob tem imamo načrte tudi v Ljubljani 
in naloge, -ki nas čakajo .za razširitev trgov
ske mreže. Ob vsem tem pa mislimo spo
mladi začeti z gradnjo že toliko časa odlaga
nih družbenih prostorov, tako da bi v l. 1974 
dobili res prepotrebni prostor za družbeno 
prehrano in življenje sploh. 
Vse, kar bomo delali, bomo delali v mejah 
svojih sposobnosti ob že znani usmeritvi, da 
lahko trošimo le v okviru svojih možnosti 
in sposobnosti. Vsi naši načrti za naslednje 
in prihodnja leta bodo prišli pred delavce, 
da o njih povedo zadnjo besedo. 
Mislim, da bo prevladovalo stališče, da bi 
bilo vsako drobljenje razpoložljivih sredstev 
škodljivo; pri ljudeh je prevladalo prepri
čarnje, da je glavno zagotoviti čim uspeš
nejši razvoj sedaj že več kot dvatisoč član
skega kolektiva, kakor tudi sleherne bodoče 
temeljne organizacije združenega dela še po
sebej in, da lahko samo s skupnimi močmi 
zagotovimo napredek podjetja kot celote. 
Po pismu tovariša Tita so organi samouprav
ljanja in družbeno politične organizacije v 
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podjetju sprejel konkreten akcijski načrt 
kot obveznosti našega kolektiva do nalog, 
ki izvirajo iz pisma. Te naloge so številne 
in odgovorne. Od krepitve samoupravljanja, 
varčevanja v vseh ozirih, borb~ za učvrsti
tev gospodarstva, skrbi za delovnega človeka 
ziasn na področju reševanj stanovanjskih 
vprašanj , eto vključevanja v akcije, ki so 
širšega pomena (solidarnostni sklad v okviru 
občine za gradnjo stanovanj itd.), elo večje 
odgovornosti pri slehernem posamezniku, do 
kakovosti v vseh ozirih, od proizvodnje elo 
poslovanja podjetja kot celote, elo nalog na 
področju izobraževanja, do nepopustljivega 
boja proti vsem slabostim in napakam, ved
no in pri vsakomur. 
Mislim, da se nam ni treba sramovati težav 
in slabosti. Povejmo jih odkrito in pravo
časno, ker jih bomo tako hitreje in uspeš
neje odstranjevali. Slabše bi bilo, če b~ jii~ 
skrivali in mislili, da teh problemov 111 ah 
pa da nanje ne moremo odgovoriti ali najti 
potrebnih rešitev. 
Pred vsemi nami je velika odgovornost za 
izpolnitev teh nalog, ki pomenijo naš prispe
vek v reševanju nakopičenih težav v seda
njem času, ki' pomenijo naš delež pri po
pravljanju trenutnega gospodarskega polo
žaja v naši deželi. 
Z našim novim odnosom do dela in nalog, 
ki so pred nami, z novim, da tako rečem, 
obnašanjem in usmeritvijo, bomo najbolj 
odločno odgovorili vsem tistim, ki skušajo 
razvodeniti bitko, ki jo je začela Zveza ko
munistov Jugoslavije, jo označiti kot vrača
nje na staro, kot slabitev naše demokracije. 
Z doslednim izvajanjem nalog, ki izhajajo 
iz pisma, bomo najbolj dokazali, da gre za 
resnično bitko za realizacijo življenjskega 
dela tovariša Tita - za resnično samouprav
ljanje. 
Anton Debevec glavni direktor IUV 

Ukrepi proti 
nelikvidnosti 

V začetku prihodnjega leta stopijo v ,·:: Ijmo 
izredno pomembni predpisi, katerih namen 
je ublažiti ali odpraviti kronično nelikvid
nost - neplačevanje v našem gospodarstvu 
Ti predpisi zadevajo prav vsako gospodarsko 
organizacijo, tudi če nima blokiranih sred
stev na tekočem računu in tudi če nima 
izgube. če ti ukrepi nekaj časa še ne bodo 
bi.stveno in neposredno prizadeli našega pod
jetja, bomo pa to občutili posredno v stikih 
s svojimi poslovnimi partnerji. Za kakšne 
ukrepe gre? 
l. 
Prepoved investiranja 
če zaloge niso pokrite s trajnimi obratnimi 
sredstvi. 
Delovne organizacije morajo imeti pokrito 
poprečno vrednost vseh zalog (surovin, re
produkcijskega materiala, nedokončane pro
izvodnje in gotovih izdelkov) s trajnimi 
obratnimi sedstvi. Dokler zaloge niso po
krite s trajnimi obratnimi sredstvi, organi
zacija ne sme vlagati svojih sredstev v in
vesticijske naložbe - osnovna sredstva. Tudi 
poslovne banke takim organizacijam ne sme
jo dajati investicijskih posojil. 
2. 
Večja vlaganja v rezervne sklade 
Delovne organizacije bodo morale v rezervne 
sklade vlagati znatno večja sredstva, kot so 
jih vlagale doslej. To pomeni manj sredstev 
za izločanje v poslovne sklade in s tem manj 

sredstev za investicije v osnovna sredstvc 
ter manjša sredstva za sklade skupne pora
be. Tudi zaradi tega določila bo prizadet 
marsikateri investicijski načrt. 

3. 
Odpisovanje starih terjatev 
Delovne organizacije bodo morale že ob se
stavljanju zaključnih računov za poslovno 
leto 1972 !knjigovodsko odpisati .za 12,5 Ofo 
vse tiste terjatve, ki so stare nacl 90 dni. To 
pomeni, da bo od vsake fakture, ki je bila 
izdana pred l. 10. 1972 in do konca leta 
ne bo poravnana, ena osmina odpisana na 
račun celotnega dohodka. Zato bosta znižana 
dohodek in dobiček, seveda bodo tudi znat
no skrčene možnosti delitve tako za sklade 
kot za osebne dohodke. Neredne clolžnike 
bo zato občutil celotni delovni kolektiv. Kup
cem in njihovim finančnim možnostim bo 
treba posvečati vse večjo pozornost. 
4. 
Obveznosti upnikov pri sanaciji nerednih 
dolžnikov 
Močno zaostreni so predpisi, ki določajo, 
kdaj se začne postopek sanacije delovne or
ganizacije. če ima delovna organizacija bio
kh-an žiro račun nepretrgoma 90 dni (kar 
velja samo za leto 1973, kasneje se začne 
postopek sanacije že, če je žiro račun blo
kiran nepretrgoma 45 dni) ali če ima ne
pokrito izgubo po zaključnem računu, se 
začne postopek sanacije. Pri sanaciji te>.kega 
podjetja so udeleženi predvsem njeni noslmr
ni partnerji. Organizacij, ki imajo dalj časa 
blokiran žiro račun, je kar precej. V Slove
mu Je takih organizacij nad 60, v JuP:oslrl
viji pa celo nad 2000. Tudi organizacij, ki 
imajo nepokrita izgubo, ni malo; v Sloveniji 
sicer takih organizacii ni veliko, po zaključ
nem računu za leto 1971 pa je imelo pokrito 
izgubo v Jugoslaviii celo nad 1100 organi
zacij. Tako bo (leim1sko vsaka delovna orga
nizacija irnela kakšnega dolžnika, ki ga bo 
treba sanirati. 
če se bodo unniki odločili za sanacijo svo
iega dolžnika, bodo to lahko storili Je s svo
jimi ~1-Pclstvi. Dolžniku bomo morali dati 
sanaci is ka posojila ali spremeniti svoje za
padli' t~'riatve " dolgoročna sanacijska po
sojila ali na oclnisati svoje terjatve do ta
kega dolžnih' . Zato bo sanacijo močno ob
čutil na svoii koži tnrli upnik: lahko se 
mu zmanjšaio raznoložliiva ~recl~tva in tudi 
finančni rezultat. Sanacija rl0lžnika zato lah
ko privec!P v neugoden položaj tudi unnika 
(v izgubo a1i neplačevanje). če pa nerednega 
dolžnika nihče ni prinravliPn sanirati, pride 
tak dolžnik v postopek prisilne poravnave ali 
steča i. V vsakem primeru bodo upniki ve
liko izgubili. 
5. 
Znižan.ie osebnih dohodkov 
če je blokiran žiro račun. 
Delovna organizacija, ki ima na izplačilni 
dan blokiran žiro račun, bo lahko izplače
vala samo znižane osebne dohodke, in sicer 
na ravni 90 °/o poprečnih osebnih dohodkov 
iz preteklega leta. Enako znižanje se nanaša 
tudi na štipendije, nagrade vajencem, teren
ske dodatke in podobno. V splošnem so 
namreč zadnje leto hitro rasli osebni do
hodki in življenjski stroški. Tako znižani 
osebni dohodki bodo zato predstavljali v za
četku leta manj kot 85 Ofo, ob koncu leta pa 
celo manj kot 75 ~/o realnih osebnih dohod
kov iz preteklega leta. Ta ukrep bo seveda 
neposredno posegel v žep vsakega delavca 
v podjetju, ki ima blokiran žiro račun. Zni
žanje osebnih dohodkov pa je možno tudi 
v tistih organizacijah, ki so v sanacijskem 
postopku, če tako odločijo prevzemniki sa
nacije. 
6. 
Sanacija v primeru nepokritih izgub ali dalj
ših blokacij žiro računa 
Kot smo že omenili, so se izredno močno 
zaostrili predpisi o sanaciji delovnih organi
zacij, ki imajo nad 90 oziroma 45 dni bloki
ran žiro račun ali pa imajo nepokrito izgu
bo. V 4. točki tega gradiva smo opisali ne
ugodne posledice, ki zadenejo upnike take 
organizacije, ostre pa so sankcije tudi zoper 
organizacijo z nepokrito izgubo ali daljšo 



blokado žiro računa. Upniki, ki prevzemajo 
sanacijo take organizacije, si naložijo s tem 
precejšnje finančne obveznosti in morajo se
veda zato dobiti tudi pravice, da lahko za
gotove uspešno sanacijo. Upniki - prevzem
niki sanacije lahko na podlagi pogodbe so
odločajo o poslovni politiki podjetja, o or
ganizaciji dela, o financiranju investicij, da 
se uvede skupna uprava. Prevzemniki lah
ko zahtevajo tudi znižanje osebnih dohodkov 
v organizaciji, ki se sanira. V tem primeru 
se osebni dohodki lahko znižajo do meje, ki 
jo določa družbeni dogovor, to je do višine 
kalkulativnih osebnih dohodkov iz družbe
nega dogovora. 
7. 
Kršenje samoupravnih sporazumov 
Iz vsega navedenega je jasno videti, da bo 
izvajanje ukrepov za odpravo neplačevanja 
brez dvoma izredno močno vplivalo na fi · 
nančni položaj vseh ali pretežne večine de
lovnih organizacij. številni samoupravni spo
razumi o delitvi dohodka in osebnih do
hodkov predvidevajo obvezno izločanje mi
nimalne akumulacije v sklade, preden se 
delijo sredstva za stimulativni del osehnih 
dohodkov. Stimulativni del osebnih dohod
kov pa je v vseh sporazumih odvisen od 
višine finančnega rezultata. Poslabšanje fi
nančnih rezultatov seveda zmanjšuje mož
nost delitve stimulativnega dela osebnih do· 
hodkov po merilih samoupravnih sporazu
mov. Ker bodo nekateri ukrepi veljali že 
za letošnje zaključne račune in se bodo pri 
številnih organizacijah poslabšali finančni 
rezultati za leto 1972, se lahko zgodi. da 
bodo dejansko izplačani osebni dohodki v 
letu 1972 višji, kot jih določajo samoupravni 
sporazumi. Takšno preseganje samoupravnih 
sporazumov pa ima po določbah družbene
ga dogovora za posledico plačilo občutnega 
sanacijskega davka in tako presežne oseb
ne dohodke. 
Zavedati se moramo, da omenjeni predpisi 
temelje na načelu, da so delovne organi
zacije same odgovorne za svoj položaj in 
bodo seveda v prvi vrsti same nosile vse 
posledice. Tam pa, kjer na položaj gospo
darjenja bistveno vplivajo sistemski pogoii 
kot objektivne okoliščine, se bodo morali 
še pristojni organi zavzemati za drugačne 
rešitve. 

Obveščanje 
delavcev 
o delu 
samoupravnih 
organov 
Mnogi naši bralci so v novembrski anketi 
zapisali, da si v Usnjarju želijo več poročil 
o delu naših samoupravnih organov. Da je 
to bila precejšnja pomanjkljivost našega li
sta, smo se člani uredništva zavedali že prej. 
Sedaj pa, ko je anketa pokazala izrecno 
željo naših bralcev tudi po takih novicah in 
obvestilih, smo dolžni dati naslednje pojas
nilo: 
Usnjar izhaja enkrat mesečno (in nič ne 
kaže, da bo v kratkem lahko izhajal kaj 
bolj pogosto). Vsi delavci prejemajo Usnjar
ja hkrati s svojimi osebnimi dohodki okoli 
10. dne v mesecu. Gradivo za vsako številko 
Usnjarja pa mora biti zbrano že do 10. dne 
v prejšnjem mesecu. Recimo: za številko, 
ki bo izšla 10. februarja, mora biti gradivo 
(prispevki) zbrano že do 10. januarja. O tem, 
kaj bomo pisali v tej številki, se moramo 

člani uredniškega odbora dogovoriti že vsaj 
do 20. decembra in takoj obvestiti vse so
delavce lista, kakšne prispevke naj pošljejo. 
že iz tega poteka je jasno, da v Usnjarju 
ni mogoče objavljati svežih novic. Dogodki, 
o katerih poročamo, se zgodijo mesec ali 
mesec in pol prej, preden izide list. Glede 
tega ne moremo ničesar spremeniti - a smo 
že poskušali. Upoštevati moramo namreč, 
da traja okoli 5 dni, da se vse zbrano gra
divo pregleda, popravi in spiše na čisto, 
vedno se najde tudi kak zamudnik. Potem 
prevzame delo tiskarna, prvi odtis dobita 
lektor, ki pazi na čistočo jezika in pravil
nost tiskanja, in tehnični urednik, ki raz
poredi prispevke, slike in ostalo gradivo ta
ko, da so smiselno povezani med seboj in 
kar se da prijetno urejeni tudi na pogled. 
List prejmemo običajno zadnji dan pred iz
plačilom osebnih dohodkov. 
Pri vsem tem ni mogoče pričakovati, da bo 
Usnjar lahko redno in sveže poročal o po
slovanju in dogodkih. O seji delavskega sve
ta podjetja, ki je bila 24. oktobra, bi lahko 
poročali šele v listu, ki izide 10. decembra. 
Ali: o seji, ki je predvidena za 15. december, 
bi lahko poročali šele v Usnjarju, ki bo 
izšel 10. februarja. Zato lahko Usnjar poroča 
o sklepih, ki jih sprejemajo naši samo
upravni organi, v obliki komentarjev, raz
lag, vprašanj in pri tem vzame za naslov 
ali temo prispevka konkreten sklep, ki pa 
v času izida lista ne bo več svež kot no
vica, vendar kot problem še vedno dovolj 
zanimiv. Skratka: noben mesečnik ne more 
opravljati enakega dela in poslanstva kot 
dnevnik ali tudi še tednik. 
To vel_iko pomanjkljivost v dosedanjem po
slovanJu - nezadostno, slabo obveščanje 
delavcev o poslovanju podjetja in delu sa
moupravnih organov - bomo poskusili v 
prihodnje odpraviti na drug način, in ne 
s sprotnim obveščanjem o sklepih v Us
njarju. Delavski svet podjetja je namreč 
sklenil 23 . 10. 1972, da morajo biti vsak 
mesec po oddelkih sestanki z vsemi zapos
lenimi. Na njih bodo delavci obravnavali 
poslovanje podjetja ter še posebej delo in 
težave v dotičnih oddelkih, osebne dohodke 
vseh zaposlenih v oddelku kot tudi osebne 
dohodke delavcev na odgovornejših delovnih 
mestih, razpravljali bodo o odobrenih sta
novanjskih kreditih in o vsem drugem, kar 
zanima delavce in je v zvezi z njihovim 
delom. 
Sestanke bodo organizirali in vodili oclclelko
vodje in vodje služb. O tem bodo vodili 
zapisnik na posebnem obrazcu, v katerega 
bodo zapisali podatke o številu navzočih, 
o dnevnem redu, o čem so razpravljali. kak
sm so bili predlogi in vnrašania ter sklepi. 
Ta sklep delavskega sveta podjetja so pred
stavniki samoupravnih organov in družbe
nopolitičnih organizacij v podjetju dopol
nili 13. 11. 1972 tako, ela sestankom ne bomo 
rekli >>oddP.lčni sestanki«. amnak bodo ti 
sestanki v SAMOUPRAVNIH JEDRIH v ok· 
viru zbora delovnih ljudi. 
Predvidena so naslednja samoupravna jedra: 
3 v lužilnici usjarne Vrhnika, 3 v obdelo
valnici in barvami, 6 v dodelavi, 1 v lak-od
delku, 1 za razvoj, tehnično, pripravo, kon
trolno službo in laboratorij, 1 za skladišče 
gotovega usnja, kemikalij, pomožneRa ma
teriala in sortirnice usnja, 1 za skladišče 
surovih kož, 1 za ožjo upravo (komerciala, 
finančna, splošna in varnostna služba), 1 za 
pomožno dejavnost usnjarne, 1 za ščetinar
no, 1 za konfekcija usnja na Vrhniki, 1 za 
galanterijo in prodajno skladišče, 1 za biro, 
delavnico in trgovine, 3 v usnjarni šmartno, 
2 v krznarni, 1 v konfekciji usnja šmartno, 
1 v konfekciji krzna, 1 za dejavnost in 1 za 
skupne službe v šmartnem. 
Nova samoupravna jedra (zaenkrat jih bo 
31) · ne bodo le osnovne enote, v katerih 
bodo delavci prejemali obvestila o vsem, 
kar jih zanima, in kar zadeva podjetje in 
njihovo delo, temveč bo to tudi primeren 
način za sprejemanje sklepov in odločanje. 
Delavci bodo na ta način bolje poučeni o 
vsem in na podlagi boljše poučenosti bodo 
lahko bolje odločali in soodločali, postavljali 

vprašanja in zahtevali odgovore. S tem- mi
slimo - bomo naredili velik korak dalje pri 
poglobitvi resnične demokracije in samou
p-rave v podjetju. 
Sicer pa lahko zaključimo - ker so na 
oglasnih deskah bili objavljeni tudi osebni 
dohodki vseh delavcev - da bo ponovno 
zaživela vloga tudi teh oglasnih desk pri 
boljšem in sprotnem obveščanju članov na
šega kolektiva. 
T.H. 

Kaj je z 
v• nas 1m 

samskim 
domom? 
Sredi decembra lani je delavski svet podjet
ja sprejel sklep, da se lotimo gradnje sam
skega doma na Vrhniki. Minilo je leto dni, 
samski dom še ne stoji, zato je umestno 
vprašanje; kaj smo storili v tem letu in kje 
se je zataknilo, kako kaže za naprej. 
Zaprosili smo za ustrezno lokacijo. Stališča 
občinskih upravnih organov niso bila enot
na glede tega, kje naj bi stal naš samski 
dom. Po nihanjih sem in tja in spremembah 
lokacije je bilo končno odločeno, da se nam 
dovoli postaviti samski dom na zemljišču 
nasproti tovarne, na prostoru med sedanjim 
skladiščem - bivšim Tomšičevim hlevom -
in skladiščem v bivši Blagajani, ki ga bo 
treba v ta namen še podreti. Lokacijo so 
nam dovolili na tem mestu tudi zato, ker 
so tudi podane možnosti za rekreacijsko de
javnost in igrišča v zelenem okolju v ne
posredni bližini bodočega samskega doma. 
Odobritev lokacije pa še zdaleč ni pomenila, 
da lahko takoj sprožimo vse postopke in 
drugo, kar je potrebno za začetek gradnje, 
saj zemljišče , na katerem so nam dovolili 
graditi samski dom, ni bilo v celoti naše. 
Treba je bilo odkupiti tri parcele. Tu pa 
se je stvar nekoliko zataknila, ker lastnik 
ni hotel prodati teh parcel, na katerih naj 
bi stal dom, če ne kupimo hkrati tudi nje
gove hiše, ki stoji ravno nasproti tovarne 
čez cesto. 
Ko smo prejeli uradno cenitev sodnega iz· 
vedenca, je delavski svet odobril nakup vseh 
treh parcel in hiše za kupnino 1,100.000.
din (v kateri je vključen tudi prometni da
vek 200.000.- din).Nato smo sklenili pogodbo 
s prodajalcem, odobril jo je javni pravobra
nilec in tako je bilo mogoče sprožiti tudi 
zemljiškoknjižni postopek, da se kupljene 
nepremi6nine prepišejo na naše podjetje. 
Od prvih stikov s prodajalcem v juniju do 
podpisa pogodbe v oktobru je preteklo štiri 
mesece, kar je sorazmerno malo, če vemo, 
da je bilo treba čakati sodne cenitve, sklep 
delavskega sveta in izid novih obč,inskih 
predpisov o prometnem davku v začetku 
septembra. 
Z nakupom smo si pridobili stavbo, ki je 
sicer stara, a uporabna in primerna za sta
novanja - zaenkrat ni dokončnega sklepa o 
tem, ali bi jo preuredili za samske delavce 
ali za kaj drugega; predvsem pa je pomemb· 
no to, da imamo zelo lep, zaokrožen zemlji
ški kompleks. Lokacija nam res ustreza, saj 
je prav nasproti tovarne. Tržaška cesta pa 
zaradi nove avtoceste ne bo pomenila nad
loge niti za bodoče stanovalce v samskem 
domu niti za tiste, ki bodo hodili v obrat 
družbene prehrane ali · na igrišča . 
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Predvidene so naslednje zmogljivosti sam
skega doma: 
- okoli 60 ležišč v sobah z eno ali dvema 

posteljama, · 
- hišniško dvosobno stanovanje, 
- dve sobi za poslovne goste, 
- obrat družbene prehrane (kuhinja naj bi 
omogočila 1.000 obrokov .dnevno), restavraci
ja s 60 sedeži, majhen bife, 
- sejna soba. 
Sedaj je že izdelana lokacijska dokumen
tacija, opravljene so prve meritve o nosil
nosti tal, sklenjena je bila pogodba za pro
jektiranje samskega doma in projekti so tu
di že izdelani, sedaj pa potekajo razgovori 
o notranji opremi doma. 
če bodo vsi upravni postopki potekali tako, 
kakor želimo, bomo lahko začeli z gradnjo 
spomladi, gradil bo !grad. Predračuna za 
gradbena dela še nismo dobili, po ocenah 
v začetku letošnjega leta naj bi samski dom 
stal 7,000.000.- din. če ne bo nepredvidenih 
zastojev, bo dokončan in vseljiv do konca le
ta 1973. To bo res pridobitev, najbrž ne 
samo za naše podjetje, tudi za Vrhniko kot 
celoto. 
T. H. 

Namesto 
kritike 

Odgovorni urednik Usnjarja je klical po tele
fonu zapovrstjo tovariše, ki bi morali napi
sati pris·pevke .za naš list. 
Pogovori so potekali tako-le: 
- Tovariš finančni, dolgujete nam članek o 
osebnih dohodkih. 
- O tem ne bi pisal, saj so bili podatki o 
osebnih dohodkih vseh posameznikov objav
ljeni na oglasnih deskah. 
- Prav, pa napišite kaj o velikem poslu za 
surovino, ki se nam obeta, če to ni poslovna 
taJnost. 
- To je še vse preveč negotovo, stvar sploh 
še ni zrela za pisanje. 
- O čem pa bi pisali? 
- No, o govejih kožah, na primer. 
- Prav, pa pišite o tem. 
- Ali me ne bi raje tokrat izpustili? 
- Kako tokrat? že pol leta nismo objavili v 
Usnjarju nobenega vašega prispevka. 
- Ko imam pa tako malo časa. Res pa imam 
tudi slabo vest zaradi Usnjarja. 
In pri tem je zaenkrat ostalo. 
Potem je telefon zazvonil pri drugem tova
rišu. 
- Tovariš tehnični, od vas pričakujemo čla
nek o naših načrtih za leto 1973. 
- Nemogoče, o tem ne morem pisati, o tem 
še nismo nikjer sklepali, svojih osebnih pred
logov in predviclevanj ·pa tudi ne morem po
dajati. 
- Prav, pa napišite kaj o kolektivnem dopu
s tu, ki ga nameravamo uvesti letos na Vrh
niki prvič. 
- Tudi za to je še prezgodaj, obstaja le še 
predlog, odločitev še ni padla. 
- Prav, pa clrurgič . 
Potem je bil na vrsti tretji »sotrudnik«: 
- Tovariš inženir, ali bomo dobili članek o 
novem tiskarskem stroju? 
- O t~m se J?.e bi dalo kaj prida pisati, stroj 
namrec nagaJa. 
- Prav, pa napišite kaj o čistilnih napravah, 
to bo zanimalo tudi druge, ne samo naše de
lavce. 
-'- Tudi te naprave niso v redu. 
-'- Prav, pa napišite, zakaj niso v redu. 
In tako smo dobili članek o čistilnih napra
vah, ki ga objavljamo v tej številki. 
T. H. 
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Pri delu 
• doma tn 

Rezka Skrbinšek je bila rojena 9. 10. 1921 
v vasi Tinje pri Poljčanah, kjer je obiskovala 
tudi osnovno šolo. · 

Tokrat jim nisem postavljal vprašanj, temveč 
je marsikaj povedala sama v nevezanem po
govoru, ko so se od nje poslovili najožji so
delavci v obratu šmartno, ker se je dala in
validsko upokojiti. 
Tov. škrbinekova je bi·la zaposle11a v obratu 
šmartno vse od l. septembra 1957. Delala je 
na več delovnih mestih v usnjarni, dalj časa 
pri ožemanju, obešanju, snemanju, napenja
nju, apretiranju in na drugih delovnih me
stih. 
Predčasno se je morala upokojiti, ker ji je 
opešal vid. Ob tem takoj pomislimo, kako se 
mora tak človek počutiti. Tudi sam sem bil 
presenečen nacl njeno dobro voljo in vedrim 
odnosom do vsega, kar se dogaja okrog nje. 
V pogovoru z vodjo usnjarne, mojstrom do
delave in menoj je na kratko preletela svojo 
prehojeno življenjsko pot, ki ni bila ravno 
najlepša, a se je kljub temu z veseljem spo
minja. V tem se zrcali njena skromnost. 
Med drugo svetovno vojno je morala zapu
stiti rojstni kraj in oditi na delo v vasi nad 
Gabrmnko pri Litiji, od koder so domačine iz
selili. O tem pravi, ela ji je bilo težko, ker je 
vedela, da dela na imetju pregnanih Sloven
cev. Zaradi tega občutka je pobegnila, toda 
privedli so jo nazaj in morala je delati ne
prostovoljno dalje. Ko so se partizanske eno
te vse bolj množile in so nekateri kraji po
stali svobodni, je lahko zapustila ta kraj z 
željo, da bi to zemljo obdelovali kmalu pravi 
lastniki. 
Mimogrede je pogovor nanesel tudi na teža-

. ve, ki jih imajo slepi in ljudje s slabim vi
dom. Med drugim je omenila Dom slepih na 
Okroglem pri Kranju. Ogledala si je, kako 
navajajo slepe na samos.tojnos.t, sprva v sami 
bližini bivanja, nato pa tudi vse druge zahtev
ne stvari. Tudi sama je hotela preizkusiti, ka
ko bi to šlo; zaprla je oči in se podala na pot. 
Ugotovila je kmalu, ela to ni tako velika te
žava, treba pa je imeti dovolj trdne volje, 
brez katere težav ni moč premagati. Ome
nila je tudi izlet z avtobusom po Gorenjski, 
ko so obiskali tudi Bled, Bohinj in druge 
kraje. Bilo je lepo, .pravi; za to so poskrbeli 
dobri vodiči, ki so znali izletnikom prikazati 
kraje in okolico i•z avtobusa tako živo, ela so 
vse to doživljali kot zares. 
Po njeni izpovedi, ljudem, ki jih je zla usoda 
oropala vida, veliko pomeni vsaka dobra be
seda ali dejanje, posebno v krajih, kjer so 
prvič in so jim tuji. Morda tudi zaradi tega 
sami bolje razumejo ljudi, ki so v velikih te-

žavah. Kot dokaz temu naj povem ravno njen 
doživljaj, ko je šla na pot iz šmartna preko 
Ljubljane v Smrečje nad Vrhniko, ela bi o
biskala bolno Marjano, ki je dotlej ni po
zna~:;t in ·za katero je izvedela slučajno . Kljub 
svoJI las.tni nezavidljivi usodi in težkemu de
narnemu stanju je odsotopila nekaj deset ti
sočakov in drugih dobrot Marjani in njeni 
imateri, ki se težko prebijata skozi življenje. 
Usode, ki so težje od njene, ji dajo občutek, 
da je kljub svojim lastnim težavam srečnej
ša od mnogih drugih. Ni pa pozabila omeniti, 
ela bi lahko mar.sikclo kaj odrinil, česar ne 
rabi, v takšne namene prek Rdečega križa 
ali pa neposredno, saj vse te majhne stvari 
nesrečnim ljudem mnogo več pomenijo od 
dejanske cene, to vliva tem ljudem voljo elo 
življenja in jim daje občutek, ela niso pozab
ljeni. 
Ko je Rezka pri ožemanju izgubila sredinec 
na roki, je .to sprejela hladno. Nekateri so ji 
prigovarj~li, naj toži podjetje, češ, nekaj boš 
pa le dobila. NI se mogla za to odločiti: saj 
sem članica kolektiva in v času ko nisem 
mogla delati, sem ;prejmala nad~mestilo in 
kaj naj še hočem. 
Vseskozi jo preveva misel, da ne sme biti ni
kon~ur na poti. Kar se le ela, sama postori, . 
pa ceprav Ima dodatek za vodstvo oziroma 
spremstvo. To uporabi le v ·skrajnem pri
menl. 
še smo se odkrito pogovarjali. Na življenje 
gleda st_v:;tmo, nal!l pa se je pri tem pogo
voru vsilJevala m1sel, da smo vse premalo 
občutljivi in ·Čuteči do ljudi ki žive in de-
lajo z nami. · ' 
Omenila je še, da je bila vedno z delom in 
nadrejenimi zadovljna, še bi hotela delati 
toda v kaj, st~ari je treba sprejemati take,' 
kakrs_ne .so, m se . skušat~ prilagoditi. Vera 
vase J.e ;: t~.ke!l1 l?rn:neru _tista, ki daje smisel 
?ad~!.l?JI ZIVlJenJski _poti. če se prilagocliš-, 
Izlusc1s od vsega vsaJ nekaj in s tem si za
dovoljen .. Prav tega _zaclnje~a. ReZJki ne manj
k~; prayi_ celo, da Je. )etosnJe leto eno nje
mb srecmh let. Pa mc takega se ni z•crodilo 
le I!!'l b<?lje se je premaknilo, p ravi, ~višali 
so JI pnspevek za spremstvo, dobila je SOO 
N din kot akontacijo na pokojnino, enome
s~č~i zasluž_ek <?b odhod~ iz podjetja po pra
vilmku, naJbOlJ pa so JO presenetile sode
lav~e, ki so jo obiskale na domu in ji po
dani~ lep ;prstan za spomin. Taki trenutki, 
pravi, so nepombni, človeka privedejo elo 
tega, da nehote potoči solzo, ki je odraz sre
če iz občutka, da ljudje, s katerimi si delal 
niso pozabili nate. Ne vem, kako bi se ji~ 
zahvalila, pravi; lahko se zahvalim sedaj, ko 
boste pisali o meni, saj se vsem, ki so mi 
dobro storili, ne morem zahvaliti drugače . 
Pogovarjali smo se tudi o ·tem, kako bo pre
življala svoje dneve sedaj. Več časa bo vse
kakor posvetila in namenila postelji, drugo 
pa pospravljanju in pripravi jedi; tudi pre
bere še kaj s pomočjo močne leče. šegavo 
in brez zle misli smo jo v•prašali, kaj pa po
roka, val! ta ne pride v poštev. Veste, pravi, 
prevec Imam fantov, pa se ne morem odlo
čiti. Seveda je s tem povečala našo rado
vednost in brskali smo dalje. Presnetila nas 
je IZ odgovorom, saj je navedla vse napove
dovalce od Kralja in čolnika elo Vodopivca, 
ki jo vsako jutro in ves dan vodijo skozi čas 
in ji prinašajo novice z vseh vetrov. To so 
moji fantje, lepo se razumem z njimi, do 
vseh sem enaka in nobenega ne obsojam, če 
mu kaj spodleti ali če ima oddajo, ki je manj 
zanimiva. Tak je njen dan; pričakuje, da bo 
izvedela kaj novega, slišala znano ali novo 
pesem, v njeni 'skromnosti je že to zanjo, kot 
sama pravi, sreča. 
Tako so minili prijetni trenutki v prijatelj
skem pogovoru s človekom, ki ga težave niso 
strle; še kljub vsemu je vedra in srečna; tak
šna pa ne bi mogla biti, če ne bi imela moč
ne volje, znala si je dopovedati, da obup do
slej še ni ozdravil nikogar. Ona se je rešila 
v svoj svet in vendar se počuti v njem enaka 
tistim, ki jo obkrožajo. 
Ob koncu smo se ji zahvalili za ves njen trud 
v času petnajstletnega dela v podjetju s stis
kam roke in šopkom nageljnov. želimo ji od 
srca še vrsto zdravih let in vse bo dobro, 
kot sama pravi. F. K. 



[(ako .ie z 
novo čistilno 
napravo 

• • 
v usn1arnl 
na Vrhniki 
D.ebelo leto je že za nami, ko smo v zad
njem sesta~ku o čistilni napravi obljubljali, 
da bo UsnJar še poročal, kako bomo rešil i 
ta pereči problem usnjarne na Vrhniki. Ta
k~-at so ravno pr~pravljali študijo, ki naj 
b1 P?~azala, ah'" J~ prav, da gradimo na 
Vrhmk1 skupno CIStiino napravo - se pravi 
za čiščenje komunalnih in industrijskih od
plak, ki bi bile že prej mehansko in ·kemično 
očiščene. študija je pokazala, da je smo
~rno. graditi skupno čistilno napravo. Tako 
Je bil lahko postavljen program čiščenja 
odplak voda v usnjarni: potrebno bo načrto
vati in izpeljati mehansko in kemično či
ščenje, biološko čiščenje pa le začasno -
provizorično, saj bo končno biološko čišče
nje oprav!jala osrednja čistilna naprava, ko 
bo dograJena. 
Gradbena dela za mehansko in kemično 
stopnjo čiščenja so bila izvedena že do k0!1-
ca leta 1971, na biološkem provizoriju in še 
ostalih manjših delih pa do začetka maja 
letos. Dela je razmeroma solidno opravil 
lgrad. Celotni inženiring - nabavo vse po
trebne domače in uvozne opreme, izvajanje 
in kontrolo nad montažo strojno-tehnolo
ške opreme, hidroopreme in elektroinstala
cij, poskusno obratovanje naprave, uvaja
nje v redno obratovanje in instruktažo t'
stih delavcev, ki bodo delali pri napravi, 
pa .ie naše podjetje zaupalo poslovnemu 
združenju SMELT iz Ljubljane, ki nam je za 
čistilno napravo izdelalo tudi idejne in glavne 
projekte. Po pogodbi s Smeltom, ki je bi la 
podpisana v začetku januarja letos, bi mo
rala biti montaža končana in čistilne na
prave začeti postopno obratovati v sredini 
meseca julija. Vendar se je predvsem za
radi poznih dobav nekatere strojno-tehniške 
opreme ta rok podaljšal za skoraj dva me
seca, tako da je naprava začela poskusno 
obratovati šele v začetku septembra. Kami
on s potrebnimi kontejnerji (za odvažanje 
blata na odlagališče) smo prejeli šele sredi 
novembra, avtomatičnih grabelj za odstra
njevanje grobih delov iz odpadnih voda in 
črpalke-blatarice pa še do danes (24. no
vembra) ne! 
Celotna investicija je po podatkih računo
vodske službe znašala doslej 274 milijonov 
starih dinarjev. 
Med dvomesečnim poskusnim obratovanjem 
smo z analitsko kontrolo odpadne vode, ki 
teče iz naprave, ugotovili, da je čiščenje 
odplak slabše, kot smo pričakovali oziroma 
kot je zagotavljal glavni projekt. Poskusimo 
poiskati vzroke za to in obravnavati vsako 
od treh stopenj čiščenja oziroma učinek či
ščenja vsake od treh stopenj. 
Mehanska stopnja čiščenja je, vsaj ob sa
mem začetku poskusnega obratovanja, de
lovala, kljub nekaterim pomanjkljivostim v 
glavnem dobro. žal pa se je učinek hitro 
poslabšal, ker se je - kot domnevamo -
odlomila plastična cev za odvajanje blata 
iz koničnega usedalnika (ozračenega maščob
nika) in ker zaradi zamudne dobave kami
ona s kontejnerji usedlega blata nismo mogli 
sproti odvajati iz usedalnika in odvažati na 
odlagališče . Usedalnik se je tako napolnil 
z blatom in svoje osnovne naloge ni mogel 
več opravljati. Zato je treba zagotoviti ne
moteno odvajanje blata iz usedalnika, odvoz 

Izsuševalne grede 

pa je sedaj - kot je rečeno - rešen. Treba 
bo stalno od,·ažati zelo velike količine dokaj 
razredčenega blata. 
Ker mehanska stopnja ni več delovala, se 
je blato nepredvidoma usedlo na vseh osta
lih delih čistilne naprave: v izravnalnem ba
zenu, v nevtralizatorju in v biološkem delu . 
Učinek kemične stopnje čiščenja, kot jo 
predstavlja tako imenovani nevtralizator, v 
katerem pride do reakcije dimnih plinov z 
odpadno vodo, je bil že ob samem začetku 
veliko slabši od pričakovanega . Kontakt od
padnih vod z dimnim plinom je bil z vgra
jenim m ešalom mnogo premajhen in zato 
reakcija veliko prešibka, da bi pri tem lahko 
dosegli pričakovano in za dobro delovanje 
biološke stopnje čiščenja potrebno znižanje 
visoke alkalnosti odplake. Smelt je skupaj 
s projektantom t::.tkoj, ko se je pokazala sla
ba učinkovitost nevtralizatorja, iskal ustrez
ne rešitve. Ker bi bilo praktično preverjanje 

Gradnja naknadnega usedalnika za nove 
čistilne naprave 

različnih možnosti povezano s preceJSnJimi 
finančnimi sredstvi, in kar je važnejše, z 
veliko izgubo časa, je bilo treba temeljito 
premisliti, katera od vseh danih možnosti 
bo najboljša. Prav v teh dneh je bila taka 
možnost izbrana in upamo, da bo v primer
nem času in ob razmeroma nizkih stroških 

ta ključna napaka odpravljena. 
Za biološko stopnjo čiščenja lahko že iz elo
slej povedanega ugotovimo, ela ni mogla 
učinkovito delovati zaradi nezadovoljivega 
učinka poprejšnje stopnje čiščenja. Med po
skusnim obratovanjem je prišlo tudi elo o
kvar na turbinah, ki jih je dobavitelj na naš:.J 
reklamacijo zamenjal z novimi v zelo krat
kem času. V biološkem delu, zlasti pa Š<! v 
naknadnem usedalniku, se je odsedalo veliko 
blata, ki nam pri čiščenju (končano bo v teh 
dneh) povzroča velike težave. 

Za zaključek lahko rečemo: 
Vsi tisti v našem podjetju, projektatnt in 
tovariši. iz ·smelta, ki smo odgovorni, da no
va čistilna naprava začne čimprej normdno 
obratovati, da upraviči s tem vanjo vloženi 
denar, in ki se zavzemamo za reše\•anje in 
ohranjevanje človekovega okolja, smo se že 
na samem začetku globoko zavedali, ela smo 
z reševanjem tega problema zagrizli v zelo 
kislo jabolko. 

V Jugoslaviji smo se prvi spopadli s pro
blemom temeljitega čiščenja usnjarskih od
padnih vod, smo pa na tem področju tudi 
ena izmed redkih usnjarn v Evropi. 
Poskusno obratovanje naprav nam je na
vrglo več težav, kot smo jih pričakovali ob 
samem začetku. Prepričani pa smo, ela bomo 
z združenimi močmi, ob največji resnosti 
in prizadevnosti vseh odgovornih zadovoljivo 
in v primernem času rešili ključne probleme. 
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JVot'a moda 
• v 

• 

Nove mode se letos res lnhko veselimo. Pri
naša nam veliko lepega in novega. Nič vec; 
ni tavnnja med mini in maksi dolžinami -
sedaj imamo dolžino elo kolen. Letošnja mo· 
da j e izbi:·ala med mehkimi materiali in 
posledica tega so mehke, padajoče linij e v 
krojih in obrisih. 
Kaj pa usnje in krzno? Ker gre za narav
ne materiale, ki imajo svoje osnovne zako
nitosti, se jim je treba podrejati in iskati 
v okviru danih možnosti rešitve, ki so nove, 
modne, a :1e razvrednotijo materiala. 

I. 
čepri.]:v je plašč krznen, ima veliko značilno
sti letošnje mode. Pomagati si je bilo treba 
z usnjem in horizontalnim polaganjem krzna. 
Model ima raglan rokave, život se širi v zvon. 
Da bi bila širina čimbolj poudarjena, je 
po sredini hrbta vstavljena usnjena guba. 
Vodoravni usnjeni pas v višini lopatic po
udar'ja raglan kroj (pri tekstilu to rešujejo 
z vidnim okrasnim šivam). Da bi usnjeni 
dodatki ne bili videti preveč slučajni, je iz 
usnja izdelan tudi spodnji del rokava. Sele 
tako smo prišli do harmonično ubranega 
hrbtnega dela. 
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II . 
športno krzno. Model je na hrbtu zvonasto 
ukrojen, ima podaljšana ramena, nosi se s 
hlačami. Vse to sodi k letošnji modi. Dodani 
so še vidni krznarski šivi v tonu navznoter 
obrnjenega embrofix krzna, krznena obroba 
je lepa in nujna - brez nje so robovi težko 
izvedljivi. 

III. 
Svinjski velur. Imamo najboljšega, toda ime 
nekaj slabih lastnosti . Vedno je treba raču
nati z omenjeno velikos•tjo kože, sestav 
materiala je nekoliko tog. Moda želi široka 
ramena, ki se prelivajo v rokave v mehkih 
gubah. Pri usnju se temu odpovemo. Kljub 
temu ima model za letos značilno silhueto. 
V ramenih je širok in mehak. To smo elo
segli z nekoli niže postavljenimi šivi na ra
menih. Omenjeni šiv je podaljšan čez prsa 
in težava s prekratkimi kožami je prema
gana. 

IV. 
Klasični ozki zgornji del se preliva · v širino 
proti robu modela. Pri tej dolžini se usnju 
še poda šotorasti (trapez) kroj. 

V. 
Tipično »usnjeni model«, ki skoraj nima 
modne letnice. To je znani trench coat plašč. 
Raglan rokavi in pas na ramenih, ramena 
razširjena - to je edina modna značilnost. 
Detalj pasov na rokavih in ramenih se po
novi tudi na hrbtu, ki kot skupni imenovalec 
obvladuje celoto. 



Borba na 
Jančah 
Ob vsakoletnem prazniku občine se najpogo
steje spominjamo večjih dogodkov iz NOB. 
Lani smo opisali borbo na Tisju, na osnovi 
katere občani Litije in njene okolice slavijo 
občinski praznik. Sedaj ne bo odveč, če si 
prikličemo v spomin borbo na Jančah. 
Na osnovi povelja Glavnega štaba NOB Slo
venije se je II. grupa odredov pripravljala za 
pohod na štajersko. Ker je Sava predstavlja
la dokajšnjo oviro, so bile priprave za pohod 
in prehod temeljite. Grupa je bila dobro o
premljena in tudi borbenost je bila na visoki 
stopnji. In tako je 513 borcev 19. maja 1942, 
razporejenih v štiri bataljone, ki so tvodli Il. 
gmpo odredov, pri vasi Veliko Trebeljevo 
prešlo razmejitveno linijo med Italijo in 
Nemčijo. Vsa enota se je pomikala v koloni 
in je zaradi tega počasi napredovala. Parti
zanska patrulja je skrbela za bočno zavaro
vanje, da je ne bi Nemci presenetili. Nemci 
so bili namreč že obveščeni od neke domače 
izdajalke o pohodu grupe. 
Prišlo je do ,pravega spopada, v katerem je 
bil en sovražnik ubit, a drugi ranjen, parti
zani pa so tudi imeli enega mrtvega in dru
gega ranjenega. Po tem kratkem spopadu so 
bataljoni pohiteli proti Rečici, da bi tam za
sedli boljše položaje za primer, da jih napa
dejo večje nemške sile z več strani. še med 
zavzemanjem položajev se je v zraku poka
zalo letalo, ki je odkrivalo premike in polo
žaje teh enot. To je bilo prvikrat, ela je so
vražnik porabil v bojih tudi letalo. 
Ogledniške patrulje so ugotovile, da se zbi
rajo precej močne nemške sile po hribih in 
vaseh okoli partizanskih položajev. Res so 
se Nemci temeljito pripravljali; z litijske 
strani .proti Prežganju so pripeljali okrog 20 
kamionov, iil Ljubljane proti Besnici pa nad 
50 vozil. Zaradi tega je štab ukazal, da naj 
se ·kolona premarlme proti Savi in jo preko
rači. 
Tako se je ponovno oblikovala kolona in kre
nila v smeri Jevnice. Mišljena je bilo, ela bo 
skupina prostovoljcev preplavala Savo in se 
vrnila z zav·zetim brodom. Ker pa se je skupi
na predolgo mudila na pohodu, to jutro ni bilo 
moč računati na prekoračitev. Zato se je II. 
grupa vrnila na izhodne položaje. Nemci so 
porabili ves 20. maj, da so pripeljali svoje 
sile in jih ,razvrstili na izhodne položaje, od 
koder so se premaknili proti partizanskim 
položajem. V mraku so zasedli položaje na 
Veliki in Mali štangi, šinnanskem hribu, 
Golišu, Kresniškem vrhu, na levem bregu 
Save od Litije do Dola, Podgradu, Murjevki, 
Vnajnarjih, Gabrjih, Jančah, Volavljem in 
Prežganju. Vse to so storili, ker niso imeli 
podatkov o namerah II. grupe. Hoteli so pre
prečiti napad na Litijo, ravno tako pa tudi 
prehod prek Save. 
Ko so se partizanske enote vračale na polo
žaje prejšnjega elne, je dobil III. bataljon na
logo, naj pošlje močnejšo patruljo in zasede 
greben Zid in počaka, da pridejo na položaje 
še druge enote. Ostale bataljonske sile so za
vzele položaje nekoliko nižje od grebena Zid, 
ki večji elel ni bil pogozden. 21. maja okrog 
7. ure se je patnllja na grebenu srečala z 
Nemci in v kratkem spopadu ubila S sovraž
nikov. Po tem kratkem boju se je vrnila k 
enotam. Medtem je prišlo do delne spremem
be zasedenih položajev, a vrha grebena ni 
bilo moč zasesti. 
Začelo se je mučno čakanje, da bi sovražnik 
poka!Zal svoje namene. štab grupe je odlo
čil, da se držijo položaji, a zvečer poizkusi 
možnost za prehod prek Save. Borbo pa naj 
bi sprejeli le, če bi Nemci hoteli ovirati pre
hod. Ob poldvanajstih se je na poti, ki vodi 
proti Veliki štangi, na samem robu planjave 
pri,kazala skupina nemških vojakov. Obstali 
so in opazovali gozd na nasprotni strani in 

Litija 

skušali ugotoviti, če so ga že zasedli partiza
ni. Napotili so se prek planjave, hodili so 
v bojnem razporedu, a ko so se bližali gozdu, 
je njihova previdnost popustila, računali so, 
da v gozdu ni partizanov. Na čelu skupine 31 
mož je šel oficir. Ko so bili že čisto blizu 
gozda, je drugi bataljon savinjskega odreda 
začel streljati z vsem orožjem in vsa skupina 
je obležala, ne da bi oddala en sam strel. 
Tako se je .začela velika bitka na obronkih 
Zid. Druge nemške enote so poskušale juri
šati prek planjave in zavzeti rob gozda, saj 
bi s tem prisilile II. grupo, da bi se umaknila 
v dolino. Vsi njihovi napori so bili zaman. 
Nemcem ni uspel noben juriš, poskušali so s 
tromboni, zaščitno meglo, celo blindirano vo
zilo so spravili na planjavo, a je hitro utih
nila, saj je bUQ zadeto s prebojno municijo. 
Začelo je gore.tC grmičevje. Partizani so ga
sili in se borili z mokrimi robci na ustih. 
V številnih juriših, ki so jih odbile partizan
ske enote, čeprav so bile že drugi dan brez 
hrane, se je kalila partizanska zavest. To je 
okrepilo spoznanje, da tudi Nemci niso ne
ranljivi in da ne morejo uresničiti vsega, kar 
bi hoteli. Bolj ko se je bližal mrak in bolj 
ko so bili borci utrujeni, bolj so se zavedali, 
ela je to njihova zmaga, da so uspeli zadati 
Nemcem hud udarec, čeprav so v tistem ča
su gospodarili po vsej Evropi i-n še niso oku
sili poraza. 

Desno: Novi RIZZI stroj za cepljenje. Vsak 
stroj smemo čistiti šele, ko smo ga izključili 
iz obratovanja in so se ustavili vsi gibljivi 
deli, sicer se lahko delavec poškoduje 

Spodaj: Priprave za gradnjo mostu v Litiji. 
Visok? voda je že odnesla nekaj pripravlje
nega utateriala. Narava se upira, a ji :Jomo že 
še kos 

še pred mrakom je štab II. grupe odredov 
začel pripravljati umik svojih enot. Pri tem 
si je lahko pomagal s podatki, ki so jih elo
bili pri padlem oficirju. Našli so zemljevid 
celotnega področja z včrtanimi podatki o 
nemških enotah in njihovih premi·kih, izve
deli pa so tudi, kdo jim je vse podatke spo
ročil in imel vlogo izdajalca. Vsi ti podatki so 
narekovali, da je najbolje, če se vrnejo na 
izhodiščno točko pri Polici. 
Pohod II. grupe odredov prek Save ni uspel, 
vendar je njen boj odjeknil po vsej Sloveniji. 
Za boji v Dražgošah je bil to največji boj 
v začetku leta 1942. Ni imel političnega od
meva samo pri naših ljudeh, temveč tudi pri 
Nemcih samih, saj so o tem boju pisali: 
>>Uspeh udeleženih sil je bil na žalost popol
noma nezadosten in sedaj lahko ugotovimo, 
kot pri vseh dosedanjih banditskih napadih, 
da je sovražnik pokazal odlično taktično vod
stvo. V vsakem primeru akcija ni uspela, kar 
bo sovražna propaganda izkoristila v ustrez
ni smeri. Prebivalci omenjenega področja 
imajo občutek, da jim naše sile ne morejo 
nuditi uspešne .zaščite pred banditskimi na
padi. Posledic tega neuspeha danes v vsej 
njegovi teži še ne moremo videti«. 
Taktika nemških enot v bojih na Jančah je 
bila zasnovana na boju redne vojske, v ka
terem se je vse moralo odvijati po predvi
denem načrtu. To potrjuje tudi enajst juri
šev. ki so jih odbile enote II. grupe. Po Litij
skem zborniku NOB I., F. K. 
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Novoletne 
ob daritve 
(sklepi odbora za medsebojna razmerja z elne 
4. 12. 1972) 
Kot vsako leto, je tudi letos odbor določil na
grade za slavljence in nekatere druge člane 
kolektiva: 
člani kolektiva, ki so v podjetju že 10 let, bo
do prejeli nalivno pero, za 15 let zapestna 
uro, za 20 let 1.000 din in za 25 let 2.000 din. 
Upokojeni člani kolektiva bodo prejeli po 
300 din, člani kolektiva, ki so pri vojakih, 
250 din, vajenci 200 din in štipendisti 200 din. 
Našim predšolskim otrokom pa bo dedek 
Mraz prinesel darila v vrednosti po 100 din. 
Ker smo letos opustili kakršnekoli oblike no
voletnih pozornosti do poslovnih partnerjev, 
bomo ta sredstva, in še precej dodatnih, po 
sklepu odbora razdelili takole: 
osnovnim .šolam na Vrhniki (dvema) in v 
šmartnem pri Litiji (eni) bomo dali po 20.000 
din pomoči za učence socialno šibkejših dru
žin, otroškemu vrtcu na Vrhniki 10.000 din in 
v šmartnem 5.000 din. 
Socialno ogroženim družinam in občanom 
bomo prek Sklada za socialno skrbstvo na 
Vrhniki prispevali 20.000 din in v šmartnem 
10.000 din. 
Namesto novoletnih čestitk strankam bomo 
Onkološkemu inštitutu v Ljubljani nakazali 
10.000 din. 

Obvestilo 
o anketi 
Anketni listi so sedaj zbrani, ni pa časa, da 
bi jih temeljito pregledali in na podlagi ugo
tovitev tudi kaj koristnega sklenili. Rok za 
oddajo gradiva za novoletno številko Usnjar
ja v tiskarno je potekel, časa za resnejšo ob
delavo podatkov iz anket ni več. 
Zato smo se tokrat omejili le na odgovor 
na tiste številne, res številne pripombe bral
cev, da poročamo premalo o delu naših sa
moupravnih organov. To kritiko sprejemamo 
kot utemeljeno. O tem vprašanju smo v tej 
objavili le zapis o obveščanju delavcev. 
Na isto vprašanje se bomo še povrnili, prav 
tako pa lahko pričakujete pdrobnejše poro
čilo o anketi in odgovore na posamezna vpra
šanja v prihodnji številki Usnjarja, ki bo iz
šel 10. februarja 1973. 
Uredniški odbor 

Za smeh 
Tat pri spovedi 
Tat se je pokesal svojih grehov in je šel k 
spovedi. V cerkvi je bilo mračno, ko je po
kleknil na klečalnik, da bi se spovedal žup
niku, ki je sedel na drugi strani klečalnika, 
za lesno mrežo. Temno je bilo, vendar ne ta
ko, da tat ne bi zapazil, da S:! župniku svet
lika verižica od ure. Premagala ga je skušnja
va in medtem, ko se je spovedoval, je pre
vidno sprožil okoli klečalnika roko ter začel 
počasi vleči župniku verižico iz žepa. 
- Kradem, je rekel tat. 
- V preteklem času se govori, je odvrnil 

župnik. 
- Kradar sem, je rekel tat in spravil uro v 

žep. 
- Pa vrni, je nasvetoval župnik. 
- Nate, gospod župnik, tu imate! 
-Pa ne meni. 
- če pa noče! 
- Potem pa obdrži! 
In tat jo je čiste vesti pobrisal z župnikovo 
uro. 
Znati je treba! T. H. 
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Groza na 
silvestrov 

v v ecer 

Ljudje smo različni, nekatere je rado strah, 
druge le malo, tretje nič. In glej ga šmenta, 
strah ima čudne na·vade, straši namreč naj
raje tiste, !ld jih je najbolj rado strah, tiste 
pa, ki pa strahu ne poznajo, pusti pri miru. 
Bregarjevo Marjano je bilo rado strah in za
to je bilo verjetno, da jo bo •strah prej ali 
slej obiskal. In res je S•trah kmalu našel to 
priložnost. V Podhrastu, kjer je v stari bajti 
na koncu vasi živela Marjana - pet križev 
in še nekaj let je že imela na svoji grbi -
je živel .tudi veseljak Matija. Imel je en križ 
več od Marjane in pa še to lepo navado, da 
je takrat, ko je bil v rožicah in poln veselih 
misli, to rad na ves glas dokazal. In ker je 
v gostilni, kjer je bil star znanec, najbolj 
prijetno zvečer, je ponavadi prekipelo njego
vo veselje pozno ponoči in motilo Podhrast
čane pri njihovem bolj ali manj zasluženem 
počitku. Or-ka fiks! Vriskati pa je znal Ma
tija, nihče ga pri tem opravilu ni mogel dati 
v koš, pa pel je, ne sicer posebno miloglasno, 
zato pa tem močneje, da je njegov glas odme
val tja do sosednih vasi. Ni čuda, da je vča
sih s svojimi solospevi prebudil ves Podhrast. 
Marjanin sosed - čopasti Petrač so ga kli
cali - je sklenil, da Matijevo petje in vriska
nje posname na magnetofonski trak. Povabil 
je Matijo v svojo hišo, ga primerno obdelal 
z žganjem, da je prišel Matija v svoj element, 
in potem posnel kake pol ure njegovega za
bavnega programa. Ujel je pa ravno še zad
nji vlak, kajti nekaj tednov kasneje je Ma
tijo zagrabila smrt za koščeni vrat in ga po
vlekla na oni svet. 

Marjana ni nikoli rada videla Matije. Imel je 
to lepo navado, da je rad potrkal na ta in 
ona vrata, če je bil brez denarja, in prositi 
ga je bilo sram, kakor lisjaka krasti kokoši. 
O, precej.krat ga je Marjana pognala čez 
prag. 
Kdo bi se torej čudil, če se je po Matijevem 
pogrebu bala, da jo, nepridiprav, pride stra
šit. Za te njene slutnje je zvedel tudi sosed 
čopasti Petrač, ,ki je bil ravno tedaj nekaj v 
sporu z jezično Marjano. 
Bojda je njegov petelin delal senco njenemu 
vrtu. 
Pa mu je šinila v glavo hudobna misel, kako 
se ji lahko maščuje. Ravno na Silvestrov ve
čer ga je obsedlo, spil je nekaj kozarcev čez 
mero in tako se je tam okoli polnoči ali ne
kaj prej zgodilo ... 
Petrač je vložil trak in nove baterije v magne
tofon in se odpravil na pot strahov. Marjana 
je v koči še bedela, punkelj je imela pred 
seboj in čipke so nastajale pod njenimi ko
ščenimi prsti, ko se je pod njenimi okni raz
legel Matijev vrisk in je zadonela njegova hri
pava pesem. 
Ledena groza je zagrabila Marjano. Klekeljni 
so ji padli iz rok in niti glasu ni mogla spra
vit iz škrbastih ust! In medtem, ko je pod 
oknom odmevalo: »Juhuhu, juhuhu, trajlala 
hopsasa, pijanec je usranec, po špiritu smrdi 
in srajca mu iz hlač visi« in druge Matijeve 
skladbe in napevi, se je Marjana spomnila, 
kolikokrat ga je ozmerjala in ga nagnala z 
metlo čez prag. 
O! Kesala se je svoje trdosrčnosti, toda po 
toči je prepozno zvoniti. Končno je Matija 
še nekajkrat krepko zavriskal in trak se je . 
iztekel, Petrač pa jo je, z magnetofonom pod 
pazduho, pobrisal nazaj, od koder je prišel, 
da s prijatelji nazdravi novemu letu in svoji 
bistroumnosti. Marjana pa je do jutra be
dela in molila za pokoj Matijeve duše. Prej 
tega ni nikoli storila. 
čopasti Petrač se sicer strahov ni bal, ampak 
v naslednjih dneh so mu vseeno stali lasje 
pokonci, saj so Matij evo petje, razen ~arj~ne, 
slišali tudi drugi sosedje, ki so veclelt, da 1ma 
Petrač Matijo na traku. Pa so grozili - P~~ 
traču seveda, ne Matiji- da ga bodo poslali 
v luknjo, kjer bo lahko pre~išljeva~ _o. stra
hovih. Vendar potem tega mso stonh m ga 
niso prijavili, saj so dobro vedeli, da ima 
čopasti Petrač trde pesti. 
Marjane pa sosedje nikoli niso mogli povsem. 
prepričati, da pod njenimi okni ni bil pravi 
Matija. 
I. M. 
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Naši 
slavljenci 

Kakor vsako leto, tudi letos konec decembra 
skupno praznujemo delovni praznik številnih 
delavcev IUV, ki delajo v našem podjetju že 
10, 15, 20 in 25 let. 
Vsem iskreno čestitamo in želimo mnogo 
zdravja, detovnih uspehov in osebne sreče. 

PETINDVAJSETLETNIK!: 
- na Vrhniki: Janja AntunoviC, Jus-tina Ba
bic Janez Caserman, Anica čamernik, Marija 
Fm:tuna, Marija Golub, Anton Grah, Marija
Ana Grah, Marija Japelj, Milka Karlič, Ma
rija Knapič, ALbin Krecenbacher, Ivanka 
Krže Anton Lenarčič, Jože Lukančič, Marija 
Markeljc, Mihael Markič, Marta Markovic, 
Avgust Mugerli, Jt~l!ka Pajnter, Maks Petavs, 
Marija Petavs, Joze Pust, V1da RusJ ~slam 
Seliman, Jože Selko, Tinca Zalar, Jozefa že
leznik. Skupaj 28. 
- v obratu šmartno: Antonija Beseničar, 
Alojz Grošelj, Leon Ker·šič, Jože Privšek. 

Na sliki: Jože Lukančič in Jože Privšek 

DVAJSETLETNIK!: 
- na Vrhniki: Anton Bizjak, Francka Borcic, 
Anton Burjak, Anton Homovec, štefka Iste
nič, Marija Jereb ml., Avgust Kavčič, Ivanka 
Kenk, Milan Knez, Milka Kogovšek, Drago
ljub Kostic, Gabrijela ~ovač, Marjanca Ko
vač Francka Kovačič, Franjo Kovačič, Ivan 
Kr~šovec, Janez Krvina, Antonija Kunstelj , 
Slavko Lajic, Kati Levec, Terezija Nikolčic, 
Don'ie Nikolčic, Ju1ka Pavlin, Anton Petrič, 
Marija Petrič, Francka Pivk, Mihael Pleste
njak, Francka Podlipec, Ivanka Resnik, Joža 
Resnik, Franc Reven, I vanka Slabe, Nada 
Slabe, Tončka Slabe, Marija šraj, Francka 
šterman, Valentin šurca, štefka švigelj, Ma
rija Tehovnik, Franc Tominc, Svetomir To
šic, Slavka Toth, Jakob Urh, Ivan Vehar, La
zar Vučenic. Skupaj 46. 
- v obratu šmartno: Ciril čož, Jože Dragar, 
Ludvik Gorišek. 

Na sliki: Ciril čož in štefka Istenič 

PETNAJSTLETNIK!: 
- na Vrhniki: Dimitar Božanic, Tomo But
ko, Zvonko čukljek, Blaž Dolinar, Franc Fi
lipič, Francka Gregurka, Hermina Horvat, 
Terezija Hren, Janko Jakopic, Marjanca Ju
stin, Anica Kavčič, Julka KosiC, Ivanka Kra
šovec, Janez Majer, Karolina Mikuž, Amalija 
Ogrin, Angela Ogrin, Henrilk Osredkar, Lenart 
Popit, Francka Poropat, inž. Franc Rihar, 
Pavla Sedej, Tončka ščepanovic, Marija 
škorjanec, Minka Umek. Skupaj 25. 
- v obratu šmartno: Vida Brčon, Leopoldi
na Brenčič, Franc Dremelj, Anton Gorše, 
Franc Gradišek, Karolina Grom, Anton Groz
nik, Ivanka Kajtna, Ivana Kastelic, Metka 
Medved, Fani Obreza, Ivan Sirk, Rezka 
Skrbinšek, Ančka Ulčar. Skupaj 14. 
- obrat Galanterija: Franc Oven. 

Na sliki: Vida Brčon, Franci Gradišek, Milan 
in Janez Majer 

DESETLETNIK!: 
- na Vrhniki: Franc Brenčič, Anton Debevec, 
Marko Gavranovic, Marija Gutnik, Anica Igl, 
Stane Japelj, Marija Jereb, Venceslav Jereb, 
Francka Jeršinovič, Franc Kajdiž, Martina 
inž. Kavčič, Erma Kervina, štefan Kogovšek, 
Vinko Krašovec, Marija Mesec, Franc Mikuž, 
Rudi Sedej, Vilibald Slovša, Petar inž. Trnav
čevic, Tm1čka Velkavrh, Andrej Zupančič. 
Skupaj 21. 
- v obratu šmartno: Janez Bučar, Ivan Dob
lekar, Marija Femec, Fani Jurič, Franc Jerič, 
Jože Kokalj, Leopoldina Lampe, Sl~vka M~
lič Janez Mlakar, Alojz Novak, Fam PregelJ, 
Avgust Poglajen, Al!bina Podkraj~_ek, Fat~i 
Podlogar, Martin Smrekar, AmallJa. škulJ, 
Milan škalički, Ana širca, Angela ZaJec, An
ton Zavrl. Skupaj 20. 
- v obratu Galanterija: Janez Adamič, Alojz 
Lesjak, Marija Mikelj. 

Pripomba: Moramo se opravičiti, ker v času, 
ko je bilo treba oddati gradivo za to številko 
Usnjarja, ta seznam ·Še ni mogel biti popoln. 
Primere nekaterih delavcev bo še pred izda
jo te številke, vendar po oddaji gradiva v 
tiskarno, obravnaval skupni delavski svet. 
Zato se bodo nekateri, ki bodo prejeli na 
podlagi odločitve delavskega sveta vabila na 
slavnost, zaman iskali v tem seznamu. Upa
mo, da njihovo zadovoljstvo ob tako po
membnem !Skupnem delovnem prazniku v na
šem kolektivu ne bo nič manjše. 

O prvem 
• 

poVOJU 

Naš prvi povoj je narekovaJa potreba v NOB 
in je rtudi nastal v tem času. Je odličen. 
Danes uporabljamo prvi povoj za prvo po
moč pri i·aznih ranah, je zelo primeren in 
uporaben. Vsako rano je treba sterilno pre
vezati, da zaščitimo rano pred okužbo - in
fekcijo. čeprav je celoten ·povoj sterilen, je 
poudarek tu na blazinici, ki jo položimo ne
posredno na rano. Pod sterilno razumemo, da 
na nekem predmetu uničimo popolnoma vse 
bakterije. Z ranami smejo priti v dotik le ste
rilni predmeti. Tudi krvavečo rano lahko po
krijemo s sterilno blazinico prvega povoja, 
sam povoj pa potem nekoliko bolj čvrsto po
vežemo čez blazinico. Obvezilni material, ki 
je v zavoju steri1no zavit v per.gamentni pa
pir, ščiti povoj pred raznimi zunanjimi vplivi. 
Vsebino »paketa« moramo izvleči tako, da se 
ne dotaknemo blazinice, pa tudi kašljati in 
govoriti ne smemo v smeri blazinice (prenos 
bakterije na blazinico iz ustne votline s po
močjo kapljic) . Z levo roko primemo konec 
obveze, ki je prost, z desno roko pa poteg
nemo osrtali zavoj narazen. To delamo zato! 
da bi osvobodili blazinico, ki jo potem takoJ 
položimo, ne da bi se je kjerkoli dotaknili, 
na rano in jo obvežemo. 
Pri nas obstajajo razni tipi prvih povojev in 
to po velikosti: Tip OO, 1, 2 in 3. V rabi st~ 
najbolj tip 1 in 2. Kupimo jih lahko v vsaki 
lekarni. 
Prvi povoj je vsestransko uporaben ne le na 
delovnih mestih, temveč tudi v športu, pro
metu in poškodbah doma. B. M. 

Takole razgrnemo povoj 
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Zakaj 
sem 
glasoval za 

Vemo, da .smo imeli 20. novembra referen
dum za združitev kmečkega zdravstvenega za
varovanja z delavskim zdravstvenim zavaro
vanjem. Vsak od nas je prejel glasovalni li
stek in je glasoval po svoji presoji. Morda so 
pa med nami še vedno takšni, ki se sprašu
jejo, zakaj je bilo to potrebno in dobro. Pa 
naj povem, kako jaz gledam na to stvar, ki 
sem iz delavske, ne pa i,z kmečke družine: 
Vsi, ki smo brali časopise, smo videli, da 
se je naš človek že lep čas potegoval, da bi 
spravil kmeta za korak naprej. Videli in ve
deli smo tudi, da kmet nima enakih pravic v 
zdravstvenem zavarovanju, kot jih ima dela
vec. Res si lahko zamislimo, kako je bil kmet 
sposoben plačevati sam svoje .zdravljenje, to 
je stalo velike denarje. če se je kmet hotel 
zdraviti, si je pomagal le tako, da je koga pro
sil naposodo. In potem je moral vračati poso
jilo dolga le•ta. Pri takem stanju je bil seveda 
kmet običa1no brez denarja. Vedeti namreč 
moramo, da je moral plačati tudi davek, ki 
so mu ga redno odmerjali po !Zakonu. Davek 
je moral plačati ne glede na to, ali je bolan 
ali pa lahko dela, da bi na njegovem polju bil 
res boljši pridelek, ki ga bo peljal na ti'g, pro
dal in potem plačal davek in mu bo še ostalo 
za njegovo življenje in njegovo družino. Kako 
bo bolan kmet zmogel plačati davek, se ni 
nihče vprašal. Plačati je moral, pa če je šla 
tudi krava iz hleva. 
V takih slabih razmerah se je n~š ubogi 
kmetič napenjal in boril, kolikor je le mogel. 
Težko je bilo zarnj in za njegovo družino. De
narja je primanjkovalo za najnujnejše, kaj 
šele, da bi dajal otrokom za nedeljski kino 
ali drugo zabavo. Otroci so doraščali in so 
začeli premišljevati o svojem življenju, pa so 
spoznali, da se je bolje zaposliti v tovarnah. 
Niso šli samo ·v .tovarne, tudi v tujino so od
šli. Ostal je kmetič-starček sam doma. Delati 
ni mogel več, a jesti je moral in davek je 
tudi bilo treba :plačati in kaj sedaj? Drugega 
ni mogel kot dati komu, če ga je le našel, 
zemljo v najem, ali pa je lahko kar zemljo 
prepustil državi za davek, ·ki ga je dolgoval. 
In takih primerov je bilo vsak dan več. 
Zemlja, ki jo je zapustila delovna roka, pro
pada. če bi jo kdo od nas hotel znova začeti 
obdelovati ~n zboljšati, bi to stalo več de
narja, kot je v ·resnici vredna. Tako je naše 
kmetijstvo propadalo in izgubljala na vred
nosti in pomenu. 
Zato pa je bilo prav, da se vsa naša družba 
loti .tega problema in pomaga, vsaj tistim 
kmečkim ljudem, ki so še ostali na svojih 
kmetijah. Zdi se mi, da ne bi mogel nič slab
šega storiti, kot g1asovati >>proti<< na referen
dumu. Kako bi mogel pozabiti, da nam kmeč
ko delo daje hrano, moč in zagotavlja obstoj, 
zemlja pa je lepa, če je obdelana, in takšna 
daje smisel življenju. 
Kar ne morem si zamisliti, da so ob vsem 
tem med nami še nekateri, ki se sprašujejo, 
čemu je bil referendum potreben. Ni šlo sa
mo za »dobro delo«, popraviti je bilo treba 
tudi krivico, tki smo jo doslej delali kmetom. 
Napisal Ivan Novak, zaposlen v barvami
krom pri brizgainem aparatu. 
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Tabela l. 

GLASOVANJE DELAVCEV DRUžBENEGA SEKTORJA 

Glasova li so: -r< V ods totkih od vseh, 
S tevilo o=a ki so glasovali 

Glasovalna enota vpisanih "Ci' 
15 ~ ~ .~ glasov ". "' nevei· ::l N > !::' P. »Za« J>pro li« -"1 o. "' - > javnih 

Vl Ol 

IUV 1.023 927 839 73 15 82,01 90,50 7,87 1,62 
šmartno s so 486 456 25 s 82,90 93,82 5,14 1,02 
ščetinarna 61 61 50 9 2 81,96 81,96 14,75 3,28 
Občina Vrhnika 3.953 3.749 3.316 351 82 83,88 88,45 9,36 2,18 
Občina Litija 3.505 3.293 2.951 294 48 84,19 89,61 8,92 1,45 

Odstotki udeležbe pri glasovanju delavcev družbenega sektorja : 
Vrhnika 94,9 Of o 

Litij a 93,95 Ofo 

Tabela Il . 

Občina 

Vrhnika 
Litija 
Skupaj 18 občin 

število 
vpisanih 

glaso v 

395 
950 

11.347 

Ali si že niawval za tisti »Za «? 

GLASOVANJE KMETOV 

Glasovali so: 
"g~ 

·~· o :.:::;> :a.~ c. " " ::l N ... > !::' C. 
-"1 c. "' - > 
Vl Ol 

387 379 4 4 96,0 
900 879 10 11 92,6 

10.763 10.441 224 98 92,0 

V odstotkih od vseh , 
ki so glasovali 

nevet· 
»Za<c >)proti« javnih 

98,0 1,0 1,0 
97,7 1,1 1,0 
97,0 2,1 0,9 

-/ 
/ 
/ 

--- ------ --~ -~ - --~ ~----·.. ~---~ - ---

' . -



Izidi 
referenduma 
o združitvi 
kmečl-tega in 
dela vsi-tega 
zdravstvenega 
varstva 

Priprave za združitev kmečkega in zdrav
stvenega varstva na ljubljanskem zdravstve
nem področju so bile i,zredno kratke, prak
tično samo 14 dni pred referendumom 19. in 
20. 11. 1972. Zato nismo mogli pisati o pome
nu in razlogih za to združitev že v prejšnji 
številki Usnjarja - ko je bil razpisan refe
rendum in je bilo gradivo za Usnjarja že v 
tiskarni. Vendar je bila večina članov kolek
tiva seznanjena z namenom in pomenom re
ferenduma na sestankih po oddelkih. 
Kako smo torej glasovali? Objavljamo podat
ke v dveh .tabelah. V prvi so podatki o glaso 
vanju delavcev družbenega sektorja, posebej 
v usnjarni in ščetinarni na Vrhniki, v obratu 
šmartno ter skupni podatki za občini Vrhni
ka in Litija (podatkov o glasovanju naših 
delavcev v galanteriji in biroju nismo prejeli, 
ker so glasovali na voliščih, ki so bila skup
na z drugimi kolektivi). 
Naj omenimo še nekaj podatkov, ki jih ni 
v prvi tabeli: Najbolje so se odrezali na Vrh
niki v žitu, Barju Verd in Gramexu (»Za« je 
glasovalo 100 "lo vseh vpisanih), ter v Not
ranjskem zdravstvenem domu in Domu po
čit,ka, kjer je bilo »Za<< 100 "lo vseh oddani!1 
glasov. 
Največ jih je bilo »proti« v Liku (26,44 Ofo 
vseh oddanih glasov), pri Obrtniku (25 o;&), 
Obrtnem centru (16,6 Ofo), ščetinami (14,75 "lo 
- to nam res ni v čast) in Planumu (14,70 Ofo). 
Največ neveljavnih listkov je bilo pri Jelki 

(S 0/o), sledi ji Liko (4,96 Ofo). 
V drugi tabeli navajamo podatke o glasova

nju kmetov v občinah Vrhnika in Litija in 
za vseh 18 občin ljubljanskega zdravstvenega 
območja skupaj. To območje zajema Ljub
ljano, Dolenjsko, Notranjsko, Zasavje in Go
r·cnisko. 
Podatki kažejo, da je bila udeležba v obeh 
občinah in na celotnem območju, kjer smo 
glasovali, zelo dobra. Kmečki zavarovanci z 
Vrhnike so za nekaj odstotkov »močnejši« od 
litijskih pri glasovih »Za<<, delavci družbene
ga sektorja v Litiji pa so za dober odstotek 
prehiteli delavce na Vrhniki. Obe občin i le 
za spoznanje izstopata nad poprečjem »Za« 
celotnega območja. 
Izidi referenduma brez vsakega dvom:~ kaže
jo, da smo se v veliki večini zavedali po
membnosti te odločitve. Solidarnost, velika 
vrlina našega delovnega človeka, je prešla k 
dejanjem. To bo pripomoglo k izboljšanju 
socialnega stanja in zdravja kmečkega pre-
bivalstva. P. P. 

Najnovejše 
v slikah 
Kmalu bo dva meseca, ko smo ·odprli novo 
trgovino v središču Maribora, na Partizanski 
cesti. Poslovne prostore nam je dela v na
jem založba Borec. Pri opremljanju lokala 
smo zadržali enak stil in pohištvo, kot ga 
imamo že v treh trgovinah v Ljubljani. Upa
mo, da bodo kupci zadovoljni z nami (in 
mi z njimi!). 
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Novoletna 
nagradna križanka 
Pravilne rešitve pošljite na naslov Usnjar, Vrhnika, najkasneje do 10. l. 1973. 
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Pripomba uredništva: 

Za novoletno številko Usnjarja smo dobili 
precej gradiva, povezanega vsebinsko z za
ključkom starega leta in začetkom novega, 
da ·tokrat nismo objavili nadaljevanja poto
pisa »Vtisi svetovnega potnika«. To bo objav
ljeno v prihodnji MevilkL Upamo, da nam 
bralci in avtor tega ne bodo zamerili. -
Uredniški odbor. 
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