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Razmišljanje o 
samo upravnem 
sporazu,mu 
bodočih TOZD 

O temeljnih organizacijah združenega dela 
(TOZD) se v zadnjem času toliko govori in 
piše, da pisec tega sestavka upravičeno do
mneva, da je vsem delovnim ljudem našega 
kolektiva vsaj v glavnem poznana snov, ki 
jo prinašajo ustavna dopolnila 21, 22 in 23 
zvezne ustave. O vprašanjih v zvezi z usta
navljanjem TOZD v našem podjetju je bilo 
precej napisanega že v prejšnjih številkah 
tovarniškega glasila. Zaradi obširnosti ob· 
ravnavane snovi se poizkusimo v tem sestav
ku omejiti le na 1 področje z željo, da osvet
limo in nakažemo posamezna vprašanja in 
rešitve. Pričakujemo namreč, da bodo tudi 
bralci - člani kolektiva po svojih močeh 
prispevali k takšnim rešitvam nakazanih 
problemov, da bo samoupravni sporazum 
med TOZD izražal voljo slehernega člana 
kolektiva in zaradi tega tudi pomenil moč
no medsebojno vez in občutek pripadnosti 
k skupnemu podjetju. V tem sestavku si to
rej oglejmo, kako bomo razdelili dosedanja 
skupna sredstva med novo ustanovljene 
TOZD in še, kako bodo TOZD svoja lastna 
sredstva združevale, da bi na ta način do
segale najboljše poslovne rezultate. 

Z ustanovitvijo TOZD je ozko povezano 
vprašanje razdelitve skupnih sredstev pod
jetja na posamezne novo nastale temeljne 
organizacije. Način razdelitve teh sredstev 
predlaga posebna komisija. Merila, ki dolo
čajo, katera sredstva in koliko teh sredstev 
ima oziroma dobi posamezna TOZD, naj bi 
bila, da TOZD dobi od osnovnih sredstev ti
sta, ki jih uporablja in so ji nujno potrebna 
za nemoten proizvodni potek. Težje bo od
ločiti, koliko obratnih sredstev naj dobi po
samezna TOZD: ali toliko, kot jih dejansko 
veže njena redna proizvodnja, ali pa samo 
toliko, kot jih je ustvarila v času svojega 
poslovanja v okviru podjetja. 
Delijo pa se med TOZD tudi drugi skupni 
skladi podjetja, kot rečeno, sredstva rezerv
nega sklada, sklada skupne porabe in skla
da za financiranje stanovanjske gradnje. 
Skupaj z dobroimetjem se med TOZD po
razdelijo tudi bremena, kot so razne obvez-

Nova stiskalnica v energetskem obratu na 
Vrhnilci 

nosti do tretjih oseb, zlasti pa obveznosti 
odplačevanja kreditov. 
Ko je TOZD ustanovljena, samostojno raz
polaga z vsemi svojimi sredstvi, seveda v 
okviru zakonitih predpisov. Tej absolutni 
pravici pa se TOZD lahko delno odpove z 
namenom združevanja sredstev za razširje
no proizvodnjo in po načelu solidarnosti. 
V kolikšni meri in na kakšen način se TOZD 
odpovedujejo eni izmed svojih temeljnih 
pravic iz samoupravljanja, pa mora biti do
ločeno s samoupravnim sporazumom med 
TOZD, ki se združujejo v skupno podjetje. 
V osnutku bodočega samoupravnega spora
zuma je predvideno, da TOZD združujejo 
denarna sredstva poslovnega sklada na skup
nem žiro računu v tako imenovani >>interni 
banki« podjetja. Združitev teh sredstev na
rekuje več praktičnih razlogov, od katerih 
je najpomembnejši ta, da bo z združenimi 
sredstvi mogoče kreditirati tiste TOZD, ki 
zaradi različnih razlogov trenutno ali za 
daljši čas nimajo na razpolago teliko obrat
nih sredstev, da bi lahko nemoteno poslo
vale. 
TOZD pa lahko združujejo tudi druga svoja 
sredstva. Ali se bomo dogovorili za združe
vanje sredstev skupne porabe v celoti ali 
samo delno? Odgovor je seveda odvisen od 
tega, kakšne koristi vidi v združevanju teh 
sredstev vsaka TOZD, toda včasih mora tudi 
skupna korist in načelo solidarnosti prevla-

dati nad posamičnimi interesi. Po tezah na
šega samoupravnega sporazuma naj bi TOZD 
del sredstev sklada skupne porabe združe
vale, z drugim delom pa bi razpolagale sa
me. Nastopi vprašanje, kolikšen znesek bo 
vsaka TOZD vložila v skupni sklad, ali se 
bo višina izračunavala na podlagi poslovne 
uspešnosti TOZD, števila zaposlenih, ali po 
kaknšem drugačnem ključu; vsa ta vpraša
nja so še široko odprta. 
Odprto je tudi vprašanje skupnega sklada 
za stanovanjsko gradnjo, ali bomo imeli ta 
sredstva osredotočena, ali pa takšnega skla
da ne potrebujemo, ker se bodo ta sredstva 
zbirala pri vsaki TOZD. Verjetno bi bila za 
ta primer najboljša rešitev, da bi se posa
mezne TOZD s posebnimi dogovori spora
zumele o združevanju teh sredstev, v samo
upravnem sporazumu pa bi bilo potrebno 
rešiti le vprašaJ!je zagotovitve sredstev za 
nakup stanovanj kadrom, ki jih podjetje 
nujno potrebuje, saj je bilo prav to vpraša
nje že poprej prepuščeno v urejanje najviš
jim sauopravnim organom v podjetju. 
Kot novost se uvaja še tako imenovani soli
darnostni sklad. Ta sklad je namenjen pred
vsem za izplačilo osebnih dohodkov v tistih 
TOZD, ki pridejo v občasne težave pri iz
plačilu osebnih dohodkov. Od tega, koliko 
sredstev bo v solidarnostnem skladu, je od
visno, ali želimo načelo solidarnosti izvajati 
le za izplačila osebnih dohodkov ali širše. 
Sredstva iz tega sklada bi lahko uporabili 
tudi za sanacijo, za prekvalifikacijo, za izo,. 
braževanje, zdravstvo . itd. 



Vse. je_ torej odvisno od neposrednega dogo
varJanJa med TOZD. Kaj bomo naredili in 
~wliko bo prevladovalo načelo solidarnosti. 
Je vsekakor odvisno od zavesti da smo bili 
in da ostajamo trdna celota, ki je na pod
!agi sa~oo~ločitve in podanih gospodarskih 
m drugih mteresov prostovoljno združena 
v enotni delovni organizaciji IUV. J. O. 

S sestanka samoupravnega jedra v dodelavi 
usnjarne v šm.artnem (januar 1973) 

Sodelovanje 
s .tovarno 

v 

usnja Soštani 

O sod~loyanju s Tovarno usnja šoštanj je 
v UsnJar.Ju !•;mske~a s~ptembra že pisal inž. 
Stergar. Obsirno Je pisal o razlogih ki so 
pri.'::edli do podpisa. po~odbe o posl~vno-te
hn!cne~ sodelova!-1-JU m predelave svinj
skih koz v šoštanJu. Seveda lani v avgustu 
ni bilo mogoče dati nobene ocene o uspehu 
teg_a sodelovanja, saj smo se takrat šele pri
čeh sp~padati s težavami pri uvajanju no
ve v pr<?Izvo~je-pre?elave svinjskih kož v 
šostanJU, . kjer so s~ I?-amakali goveje kože 
za krom m vegetabd, m to seveda v količi
nah, ki so jih omogočale takratne finančne 
razmere. Istočasno, ko je bilo treba del 
proizvodnjih zmogljivosti kar najhitreje 
preusmeriti skladno s pogodbo na namok 
okoli 10 ton odmaščenih svinjskih kož in se 
je namok govejih kož temu ustrezno zma
njševal, pa sta obe podjetji svoj obojestra
nski interes poglabljali z iskanjem in spo
razumevanjem o dokončni rešitvi glede pro
~zv?dnje ~smeritve . šoštanja, tako glede 
Izbire prmzvodov oziroma vrste proizvodov 
kot glede količine. šoštanj je skladno s tem 
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pripravil sanacijski načrt, ki predvideva v 
letu lJJ3 polegvpredelave 10 ton svinjskih 
od~?-sce?Ih koz dnevno 9,5 tone govejih 
~oz m sicer za predelavo v vegetabilni asor
timent; program je predložil Skladu repu
b!iških reze.r:v in Lj~bljanski ,banki, ki naj 
bi za sanaCIJO odobnla kredit za manjkajo
ča obratna sredstva in kredit za nabavo po
trebnih strojev in naprav. 
Poglejmo, kako se je lani začela in kako je 
P?tekala predelava svinjskih kož v šošta 
nJu! V prvem mesecu smo namakali 4 to
ne, in sicer najprej dvakrat, nato trikrat te
densko, kasneje pa je ta namok tekel vsa
kodnevno. Vzporedno s tem, ko so naši st
rokovnjaki v šoštanju za postopni namok 
~riučevali tako delavce pri posameznih de
lih kot vodstveno osebje, je teklo tudi pri
učevanje in poučevanje njihovih delavcev 
na VrhnikL Na Vrhniki so se priučevali de
lavci iz neposredne proizvodnje, pa tudi 
delavci iz vzdrževalne in ostale servisne de
javnosti kot tudi del vodstvenega osebja. 
Ko smo s skupnimi napori premostili prve 
osnovne težave tega manjšega namoka, smo 
povečali sredi avgusta namok na 6 ton. Na 
osnovi tako povečanega namoka je bila za 
mesec september že načrtovana količina 
okrog 36000 m' oziroma 1550 m' dnevno in 
se je ta količinska proizvodnja držala do 
konca lanskega leta na tej ravni. Konec lan
skega leta pa so bili ustvarjeni pogoji za 
povečanje namoka na 10 ton. S l. februar
jem se je namok povzpel na 12 ton. Tako 
smo za mesec februar načrtovali proizvo
dnjo 56.400 m' oziroma 2563 m~ dnevno, (ta 
metraža izvira. iz januarskega namoka, saj 
narekuje predelava svinjskih kož oziroma 
smo v 22 delovnih dneh ob lO-tonskem dne
vnem namoku namočili okoli 220.000 kg od
maščenih kož). 
Ni odveč ugotoviti, da nam je, zlasti sprva, 
delala predelava svinj. kož v šoštanju precej 
težave. Sam prenos tehnologije je že glede 
na vrsto strojev in opremljenost obrata 
predstavljal oviro in je zahteval stalne po
pravke. Tudi zaposleni v neposredni proiz
vodnji kljub priučevanju v šoštanju in na 
Vrhniki razumljivo niso mogli v kratkem 
času niti zdaleč zadostiti zahtevam, ki jih 
narekuje izdelava svinj. velurja; to je mnogo 
bolj zahtevno in natančno delo od predela
ve govejih kož. Posebno poglavje je pred
stavljalo in še predstavlja vzdrževanje stro
jev in naprav, ki je pri predelavi svinjskih 
kož neprimerno zahtevnejše kot pri prede
lavi govejih kož. Tudi vodstveno osebje v 
šoštanju je šele po nekaj mesecih prišlo do 
spoznanja, da ja svinjski velur in izdelava 

svinjskega usnja v celoti izredno zahtevno 
področje, ki ga je kljub strokovni pomoči 
in nadzoru Vrhnike nemogoče osvojiti v ne
kaj mesecih. No, kljub vsem kritičnim, to
da objektivnim ugotovitvam moramo za
ključiti, da lahko uvajanje svinjske proizvo
dnje kljub spodrsljajem teče v okviru pred
videvanj. Da ne bi bilo še več težav, smo v 
dogovoru s komercialnim sektorjem močno 
skrčili izbiro artiklov, poleg tega pa tudi v 
okviru enovrstnih artiklov delali le po eno 
ali dve barvi. To je pri prodaji sicer hodilo 
navzkriž, tehnikom pa je močno olajšalo 
delo v uvajalnem obdobju. Da bo stvar ra
zumljivejša, naj povem, da smo delali do 
sedaj v šoštanju le velur v debelini 0,9 mm 
in še tega le v dveh barvah. Te olajšave so 
omogočile ne le boljši nadzor proizvodnega 
postopka, pač pa so pomenHe tudi manjše 
breme pri dostavi reprodukcijskega mate
riala z Vrhnike v šoštanj. V šoštanju nam
reč sploh ni bilo mogoče natančno tehtati 
anilinskih barv, ker natančne tehtnice niso 
imeli do sedaj na razpolago in je bilo treba 
pošiljati v šoštanj zahtevane barve za vsako 
partijo posebej. 
Pa tudi usposabljanje obstoječih strojev in 
naprav za svinjsko predelavo ni bilo niti 
najmanj enostavno. Dopolnjevanje obstoječe 
opreme z novo kupljeno tudi ni teklo sklad
no. Delavski svet IUV je konec julija pre
teklega leta, ko je odločal o potrebnih na
ložbah za 40-tonski namok na Vrhniki in 
20-tonski namok v šmartnem, odobril tudi 
za predelavo 10 ton svinjskih kož v šoštanju 

inevesticijsko naložbo v višini 250 milijonov 
S din. Seveda pa vseh strojev - tako kot na 
Vrhniki in v šmartnem - tudi v šoštanju 
še dc;» da~es nismo uspeli dobiti, saj so do
bavm roki ~a nekatere stroje zelo dolgi. Ta
ko smo bili v šoštanju priča sprotnemu 
SI?rošč~ju in us~osabljanju naprav, ki jih 
mso vec uporabljali za govejo predelavo, 
P?do_beJ?- postopek pa je tekel tudi_ pri spro
~canJU m uspo~ab~anJU delovne sile, saj se 
Je del zaposlemh sele konec januarja prvič 
srečal s predelavo svinjskih kož. Takrat je 
namreč v krom obratu v celoti prenehala 
dodelava krom govejega usnja. Prav . zato 
mC?ramo še vedno računati z neugodnim 
dejstvom, da precejšen del zaposlenih v šo
štanju še nima izkušenj pri dodelavi svini
s~ega asortimenta in da bo za usposablja
nJe zaposlenih treba še precej časa in na
porov. 
V lanskem letu je šoštanj izdelal 162.000 m' 
svinjskega_ usnja, od tega je bilo usnja 
131.259 m' m 30.703 m~ cepljencev. Velurja je 
bilo izdelanega 87.332 m', lak polizdelka 6431 
m', podlog pa 37.496 m 2• Ko smo začeli z 
namokom, smo si postavili nalogo, da bo
mo pri predelavi ruske surovine dosecrali 
izplen 80 % velurjev in 20 % podloge "'na 
skupne količine pa še 20% cepljencev.' De
jansko je doseženi rezultat z izjemo cep
ljencev precej slabši, saj smo dosegli 66,5 o;o 
velurjev in 4,9 % lak polizdelka (torej skup
no 71,4 %) ter 28,6% podloge. Prav tako 
nismo dosegli načrtovanih poprečnih asorti
men!ov p~-i veJurjih, kar vse je PJCecej_ p~ 
slabsalo fmancm uspeh. K poslabsartJU fi
nančnega uspeha je prispeval tudi večji od
stotek telle-quelle in škart velurja ki smo 
ga načrtovali le 7 %, ta odstotek pa smo v 
uvajalnem obdobju lani znatno presegli. 
Seveda so bili načrtovalni normativi izplena 
postavljeni na osnovi vrhniških doseganj kar 
tJ!di je končJ?-i cilj in naloga ne le odg~vor
mh vodstvemh delavcev, pač pa prav vseh 
zaposlenih v šoštanju, ki delajo na predelavi 
oziroma za predelavo svinjskih kož. čeprav 
je naša skupna želja, da bi se šoštanj čim
prej in čimbolj približal storilnosti na Vrh
ni~i,. pa je zall;teva po_ normalnem izplenu 
koz m doseganJU asortimenta ter kakovosti 
slej ko prej prva naloga, ki lahko najobčut
neje vpliva na večjo donosnost predelave. 
Obe podjetji si namreč skladno s pogodbo 
delita ustvarjeni ostanek čistega dohodka v 
razmerju 50:50. Lanski uspeh je bil slabši od 
načrtovanega in je navrgel obema podjetje
ma po 45 milijonov S din (pri predelani ko
ličini kož pa bi moral biti po 75 milijonov 
S din). 
Da bi dosegli letos boljše uspehe, predvide
vamo številne ukrepe pri vodenju in nad
zoru proizvodnega postopka, pri opremlja
nju in še zlasti pri boljšem vzdrževanju stro
jev in naprav, pri organizaciji, kadrovskih 
vprašanjih in še zlasti pri strokovnem uspo
sabljanju delavcev in izobraževanju vseh 
zaposlenih ob istočasni zahtevani večji od
govornosti vodstvenega osebja kot vseh dru
gih zaposlenih. Računamo tudi s tem, da je 
večina zaposlenih pripravljena, da se pozna
ne slabosti čim hitreje odpravijo in zagoto
vijo razmere, da bo letošnji načrt svinjske 
predelave v višini 750.000 m' ·izpolnjen v šo
štanju tako količinsko kot kakovostno; edi
no to lahko vpliva na normalen finančni 
uspeh in osebne dohodke zaposlenih. 
Ne nazadnje pa lahko skupna največja pri
za?eynost omogoči na<!aljnje -povečanje 
svmJske predelave. V šostanju bo uskladi
ščena ogromna zaloga surovih kož (okrog 
5000 ton), ki bodo tem hitreje predelane za 
trg, kolikor več znoja, prizadevnosti, volje 
in odgovornosti bomo vložili vanje. Načrto
vali smo, da bi jih letos predelali okrog 3300 
ton, pvipravljamo pa še izračune, da bi lO
tonski dnevni namok v II. polletju, če ne 
prej, povečali na 15 ton ali pred koncem leta 
na 18 ton, pa čeprav na račun zmanjšanja 
predelave govejih kož. Tak namok pa daje 
količinsko proizvodnjo v prvem polletju nad · 
90.000 m'. Ta proizvodnja na taki ravni pa 
vzbuja spoštovanje, saj je to uspeh, ki so 
ga dosegli lani v Kamniku. V eč o tem pri
hodnjič. F. M. 



Načrt 
• 

raZVOJ 
šolstva 

za 

na Vrhniki 
Srednjeročni načrt razvoja osnovnega šol
stva v naši občini temelji na načrtu razvoja 
istega področja v republiki Sloveniji v ob
dobju 1971 do 1975. V njem je poudarjen 
pomen osnovne šole, ki mora dati učencem 
osnovo za nadaljnje izobraževanje, obenem 
pa jih mora z načinom dela usposobiti za 
aktivne oblikovalce družbe. 
V tem obdobju morajo naše šole doseči med 
drugim zlasti naslednje: 
- da bi čim več učencev končalo osem raz
redov v osmih letih, kar pomeni, da bi se 
zmanjšal osip na najmanjšo mero, 
- da bi bili učni uspehi učencev čim bližji 
njihovim umskim sposobnostim, kar pomeni 
zmanjšati osip, 
- da bi omogočili vsem učencem enake po
goje za delo, ne glede na gospodarsko 
moč občine in kraja in ne glede na socialno 
stanje staršev. 
Vsi ti činitelji zahtevajo drugačno ureje
nost šol, nove oblike pouka in drugo delo 
v šoli ter boljšo usposobljenost učiteljev. 
če hočemo izpolniti te cilje, moramo mno
go spremeniti na področju šolstva tudi v 
naši občini. 
Sedaj imamo tri popolne osnovne šole, eno 
v Borovnici in dve na Vrhniki, ter podruž
nične šole na Logu, v Bevkah, na Drenovem 
griču in v Podlipi. V zadnjih petnajstih le
tih smo za šolstvo porabili v naši občini 'kar 
precej sredstev, saj smo zgradili novo stav
bo za šolo Ivana Cankarja, obnovili in pove
čali osnovno šolo v Borovnici, prenovili pro
store za osnovno šolo Janeza Mraka. Tudi 
podružnične šole smo v tem času preureje
vali, da bi omogočili boljši pouk. Vendar pa 
se je število učilnic pri tem povečalo samo 
toliko, da je možen pouk v dveh izmenah: 
dopoldne za oddelke višjih razredov, popol
dne pa za oddelke nižjtih razredov. V tem 
času smo ukinili tudi -tri šole: v Blatni Bre
zovici, v Ligojni in v Zaplani, učence iz teh 
okolišev pa preusmerili na matični šoli na 
Vrhniki. To spremembo je narekoval zakon 
o šolstvu, ko je ustanovil enotno osemraz
redno osnovno šolo. 
Tako nam danes prostor, ki ga premorejo 
vse šole v občini (6299 m'), omogoča pouk v 
dveh izmenah. Dopoldne od 7.20 do 12.30 je 
pouk za učence od 5. do 8. razreda - to je 
za predmetno stopnjo, popoldne od 13 do 
17.30 pa za učence od l. do 4. razreda - to 
je za razredno stopnjo. Učilnice so na vseh 
šolah zasedene po ves dan. 
Ob sedanjem številu oddelkov po šolah je 
mogoč še kolikor toliko nemoten pouk, mo
tene ali onemogočene so dejavnosti, ki bi 
lahko veliko prispevale k temu, da bi se uče
nec uspešno razvil v dejavnega člana druž
be. že v naslednjih letih pa se bo število 
učencev in s tem tudi oddelkov tako pove
čalo, da bodo šolski prostori v dveh izme
nah prenapolnjeni in bo edina rešitev tretja 
izmena. 
Z uvedbo tretje izmene se bodo končale vse 
dejavnosti, ki bogatijo vzgojno ali izobraže
valno stran šole, nekaterim učencem pa 
sploh omogočajo normalno napredovanje. Te 
dejavnosti so: dopolnilni pouk za učence, ki 
ne morejo sami napredovati iz najrazličnej
ših razlogov, dodatni pouk za učence, ki so 
sposobni sprejeti več znanja, kot ga jim 
lahko nudi prvi pouk, pionirska in mladinska 
organizacija in društva, kot so šolsko šport-

no društvo, mladinski odsek planinskega 
društva in tabornikov, strelska družina in 
vse dejavnosti, ki jih opravljajo učenci v teh
ničnem, modelarskem, šahovskem in gospo
dinjskem krožku . 
Zato predvideva razvojni načrt, da bi v letih 
od 1973 do 1980 pridobili toliko novih pro
storov, da bi imeli vsi učenci pouk v eni 
izmeni - samo dopoldne. 
Prednosti enoizmenskega pouka so tolikšne, 
da so za uresničenje načrta vredne tudi vse 
žrtve. Dokaze o uspešnosti takega pouka 
imamo v vseh občinah, ki so na podoben 
način pričele reševati vprašanje šolstva. 
Pri nas bi z uresničitvijo načrta dosegli na
slednje: 
a) izognili bi se grozeči tretji izmeni in s 
tem poslabašnju pogojev za učno in vzgoj
no delo. Učenci, ki bi imeli pouk v treh iz
menah, ne bi bili prizadeti le zaradi časa, 
ampak predvsem zaradi snovi. Na takih šo· 
lah je učni načrt močno okrnjen, tega pa si 
ne želimo, saj bi imeli naši učenci zelo slabo 
osnovo za nadaljnje šolanje in izobraže
vanje; 
b) število učencev v oddelkih za podaljšano 
bivanje - šolsko varstvo, bi se bistveno po
večalo. Za to dejavnost bi se število prosto
rov povečalo, saj bi lahko izkoristili proste 
učilnice v popoldanskem času. V šolsko var
stvoc bi lahko zajeli vse učence, ki joim je 
potrebna pomoč pri delu in tudi varstvo. Po
sebno dobrodošlo bi bilo to za vse učence, 
ki so vzgojno ogroženi. Teh pa je zaradi za
poslenosti staršev vedno več; 
c) proste učilnice bi porabili za dopolnilni 
in dodatni pouk; 
d) razvili bi lahko celotno malo šolo kot 
obvezno pripravo na vstop v l. razred, ker 
bi imeli prostor v popoldanskem času. Vsi 
vemo, da bo do leta 1975 uzakonjena celot
na mala šola. Takrat bomo po zakonu dolžni 
organiZiirati to vzgojno in učno obliko dela 
z učenci pred vstopom v redno šolo. 'f'oda 
kje jo bomo imeli, če že sedaj, ko traja sa
mo 3 mesece, nimamo zanjo nobenega pro
stora? 
e) dovolj prostora bi pridobili za vse inte
resne dejavnosti učencev, ki jih imamo sedaj 
le s težavo zaradi prostorske utesnjenosti, 
razvili pa bi lahko še nove. 
Z uvedbo podaljšanega bivanja - šolskega 
varstva - bi se izognili iskanju in gradnji 
prostorov zunaj šole za to prepotrebno de
javnost. Ta je ena glavnih, ki bo pripomo· 
gla k zmanjšanju števila ponavljalcev in k 
boljšemu uspehu vseh učencev. Pri tem pa 
ne smemo prezreti tudi prednosti, da bodo 
pod isto streho vse dejavnosti, ki jih lahko 
razvije šola. 
Prednosti pouka v dopoldanskem času in 
vseh ostalih dejavnostih v popoldanskem 
času so se že pokazale na šolah, ki so zaradi 
prostorov lahko tako urejene. Zato ni danes 
nobene nove gradnje, ki ne bi imela toliko 
učilnic, kot je oddelkov na šoli. S tem pa bi 
tudi prvič v zgodovini šolstva na Vrliniki 
dosegli tudi to, da bi bile učilnice urejene 
primerno namenu in starostni stopnji učen
cev, odkar to predpisujejo določila za grad
njo šol. Na vseh popolnih osnovnih šolah v 
občini pa uporabljamo zaradi pomanjkanja 
prostora in klasične gradnje iste prostore in 
isto opremo za učence prvih in učencev os
mih razredov. To nasprotuje vsem higien
skim in zdravstvenim predpisom. 
S pridobitvijo novih prostorov, bi lahko na
redili in opremili vse tako, da bi ustrezalo 
posameznim starostnim stopnjam učencev 
in, kar je še pomembnejše, potrebam pred
metov. 
S tem ne bi dobili samo površine in števila 
prostorov, ki jih zahtevajo republiški pred
pisi, temveč tudi sodobno ure-jene učilnice, 
v katerih bo potekal pouk po sodobnih vzgoj
nih načelih. Oboje pa bo omogočilo, da bodo 
učenci pri delu v šoli razvili dejavnost in 
sposobnost tudi za kasnejše lastno izobra
ževanje. 
Na vseh sestankih, kjer smo že razpravljali 
o načrtu, smo prišli do spoznanja, da je tudi 
za našo občino · edino primerna taka rešitev. 
Za uresničitev tega načrta bi pri nespreme
njenem 'številu . otrok potrebovali 15.057 m 2 

šolskih prostorov (sedaj jih imamo le okoli 
6300 m') . Seveda pa mora načrt za tako dol
go obdobje upoštevati tudi porast števila 
prebivalcev in s tem ·tudi porast števila šol
sko obveznih otrok. Porast šolskoobveznih 
otrok v občini narekuje, da bo treba poleg 
obstoječih popolnih osnovnih šol odpreti še 
novo za šolski okoliš Ig, Drenov grič in Bev
ke. Ta šola bi sprejela tudi vse tiste učence, 
ki se morajo sedaj voziti na Vrhniko. Tako 
bi razbremenila tudi obe vrhniški šoli, ob
enem pa bi ta predel naše občine dobil kul
turno in športno središče. 
Podružnični šoli Drenov grič in Bevke bosta 
zaradi zadostnega števila učencev imeli po
uk v čistil1 oddelkih od l. do 4. razreda. To 
bo omogočilo učencem enake pogoje za 
vzgojno izobraževalno delo, kot so na osred
njih šolah. Od 5. razreda dalje pa bodo obi
skovali osrednjo šolo na Logu. 
Srečala sva se zadnji dan pred praznikom. 
Podružnična šola v Podlipi ima že vsa leta 
združen pouk, po dva razreda v enem oddel
ku. Razvoj ne predvideva bistvenega porasta 
števila učencev in tako tudi ni možna nobe
na izboljšava v ureditv,i te šole. Verjetno bo 
treba v tem predelu šolo postopno ukiniti, 
učence pa voziti na osrednjo šolo. To je edi
na možna pot, da nudimo tudi učencem iz 
tega predela enake pogoje, kot jih bodo 
imeli drugi. 
Tako bi morali zgraditi ali dograditi pro
store za novo osemrazredno šolo na Logu, 
obstoječe popolne osnovne šole v Borovnici 
in na Vrhniki pa bi z dozidavo pridobile po
vršino, ko jo republiška določila predpisu
jejo na učenca. Pri vseh šolah je v neposred
ni bližini prostor za dozidavo novih prosto
rov. šole bi dobile poleg učilnic še vse druge 
potrebne prostore za nemoteno delo in pre
potrebne telovadnice. 
Zmogljivost šol z okoli 15.057 m 2 površine 
bi bila lahko tudi rezerva za leta okoli 1990, 
seveda samo v primeru, da bo porast števila 
prebivalcev počasen. če pa bo porast v po
sameznih predelih občine večji od predvide
nega, bo seveda treb:,1 odpreti nove šolske 
okoliše in zgraditi nove prostore. 
Vzporedno z osnovno šolo se mora razvijati 
tudi posebna šola kot učna vzgojna ustano
va za otroke z motnjami v duševnem raz
voju. Tem otrokom moramo zagotoviti enake 
pogoje za šolanje, če jih hočemo usposobiti 
za samostojno življenje. Posebna šola na Vrh
niki bo postala samostojna in bo zato potre
bovala enake prostore, kot jih potrebuje 
osnovna šola. Seveda veljajo drugačna do
ločila, ker je število učencev v razredu ali 
oddelku veliko manjše. Sedanj.i prostori, v 
katerih ta šola gostuje, so neprimerni in so 
zaradi njih njeni učenci prikrajšani za mar
sikaj. 
Tudi načrt otroškega varstva, ki je bil spre
jet 1971 za dobo desetih let, je del načrta na 
področju vzgoje in izobraževanja. 
Da bi uresničili svoj načrt, ki zahteva novih 
8458 m2 površin, bi potrebovali precejšnja 
sredstva. Gradnja takih prostorov je za m' 
površine dražja kot gradnja m' stanovanj
ske površine. 
Po grobih izračunih bi potrebovali 32,272.440 
dinarjev sredstev za uresničitev programa 
osnovne šole in posebne šole in 10,578.980 
dinarjev za uresničitev načrta otroškega var· 
s tva. 
Viri sredstev bodo enaki, kot so v vseh obči
nah, ki že rešujejo šolstvo in varstvo po svo
jih načrtih: 
a) samoprispevek občanov 
b) samoprispevek delovnih organizacij 
c) sredstva na vezane vloge- bančni krediti 
d) lastna sredstva otroškega varstva 
e) republiška sredstva otroškega varstva 
f) sredstva republiške izobraževalne skupno
sti. 
To zadnje lahko dobimo, če plačujejo občani 
samoprispevek. 
Na enak način rešuje to vprašanje veliko 
število slovenskih občin. Mnoge so razpisale 
samoprispevek že drugič in tudi uspele na 
referendumu. Vemo, "da je bil pri njih tak 
uspeh predvsem zato, ker so ljudje sami ob
čutili koristnost takšnih naložb v šolstvo in 
vzgojo. 
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Od zrelosti, pripravljenosti in odrekanja 
vsakega posameznika v naši občini je odvi
sno, kakšno šolo bomo imeli ob koncu tega 
obdobja. Mnogo dejavnikov nas dviguje v 
sredino razvitejših občin. Skušajmo to ustva
riti in doseči tudi na področju šolstva. Pred 
očmi ne imejmo samo težav, ki jih imamo z 
lastnimi otroki sedaj, ampak predvsem to, 
da bomo na tak način s skupnimi močmi 
tudi postavili drugačne pogoje za delo na
ših najmlajših. 
Vse družine bodo prejele osnutek načrta in 
vsakdo je vabljen, da na sestankih, ki bodo 
v ta namen sklicani, sodeluje s tehtnimi 
pripombami, saj želimo, da bi bil načrt delo 
nas vseh. N. S. 

Novo v 
stanovanjski 
gradnji 

Dejstvo je, da je naša družba v zadnjih nekaj 
letih področje stanovanjskega gospodarstva 
precej zanemarila. Pri tem mislim predvsem 
na razmeroma skromno število novo zgraje
nih oziroma novo pridobljenih družbenih sta
novanj, močno pa se je razmahnila zidava in
dividualnih stanovanjskih hiš. To je vodilo k 
poglabljanju socialnih razlik med delavci; so
cialno šibki delovni ljudje so vse težje in red
keje prišli do primernega najemnega stanova
nja, delavci z višjimi in visokimi osebnimi 
dohodki pa so z gradbenimi krediti lažje r_e
ševali svoje stanovanjske probleme z gra~nJo 
stanovanjske hiše ali nakupom stanovanJa v 
bloku. 
Nujno je torej bilo treba dosedanjo politiko 
na tem področju spremeniti in začeti drugače 
reševati pereča in družbeno tako pomembna 
vprašanja stanovanjskega gospodarstva. Ve
mo, da se v ta namen pripravljajo v . občinah 
družbeni dogovori, po katerih bo vsaka de
lovna organizacija dolžna izločiti za stanova
nja določen odstotek sredstev od bruto oseb
nih dohodkov; ta sredstva pa ne bodo, tako 
kot doslej, ostala vsa v delovni organizaciji, 
ampak le določen del, preostali del sredstev 
pa bo treba odvajati v občinskih solidarnost
ni stanovanjski sklad in v poseben stanovanj
ski sklad pri ustrezni banki. Konkretno: v na
šem podjetju izločamo 8 % sredstev iz bruto 
osebnih dohodkov za stanovanjske potrebe. 
Po družbenem sporazumu v občini Vrhnika 
mora vsaka delovna organizacija v občini za 
te namene izločati vsaj 6% sredstev, od kate
rih ostanejo 3 % podjetju, od druge polovice 
pa je treba 60 % odvesti v občinski solidar
nostni stanovanjski sklad, 40 % pa v stano
vanjski sklad, ki bo pri banki. Tako bo ostalo 
odslej našim enotam na Vrhniki (kamor so
dijo usrijarria, ščetinama in konfekcija ter 
skupna uprava) namesto dosedanjih 8 % le 
5% sredstev od bruto osebnih dohodkov, s 
katerimi bomo lahko razpolagali pri reševa
nju stanovanjskih težav naših delavcev. Se
veda pa bodo v sestavu upravnega odbora 
oziroma skupščine obeh navedenih skladov 
tudi predstavniki našega podjetja, ki bodo 
soodločali o uporabi zbranih sredstev. 
Poglejmo sedaj, kakšno je stanje na tem pod
ročju v naših .obratih na Vrhniki. Pomagaj
mo si z nekaterimi najvažnejšimi podatki iz 
analize stanovanjske ankete, ki je bila izvede
na v oktobru; lani. Anketiranih je bilo skoraj 
96 % ali 995 zaposlenih. Od teh ima ustrezno 
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stanovanje 64 % ali 634 delavcev, neustrezno 
pa 36 % ali 361 delavcev. Od zadnjih vidi re
šitev svojega stanovanjskega problema v do
delitvi družbenega stanovanja 115 (!) zaposle
nih, 97 jih namerava graditi stanovanjske hi
še, 45 zaposlenih meni, da bo z adaptacijo 
obstoječega stanovanja rešilo svoje stano
vanjske težave, 10 zaposlenih namerava kupiti 
stanovanje v družbenem lastništvu, ostali pa 
predlagajo zamenjavo svojega pretesnega sta
novanja za večje. 
Iz teh podatkov vidimo, da imamo na Vrhni
ki zelo ;veliko število zaposlenih, ki nimajo 
urejenih stanovanjskih razmer. Prav gotovo 
je to v veliki meri posledica silne razširitve 
oziroma povečanja p roizvodnje v usnjarni, 
kar je na eni strani zahtevalo zaposlitev ve
likega števila novih delavcev, ki so večji del 
brez ustreznih stanovanj, na drugi strani smo 
pa vse premalo sredstev iz ostanka dohodka 
izločali za stanovanja, ker smo ta denar vla
gali v nakup novih strojev oziroma smo ga 
namenili v obratna sredstva (za nakup suro
vine) . 
Na vsak način bo treba ob zaključnem raču
nu za leto 1972 in ob zaključnih računih na
slednjih let iz ostanka dohodka oziroma iz 
sklada skupne porabe nameniti za stanovanj
sim gradnjo več denarja, kot smo ga v pre
teklih letih. Prav tako je t reba čimprej pri
praviti in potrditi srednjeročni program sta
novanjske gradnje (za naslednje petletno ob
dobje), po katerem bomo hitreje in bolj smo
trno kot doslej reševali stanovanjsko stisko. 
Temu programu bo potrebno tudi prilagoditi 
naš pravilnik o stanovanjski gradnji, na osno
vi katerega bo komisija za družbeni standard 
lahko laže pripravljala predloge za dodelitev 
stanovanj, oziroma dodeljevanje posojil pro
silcem-graditeljem. 
Prav sedaj (oziroma do konca februarja) se 
zbirajo vloge prosilcev za dodelitev stanovanj 
in vloge za dodelitev posojila. Kot že nekaj 
let nazaj si bo komisija tudi letos v mesecu 
marcu ogledala stanovanjske probleme tistih, 
ki prosijo za dodelitev stanovanja in gradnje 
prosilcev za kredit. V okviru danih možnosti 
bo pripravila predlog za dodelitev razpolož· 
ljivih stanovanj oziroma pripravila vrstni red, 
po katerem bodo prosilcem dodeljena stano
vanja. Prav tako bo komisija pripravila pred
log za dodelitev razpoložljivega denarja pro
silcem gradbenega posojila. O obeh predlogih 
bo sklepal obratni delavski svet. 

Pismo 
uredništvu 

Tuzla, 11. 2. 1973 

Najprej vas prav lepo pozdravljam. Naj
prej bt Vas zaprosil, da mi v času vojaškega 
roka pošiljate Usnjarja, ker me še vedno za
nima, kako je kaj v tovarni. 
Imam se zelo dobro in mi ni nič hudega. 
Služim pri vojni policiji in zato je disci
plina zelo stroga. Kar pa je najvažnejše, to 
je hrana, je zelo dobra in tudi veliko jo do
biš. Imamo tri vrste hrane, zato lahko izbi
ramo. 
Dosedaj je bilo tu v Tuzli zelo lepo vreme, 
danes po.noči pa je začelo snežititn sneži 
že celo dopoldne. 
Pozdravljam vse sodelavce, posebno pa vodje 
in pomočnike pri brizgalnih aparatih. Enake 
pozdrave tudi vam pošilja 

vojak Janez Sestan, 
v . p. 4041/5-A 
75002 Tuzla 

Po(~ kodbe 
pri delu 
bolniški 
izostanki 

• 
~n 

v letu 1972 

1. Poškodbe pri delu v letu 1972 

V obravnavanem obdobju beležimo porast 
poškodb pri delu. Pri delu se je poškodovalo 
7,3 % zaposlenih (l. 1971 - 6,7 %). Od 129 po
škodb se jih je 13 pripetilo na poti na delo 
ali z dela. Poprečno je bilo izgubljenih 17,8 
dni na eno poškodbo (v l. 1971 19,1 dni). če 
pa upoštevamo samo tiste poškodbe, ki so 
se pripetile neposredno na delovnih mest ih, 
smo imeli poprečno 18,2 izgubljenih delovnih 
dni na eno poškodbo (v l. 1971 le 15,5). Ta 
podatek je zelo visok za šmarski obrat, kjer 
beležimo poprečno 27,7 izgubljenih delovnih 
dni na eno poškodbo (na Vrhniki le 13,9). Ta
ko veliko število izgubljenih dni na eno po
škodbo v šmartnem je predvsem zaradi ene 
težje poškodbe pri delu, za katero je bilo v 
letu 1972 izgubljenih dejansko 197 delovnih 
dni in katere posledica je trajna okvara po
škodovanca. Poleg omenjene pa se je v obra
tu šmartno pripetila še ena poškodba s traj
nimi posledicami. 
Zaradi poškodb pri delu je bilo izgubljenih 
2177 delovnih dni (v l. 1971 - 1734); na Vrh
niki 1054 dni in v šmartnem 1064 dni. 
Tudi pogostnost poškodb, računajoč na 1000 
zaposlenih, je bila v porastu in je znašala 73 
poškodb (v l. 1971 je bila 67, v l. 1970 pa le 
58). S to številko smo se krepko približali re
publiškemu poprečju pogostnosti poškodb za 
industrijo in rudarstvo. 
Analiza virov (zunanjih vzrokov) ter vzrokov 
(dejanski vzroki) nam kaže naslednjo sliko: 
Od virov so na prvem mestu poškodbe, ki so 
se dogodile z razni~i orodji (predvsem noži 
za obrezovanje), nato pa slede stroji in na
prave ter vrteči se deli na strojih in napra
vah. 
Pri dejanskih vzrokih poškodb pri delu pa so 
bile na prvem mestu poškodbe, ki so se pri
petile zaradi nezadostnega znanja in nepravil
nega načina dela, nato pa slede poškodbe za
radi kršitve varnostne discipline in neustrez
nega delovnega okolja (spolzke delovne povr
šine- prehodi- stopnišča). Iz tega je vide
ti, da se je pretežno število poškodb pripetilo 
zaradi tako imenovanega osebnega dejavnika, 
iz česar je moč zaključiti, kje naj bo težišče 
našega preventivnega dela v prihodnje. 
Največ je bilo poškodovanih mladih delavcev, 
in sicer 77 do 2S. leta starosti. Pri tem je treba 
upoštevati, da je bilo v letu 1972 poprečno 
20 % več zaposlene delovne sile kot v letu 
1971 in da to povečano delovno silo zastopajo 
mladi delavci. Glede na to je bilo tudi največ 
poškodovancev z dobo zaposlitve v IUV 
pod enim letom (43 poškodb). 

Pregled poškodovanih delov telesa: 
- glava S poškodb 
- oči 3 poškodbe 
- trup S poškodb 
- zgornje okončine 73 poškodb 
- spodnje okončine 33 poškodb 
število poškodb in število izgubljenih delov
nih dni po posameznih oddelkih oziroma or
ganizacijskih enotah: 



število Izgubljeni 
poškodb dnevi 

ščetinama 2 14 
Pomožna dejavnost Vrhnika 8 105 
Usnjama Vrhnika 61 798 
Usnjama šmartno 26 654 
Krznarna šmartno 4 39 
Konfekcija in delavnica 4 100 
Skladišče in skupna uprava S 71 
Skupne službe šmartno 9 346 
Skupaj 119 2127 

P.P. 
2. Bolniški izostanki v letu 1972 
Poprečni odstotek bolniških izostankov po 
posameznih mesecih (brez Galanterije): 

Vrhnika šmartno 
januar 14,4 10,2 7,7 5,5 
februar 8,3 7 6,5 5,7 
marec 6,2 4,8 5,5 4,4 
april 5,4 3,8 4,6 3,8 
maj 5,5 3,6 7,2 4,7 
junij 5,7 3,8 7,1 S 
julij 5,9 4 8 5,6 
avgust 5,9 4 7,4 5,4 
september 5,4 3,7 6,4 4,8 
oktober 5,7 4,2 5,4 4,1 
november 4,6 3,5 6,5 4,8 
december 5,9 S 7,1 5,8 
Povprečje 6,2 4,8 6,6 4,9 
Povprečje 1972 4,9 3,9 6,7 5,1 
Velik porast bolniških izostankov v januarju, 
februarju in delno v marcu v vrhniških ob
ratih je zaradi zlatenice, v mesecu decembru 
pa zaradi gripe. 
število izgubljenih delovnih dni in število pri
merov bolezni (za podjetje): 

delovni 

l. bolezni dihal 
2. bolezni kosti in gibal 
3. nalezljive bolezni 
4. poškodbe izven dela 
5. poškodbe pri delu 
6. gripa 
7. splav in komplikacije 

nosečnic 
8. bolezni prebavil 
9. bolezni ledvic in sečil 

lO. bolezni kože in podkožja 
11. nega in spremstvo 
12. bolezni živčnega sistema 

dnevi 
2942 
2697 
2609 
2569 
2117 
1794 

1789 
1514 

1310 
1012 
985 

in čutil 765 
13. bolezni spolovil, rodil 697 
14. psihične-psihonevrotične 

motnje, motnje osebnosti 631 
15. bolezni srca in ožilja 339 
16. novotvorbe 343 
17. bolezni krvi 318 
18. neoznačeno 238 
19. alergične, endokrine bolezni, 

število 
primerov 

359 
133 
23 

166 
118 
231 

99 
162 
87 

104 
203 

42 
53 

20 
21 

2 
7 

69 

motnje metabolizma 190 4 
20. porodnice 10523 80 
Skupaj: 35382 1985 
- porodnice 10523 80 
Skupaj brez porodnic 24859 1905 
Na enega zaposlenega je bilo 15,3 izgubljenih 
delovnih dni zaradi bolezni (brez porodnic). 
V letu 1971 pa je bilo 14,4 izgubljenih delovnih 
dni, 
v letu 1970 je bilo 13,6 izgubljenihdelovnih dni. 
Bolniški izostanki po posameznih organizacij
skih enotah (brez porodnic): 
obrat povpr. dni . število 

1 primer primerov 
l. konfekcija Vrhnika 24,2 920 
2. krznama šmartno 21,9 1884 
3. dodelava + skladišče + 

sortirnica + 
TPP Vrhnika 

4. konfekcije, delavnice 
20 

in trgovine 17 ,S 
S. splošne službe šmartno 15,8 
6. Galanterija 14,7 
7. Mokri oddelki, obdeloval

nice in ski. kož Vrhnika 13,1 
8. Pomožna - Vrhnika 12,5 

9. Usnjama šmartno 10,5 
10. ščetinama 9,5 
11. Skupna uprava 7,7 

7952 

2682 
1201 
1201 

4166 
1119 
2454 

583 
717 

Nepravilno črpanje žveplene kisline iz kami
onske cisterne v tovarniško cisterno je lah· 
ko zelo nevarno. Nevarnost večajo še odpad· 
ni material in nered v okolici nevarnega ob
močja. 

Zgoraj levo 
Ker mu je tekla voda na glavo, je samoinici
ativno rešil težavo tako, da je obesil vedro 
na električno napeljavo. Morda bi bilo polno 
vedro vode manj nevama kot kapljica od 
časa do časa?! 
Naš kritični fotoreporter je posnel to sliko 
še zadnji hip, preden so se odločili za teme
ljitejšo in manj nevarno rešitev problema. 

Zgoraj desno 
Pleskarji so včasih podobni akrobatom, še 
posebno, če delajo na neustreznih in poško
dovanih lestvah! Kdo bi bil kriv, če . .. ? 

desno 
Pomanjkljivo zavarovani vrteči se deli stroja 
in trenutna nepazljivost pri delu so lahko 
vzrok za telesno poškodbo. če bo sleherni od 
nas izpolnjeval svojo dolžnost za varno delo 
sebe in svojih sodelavcev, bo takšnih žarišč 
v naših obratih vedno manj 
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Halo, halo 
tukaj IUV 

Dejstvo, da obrati našega podjetja niso vsi 
na Vrhniki, nas večkrat zelo ovira pri zapo
slovanju, še posebej, odkar se je dejavnost 
podjetja tako razmahnila. Posebno pereča je 
bila boljša povezava s šmartnom. Zamisel, da 
vzpostavimo radijsko zvezo med Vrhniko in 
šmartnom, se je porodila že leta 1970. Iz po
ročila strokovnjakov za telekomunikacije pod
jetja ISKRA COMMERCE iz Ljubljane, ki so 
že takrat opravili meritve, je videti, ela bi bi
la možna dobra zveza. Zaradi občasnih mo
tenj zaradi tovarniških strojev, cestnega pro
meta, kakor tudi telefonske centrale pa bi 
bila potrebna okrepitev anten za čim boljši 
sprejem s pomočjo sprejemno-oddajne posta
je RT 20 T SSB. 
Sprejemno-oddajna postaja RT 20 T SSB, ki 
jo kaže slika, se v zadnjem času zelo uveljav
lja in jo uporablja dosti ustanov in podjetij. 

Krokodilje 
farme 
Zaradi nenadzorovanega ubijanja živali, ki 
imajo dragoceno kožo in krzno, obstaja ne
varnost, da bodo v bližnji prihodnosti iztreb
ljene. Zahvaljujoč odgovornim vladam in 
Mednarodni organizaciji za zaščito narave 
(IUCN) je bil ta nenadzorovani pokol vsaj 
deloma zaustavljen, čeprav ne brez neugod
nih posledic za trgovino, ki je tudi najbolj 
nasprotovala nadzoru. živali, ki so na »rdeči 
listi«, so danes zaščitene. Njihov ulov je do
voljen le v določenem številu ali določenem 
času ali pa je celo prepovedan. Zato so v ne
katerih državah pričeli ustanavljati posebne 
farme, na katerih načrtno goje živali in tako 
oskrbujejo trg s potrebnimi kožami ter obe
nem skrbijo za ohranitev določene živalske 
vrste. Seveda današnje število takšnih farm 
še ne more zadovoljiti vseh potreb trga, ne
nadzorovanega ubijanja pa je še vedno ve
liko. 
V zelo neugodnem položaju so se znašli pred
vsem' krokodili. Organizacija IUCN je predla
gala, da se prepove vsako ubijanje, dokler ne 
bi zainteresirane vlade pripravile predloge o 
možnostih za nadaljnjo ohranitev teh živali. 
Krokodilja kriza je nastala predvsem v zad
njih 20 letih. Leta 1945 je bilo še zelo mnogo 
vseh vrst krokodilov, toda danes so že števil
ne vrste na tem, da izumrejo, ali pa so ogro
žene. Cene krokodiljim kožam so porastle 
predvsem v letu 1950. Po tem letu se je za
radi novih metod ubijanja ulov zelo povečal 
in so v enem letu izginile cele črede. Kljub 
zakonski zaščiti so danes skušnjave lovcev še 
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Prednost SSB tehnike (Single Side Band) pred 
drugimi sistemi je v tem, da vzpostavimo z 
SSB sprejemno-oddajno postajo po kakovo
sti enako zvezo kot s 4-8-krat močnejšim in 
težjim AM sistemom, porabi manj energije, 
zavzema manj prostora. Na območju, na ka
terem že obstaja SSB postaja, je mogoče po
staviti več teh postaj, posebno ugodno pri 
tem pa je, da pri tej radijski postaji ni po
treben izučen radiooperater, to delo lahko 
opravlja vsakdo. 
Za novo radijsko zvezo je bilo treba najprej 
dobiti ustrezno dovoljenje, potem pa smo od 
podjetja ISKRA COMMERCE, Ljubljana, do
bili ponudbo za nakup radijske postaje s pri
padajočimi deli in napravami. Dobavo radij
ske postaje so podaljšali (zaradi zamotane 
izdelave nekaterih delov), vendar pa bo po 
zagotovilu predstavnika ISKRA COMMERCE 

vedno velike, saj je 9 čevljev dolg morski kro
kodil cenjen na 40 Lstg (1.500 Nelin). Točnih 
podatkov o trgovini s krokodiljimi kožami si
cer ni, vendar cenijo, ela je bilo samo v letu 
1965 iz pristanišča Dakar v Senegalu izvože
nih 15 ton kož. Podatki o uvozu v Veliko Bri
tanijo in ZDA že kažejo zaradi vladnih ukre
pov precejšnje upadanje. Tako je uvoz vseh 
plazilcev v Veliki Britaniji znašal v letu 1967 
70 ton, v letu 1971 le še 21 ton, v ZDA pa se 
je od 7 ton v letu 1969 povsem ustavil. 
Največja in najbolj uspešna krokodilja farma 

postaja postavljena v kratkem; ni izključeno, 
da bo ob izidu te številke Usnjarja že elelo
vala, po vsej verjetnosti v komercialnem od
delku; uporabljali jo bodo vsi oddelki in sek
torji, ki bodo hoteli govoriti s sodelavci iz 
obrata šmartno. 
Stroški za nabavo te prepotrebne naprave 
znašajo okoli 50.000 din. Nimamo na razpo· 
!ago podatkov o tem, koliko so nas doslej 
stali telefonski razgovori s šmartnom, kljub 
temu pa trdimo, da je naprava razmeroma 
poceni, ela bomo v razmeroma kratkem času 
s prihranki na teh telefonskih pogovorih pri
hranili toliko, kolikor stane naprava. A ne 
gre samo za stroške, gre predvsem pa boljše 
in hitrejše poslovanje, ki ga bo odslej omogo• 
čala nova radijska zveza in ki smo jo zato 
lahko res vsi veseli. 

A.S. 

na svetu je na Tajlandu, kjer goje okoli 11.000 
krokodilov, samice pa letno izvalijo 3.500 jajc. 
Ob izkušnjah strokovnjakov organizira IUCN 
podobne farme predvsem v nacionalnih par
kih v Afriki, kjer so živali že zelo iztrebljene. 
V Luisiani (ZDA) podpira industrija farmar
je, da ne bi izsuševali zemlje in bi dežela po
stala »domovina<< aligatorjev, katerih število 
se je v zadnjem času že zelo popravilo. Kak
šen pomen pripisuje temu tudi vlada, kaže 
podatek, da daje samo za raziskave o aliga-
torjih letno 100.000 $. A. K. 



Rdečke 

epidemija 
na vrhniškem 
območju 

Na vrhniškem območju je meseca oktobra in 
novembra zbolelo večje število oseb za rdeč
kami. Najprej se je bolezen pojavila med 
malčki v otroškem vrtcu, zbolelo je tudi pre
cej šolarjev in odraslih, nekaj tudi v našem 
kolektivu. 
Otroški dispanzer je zaradi te, lahko bi rekli 
manjše epidemije rdečk, tudi preložil obvez
na cepljenja otrok, ki se sicer redno izvajajo 
v tem času. 
Posebno starši, .katerih otroci so zboleli za 
rdečkami, pogosto sprašujejo o tej bolezni, 
zato bomo o njej napisali nekaj več. 
Rdečke (latinsko - rubeola, srbohrvatsko -
crljenica) so lahka, nenadna otroška nalezlji
va bolezen, podobna ošpicam. Nekdaj so to 
bolezen zamenjavaH z oš·picami. Bolezen se 
začne z nekoliko povišano temperaturo, lah
kim glavobolom, z občutkom splošne slabosti 
in znaki prehlada - kašelj, vnetje sluznih 
zgornjih dihalnih poti in oči. Potem se pojavi 
izpuščaj v obliki velikega števila srednjeveli
kih peg svetlordeče barve najprej na obrazu, 
vratu in se razširi na trup ter deloma na ro
ke in noge. Običajno se izpuščaj razširi po
polnoma v teku enega dne. Reden pojav pri 
rdečkah je značilen otok vratnih limfnih 
žlez, v čemer se tudi razlikuje od ošpic. Pri 
odraslih so vsi ti znaki običajno bolj izraženi, 
žleze pa, razen na vratu, lahko zatečjo tudi 
drugih delih telesa. Po dveh do treh dneh se 
izpuščaj izgubi, prav tako znaki prehlada, in 
otečene žleze splahnejo. 
Bolezen se prenaša s kapljicami po zraku sa
mo v neposredni bližini bolnika. Za svojo o
kolico je bolnik kužen v glavnem v času vnet
ja zgornjih dihalnih poti; ko kašelj preneha, 
so mnogo manjše možnosti za širjenje bo
lezni, nalezljivost ni daljša kot 4 dni. Dokler 
traja izpuščaj in znaki prehlada, mora biti 
bolnik doma, a ni potrebno, da leži. če je 
temperatura povišana, mu dajemo aminopi
pirin. Hrana naj bo lahka, z veliko vitamina 
(sadje, sokovi). šolar gre po enem tednu že 
lahko v šolo. 
Zakaj pa smo potem tako pozorni na rdečke, 
če so tako lahko obolenje? 
Zaradi tega, ker lahko žena, ki je v času no
sečnosti prebolela rdečke, rodi otroka s pri
rojenimi napakami. Prvič so to zapazili leta 
1941, ko je bila v Avstraliji epidemija rdečk 
tudi med odraslimi. Takrat se je rodilo pre
cej otrok s prirojenimi napakami. Ko so ta 
pojav raziskovali, so odkrili, da so matere teh 
otrok v času nosečnosti prebolele rdečke. Ne
normalnosti pri otrocih so različne: srčne na
pake, okvare oči, premjahna glavica, napake 
v prebavnem sistemu, gluhonemost, duševna 
zaostalost. Lahko pride tudi do prezgodnjih 
porodov in do splavov. Posebno so nevarni 
prvi štirje meseci nosečnosti. čimbolj zgodaj 
oboli nosečnica, tem večje so lahko okvare 
pri otroku. 
Zato nosečim ženam v prvi polovici nosečno
sti svetujemo, da so na to pozorne. če že prej 
niso prebolele rdečk in pridejo v stik z bol
nikom, ali celo zbolijo, se morajo posvetova
ti z zdravnikom na dispanzerju za žene. 
Ker so rdečke v otroški dobi običajno čisto 
lahko obolenje, je tudi koristno, da pri dekli
cah ie preprečujemo širjenje bolezni. Bolezen 
namreč zapušča trajno odpornost in se po
tem odraslim ženam v času nosečnosti ni 
treba bati rdečk. 

s. z. 

Prišli 
odšli 
od 11 . XI. 72- 12. l. 73 

Od 11. novembra 1972 do 12. januarja 1973 je 
na Vrhniki pričelo delati 52 delavcev. 
Na novo so bili sprejeti: 
Jože A1;har, Marija Arhar, Pavla Bogataj, 
Franc Brenčič, Albin Cimprič, Jelka črešnjov
njak, Marija Grom, Silva Ivanovic, Velimr 
Jačimovic, Franc Jereb, Jože Jereb, Andreja 
Jerina, Roman Justin, Doma Kneževic, Anton 
Kogovšek, Boris Kogovšek, Jurij Kogovšek, 
Milka Kosanovic, Andreja Lončar, Zoran Ma
ksimovic, Edvard Marolt, Jože Marolt, Stane 
Martinšek, Marjeta Medič, Ivan Medved, An
drej Merlak, Franc Mikšič, Jovan Mišic, Ber
narda Mole, Lovro Nagode, Rozalija Nartnik, 
šimon Novak, Janez Obreza, Bernarda Otrin, 
Janez Otrin, Rozalija Pajk, Vida Panic, Janez 
Pajsar, Stojan PetroviC, Ana Podobnik, Fran
čiška Poljanšek, Ivanka Poljanšek, Milena 
Rode, Terezija Rožmanec, Drenka Sabljic, 
Marko Saksida, Marija Setnikar, štefan Si
vec, Jože Treven, Branislav Vuleta, Silva 
Zemljič. 
Jože Trček se je vrnil iz JLA. 
Delati so prenehali: Svetozar Ačimovic, Ivan
ka Berden, Mirko Golic, Franc Kajdiž, Bran
ko Mm-četic, Milan Meško, Olga Nagode, Mi
lan Nikitovic, Dobrila Nikodijevič, Jožefa 
Smrk, Branko šegula, Alojz škof, Alojz 
Trček, Milan Umek, Obrad živkovic in De
sanka Došic. 
Vojaški rok so šli služit: Janez Bogataj, Franc 
Hladnik, Silvo Hozjan, Stanko LukiC, živko 
Milic, Anton Slabe, Janko šestan in Jože 
Treven. 
V obratu šmartno se je v mesecu novembru 
in decembru zaposillo 16 delavcev: 
Franci Avbelj, Zlatica Božič, Janez Cvar, An
ton Jurič, Viktor Kahne, Alojz Možina, Jože 
Mrzel, Rajko Pivec, Anton Planinšek, Jože 
Privšek, Aleksander Strman, Silvester štrus, 
Dragica Vidovič in Nada živkovic so bili na 
novo sprejeti. 
Alojz Dremelj in Anton Poglajen sta se vrnila 
iz JLA. 
Delati so prenehali: Vesna Babuder, Sonja 
Borovšak, Milan Bučar, Avgust Dragar, 
Franci Groznik, Nataša Kaliman, Ana Lebar, 
Slavka Malic, Nadežda Miletic, Jože Mrzel, 
Marija šebjan, Magda šibila. 
V obratu Galanterija v Ljubljani so se zapo
slili: Danica Mlakar, Rezka Mohorko, Zdenka 
Pisek in Nada šifrar. 
Delati so prenehali: Bojan Gorišek, Branka 
Jeras in Ana Marinko. 
Vrhnika, dne 11. l. 1973. 

od 13. I. 73 - 12. Il. 73 

Od 13. januarja do 12. februarja 1973 je na 
VRHNIKI pričelo delati 10 delavcev: 
Milan Baluh, Marko čehovin, Rosa čupic, So
fija Gabrovšek, Ratko Gruban, Anton Ivanu
ša, Marija Pajsar, Marija Rožnik, Janez škof 
in Milan Treven, 
delati je prenehalo 13 delavcev: 
Branko Butolen, Terezija Govekar, Stani
slav Martinšek, Radomir Novakovic, Branko 
Osredkar, Danica Pleskovič, Franc Pleskovič, 
Boško Ristivojevic, Vladan Stanic, Marko še
balj, Magda šibila, Ivan Vučic in Iso Zekovic. 
UPOKOJENI SO BILI: 
Andrej Caserman, rojen 7. 11. 1908, zaposlen 
od 2. l. 1948 kot vodja mizarske delavnice. 
Francka Fortuna, rojena 3. 4. 1916, zaposlena 
od 23. 11. 1966 kot kuhariCa. 
Janez Kavčič, rojen 26. S. 1909, zaposlen od 
19. 8. 1946 kot strojnik. 
Marija Modrijan, rojena 3. 9. 1919, zaposlena 
31. 12. 1968 in s pripojitvijo krojaštva k naši 
delovni skupnosti od l. l. 1969 dalje. 
Ferdinand Mivšek, rojen 16. S. 1907, zaposlen 
Ivan Krašovec, rojen 22. 12. 1912, zaposlen od 
19. 8. 1952 do 30. 6. 1959, nato v Splošnem kro
jaštvu in šiviljstvu Vrhnika od l. 7. 1959 do 
od l. 4. 1964 kot sorter odmaščenih kož. · 
od 3. 6. 1946, nazadnje na delovnem mestu 
tehtanje in štetje kož. 
V obratu šMARTNO sta se v mesecu janu
arju zaposlila: 
Leopold Bučar in Magda šibila, 
delati sta prenehala: , 
Zvone Lebar in Silva Verček, 
vojaški rok so šli služit: 
Alojz Ceglar, Milan Kračan in Slavko Peter
lin. 
V obratu GALANTERIJA so se zaposlili: 
Marija Brank, Miro Grmič, Milena Hočevar, 
Marija !kovic, Milica Nitič, Francka Primožič 
in Dragica šetinc, 
delati je prenehala: 
Jožica Kveder. 
Vrhnika, dne 12. 2. 1973. 

slika zgo.roj 

Kuhinja v vrhniški usnjarni je bila pravo 
ozko grlo. Nujna je bila razširitev in postavi
tev dodatne opreme. A tudi to je le začasna 
rešitev, dokler ne bo zgrajen obrat družbene 
prehrane. Na sliki: montaža dodatne .kuhinj
ske opreme 

slika levo 

V si zaposleni v vrhniških obratih so bili fe
bruarja poučeni o uporabi ročnih gasilnih 
aparatov 
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Jožetovi 
otroci 
je to tudi 
naša skrb 

Srečala sva se zadnji dan pred prazni)wm. 
Izgubljeno je prišel v pisarno. Tak kot ved
no. V črnem klobuku, prevelikem suknjiču, 
zamaščenih hlačah in ponošenih škornjih. 
Poleti in pozimi enak. 
Denarja ni. Niti dinarja. Pa bodo prazniki. 
Akontacije mi ne dajo. Doma smo brez vse
ga. Veste ... Njegove oči so izgubljene, nekam 
kalne in proseče. Z rokami pomaga besedam 
in smrkajoč ostane sredi sobe. V blagajni so 
končali. Sindikalna blagajna prazna, ura je 
že skoraj dve. Vse je veselo, predpraznično. 
Zavijajo darila za dedka Mraza. Govorijo o 
silvestrovanju. Pripovedujejo o darilih za 
svojce, ogledujejo koledarje. Ni časa za tisti 
Jožetov »denarja ni«. Zmeniva se sama. Za 
sedem starih. Ne za pijačo. Zato, da bo kupil 
nekaj za otroke, da ne bodo praznih želodcev 
med prazniki. Res za otroke. Ne za pijačo. 
Malo je za šestčlansko družino za štiri praz
nične dni. Pa srečno novo leto. Naj bo res za 
otroke in ne za pijačo. · 
Za otroke bo, saj bom vrnil. Res bom kupil 
za otroke. Zahvaljuje se in komaj najde vrata. 
Potem so prazniki. V sredo po praznikih ga 
ni. V četrtek pride pijan na delo. Ob osmih 
se primaje v pisarno. Smrka v predolgem raz
petem sivem plašču. Ko sede, zajoka, smrka 
in izgubljeno pogleduje in čaka. 
Povem mu počasi, kot že velikokrat prej. Po
dobni dnevi so pri njem pogosti. O delu. O 
nepreskrbljeni družini. O tem, da preveč pi
je. Seštejem, kolikokrat sve se videla v pre
teklem letu. že zopet začenja in . .. 
Samo dva kozarca sem spil. Samo dva ko
zarca žganja na tešče, da me pogreje. Tistih 
sedem pa sva z ženo porabila za otroke. Res 
sva jih. Potem obljube, jok in smrkanje. Opo
tekajoče vstaja, pa zopet sede. Toplo je v pi
sarni. Noge postanejo premehke. Zrak pa 
pretežak. 
Z Janezom ga naloživa v kombi. Ni daleč do 
njegovega doma. Takšen, kot je, da ne bo na
šel domov v tisti hrib do večera. V avtu je 
hladneje. Razgovori se in veselo pripoveduje. 
Odpeljeva ga na samoto, kjer prebiva. 
Bevskajoč črn pes se nam zapodi pod noge. 
Jože se odmaje skozi črnikasta vrta v notra
njost. Stopiva za njim. Zbudili smo ženo. Vsa 
premražena priteče v vežo. Zdi se, kot da mu 
je tudi· ona pomagala pri tistem žganju. Go
vorita malo. Dim se vali iz prostora v prostor 
in skozi luknje v stropu tja pod streho. Hlad
no je. Veter nima težav pri sprehodih po hiši. 
Vrata so cela samo vhodna. Ostala so polom
ljena ali jih sploh ni. Stopiva v prostor, kjer 
spijo otroci. štirje. Vse je zakajeno. Dobesed
no preluknjana kmečka peč je pokrita s ko
pico umazanih cnnj, med njimi se pojavita 2 
svetlolasa kuštrava obraza. Komaj zbujena 
začudeno strmita v nas. Pes se takoj zaleti 
k njima na peč. Na peči spita starejša. Sedaj 
sta v šoli. Pa sta se mala dva preselila na 
toplo. 
Spita v posteljici pod oknom. V starih cu
njah. V oknih so reže za dlan velike. V kotu 
je še mala miza brez stolov. Drugega pohišt
va ni. Crnikaste .prazne. stene in lesen dotra
jan pot, ki je večinoma pqkrit s cunjami. 
Soba je hladna, polna smradu po ožganih cu
njah in dimu. Na mizi so trije hlebci kruha. 
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V sosednjem prostoru je stara omara, otro
ški voziček, na steni na žebljih je obešenih 
veliko cunj, z vseh vetrov skupaj znesenih, 
najbrž podarjenih. V stari kredenci veliko, 
veliko praznih steklenic. Zrak je tako zaduš
ljiv, da pohitiva ven. Jože pa nama pokaže 
še kuhinjo. Majhen črnikast prostor, ki je 
obenem tudi njegova in ženina spalnica. že
lezen štedilnik, stara kredenca, dva stola in 
ozka postelja. In hlad. Premražena žena hiti 
kurit. Za vežo je še dimna kuhinja, ki zbira 
dim iz peči in štedilnika in ga odvaja pod 
streho oziroma skozi podrto streho pod zim
sko nebo. 
Podava se za hišo. Cetrtina strehe je že po
rušene. Ostalo je vse vegasto, trhlo in ožgano 
od dima. Ob hudi zimi se bo najbrž sesulo 
na kup. Podstrešje je prekrita s slačevjem in 
slamo. 
Hiša nima elektrike. Jože si še vedno sveti s 
svečo in petrolejko. Vodo nosijo od soseda, 
ki je štiristo metrov daleč. Ima štiri otroke. 
Stari so tri, štiri, devet in enajst let. Starejša 
dva hodita v pomožno šolo. Naloge pišeta sto
je za mizo. Mlajša dva se igrata s poleni. 
Punčk in igrač nimata. In še in še ... Z Jane
zom se odpeljeva nazaj v podjetje. Ne govo
riva. Besede so se nekje izgubile. 

Jože dela v našem podjetju nekaj več kot eno 
leto. Dela kot nekvalificiran delavec. Vzeli 
smo ga na priporočilo socialne službe v ob
čini. Bil je brezposeln. Veliko izostaja z dela. 
Velikokrat je v bolniški. Veliko pije. Pijeta 
oba z ženo. Zelo veliko pijeta oba. 
To je zapis o obisku. Zapis ni senzacija, tem
več opis razmer, v katerih prebiva eden od 
članov našega kolektiva. Nekaj naših časopi
sov že kar tedensko objavlja podobne zapise 
z vseh koncev. Namen jim je čustveno vpliva
ti na bralce in obtoževati. Ta zapis naj ne 
obtožuje. Možnosti za reševanje tega in po
dobnih problemov so najbrž res skromne. Za 
reševanje socialne problematike pa so potreb
na tako sredstva kot tudi kadri. 
Potrebna pa je vsaj minimalna pomoč, ker 
so razmere zelo slabe. Jože in žena sta alko
holika. Njegova problema - alkoholizem in 
huda materialna revščina - nista samo nje
gova, temveč že kar širša družbena problema. 
Pa vendar. Jože ima štiri otroke. Stari so tri, 
štiri, devet in enajst let. P. M. 



Namesto kritike 
v no eno delo 

žensk 

časopis Delo je objavil 25. januarja letos na 
strani 9 obvestilo z naslovom >>Nočno delo 
so ukinili« in z naslednjo vsebino: V tovarni 
Induplati so 246 delavk razporedili v >>dnev
ne« izmene. 
Domžale, 24. januarja - Z začetkom novega 
leta so v jarški tovarni Induplati ukinili noč
no delo žensk. V tovarni, kjer je med 900 za
poslenimi 80 odstotkov žensk, so razporedili 
246 delavk, ki so delale v nočni izmeni, v do
poldansko in popoldansko izmeno, tako da 
niso odpustili nobene delavke. 
Odpravo nočnega dela žensk so pripravljali 
skozi vse lansko leto. Preusmerili so proiz
vodnjo ter še z nekaterimi drugimi ukrepi 
zagotovili, da ne bo zmanjšan obseg dela in 
dohodka. 
Kaj pa pri nas v IUV? 
Ali smo vprašale preveč? 
Morda nam pa tovariši čisto na tiho priprav
ljajo presenečenje za kakšen 8. marec? In za 
kateri? T. H. 

/(ako smo 
poslovali 
v mesecu 
• • 

Proizvodpja po obratih 
Usnjarna Vrhnika 253.231 m2 

ščetinama Vrhnika 7.670 kg 
Usri.jarna šmartno 71.942 mz 
Krznarna šmartno 16.728 m 2 
Usnjarna šoštanj - samo svinj ina 28.879 mz 
Poraba unsja in krzna v konfekcijah 
Konfekcija krzna šmartno 2.142 m2 
Konfekcija usnja šmartno 5.324 m2 

Konfekcija usnja Vrhnika S. 131 mz 
Galanterija Ljubljana 2.322 mz 
Realizacija · 
Usnjarna Vrhnika in 
ščetinama 
Usnjarna šmartno, 
krzharna in konfekcija 
Galanterija Ljubljana 
Prodajno skladišče 
Ljubljana 
Izvoz v $ 930.815 

30.769.348,30 Ndin 

12.336.192,65 Ndin 
455.613,25 Ndin 

1.386.002,40 Ndin 

Povprečni OD je znašal za 184 ur v mesecu 
januarju 1.994,05 Ndin na enega zaposlenega. 
Bolniški izostanki 
Na enega zaposlenega smo imeli v mesecu 
januarju zaradi bolniških izostankov (vključ
no tudi porodniški dopust) 2,19 izgubljenih 
delovnih dni. 
število zaposlenih 
Na dan 31. l. .1973 je štel naš kolektiv 1752 
članov (brez !grada in vajencev). V vrhniških 
obratih dela 1099 ljudi, v šmartnem 566 in 
v obratu Galanterija v Ljubljani 87. 

Občni zbor 
NK Usnjar 
19. januarja letos je bil občni zbor nogomet
nega kluba USNJAR. Prisotnih je bilo 33 lju
di - nogometašev, delegatov in povabljencev. 
žal moram ugotoviti, da se tega občnega zbo
ra, čeprav so bili povabljeni, niso udeležili 
nekateri, ki bi lahko bistveno pripomogli k 
uspešnejšemu vodenju in delu kluba v pri
hodnje. 
Iz poročil, ki so bila podana (poročilo pred
sednika, blagajnika in obeh trenerjev) je bilo 
videti, da je klub imel vidne uspehe, odkar 
tekmuje v zahodni conski nogometni ligi. žal 

Udeleženci občnega zbora NK Usnjar 

Namesto kritike 
Sveti birokracij prosi 
za našo stabilizacijo 

S l. januarjem 1973 je stopila v veljavo od
redba o plačevanju prispevkov iz dohodkov 
družbenopolitičnim skupnostim. Doslej smo 
prispevke nakazovali na zbirne račune pri 
SDK, ki jih je preusmerjala dalje. Sedaj pa 
moramo tri vrste prispevkov (republiški in 
občinski davek ter prispevek za izobraževa· 
nje, prispevke za dnevno varstvo otrok in sta
novanjski prispevek) nakazovati neposredno 
na ustrezne račune - tudi vsaki občini po· 
sebej, kje~· imajo naši delavci stalno prebiva-

pa to ne drži za sezono 72/73 - rezultati je
senskega dela so izredno slabi in bo vodstvo 
kluba s trenerji moralo izdelati načrt za ob
stanek v ligi. Razprava o poročilih je bila do
kaj plodna; omenim pa naj še nekaj važnej
ših sklepov, ki jih bo treba uresničiti: Delav
skemu svetu in drugim podjetjem v občini je 
treba predložiti finančni načrt za leto 1973, 
organizirati obvezno članstvo kluba (izdaja 
članskih izkaznic), registrirati klub, urediti 
igrišče (dogovor s Komunalo), organizirati 
delo s pionirji in rekreacijsko tekmovanje. 
Občni zbor je razrešil stari upravni odbor in 
nadzorni odbor. V novem upravnem odboru 
so Aljoša Gutnik, Janez Krvina, Alojz Parti, 
Jovo Matic, Karel Knapič, Dmitar Božanic, 
Lenart Popit, Stane Japelj, Petar Trnavčevic, 
KostiC in Anton Sokač. V nadzornem odboru 
so Avgust Rode, Stanko Ilija, Tomo Butko. 
Menim, da bodo vsi, ki so bili izvoljeni v 
novi upravni odbor, zelo delavni in sposobni 
opraviti naloge, ki jih čakajo v novi tekmo-
valni sezoni. A. S. 

li~če. Sedanje in prejšnje stanje kaže nasled
nJa razpredelnica: 

Vrsta prispevka 
število nalogov 

rep. in obč. davek ter prispevek 
za izobraževanje 
prisp. za zdravstv. zavarovanje 
prisp. za inv. pok. zavarovanje 
prisp. za otroški dodatek 
prispevki za dnevno varstvo 
prisp. za zaposlovanje 
stanovanjski prispevek 
prispevki Bosanski Krajini 

21 
24 
16 
s 
s 
s 

32 
11 

119 

417 
24 
16 
s 

51 
s 

122 
11 

651 
Takšen kup virmanskih nalogov za banko, kot 
ga vidite na sliki, moramo izpolniti enkrat 
mesečno. Ali res ne gre drugače?! T. H. 

Toliko moramo izpolniti obrazcev in jih 
predložiti banki, preden dvignemo mesečne 
osebne dohodke 
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Vtisi 
svetovnega 
potnika 

(za zaključek »turističnega« potopisa še ne
kaj strokovnih in poslovnih pripomb) 
Ob zaključku svojega potopisa bom pisal še 
kratko o namenu in uspehu potovanja. 
Zaradi vedno večjega pomankanja surovih 
kož po vsem svetu - in seveda predvsem 
pri nas - je treba nujno raziskati vse mo
goče vire, saj moramo uvažati v Jugoslaviji 
najmanj polovico vseh govejih kož, pri ov
činah pa je ta odstotek mnogo večji, v našem 
primeru 100 %. Stari dobavitelji kož- pred
vsem Argentina in Brazilija - so začeli raz
vijati domačo predelovalno industrijo in ome
jujejo izvoz surovih kož ali pa ga popolnoma 
prepovedujejo in dovolijo izvažati le polpre
delano usnje - tako imenovani »wet blue« 
(mokre krom ustrojene kože) in pa »Crust« 
(že maščene in posušene). Naslednji korak 
po izvoz gotovega usnja, zadnji pa izvoz kon
čnih izdelkov - galanterije in čevljev. 
Redke dežele, kjer so še presežki surovih 
kož, so Avstralija, Nova Zelandija in Para
guay. 
Avstralija ima letno na razpolago 4,2 milijona 
govejih kož. Doma jih predelajo komaj po
lovico, 2,2 milijona kož pa gre v izvoz. Od 
razpoložljivih telečjih in junečjih kož prede
lajo doma samo 300.000 kosov, 1,1 milijon pa 
.jih izvozijo. Ovčjih kož imajo 38 milijonov, 
doma predelajo samo tri milijone, 3,5 milijo
nov izvozijo. 
Domača usnjarska industrija nima velike 
bodočnosti, čevljarske tovarne zapirajo, ker 
njihovi čevlji zaradi visokega življenjskega 
standarda oziroma drage delovne sile ne mo
rejo tekmovati s čevlji od drugod, predvsem 
iz Japonske, Hong Konga, Formoze, Evrope 
in Južne Amerike. Zato morajo usnjarji 
usnje izvažati, kar pa danes ni lahko; pričako
vati je, da bo surovih kož v Avstraliji vedno 
več. 
Bil sem na ministrstvu za razvoj v Sydneyu; 
omogočili so mi ogled klavnic; tako sem se 
seznanil z avstralskim načinom konzervira
nja kož, z vrstami, s sortiranjem in z nači
nom prodaje, seveda tudi s cenami in z enim 
največjih problemov v Avstraliji - z načinom 
in stroški prevoza. Po ogledu klavnic sem 
obiskal velike izvozne tvrdke in usnjarne za 
goveje usnje in ovčje krzno. Seznanil sem se 
z načinom trgovanja, s stroški, predvsem pa 
s kakovostjo surovine s posameznih področij. 
Naročili smo tudi manjše količine kož kot 
vzorčne pošiljke. 
Nova Zelandija, ki je izrazito kmetijska de
žela,izvozi letno 1,5 milijona govejih kož, 
65.000 kosov junečjih in milijon malih tele
čjih kožic. 
Suhe ovčje in jagnječe kože - letni izvoz 
850.000 kosov, 
slane ovčje kože z volno, nestrižene 500.000 
kosov, 
slane jagnječe kože pet milijonov, 
slane strižene jagnječe kože 1 milijon, 
kožice komaj rojenih jagenjčkov 1 milijon. 
Poleg tega izvozijo še manjše količine kozjih 
in jelenjih kož. 
Novozelandske kože so zelo skrbno sortirane. 
Tamkajšnji način konzerviranja je najboljši 
na svetu, o tem sem se prepričal sam, ko sem 
obiskal velike klavnice oziroma konzervirnice 
govejih in ovčjjh kož dveh največjih novoze
landskih izvoznih tvrdk. Zaradi odličnega 
pdiranja in obdelave so njihove kože precej 
drage, to pa odtehta dober randma (donos 

to 

čistega proizvoda iz surovine). Vzpostavil 
sem stike z najmočnejšimi izvoznimi podjetji 
in bomo tudi od tam, ko bo priložnost, uvozili 
poskusne količine kož. 
Kot v Avstraliji, se tudi v Novi Zelandiji us
njarstvo počasi razvija, ker imajo zelo stroge 
predpise o onesnaževanju okolja. Opaziti pa 
je, da predvsem angleška podjetja vlagajo ka
pital v novozelandske usnjarne in dajejo tudi 
tehnično pomoč ter si na ta način preskrbijo 
stalne vire surovine. To velja predvsem za 
drobnico, za goveje kože ni takšnih interesov. 
V čilu sem izvedel, da se je čile preveč poja
vil kot resen kupec na severnoameriškem tr
žišču in s tem prispeval k porastu cen kož 
»Big Packer<<; zanimivo je bilo videti tudi 
njihove usnjarne in pogoje dela v zelo težkem 
kriznem obdobju. 
Paraguay je edina dežela v Južni Ameriki, 
kjer se še pojavljajo presežki govejih kož in 

slika zgoraj 

Sidney iz zraka - fotografirano pred pri
stankom 

slika desno 

Tahičanki - žal na črnobeli reprodukciji ni 
videti živih barv oblek 

slika spodaj 

Gangino" muzej 

ki nima domače usnjarske industrije v pra
vem pomenu besede, saj je v vsem Paraguayu 
samo ena hidravlična stiskalnica. Letno imajo 
na razpolago približno 320. 000 kosov pravih 
kož »Frigorifico<<, 180.000 kosov kož »Mata
dem<< iz manjših klavnic in 200.000 kosov sla
nih in suhih »Carniceria« in »Campos«, to je 
podeželskih kož slabe kakovosti. 
Domača industrija predela letno le okoli 
75.00(} kosov, vse ostalo gre v izvoz. Ker drža
va ne podpira izvoza polpredelanega usnja, 
ni pogojev za razvoj domače industrije, ki je 
zato tako nerazvita. Iz razgovora s predstav
nikom ministrstva za industrijo sem izvedel, 
da ima država velik interes pospešiti tuje in
vesticije in je za to pripravljena nuditi tudi 
razne ugodnosti. 
Imel sem razgovor v dveh več.jih usnjarnah 
o sodelovanju, ogledal sem si »Frigorifico« in 
»Matadero« klavnice in vzpostavil zveze z iz-



vozniki. Kupili smo tudi poskusne količine 
piklanih kož. 
Potovanje mi je potrdilo domnevo, da bo su
rove kože po svetu vedno teže kupovati, vedno 
več bo treba denarja in naporov, če bomo ho
teli oskrbovati usnjarno v šmartnem s pro
gramiranim namokom govejih kož; bolj se 
bomo morali navezati na neposredne dobavi
telje in izključiti čim več posrednikov, ker 
edino pri surovih kožah še lahko nekaj 
zaslužimo. Naj še navedem, da so celotni stro
ški mojega potovanja znašali komaj 12 odsto
tkov vrednosti domačih govejih kož za eno
dnevni namok v šmartnem. 

Jože Goričan 

Silvi Verček 
ob odhodu 

Navadili smo se že, da članu našega kolekti
va, ki se poslavlja od svojega delovnega me
sta in svojih tovarišev in odhaja v pokoj, po
svetimo nekaj besed. Tudi sliko priobčimo. 
Toda ne - danes ne! »Nobenih slik, nič be
sed«, pravi naša Silva, >>nimam rada tega<<! 
ki smo skupaj z njo preživeli lepe pa tudi vi
harne dneve našega vsakdanjika, dobro ve
mo, da Silva res ne mara nikdar izstopati. 
Nikdar ni silila v ospredje, nikdar uporablja
la komolcev - pa vendar si je pridobila spo
štovanje vseh, ki delamo okrog nje. Tiha, de
lovna je s svojo lično drobno pisavo neutrud
na kontirala, knjižila, sestavljala bilance. Vso 
svojo delovno dobo - celih 25 let, je posve
tila knjigovodstvu - temu nehvaležnemu, 
nikdar dodelanemu delu. Zadnja leta je samo· 
stojno vodila računovodske posle naših trgo· 
vin in si pridobila simpatije vseh naših trgov
cev. Ni dvoma, da jo bodo tudi oni pogrešali. 
Naj poskusim z nekaj stavki orisati Silvo. To 
je žena, ki okrog sebe ustvarja mir. Sredi da
našnjega hitrega tempa življenja še zna po
iskati lepoto v majhnih, drobnih stvareh. Ob
čuduje mavrico, dih ji zastaja ob jutranji 
zori in s škrlatom obrobljenem oblaku. Na 
okenskih policah njenega doma je pozimi na
trosena hrana za celo jato ptic. Siničke, kosi 
pa tudi vrabci - saj morajo tudi oni živeti, 
kajne? - so njeni stalni gostje. Rada gre ob 
redkih prostih urah v naravo, pa čeprav le 
nekaj korakov nad hišo v gozd. Ljubi sloven
sko narodno pesem - žalostne melodije pre
prostih besedil, ganejo jo verzi o travi, klasju, 
vetru, pomladi. In nad vse rada ima svoj črni 
potok, svojo šmarsko vas. Nikdar se ne vtika 
v »notranje zadeve« drugih sodelavk, živi le 
za svojo družino in delo. 
Smo prekršili tvoje želje, Silva? O tem, ko 
si rekla >>nič besed«? Pa saj sama vidiš - to 
niso običajne besede slovesa, to je le izraz na
ših čustev, naših src. To so le bežni zapiski 
globokih vtisov nas vseh, ki te imamo radi -
veliko rajši, kot je to navadno med sodelavci. 
želimo ti mnogo sončnih, vedrih dni, mnogo 
užitkov med polji in travniki, mnogo prijet
nih sprehodov okrog domačih hribov: želimo 
ti zdravja, dobre volje in mirne sreče med 
svojimi dragimi! 
In hvaležni smo ti - vsi, ki si nam pomagala 
premagovati začetniške težave prve službe, ki 
si nas s potrpežljivostjo uvajala v resno, na
tančno delo. In sprejmi tudi hvaležnost vseh. 
ki so se s teboj poznali že kot samostojni 
ljudje, pa si znala z njimi navezati pristen to
variški odnos. 
Ob ohodu, ob stisku rok moramo priznati: 
lepo nam je bilo s teboj! 

Sodelavke 
iz finančne službe 

slika zgoraj 

Praznik na Tahitiju 

slika. v sredini 

Upokojencem. obratov na Vrhniki se iskreno 
zahvaljujemo za njihovo dolgoletno delo, s 
katerim so doprinesli za današnji dobrobit 
delovne skupnosti. želimo jim še vrsto zdra
vih in zadovoljnih let! 

' . ,~::"" 
.. ~" .... o; 

-~ "~'~_~ .. :, : 

slika spodaj 

Usnjarna šmartno nekoč - v ospredju ;ner
getski obrat (kotlovnica) 

Il 



Za smeh 
Na sodišču 

Uglednega odvetnika so vprašali, kaj je bil 
njegov največji poklicni uspeh. Pa je povedal 
to-le štorijo: 
Kmalu po koncu vojne sem moral po uradni 
dolžnosti zagovarjati v kazenskem postopku 
neko jezikavo tercialko, ko so jo obtožili ka· 
znivega dejanja sovražne propagande. 
Kot je pač predpisano v postopku, je na za· 
ključku obravnave imel svoj nastop javni to
žilec, nato jaz kot zagovornik, zadnjo besedo 
pa ima vedno obtoženec. Tedaj se je med 
obtoženko in predsednikom senata razvil na
slednji dvogovor: 
- No, obtoženka, kaj boste povedali na kon

cu v svoj zagovor? 
- Obtoženka ni bila vajena sodišča in ni ve

dela, kaj odgovoriti. 
- Povejte vsaj, je dejal sodnik, ali ste krivi 

ali niste? 
- Vejo, gospod sodnik, najprej sem mislila, 

da sem kriva, sedaj pa sem slišala gospo
da doktorja, pa mislim, da nisem. 

Največji uspeh za odvetnika - prepričati 
svojo stranko, da ni kriva! 

T.H. 

Tak si kot tvoj oče: neskončne seje - brez 
rezultata! 

(Iz tovarniškega glasila našega avstrij
skega partnerja Bauhiitte Leitl-W er ke 
Linz) 

Moškim 
za 8. marec 

ženske smo skromne - ljubše nam je, da 
nas enkrat na leto pozabite, kot da se nas 
enkrat na leto spomnite! 
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Avtostop 
Objavljamo literarni prispevek mlade sode
lavke iz razvojnega oddelka. Sedaj, ko je pri
tisnil mraz, se nam bo spomin na toplo pole
tje morda posebno prilegel. 
Sonce, 28° C, po hrbtu mi teče znoj. Obleka se 
mi lepi na telo. Palec utrujeno stoji na ste
gnjeni roki. 
Zaškripljejo zavore. Končno. Trije moški. 
» ... ne hvala, grem do Maribora ... « in spet 
štopam. 
»Sotrpinov<< je cela vrsta. Na vsaka dva m~
tra stojijo. Fant in dekle, dekle, dve dekleti, 
fant, fant ... Strašno je vroče. 
Trolejbus pripelje novo »rundo<< štoparje':'. 
Poleg mene se postavi črnec. Nekajkrat ·dvi
gne palec, potem leže v travo. Do teme bo 
mogoče dobil »Štop<<. 
Dekletu za mano je ustavila plava škoda. Sta
rejši voznik- kot da išče šef tajnico. Prece
njuje njene noge. Vroče hlačke in taka bedra! 
Gnusno ... 
Oho, pazi ti frajerja. Dolgi lasje, oguljene 
kavboj ke, bel jopič ... Me prav zanima, kdaj 
bo dobil. 

Palec utrujeno visi na utrujeni roki. Danes 
ni moj dan. Najraje bi legla k črncu v travo. 
Fant in dekle sta očitno namenjena na tabor
jenje. Ona dviguje palec, on sedi na potovalki. 
Od časa do časa izmenjata zaljubljen pogled. 
Uh, stegnil je roko in privil dekle k sebi ... 
Da se jima da v taki vročini ... 
Presneto, moj frajer je že dobil štop. Najraje 
bi se udarila po glavi, oziroma - slekla dolge 
hlače. Važiči v -pločevinastih samokolnicah! 
>>Gospodična, greste v Celje?<< Sedaj me bo pa 
še ta težak zafrkaval. Na mopedu sedi in se 
reži na vse grlo. 
Moj ubogi palec. še spekel se bo. 
črnec je pokazal »znake<< življenja. Leno 
vstane in dvigne roko. šofer v mimo brzečem 
fičku se namrdne. 
Bo že kaj! Doma bom spet ponoči. Le zakaj 
mi stari ne da več denarja? 
Zopet zavore. Mlad fant v fičku. Da, grem v 
Celje. Končno riba, ki se je dala ujeti. 
V škatli ima celo radio. Hvala bogu, ob petih 
bom doma ... 

Tjaša 

To hišo je zgradil moj mož po sistemu »na
redi si sam<<. Pomotoma je vgradil tz1di vse 
gube iz gradbenega načrta. 


