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Prispevek 
IUV l~ 

stabilizaciji 
gospoda rs tva 

Industrija usnja, Vrhnika, je v marcu letos 
poslala delovnim kolektivom slovenskega go
spodarstva, sekretariatu Centralnega komi
teja ZK. Slovenije, predsedstvu Skupščine 
SR Slovenije, Izvršnemu svetu Skupščj ne 
SR Slovenije, predsedstvu republiške konfe
rence SZDL, republiškemu svetu Zveze sindi
katov Slovenije in upravnemu odbor Gospo
darske zbornice SR Slovenije naslednje spo
ročilo: 
Osrednji delavski svet Indus trij e usnja, Vrh
nika, je na seji 27. febr uarja 1973 pregledal 
rezultate razprav delaYcev celotnega podjet
ja, ki so potekale v samoupravnih jedrih 
kolektiva o pobudi za ustanovitev sl~lacla 
slovenskega gospodarstva za pospeševanje 
izvoza, ter ugotovili, da so delavci skleniJ,i : 
Delovni kolektiv Industrije usnja, Vrhnika, 
soglasno predlaga slovenskemu gospodarstvu 
ustanovitev sklada s lovenskega gospodarstva 
za pospeševanje izvoza, predvsem v dežele 
v razvoju. V ta sklad naj bi vsako podjetje 
prispevalo po zaključnem računu del ostan
ka dohodka kot dotacijo brez obveznosti 
vračila. Sklad naj v ustrezni obliki pospešuje 
in kreditira izvoz iz Slovenije, z njim pa naj 
upravljajo predstavniki delovnih organizacij, 
ki bodo prispevale svoja sredstva. 
pelovni kolektiv Industrije usnja, Vrhniko, 
Je za leto 1973 ,v ta sklad soglasno določil 
svoj prispevek v znesku 500.000.- din, ki ga 
bo zbral z delom ob prostih sobotah. 
Sporočilo sta podpisala predsednik osred
njega delavskega sveta inž. Branko Stergar 
in glavni direktor Anton Debevec. 
Obrazložitev je naslednja: 
Samoupravni organi podje tja, vodstva dr už
benopolitičnih organizacij v kolektivu in 
vodstvo podjetja so ob proučevanju, kako 
osvojiti pobudo Kroparjev, naj vsak pri
speva svoj delež za stabilizacijo in napredek 
slovenskega gospodarstva, sklenili predlagati 
delovnemu kolektivu, naj bo IUV pobudnik 
za ustanovitev sklada slovenskega gospodar
stva za pospeševanje izvoza, predvsem v 
dežele v razvoju. 
Med 12. in 27. februarjem so o zamisli raz
pravljali vsi delavci v podjetju, združeni v 
samoupravnih jedrih, ter zamisel soglasno 

in odločno potrdili. Prav tako so skknili 
z d~lon1 cb Drostih sobotah zbrc.rt:i navedena 
sr'=ds t\'a za ·letošnj i prispevek IUV v sklad 
slovenskega gospodarstva za pospeš~vanje 
izvoza. 
Zavedamo se, da j e nagel napredek izvoza 
življenjska nujnost slovenskega gospodar
stva, zato je tudi v resoluci.i i o družbeno
ekonomski politiki in razvoju SR Slovenije 
za leto 1973 ta naloga postavljena na eno 
najvidnejših mest. Enaka zahteva je zapi
sana tudi v resoluciji o dolgoročni usmeritvi 
razvoja SR Slovenije. 
Prav gotovo p a terja vključevanje v medna
rodno delitev dela od slovenskega gospodar
stva izredne napore. To kolektiv IUV kot 
eden najmočnejših slovenskih izvoznikov tu
di sam občuti. V letu 1972 smo namreč iz
vozili za 9,300.00 dolar jev svojih izdelkov, 
letos pa smo v prvih dveh mesecih ustvarili 
za več kot 2,000.000 dolarjev izvoza. 
Kljub vsem prizadevanjem je bila plačilna 
bilanca Slovenije v letu 1972 še vedno nega
tivna, posebno skromen pa je bil delež iz
\·oza v dežele v razvoju v skupnem izvozu 
slovenskega gospodarstva. Slovenija je lani 
izvozila za 7.291 milijonov dinarjev blaga, 
uvozila pa za 10.773 milijonov dina,rjev 
raznih surovin, reprodukcijskih materialov 
in dokončnih izdelkov. Ob tem znaša delež 
izvoza v dežele v razvoju samo 6,8 Ofo celot
nega slovenskega izvoza, hkrati pa iz leta v 

. - ··:.._:.:..,:;:..;;o ~<;!;'Li~ . -

, .,..--· ' r"" 

leto upada. Zato meaimo, ela lahko n2s 
predlog slovenskemu gospodm·stvu veliko 

. prispeva h gospodarski stabilizaciji in raz
voju. 
Mnenja smo, da so delovne organizacije v 
Sloveniji s svojimi prispevki sposobne obli
kovati sklad za pospeševanje izvoza v obsegu 
enega odstotka slovenskega uvoza. S tem bi 
zagotovili nacl 100 milijonov dinarjev sred
stev za izvozne premije, za kreditiranje iz
voza in za druge oblike pospeševanja vklju
;:; tve S!m·enije v mednarodno delitev elela. 
Ob terD predlagamo, ela bi ta sredstva zbi
rali z dodatnimi delovnimi napori, podobno 
kot smo se že odločili v našem kolek tivu, 
nikakor pa ne v kakršnikoli obliki finanč
nega obremenjevanja gospodarstva. 
Predlagamo, naj bi vsa organizacijska dela 
okrog ustanovitve sklada opravila Gospodar
ska zbornica SR Slovenije, potem pa bi sklad 
upravljal samoupravni organ slovenskega 
gospodarstva, v katerega bi izvolili svoje 
predstavnike delovni kol ektivi, ki bodo pri
spevali vanj sredstva. Torej ne gre za ka
kršnokoli obliko republiškega državnega ka
pitala, ampak za dejansko svobodno izra
ženo voljo delavcev slovenskih delovnih ko
lektivov. 
Prosimo vse naslovnike, da našo pobudo 
temeljito pretehtajo. Prepričani smo, da je 
utemeljena in za slovensko gospodarstvo ko
ristna. Zato računamo, da jo boste podprli 
in s svojimi odločitvami omogočili, da jo 
skupnimi močmi uresničimo. 
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Delovnim kolektivom slovenskega gospodarstva' 

Sekretaria t'• Centralnega komiteja ZK Slovenije! 

Predsedstvu Skupščine SR Slovenij~' 

!nršnernu sve)u Skupščine SR Slo';enije' 

Predsedstvu republiške konference SZDL' 

Republiškemu svetu Zveze sindikatov Slovenije' 

Upravnemu odboru Gospodarske zbornice SR Slovenije! 

Osrednji delavski svet Industrije usnja Vrhnika je na seji dne 27. februarja 197J 
pregledal rezultate razprav delavcev celotnegn podjetja, ki so potekale 
v samoupra•miti jedrih kolektiva o pobudi za ustanovitev sklada slovenskega 
gospodarstva za pospeševanje izvoza ter ugotovil. 

da so dalnvci sklenili : 

·- Deiovni kolektiv lnc!ustrije usnja Vrhnika soglasno predlaga slovenskem:: 
gospodarstvu ustanovitev sklada slovenskega gospodarstva za pospe§evanje 
in·oza. prec/Vsem izvoza v dežele v .razvoju. V ta sklad naj bi vsako podietie 
prispevalo po zaključnem mčunu del ostanka dohodka kot dotacijo br~z 
olJvaznosti wačita. Sklad naj v ustrezni obliki pospešuje in kreditira izvoz iz 
Slovenije. z njim pa naj upravljajo predstavniki delovnih organizacij, ki bodo 
prispo~tafo svoja sredstva. 
Delovn i kote~tiv Jndusrrije usnja Vrhnika je za leto 1973 v ta sklad soglasno 
cloloCil svoj prispe-o.:ek 
v znes!w 500.000 din, ki ga bo zbral z delom ob prostih sobotah." 

Predsednik osrednjega delavskega sveta 
Industrije usnja Vrhnika: 
ing. Branko Stergar 

Glavni direktor 
lndustriie usn;a Vrhnika: 
Anton Debevec 

Obraziožitev: 

Samoupravni organi Industrije usnja Vrhnika. vodstva dru"žbenopolrlični~ 
organizacij v kolektivu in vodstvo podjetja so ob preučevanju. kako osvojiti 
pobudo Kroparjev, naj vsak prispeva svoj delež za stabilizacijo in napredeK 
slovenskega gospodarstva, sklenili predlagati delovn::mu kolektivu Industrije 
usnja, naj bo IUV pobudnik za ustanovitev sklada slovenskega gospodarstva 
za pospeševanje izvoza. predvsem v dezele v razvoju. 
Med 12. in 27. februarj'3m so o zamisli ra7.pravljali vsi delavci v podjetju. združeni 
v samoupravnih jedrih ter zamisel soglasno in odločno potrdili. Prav tako 
so sklenili z delom ob prostih sobotah zbra:i navedena sreds:va za letošnji 
prispt:vek IUV v sklad slovenskega gospodafstva 22 pospeševanje izvoza. 
Zavedamo Be, da je nagel napred13k izvoza življenjska nujnost slavonsKega 
gospodar:-:~v..1 . zato je tudi v Resoluciji o druZbenoe•~onomski politik! fn razvoj1; 
SR Sloven ij<J za leto 1973 ta naloga postavljena na eno naj•.i!dnej1ih mesi. 
Enaka 7.ahleva je znpi :--;an~ tudi v Resoluciji o dolgoročni usm&ritvi razvoja 
SR Slovenije. · 
Prav gotovo pa terja vključ0va.n.ie v medna~odno delitev dela od s!ovenskt,ga 
gospodarstva izredne napore. To kolektiv IUV kot eden najmočnejših sfovem·-f. 1h 
iz•mznikov tudi sam občuti. V letu 1972 smo namreč: izvozili za 9.3QO.OOO doiorjev 
naših i,zde:kov. letos pa srno .v prv!h dve11 mesecih ust'larili za več kot 2.000.000 
dolarjev izvoza. 
Kljub vs:ern prizadevanjem je bil<'~ r)iaCitno. bilanca Slovenije v letu 1972 še 
vedno nf-!gativna. posebno skromen pa je bil dolei: izvoza v deZele v r&z:voju 
v skupnem !Zvozu ~ lovenskega gospodarstva. Slove-nija je lar.! izvozila za 7.29i 
milijonov dinarjev blaga, uvozila pa za 10.7/3 milijonov dinarjev ra.znil1 
surovin, reprcdukcijs!<ih materialov in končnih izdell<ov. Ob !e1--:1 znaša dc!ei 
izvoza v dezele v razvoju samo 6,8 _V') celotne~1a slovenskega izvoza, hkrati pa iz 
leta v leto upada. Zato menimo. da lahko naš predlog slovenskemu gospodarstvu 
veliko prispeva h gospodar::>ki stabilizaciji in razvoju. 
Mn-anja smo, da so delovne organizacije v Sloveniji s svojimi prispevki 
sposobne oblikovati sklad za pospeševanje iz:vozn v obse::~u 0nega od5totka 
slovenskega uvoza. S tqm bi zagotovili nad ·100 'llil:jonov dinarjev sredstev 
za ·izvozne premije. za kredi t iranje izvoza in za druge oblike pospeSevanjn 
vk.ljut~i tve Slovenije v mednarodno 'delit(·W deia. , 
Ob tem prec!!d.gamo. da bi ta sredstva zbi rali z dodatnimi delovnimi napori. 
podobno kot smo se i:e odločili 'J našern ko1€ktivu. nik<ikor pa ne v knkršnikoli 
obliki fiSkBlnega obrernenjevilnja gospodarstva. · _ 
Pfedlzgurno. naj bi vsa organ izaci jska dela okrog ustanovitve sklada opravila 
Gospodarska z.bornlca SR Slovenije, potem pa bi sk"lad upravljal san1oupravni 
organ slovenskega gospodarstva, v katerega bi izvolili svoje predstavnike 
delovni Kolektiv!, ki bodo prispevali vanj ·sredstva. Torej f1e gre za kakrSnokoli 
obliko · republiSkega državnego. kapitala, ampak za dejansko svobodno izraženo 
voljo delavcev slovenskih delovnih kolektivov. 
Prosimo vse naslovnike. eJa naSo pobudo teme-ljito pretehtajo. Pteprkan! smo, 
da je utemeljena in Z<1 slovt:n~ko gospodarstvo koristna. Zato r;:H~~IfkHno. 
da jo boste podprli in s svojimi ocHo6tvami omogo<";ili. da iO s skupnimi 
močmi uresniCirno. 

Vrhnik?.. dne 7. marca 1973. 

S skrbnejšim 
poslovanjem 
do novih 

• 
stanovanJ 
Ko je osrednji delavski svet potrjeval za
ključni račun za poslovno .leto 1972 in po
trdil delitev ostanka dohodka, je ugotovil, 
da kljub zelo ugodnim poslovnim rezultatom 
ostanek dohodka ni tako velik, da bi lahko 
pokril vse potrebe. Predvsem nam bo pri
manjkovalo obratnih serdstev in sredstev 
za investicije, ki bi jih v l. 1973 potrebovali, 
če bi hoteli uresničiti vse načrte in izkori
stiti vse poslovne možnosti, ki se nam letos 
ponujajo. Delavski svet je od ustvarjenega 
dobička v letu 1972 namenil 2/3 v poslovni 
sklad in 1/3 v sklad skupne porabe. Takšna 
delitev, ki zagotavlja razmeroma veliko sred
stev za potrebe, ki jih lahko krijemo iz skla
da skupne porabe, pa kljub vsemu ne bo 
mogla zadostiti vsem željam. Mislim v prvi 
vrsti na potrebe po stanovanjih, na gradnjo 
samskega doma in še nekatere potrebe, ki 
smo jih v preteklih .letih zaradi pomanjkanja 
sredstev odlagali. Posebej bi omenil vpraša
nje našega počitniškega doma, ki je že dol
go premajhen. V zadnjih letih se je naš ko
lektiv številčno močno povečal, zato je po
treba po večjih zmogljivostih počitniškega 
doma vedno večja. Za reševanje vseh našte
tih potreb bo sredstev veliko premalo. Po
časno reševanje omenjenih problemov po
meni, da se ti zaradi hitre rasti podjetja 
s časom se povečujejo in ne zmanjšujejo, 
kakor bi bilo zaželeno. Ker sredstva, ki jih 
obvezno izdvajamo od bruto osebnih dohod
kov, za stanovanjske potrebe ne zadoščajo, 
dajemo določeno vsoto tudi iz ostanka do
hodka oziroma dobička. Ta znesek odobri 
osrednji delavski svet in je odvisen od raz
položljivih sredstev po zaključnem računu, 
pa tudi od potreb, ki jih ugotavljajo ko
misije za stanovanjske zadeve. Te potrebe 
pa vsako leto rastejo, saj se praviloma naš 
kolektiv vsako leto poveča. Da so potrebe 
po stanovanjih oziroma kreditih za gradnjo 
stanovanjskih hiš velike, je vsem znano. 
Komisije za stanovanjske zadeve so ugoto
vile, da je posebno veliko tistih, ki po
trebujejo družbeno stanovanje. To pa po
meni, da ob današnjih cenah stanovanj po
trebujemo veliko denarja, če hočemo zago
toviti primerno število stanovanj. Obenem pa 
tudi ne bi smeli popolnoma prenehati z da
janjem posojil za gradnjo družinskih hiš. 
če bi hoteli doseči izboljšanje v tem po
gledu, bi morali zagotoviti precej več de
narja. To pa ni mogoče, če ne bo vlak član 
našega kolektiva ne spremenil odnosa do 
dela in z boljšim delom, boljšim izkoristkom 
delovnega časa, z boljšo organizacijo dela in 
proizvodnje prispeval k znižanju stroškov 
poslovanja in izboljšanju kvalitete izdelkov 
ter tako omogočil doseganje višjih poprečnih 
prodajnih cen izdelkov. če upoštevamo, da 
bo podjetje v poslovnem letu 1973 proizve~lo 
okoli 5 milijonov kvadratnih metrov usnJa, 
bi že malenkostno znižanje proizvodnih stro
škov v celem letu prineslo kolektivu velike 
prihranke. To pa je misel, ki jo je delavski 
svet na zadnji seji sprejel in oblikoval v 
sklep o varčevanju. Po sklepu osrednjega 
delavskega sveta naj bi v tekočem. letu 
znižali stroške poslovanja za 200 S dm na 
kvadratni meter, s čimer bi pri proizvodnji 
5 milijonov m 2 prihranili okroglo milijardo 
starih dinarjev. Polovico prihranjenega de-



narja bi namenili za stanovanjske potrebe, 
drugo polovico pa za izboljšanje delovnih 
pogojev, hitrejši razvoj podjetja, za obratna 
sredstva in ostale tekoče potrebe. 
Ko govorimo o varčevanju, mislimo na var
čevanje pri stroških, tako proizvodnih kot 
tudi neproizvodnih. V vsakem primeru so 
prihranki možni. že pismo predsednika Tita 
in Izvršnega biroja ZKJ je varčevanju po
svetilo posebno pozomost. če pogledamo po 
naših obratih, proizvodnih pa tudi neproiz
vodnih oddelkih, ugotovimo, da samo z bolj
šim izkoristkom delovnega časa, s ·tem pa 
tudi z boljšo izrabo strojev in strojnih na
prav lahko prihranimo na režijskih stro
ških veliko sredstev. Za primer majhen iz
račun: dnevno je za delo na razpolago 7 ur 
in pol (pol ure odštejem za malico); iz vsa
kodnevne prakse pa vsi vemo, da ne delamo 
vseh 7 ur in pol, temveč manj, v .poprečju 
le 7 ur, torej pol ure manj, kot bi morali. 
Te pol ure pa predstavlja, izraženo v od
stotkih od 8 ur, kolikor znaša poln delovni 
čas, dobrih 6 Of o. če bi zmanjšali izgubo de
lovnega časa le za polovico, bi to pomenilo, 
da bi na istih napravah lahko naredili za 
3 Ofo več izdelkov. To pa pomeni pri načrto
vani proizvodnji S.OOO.OOO m 2 kar dodatnih 
1SO.OOO m 2 izdelkov. Povečana proizvodnja pa 
pomeni znižanje stroškov na enoto proiz
voda, to je znižanje režije. Za 3 °/o znižana 
režija pa znaša približno 70 S din na kva
dratni meter usnja. Pri načrtovani proizvod
nji S milijonov m~ znese to prihranek 350 
milijonov S din. 
Vestnejše delo, več natančnosti pri delu in 
bolj gospodarno irz;koriščanje surovin omogoča 
še dodatne prihranke. Predvsem lahko z bolj 
natančnim in vestnim delom dosežemo bolj
šo kvaliteto izdelkov. Kvaliteta, ki se odraža 
v poprečnem sortimentu, pa neposredno vpli
va na možnost dosedanjih višjih prodajnih 
cen. Posebno pri izdelkih z visokimi pro
dajnimi cenami pomeni doseganje boljšega 
poprečnega sortimenta večji zaslužek in do
seganje slabšega poprečnega sortimenta 
manjši zaslužek. Poprečni sortimenti so pri 
posameznih artiklih zelo različni. Ugotavlja
mo pa, da so pri zahtevnejših artiklih slab
ši, pri manj zahtevnih pa boljši. Razlika med 
I. in II. oziroma II. in III. sortimentom 
znaša 7 Ofo prodajne cene. če znaša poprečna 
prodajna cena naših izdelkov (usnja in 
krzna) 10.000 S din, potem znaša 7-odstotna 
vrednostna razlika med dvema sortimento
ma 700 S din. če uspemo izboljšati poprečni 
sortiment za 0.2 enoti, to pomeni, če sedanji 
poprečni sortiment povečamo za 0.2 (z bolj
šo kvaliteto izdelkov!), pridobimo pri vsa
kem m 2 usnja približno 140 S din. Pri že 
omenjenih S milijonih m! usnja znaša pri
hranek zaradi boljšega sortimenta 700 mili
jonov S din. Torej skupno lahko prihranimo 
celo 1 milijardo S din (3SO milijonov + 
700 milijonov). S tem seveda še niso izčrpa
ne vse možnosti in bi bilo prav, če bi ugo
tavljali tudi vse ostale možnosti varčevanja 
in se jih nato tudi poslužili. Razumljivo je, 
da je v proizvodnji možnost varčevanja naj
večja. Nikakor pa ni s tem rečeno, da ne 
obstajajo možnosti tudi v ostalih enotah. 
Da bomo lahko sproti ugotavljali, koliko 
smo prihranili, bo potrebno izdelati sistem 
za ugotavljanje rezultatov varčevanja, kate
rega bodo pripravile strokovne službe. Ti 
rezultati bodo v določenih časovnih razma
kih objavljeni tako, da bodo člani kolektiva 
redno informirani o poteku varčevanja. 
Da bi omenjena akcija varčevanja res po
tekala tako, kot je zastavljena, in dala tudi 
pričakovane rezultate, se morajo vanjo 
vključiti vsi člani kolektiva. Vsak mora na 
svojem delovnem mestu odkrivati vse re
zerve v izrabi delovnega časa in se potruditi, 
da bo njegovo delo res kvalitetno opravlje
no. Koristi od varčevanja bomo imeli vsi, 
saj bomo s tem pomagali utrjevati ekonom
ski položaj podjetja in istočasno prispevali, 
da bomo v kolektivu rešili ne samo najbolj 
pereče stanovanjske probleme, ampak tudi 
stanovanjske probleme vseh tistih, ki jih 
sami še niso zadovoljivo rešili. 

B. S. 

Medfazno sortiranje oblačilnega velurja 

Poslovanje 
naših trgovin 
v letu 1972 
Podaljšana roka proizvodnje v lastni trgov
ski mreži prav gotovo predstavlja veliko 
prednost in dobrobit katerekoli proizvodne 
organizacije. Naša delovna organizacija ima, 
glede na kolektivno vodenje, sedaj že sedem 
lastnih rtrgovin s približno 2 milijardama s 
din prometa v letu 1972. če primerjamo pro
met, ki vsako leto narašča, beležimo porast 
glede na preteklo leto za 60 Ofo. 
S tako velikimi dosežki v zadnjih dveh .letih 
pa stremimo za tem, da bi trgovsko mrežo 
še povečali, čeprav so take investicije ob 
urejanju lokala silno drage, vendar pa so 
perspektivno donosna naložba. 
Poleg navedenega obsega prometa, poslov
nega uspeha in finančnega doprinosa delov-

Naša trgovina na Mestnem trgu v Ljubljani 

ni organizaciji pa nas sili v nadaljne širje
nje na trg naš ugled, pridobljen s pomočjo 
vrhunskih modnih dosežkov v vseh lastnih 
končnih proizvodih. Izbira blaga in estetski vi
dez naših novih trgovin in pa letošnje ob
novitve trgovin v Zagrebu in Beogradu nam 
je nadaljnje poroštvo za uspeh v vsakem 
pogledu. 
Kljub vsemu l?a nas rezultati v letu 1972, 
ko smo prodah 90 Ofo lastnega blaga, ne za
dovoljujejo. V prihodnje je naša poglavitna 
naloga iskanje dodatnih artiklov, z name
nom popestriti i:zJbiro in povečati oziroma 
izboljšati finančne rezultate posameznih 
trgovin. K temu bomo res učinkovito pri
s·topili po adaptaciji rtrgovin v Zagrebu in 
Beogradu, saj je nabava pri večjem obsegu 
poslovanja vse bolj smotrna in gospodama. 
če ugotavljamo donosnost, vse prodajalne 
uspešno poslujejo. Celo nova prodajalna na 
Viču je ustvarila sorazmerno ugoden rezul
tat, čeprav je zaradi tega, ker je izven mesta, 
navidezno malo obiskana. Vseh sedem trgo
vin je v preteklem letu ustvarilo skupen 
promet v znesku 18 milijonov N din in pri 
tem doseglo 840 tisoč N din akumulacije. 
Posamezne trgovine pa so imele v letu 1972 
naslednji promet: 
Trgovina Ljubljana -

Mestni trg 6.841.064 N din 
Trgovina Beograd 3.485.738 N din 
Trgovina Zagreb 2.854.657 N din 
Trgovina Litija 2.585.864 N din 
Trgovina Ljubljana - Vič 996.738 N din 
Trgovina Ljubljana- Zvezda 809.792 N din 
Trgovina Maribor 440.0S4 N din 
če bi bila zaposlena delovna sila bolj stalna 
ter prodajno osebje bolj zavzeto za uspeh 
na delovnem področju in če bi posvečalo 
več pozomosti kupcu, bi komaj lahko go
vorili o problemih. Morda nam včasih izvoz
ne obveznosti onemogočijo pravilno izbiro 
prodajnega blaga, vendar bomo tudi to v pri
hodnje uredili s pravočasnim načrtovanjem. 
Trgovina na Mestnem trgu v Ljubljani ima 
vsekakor najbolj pestro izbiro in tudi pred
nost pri najnovejših modelih, kar ji omogo
ča tesna povezava s krznar:sko delaWlico, 
ki je v isti zgradbi. Pomembna pri povečanju 
prometa te trgovine je tudi poletna shram
ba krznenih oblačil, saj trgovina izven se
zone sprejema v shrambo do SOO kosov. Ta 
dejavnost in pa izdelava drugih krznenih 
plaščev po meri ter predelava izkazujejo lep 
finančni prispevek, z druge strani pa tudi 
večjo zavzetost prodajnega osebja kot v dru-
gih trgovinah. B. P. 

3 



J(olektiv 
Tovarne 

v 

usnja Soštanj 
se je odločil 
Dne 28. februarja je bil v Tovarni usnja šo
štanj izveden referendum, na katerem so se 
člani kolektiva izrekli o priključitvi k naše
mu podjetju. Referendum je povsem uspel, 
saj je za integracijo glasovalo 442 zaposlenih 
ali 95 °/o volivcev. Od 525 volilnih upravičen
cev se jih je volitev udeležilo 465, od teh je 
bilo 28 upravičeno, 32 pa neupravičeno od
sotnih. 
S tem Tovarna usnja šoštanj še ni dokončno 
priključena k IUV in bodo morali zadnjo be
sedo izreči še samoupravni organi našega 
podjetja. 

Kramljanje 
ob 
anketi 
Konec lanskega leta smo izpeljali anketo 
med bralci Usnjarja. 
Odgovorili so 203 delavci, torej približno 12 
odstotkov vseh, .ki prejemajo list. 
Na vprašanja ste odgovorili takole: 
Redno bere list: 182, neredno pa 21 
Vsega prebere 76, skoraj vse 31, 
ne prebera vsega 31. 
Pripomniti moramo, da seštevek vseh od
govorov ne bo vedno 203, ker nekateri bral
ci niso odgovorili na vsa zastavljena vpra
šanja. 
Gornji podatki so razveseljivi. Presenetljivo 
veliko je število tistih, ki so odgovorili na 
anketo. Iz tega smemo sklepati, da vsaj tem 
12 Ofo ni vseeno, kakšen je Usnjar. Iz neka
terih odgovorov pa izzveni želja, da bi bil 
čim boljši, čim bližji delavcem. 
Od vseh, ki so odgovorili, jih skoraj devet 
desetin redno bere časopis, več kot polovica 
pa prebere vse ali skoraj vse. Nekateri so 
pristavili, da bere Usnjarja tudi njihova dru
žina in sosedje. 
Nekdo se je pošalil in zapisal: »Preberem 
vse, razen športa-nogometa, ker so vedno 
slabši.« 
Na vprašanje, ali je Usnjar pisan nerazum
ljivo ali kako drugače slabo, je 53 anketi
rancev odgovorilo z »ne«, da je pisan dobro, 
jih je odgovorilo 45, zelo dobro in razumljivo 
9, nerazumljivo in slabo 7, da je preveč tujk, 
pa je pripomnilo 10 anketirancev. 
Eden tistih, ki je zapisal, da je v Usnjarju 
preveč tujk, je zapisal tudi, da bi Usnjar mo
ral imeti več »aktualnih reportaž«(!) 
Prejeli smo tudi tak odgovor: »Pisan je ra
zumljivo, toda zelo bojazljivo!« - Ta to
variš se od same korajže ni podpisal na an
ketnem listu. 
Omembe vredna je tudi tale pripomba: »Pi
san je razumljivo, samo tudi pozabljivo -
vem, ko berem, potem pa ne več.« 
Dogodilo se je, je zapisal nekdo, da so bila 
nadaljevanja nekaterih prispevkov preveč 
razmetana po raznih straneh v isti številki. 
Ta očitek je do neke mere utemeljen. Vča
sih ne gre drugače, kot da se članek raz-
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deli. Tehnični urednik mora prilagoditi slike 
besediLu, pa tudi obseg besedila slikam. Tu 
lahko nastanejo težave zaradi premalo ali 
preveč prostora, pa tudi zato, ker dela teh
nični urednik običajno v veliki naglici in ni 
vedno dovolj časa za premislek ali razgo
vor, preden odda gradivo v tiskarno. Tru
dili se bomo, da ne bo prišlo do spodrslja
jev, ali vsaj ne prehudih. 
Pa še nekaj o ·tujkah: Trudimo se, kolikor 
moremo, da bi bilo tujih besed čim manj. 
Nekateri naši sodelavci - strokovnjaki ne 
morejo pisati brez tujk, tako da je treba 
njihove članke najprej >>posloveniti«. Vča
sih pri tem kaj spregledamo ali pa gre za 
izraz, ki mu je težko najti ustreznega v slo
venščini. To je - med drugim - tudi delo 
odgovornega urednika, ki prvi pregleda in 
- če je treba - priredi prispevek. Za njim 
pregleda gradivo še »lektor<< (spet tujka, ki 
pomeni sodelavca lilsta ali tiskarne, ki ·tudi 
popravlja rokopis kar zadeva čistost in pra
vilnost jezika). Tovariš Bančic opravlja to 
delo že vrsto let prizadevno in vestno, kljub 
temu se zgodi, da prav vsake tujke tudi ne 
zamenja z domačo besedo. Kako prizadeven 
je, so lahko opazili tisti, ki so nas opozorili 
na to, da je v nekem sestavku beseda »od
biralnica<< in da večina delavcev ne ve, kaj 
naj bi to bilo. To je naša »sortirnica<<, bese
da-tujka, ki se je med nami že tako udoma
čila, da je sploh ne čutimo več kot tuje, 
temveč je z nami vsak dan pri našem delu, 
torej naša. 
Katere članke berete najraje? - Navedli 
jih bomo zapovrstjo od najbolj do najmanj 
branih: 
Poslovanje podjetja nasploh (tu so vključeni 
tudi redni mesečni podatki »kako smo po
slovali<<) - 38, o športu - 19, o proizvodnji, 
investicijah, tehnoloških novostih in stroki 
18, nato o modi, potopise, »pri delu in do
ma<<, »prišli odšli<<, humor. 
Iz teh podatkov povzamemo: najbolj berete 
članke, ki obravnavajo poslovanje podjetja 
in njegov razvoj. To je razumljivo, to je 
tudi jedro našega pisanja v Usnjarju. 
Presenetilo nas je, da je toliko zanimanja 
za šport. Očitno so se v anketi oglasili tudi 
mladi. Razmeroma veliko je tisith, ki jih 
zanima moda - gotovo ne samo zato, ker so 
ti odgovori prišli od žensk, temveč ker je 
moda v usnju tudi del naše dejavnosti. Tudi 
želja bralcev, da bi spoznavali tuje kraje in 
ljudi, je prišla močno do izraza pri priljub-

ljenosti potopisov. Zelo priljubljeni so pogo
vori z delavci (»pri delu in doma<<). Nič 
manj zanimanja ne vzbujajo obvestila o tem, 
kdo je prišel in kdo odšel iz podjetja, pa 
čeprav so ta poročila z naštevanjem imen na 
prvi pogled nekoliko suhoparna. 
O čem naj bi v Usnjarju pisali več kot do
s~ej_? O. de~u s~moupravnih organov, objav
lJali naJ b1 knzanke, lahko so tudi skandi
naysk~, .P~edv~em pa naj bi. bile_ nagradne, 
vec s1 z~~!t~ clankov o usnJarski panogi v 
JugoslaVIJI m v svetu, o gospodarskih in dru
~ih vpra~anjih iz našega podjetja, premalo 
Je potop1sov (še vedno!), več naj bi pisali 
o težavah delavGev, o osebnih dohodkih in 
notranjih odnosih, želite si še razgovorov 
z delavci, več o kulturi, literaturi, znanosti 
in odkritjih, o modi (že spet), humorja je 
menda tudi še premalo, o športu naj bi pi
sali več, o zdravstvu in varstvu pri delu, 
strokovnih novostih, politiki, o širših drUž
beno političnih vprašanjih z območja Vrh
nike in Litije, o delovni disciplini in kvaliteti 
dela, želite si več kritJičnih člankov nasploh 
in celo več slik. 
Glede poročanja o delu samoupravnih or
ganov smo pojasnili v eni od zadnjih številk, 
zakaj Usnjar ne more tekoče in sproti ob
veščati bralcev o najnovejših dogodkih v pod
jetju. Kakor smo že takrat zapisali, pa je 
od tedaj zaživelo obveščanje delavcev na se
stankih v samoupravnih jedrih, znova smo 
začeli. up9rab_Ij~ti oglasne deske in na njih 
sproti obJaVlJati sklepe delavskega sveta in 
odbora za medsebojna razmerja. Obveščanje 
delavcev je sedaj boljše, kot je bilo, prav go
tovo pa bi lahko storili še več. Obveščanje 
o delu posameznih komisij je še vedno po
manjkljivo. 
Presenetilo nas je, da si takoj za boljšim 
obveščanjem o delu samoupravnih organov 
želite več križank. Inž. Urbanc bo tej želji 
gotovo rad ustregel, tako da bo odslej nekaj 
več tudi takega razvedrila. Seveda pa ne 
morejo vse biti nagradne, takšne pridejo 
v poštev le ob posebnih priložnostih. 
Popolnoma upravičena je zahteva, naj pi· 
šemo več o tem, kaj se dogaja v usnjarski 
panogi v Jugoslaviji in po svetu. Pri tem 
nam bo občutno pomagala naša konjuktur
na služba (konjuktura je tujka, ki pomeni: 
ugoden gospodarski položaj glede na cene, 
obseg proizvodnje in podobno. Konjukturna_ 
služba torej zasleduje proizvodna in trgov
ska gibanja v naši gospodarski panogi, tako 
da se lahko podjetje pravočasno in kar naj
bolje prilagodi razmeram). 



Naravna je tudi želja bralcev, da bi pisali 
več o težavah delavcev, da bi bilo več raz
govorov z njimi, skratka, da bi bil Usnjar 
še bolj njihov. Potrudili se bomo. 
Da smo doslej premalo pisali o dogodkih 
v občinah, kjer imajo naše enote svoj se
dež, so zapisali nekateri. 
Na splošno naj k tem pripombam odgovo
rimo: 
želje bralcev so tako pisane in raznovrstne, 
da je vsem nemogoče ustreči. Nekdo je za
pisal v anketnem listu, da je doslej vsakdo 
lahko našel v Usnjarju nekaj, kar ga je pri
tegnilo in zanimalo. Res smo se trudili, da bi 
bilo za vsakogar nekaj, ne da bi Usnjar pri 
tem izgubil vloge tovarniškega glasila. Na 
to se bomo morali tudi vnaprej vedno ozi
rati, morda pa bomo dali več prostora in 
pomena nekaterim področjem, ki so bila do
slej nekoliko zanemarjena. 
Uredniški odbor je sklenil, da stori, kar je 
le mogoče, da pritegne nove sodelavce in 
s tem popestri vsebino časopisa. V kratkem 
se bo moralo pokazati, ali nam je to uspelo . 
Pri tem si bomo pomagali tudi s podatki 
in predlogi iz ankete, o kateri bomo še po
kramljali v prihodnji številki ter se pri tem 
ponovno dotaknili tudi nekaterih tu omenje-
nih vprašanj. T. H. 

XII. 
mednarodni 
teden usnja 
in obutve 
v Zagrebu 

V času od 20. do 24. februarja je bil na 
Zagrebškem velesejmu že 12. teden usnja in 
obutve. To je edina specializirana prireditev 
te vrste in zajema vsa področja usnjarsko
predelovalne industrije ter tudi vse vzpored
ne dejavnosti. Na sejmu so poleg usnjarjev 
in proizvajalcev vseh vrst usnjenih izdelkov 
razstavljali tudi proizvajalci pomožnih mate
rialov in opreme za usnjarsko industrijo. Ne 
smemo pa prezreti niti industrije umetnih 
materialov za obutev in galanterijo, ki je re
den udeleženec podobnih prireditev. Poleg 
domačih predstavnikov iz vseh republik in 
pokrajin je vedno več razstavljalcev iz dru
gih držav. Tako je poleg raznih evropskih 
in ameriških razstavljalcev imela svoje pred
stavnike tudi obutvena industrija iz Indije, 
Irana in celo iz Hong-Konga. Sejem pred
vsem zadnja leta, ko je bil izločen kot samo
stojna prireditev iz spomladanskega oziroma 
jesenskega Zagrebškega velesejma, vedno 
bolj dobiva na pomenu. Vendar se ne mo
remo znebiti vtisa, da časovno ne sodi v naj
primernejše obdobje ali pa je v Jugoslaviji 
podobnih prireditev že preveč tudi v okviru 
nekaterih modnih sejmov (Ljubljana, Beo
grad, v zadnjem času že tudi Sarajevo). To 
potrjujejo predvsem modeli, ki so jih raz
stavljali proizvajalci usnjene konfekcije in 
galanterije, kjer glede na zadnja sejma v Beo
gradu in Ljubljani skoraj ni bilo opaziti 
kaj novega. še največ novosti sta poleg na
šega podjetja pri tem pokazala Konus in 
Kamnik. Omenjena podjetja so dobila tudi 
najvišja priznanja za kreacije svojih obliko
vlacev. IUV je prejela Zlato torbico in di
plomo za galanterijske izdelke, medtem ko 
je najvišje priznanje za usnjeno konfekcija 
Zlati plašč prejel Konus iz Slovenskih Ko
njic, nam pa je pripadla diploma. Ne bi se 
spuščali v razpravo o tem, ali so priznanja 
podeljena res najboljšim ali ne, z gotovostjo 
pa lahko trdimo, da ni pravilno, da so v oce
njevalnih komisijah zastopani tudi člani pod-

Tako piše o nas »Večer« iz Maribora 

jetij, ki s svojimi izdelki konkurirajo za ta 
priznanja. Od usnjarjev ni bilo videti kakš
nih novih izdelkov ali sprememb proizvod
nega programa, razen če izvzamemo proizva
jalce svinjskega velurja, kjer se je poleg nas, 
Kamnika in Djuke Dinica iz Niša s pestro 

barvl}o. p~l~to zopet pojavil Konus in z manj 
uspesmmi Izvedbami tudi Panonija iz Varaž
dina. Da je svinjski velur se vedno zelo ak
tualen, pričajo tudi konfekcijski modeli iz 
tega I!Iate~iala, katerega smo lahko zasledili 
skor~J pn vs<:;h. p~oizvajalcih usnjene kon
fek<?IJe. Za. svi~J.s}~I veiur je naše podjetje 
p~eJelo ~udi n~JV!SJe ~nznanje .Zlato plaketo, 
k~ smo JO. preJeli tudi za goveJi anilin boks. 
~Ic~r pa Je tre~a poudariti, da je naše pod
~etJe tok_rat pr';'IČ ra;:stavilo poleg usnja tudi 
Izde.lke IZ usnJe~~ m .kr.zne konfekcije ter 
usnjene galantenJe. TI Izdelki so vzbudili 
precejšnje zanimanje pri obiskovalcih sejma 
m l~hko upamo, da nam bo sedaj lažje pro
dr~!I" na zelo zahtevno in zaprto zagrebško 
trzisce. 

S sejma »Usnje in obutev« v Zagrebu 
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Kako smo 
poslovali 
v mesecu 
februarju 
Proizvodnja po obratih 
Usnjarna Vrhnika 275.688 m' 
ščetinama Vrhnika 7.428 kg 
Usnjarna šmatron 66.611 m' 
Krznarna šmartno 14.924 m' 
Usnjarna šoštanj 69.382 m' 
Poraba usnja in krzna v konfekcijah 
in galanteriji 
Konfekcija krzna šmartno 
Konfekcija usnja šmartno 
Konfekcija usnja Vrhnika 
Galanterija Ljubljana 

1.709 m' 
5.699m' 
5.515 m' 
3.180 m' 

Realizacija 
Usnjarna Vrhnika in ščetinama 23.223.433,80 
Usnjarna šmartno, krznarn.a in 

konfekcija 
Galanterija Ljubljana 
Prodajno skladišče Ljubljana 
Skupaj 

10.593.625,00 
498.015,65 

1.645.501,70 
46.960.576,15 

1.163.732 Izvoz v februarju - v dolarjih 
Izvoz v januarju in februarju 

- v dolarjih 2.094875 
Poprečni osebni dohodek na enega zaposlene
ga je v mesecu februarju za 184 ur znašal 
2.108,82 Ndin. 
Bolniški izostanki 
Na enega zaposlenega smo imeli v mesecu 
februarju zaradi bolniških izostankov (vključ
no tudi porodniški dopust) 2.12 izgubljenih 
delovnih dni. 
število zaposlenih 
Na dan 28. 2. 1973 je štel naš kolektiv 1761 
članov (brez vajencev). V vrhniških obratih 
dela 1098 ljudi, v šmartnem 571 in v obratu 
Galanterija v Ljubljani 92. 

Prišli odšli 
Od 13. februarja do 14. marca 1973 se je 

v obratu na Vrhniik zaposlilo 19 delavcev. 
Od tega so bili na novo sprejeti: 
Branko Butolen, I vanka Ceh, Andrej Gutnik, 
Plavka Ivanovic, Jakob Jankovec, Ivanka Jon
ke Boris Knavs, Franc Kobal, Branka Ko
njic, Simo Milojevic, Franci Novak, Boris 
Rus, Dragoljub šebedija, Stjepan Trstenjak, 
Elizabeta žakelj. 

Iz JLA so se vrnili: 
Milan Kralj, Miran Kržmanc, Roman Mar
gon, Stanislav Sedej. 
Delati je prenehalo 13 delavcev: 
Milan Baluh, Marko Cehovin, Anton Ivanuša, 
Dragiša Katic, Miodrag Kneževic, Jožefa Kri
stan, Milun Lazic, Drago Milivojevic, Stanko 
Munda, štefan Munda, Marija Nemec, Bogo
ljub Stankic, Duro Zoric. 
V obratu šmartno se je v mesecu februarju 
zaposlilo 10 delavcev: 
Ana Doblekar, Ana Erjavec, Vida Govekar, 
Ana Hauptman, Olga Kračan, Katarina Lin
dič, Fani Pavlin, Danica Pleskovič, Franc Ple
skovič, Amalija Zadražnik. 
Delati je prenehalo 6 delavcev: 
Alojz Dremelj, Bogomila Jerin, Nada Kneže
vic, Silva 'Mandelj, Anton Poglajen, Dragica 
Vidovič. 
V obratu galanterija v Ljubljani se je zapo
slilo v mesecu februarju 7 delavcev: 
Marija Arsov, Slavka Cepon, Kati Fašalek, 
Dobrila Fejzula, Franc Košir, Franc Možek, 
Valenka židanek. 
Delati je prenehala Terezija Mohorko. 

J. B. 
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Franc Vrhovec - Tistega jutra sva sedla za 
mizo v prostoru, kjer so delovodje opekarne, 
in pogovor je stekel. 
Oči so se mu prijazno svetile, vedno znova 
je pogledoval skozi okno, kot da bi zbiral 
besede, kot da ponovno doživlja svojo živ
ljenjsko zgodbo. 
V leto 1948 sva se napotila; tam je začetek 
te poti. V peči sem delal, opravljal sem vsa 
pečarska dela, pravi. Delo je bilo naporno 
tiste dni, napornejše kot je danes, vendar je 
bilo v nas več volje, več zadovoljstva. 
Za delovodjo žgane proizvodnje so me ime
novali leta 1960, za tem tudi za obratovodjo 
opekarne, katerega naloge sem opravljal vse 
do konca leta 1971. Delovodja žgane proiz
vodnje sem, pravi, in vsak dan se ubadam 
z raznimi problemi, tako da delovne ure hitro 
mine jo. 
Ob samem delu opekarne se v zadnjem 
času ni veliko spremenilo, druge opekarne pa 
so s tehnologijo odšle daleč naprej. V seda
nji opekarni smo preveč odvisni od vreme
na; delo je predvsem sezonsko. Upanje pa 
daje seveda gradnja nove opekarne, ki nas 
bo privedla v sam vrh sodobnega opekarstva. 
Potrebno pa bo nekaj reči o dosedanjem 
obratu, kako bo potem, ko bo stekla pro
izvodnja po novem. 
Odnosi, pa občutki? Vedno sem si prizade
val, da bi bili odnosi med sodelavci prija
teljski, da bi na korekten način reševali na
stale probleme. Povezan sem z delom ope
karne, z njenim razvojem, saj sem opekarni 
posvetil skoraj celo življenje in zdi se mi, da 
je del mene samega. 
Pri kavici, popoldne; na njegovem domu sva. 
Po vojni si je zgradil svoj dom. Svoje zemlje 
nima, zato je vezan na tovarno, na delo svo
jih rok v njej. Otroci so že preskrbljeni, za
posleni; dva sinova v Industriji usnja. Zdaj 
hodijo vsi na delo v isto podjetje. 
Prostega časa ima malo. Nekaj mu ga izpolni 
družbeno politično udejstvovanje, je član 
raznih organizacij in društev. Aktiven je, kot 
se reče v pravem pomenu besede. Preveč je 
funkcij, to zahteva prizadevanje in stalno 
skrb. Z udej,stvovanjem in delom v organi
zacijah pa je tako: ko se človek vživi v delo, 
ne more prenehati, udejstvovanje postane del 
vsakodnevnega življenja in mišljenja. 
Clovek dma tudi zadovoljstvo, ko spozna, 
da se stvari spreminjajo in da se da veliko 
spremeniti z delom med ljudmi; tudi občina 
upošteva mnenje ljudi, želje občanov. 
Mladi generaciji želim in priporočam, da bi 
živela s podjetjem, da bi ji postalo drugi 
dom - v veselju in žalosti. Ni vse odvisno 
samo od vodstva, vsak posameznik mora pri
spevati svoj delež, prispevati k boljšemu ju-
trišnjemu dnevu. A. M. 

Od 
vsepovsod 
Razvitak iz Mladenovca gradi novo tovar
no za usnjeno konfekcijo, ki bo gotova ob 
koncu meseca februarja. V tovarni bo zapo
slenih 200 delavcev in s tem se bo celotni 
dohodek podjetja povečal za 3-krat in do
hodek za S-krat. Podjetje ima z beograjskim 
Jugoeksportom petletno pogodbo o poslov
no-tehničnem sodelovanju, po kateri bo ve
čino svojih izdelkov izvozilo. 
Podjetje za izdelavo usnjene galanterije 29 
Novembar iz Beograda se je v začetku tega 
leta priključila k Interexportu, Beograd. To 
je že petnajsto proizvodno podjetje, ki je v 
sestavu tega sistema in je temeljna organi
zacija združenega dela s svojstvom pravne 
osebe. Ceprav podjetje uspešno posluje, se 
je vseeno odločilo za integracijo, ker bo v se
stavu novega podjetja prek razširjene notra
nje trgovine in v izvozu (ZDA) lažje proda
jalo svoje izdelke. Obenem se bo tudi lažje 
oskrbovalo s surovinami, predvsem pa pod 
ugodnejšimi pogoji. Podjetje ima tudi že za
starel strojni park in za modernizacijo po· 
trebuje precejšnja sredstva, ki jim jih že ta
ko primanjkuje. Pričakujejo, da bodo v okvi
ru novega podjetja prek INNEXOVE inter
ne banke ta problem lažje in zanesljiveje re
šili. 
Služba družbenega knjigovodstva v Zrenja
ninu je vložila prijavo 'la začetek stečajnega 
postopka Tovarne obutve Vesna iz Zrenjani
na, ki ima nepokrite izgube v višini 6,42 mi
lijonov din. Svet za gospodarstvo in gospo
darski zbor skupščine občine Zrenjanin ni
sta sprejela sanacijskega programa omenje
nega podjetja. 
TOVARNA OBUTVE IVAN šiMECKI, ZA
GREB se je razvila iz obrtne delavnice in je 
ob ustanovitvi leta 1946 zaposlovala 30 delav
cev, ki so dnevno naredili 30 parov čevljev. 
Danes je v podjetju zaposlenih 832 delavcev, 
ki narede letno 800.000 parov čevljev. V se
stavu tega podjetja so tudi obrati v Gračcu, 
Pdbiču in K,riževcih, kjer je zaposlenih 390 
delavcev. Letni promet podjetja znaša 120 
milijonov din in razpolaga z obratnim kapi
talom 13 milijonov din. Okrog 30 odstotkov 
celotne proizvodnje izvozijo, ostalo pa pro
dajo na domačem trgu, večinoma v svojih 
56 trgovinah. 
Kombinat kože i obuče iz Peči je po petlet
nih izgubah v preteklem letu prvič z uspe
hom zaključil svoje poslovanje. Letos bo v 
svojih štirih obratih proizvedel blaga v vred
nosti 155 milijonov din, od tega pa bo 60 
odstotkov izvozil. Lani je izvoz dosegel 60 
milijonov din, kar je predstavljalo polovico 
proizvodnje. Tudi letos bo v izvozu najbolj 
zastopana usnjena konfekcija in obutev. 
Obutve bodo letos izvozili 400.000 parov, med
tem ko gre konfekcija skoraj vsa v izvoz. 
Najpomembnejši kupci so podjetja iz SZ, 
Poljske, CSSR in ZDA. 
Po zadnjih podatkih je Borovo- Jugoslovan
ski kombinat gume i obuce ustvarilo celotni 
dohodek v višini 3.4 milijona din, dohodek 
podjetja znaša 600 milijonov din, za sklade 
pa naj bi izdvojili okrog 143 milijonov din. · 
Celotni fizični obseg proizvodnje se je v pre· 
teklem letu povečal za 6,5 odstotka proti 
prejšnjemu letu. Borovo poleg obutve izde
luje tudi avtomobilske gume in tehnično bla
go iz gum. Za letošnje leto pričakujejo sicer 
težave pri uresničevanju svoje proizvodnje, 
vendar so prepričani, da jim bo uspelo iz· 
polniti sprejete programske naloge. Prodajo 
bodo skušali še v večji meri usmeriti na iz
voz, na domačem trgu pa le prek lastnih 
prodajaln. 
Po podatkih zveznega zavoda za statistiko so 
poprečni OD v jugoslovanski industriji usnja 
in obutve znašali v prvih desetih mesecih 
preteklega leta 1408.- din, medtem ko so 



v istem obdobju lani znašali 1139 din. S tem 
je naša panoga na predzadnjem mestu, le 
pred tekstilno industrijo. To je sicer absolut
ni podatek, medtem ko je v primeru, ko je 
upoštevan tudi sestav zaposlenih, rezultat za 
našo panogo ugodnejši in v tem primeru za
sede 31. mesto med 53. panogami. 

Popravek 
Zaradi tehničnih napak je prišlo v predhod
ni številki do zamenjave podatkov o upokoje
nih članih našega kolektiva. Zato ponovno 
objavljamo rubriko Upokojeni so bili in se 
vsem prizadetim opravičujemo: . 

UPOKOJENI SO BILI: 
Andrej Caserman, rojen 7. 11. 1907, 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. 3. 1946 kot strojnik, 
Ivan Krašovic, 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 31. 12. 1968 in s pripojitvijo krojaštva k 
naši delovni skupnosti od l. l. 1969 kot kro
jilec in sorter, 
Ferdinand Mivšek, rojen 16. S. 1907, zaposlen 
od l. 4. 1964 kot sorter, 
Marija Modrijan, rojena 3. 9. 1919, zaposlena 
od 3. 6. 1946, nazadnje delala na delovnem 
mestu tehtanje in štetje kož. 
Vsem skupaj se iskreno zahv~ljujemo. za 
njihovo dolgoletno delo, s katenm so pnpo
mogli za današnji dobrobit delovne skupno
sti in jim želimo še vrsto zdravih in zado
voljnih let. 

Novoletno 
da rilo 

Zadnje dni minulega leta smo bili uč~nc~ !~ 
učitelji osnovne šole v šmartnem pn LitiJI 
prijetno presenečeni. Pripravljali smo se na 
praznovanje dedka Mraza in ugibali, kako bi 
prišli do denarja, da bi razveselili s skrom
nimi darili vsaj šolarje nižjih razredov. Z 
Vrhnike smo ravno takrat prejeli veselo no
vico, da nam Industrija usnja pošilja 20.000 
dinarjev, ki naj jih namenimo socialno ogro
ženim učencem in nabavi športne opreme. 
eetrtino sredstev smo uporabili za opremo, 
ostalo pa naj bi prejeli otroci v obliki oble
ke, perila in obutve. 
Odločitev, koliko dati in komu, ni bila lah
ka. Marsikdo je tako skromen, da niti ne 
pove, da nima toplih čevljev, bunde ali peri
la. Tako je posebno komisija ob pomoči vseh 
razrednikov zbrala predloge in dokončno od
ločila, kdo naj dobi pomoč, v prepričanju, 
da so res sprejeli najbolj potrebni. Upošte
vali smo tudi podružnične šole. 
Ko se zahvaljujemo v imenu šestinšestdese
tih učencev za razumevanje in pomoč, želimo 
vsemu kolektivu Industrije usnja Vrhnika z 
vsemi obrati veliko delovnih uspehov. Upa
mo, da bodo vsi prejemniki vaše pomoči do· 
kazali svojo zahvalo tudi s tem, da se bodo 
pridno učili. 

Pionirji osnovne šole šmartno 
P. S. Sestavek vam pošiljamo z namenom, 

da ga objavite v vašem časopisu. 

Zgodovinske 
značilnosti _ 
občine Litija 

V zasavje sega razmeroma visoko in živah
no zarezano hribovje in si je vanj vrezala 
Sava globoko in tesno deber, ki doseže na 
ozemlju litijskega področja svoja najožja 
mesta. 
Litija z okolico je središče gospodarske ak
tivnosti ter upravno politično središče tega 
področja od zgraditve južnih železnic dalje. 
Tu se stekajo ceste iz Vač, dve ob Savi od 
Ljubljanskega polja ter iz dolenjskega hri· 
bovja. 
Ozemlje litijskega področja je v predalpsko
zasavskem gričevju, njen jugozahodni del 
sega na dolenjsko stran. (Gabrovka, Morav
če). Meri 327 km2 in ima okrog 15.000 prebi
valcev, samo mesto Litija ima 3.800 prebi
valcev in je upravno ter gospodarsko sredi
šče občine. 
Meji na zahodu in severozahodu na občino 
Ljubljana Moste - Polje, na severu na ob
čino Domžale, na severozahodu in vzhodu na 
občine Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrast
nik, na jugozahodu in jugu na občini Krško 
in Trebnje, na jugozahodu pa na občino 
Grosuplje. 
Zaradi travniških in pašniških površin lah· 
ko prištevamo ozemlje med živinorejsko, le 
na dolenjski strani se prebivastvo v manjši 
meri ukvarja z vinogradništvom. 
Občina sodi med gospodarsko zaostale v ok
viru SR Slovenije, predvsem zaradi tega, ker 
nima dovolj razvite industrije in se vozi 
približno 1.000 delavcev na delo v Ljubljano, 
okrog 2.500 jih je pa zaposlenih v okviru 
občine. Kmetijstvo pa ni dovolj razvito, da 
bi se s pomočjo njega povečal narodni do
hodek. 
Ozemlje litijskega področja je kazalo znake 
živahne obljudenosti že v prazgodovinski do
bi. Tako so odkrili na Glinjeku in v Javorju 
prazgodovinsko gradišče in v Vinterjevcu 
prazgodovinsko grobišče iz hallstatske dobe, 
v Gornjem logu pa so našli leta 1940 več 
bronastih sekiric italijanskega izvora. Vsi 
predmeti so bili veliki, okrog 20 cm. Prav te 
najdbe dokazujejo, da je tu živelo imovitejše 
prebivalstvo in na živahno trgovino z itali
janskimi predeli. Najbogatejše najdbe pa so 

bile na Vačah, ki so po tem svetovno znane. 
Tam je bila tudi največja ter najznamenitej
ša hallstatska postojanka vse Slovenije (6.-
2. stolenje pred našdm štetjem). Dragoceni 
izkopani predmeti kažejo na tedanjo živah
no trgovino med severom in jugom. 
Glavna ilirska naselbina na Vačah je na pla
noti Zgornja krona. Gradišče je bilo utrjeno 
z močnim, še danes vidnim nasipom. Na 
jugozahodnem področju srednje ~rone so 
stale kovačnice, ki pričajo, da je bila v bli· 
žini železova ruda. 
Z rimsko okupacijo leta 16. leta pred našim 
štetjem in z novimi prometnimi zvezami iz 
Emone čez Lukovico na Trojane, vodno potjo 
po Savi in panonsko cesto Emona-Trebnje 
-Sisak, ki so jo zgradili Rimljani, je samot· 
no gorsko selišče na Vačah izgubilo na po
menu. 
Brodarstvo po Savi je bilo močno razšir· 
jeno že v rimskih časih, kar dokamjejo šte
vilni kamni s tega področja, posvečeni bogu 
Savusu, ki jih hrani narodni muzej v Ljub
ljani. Pomen savskega brodarstva v sred
njem veku pa dokazujejo še številne cerkvice 
ob Savi, posvečene sv. Miklavžu, začetniku 
brodarjev, čolnarjev in ribičev . 
Brodarstvo po Savi je poživilo zlasti tržaško 
pristanišče. Zaradi velikih potreb po moki 
v Trstu so ljubljanski trgovci kupovali žita 
na Hrvatskem in jih vozili od Siska do Dol
skega, Kleč ali Zaloga po Savi, od tu pa do 
mlinov v okolici Domžal in tovorili moko 
nadalje v Trst. Razen žita so vozili po Savi 
tudi drugo blago, največ pa vino. Od Zagorja 
do Ponovič so ladje vlekli ljudje, imenovani 
vlačugarji. šele leta 1840 so ozko stezo, vde
lano v savski breg, razširili tako, da so 
mogli vlačiti z živino. Ponekod so morali vse
kati luknje v živo skalo savskega brega, va
njo vtakniti tramove, jih pokriti z deskami 
in tako narediti stezo nad samo vodno gla· 
dino. Od hrvaške meje do Zaloga je bilo 14 
glavnih postaj. Razen Litije in Ponovič so 
bile važnejše postaje še št. Jurij, Poganek 
in Ribče. 
Po končani francoski vojni je bilo za promet 
po Savi na razpolago 80 do 90 ladij. Ladje 
so tesali največ v Litiji, tu so bili tudi naj
boljši tesarji in ladjarski mojstri. Prav tako 
so v Litiji spletli največ vrvi za ladje. 
Z zgraditvijo železniške proge iz Celja prek 
Zidanega mosta v Ljubljano (1848), je pre
nehala živahna vožnja po Savi. Nekateri so 
se ukvarjali s prevozom prek Save - z 
brodarstvom. Ko pa je bil leta 1852 narejen 
most, je odpadlo tudi to. Litija je po zgra
ditvi južne žele2lllice izgubila na prometni 
važnosti, čeprav se sedaj skozi Litijo pre
pelje mnogo več blaga. 
Za zaščito trgovine po Savi in zaradi velikih 
koristi, ki jih je ta nudila, je ob Savi na
stalo v srednjem veku več gradov, zlasti na 
takšnih točkah, od koder so lahko nadzoro
vali ves promet. Druga skupina gradov je 
nastala okrog šmartnega, ki je bila takrat 
gospodarsko in upravno središče tega po
dročja. 
Nasproti današnjim Kresnicam je stal ver-
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jetno najstarejši grad Vernek, ki je bil kma
lu porušen. Iz istega časa izvira tudi grad 
Lichtenberg pod Bogenšperkom, ki pa je bil 
tudi kmalu porušen. Med starejše gradove 
sodi tudi Poganek, ki stoji nad veliko savsko 
vijuga. Sredi Litije stoji grad, imenovan Tu
ren. Nad Savo pri Kresnicah stoji grad 
Ribče, ribiška pristava knezov Auespergov. 
Tudi na Grbinu je stal gradič, ki je bil med 
vojno porušen. Pri Zavrstniku je bila gra
ščina Grmače, nad njo pa je nekdaj stal 
grad Roje, ki je bil v razvalinah že v Val
vazorjevi dobi. Na hribu zahodno od vasi 
Dvor stoji grad Bogenšperk, zgradila ga je 
konec 14. ali v začetku lS. stoletja rodbina 
Wagen (Bogen), ki je bila zelo ugledna. 
Bila je lastnik italijanskega gradu, v začet
ku 17. stoletja pa je celo kovala svoj lasten 
denar. Grad je bil last Bogenskih vse do 
leta 1630. Leta 1672 ga je kupil slavni kraj
ski zgodovinar Janez Vajkard Valvazor (1641 
-1693), ki je tod osredotočil vse svoje kul
turno delovanje in ustanovil celo tiskarno 
za bakroreze. Zaradi denarnih težav, v ka
tere je zabrede! z izdajo ogromnega knjiž
nega dela »SLA VA VOJVODINE KRANJ
SKE«, je moral leta 1692 grad prodati za
grebškemu škofu Mikolicu. Vso Valvazorjevo 
zbirko hrani danes zagrebška univerzitetna 
knjižnica. 
Na drugi strani Kostrevnice stoji na hribu 
grad Slatna, ki je bil prvotno last dodbine 
Slatenskih, pozneje pa Vindischgditza, ki je 
bil tudi lastnik Bogenskega gradu. Jugoza
hodno od Smartnega stoji grad črni potok, 
ki je bil v stari Jugoslaviji last rodbine Me
dica. V neposredni bližini Smartnega so Ver
neški gospodje sezidali grad Sela. V 18. sto
letju ga je prevzela rodbina Apfaltren, v poz
nejši dobi pa so sem premestili iz Stične 
sedež okrajnega glavarstva in sodišča. Pri 
izlivu konjskega potoka v Savo stoji nad 
cesto grad Ponoviče. Pri Polšniku je nekdaj 
stal grad Ortenburžanov. 
Prvotno je bilo šmartno kulturno, upravno 
in gospodarsko središče občine in župnija 
ter je bilo mnogo pomembnejše od sosednje 
Litije. Sedež okrajnega glavarstva in so
dišča je bil v šmartnem vse do zgraditve 
južne železnice, ko so ga preselili v Litijo. 
Grad Sela pa je razpadel. 
V Litiji so zgradili tudi prvo elektrarno na 
območju bivšega ljubljanskega okraja in to 
že leta 1886, ko je v Litiji zasvetila prva 
električna žarnica. 

Sindikalne 
• 

nOV lCe 

V Smartnem je imela 26. januarja letos os
novna organizacija sindikata svoj občni zbor. 
Izvolili so nov izvršni odbor, ki je na svoji 
seji 6. februarja iz svojih vrst imenoval An
tona Sevška za predsednika, Franca Rihterja 
za njegovega namestnika, Vojislava Savkovi
ca za tajnika in Marijo Kozlevčar za blagaj
nico: 
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Predaja pokala zmagovalcem 

Občinsko 
sindikalno 
prvenstvo 
v veleslalomu 
Na Ulovki nacl Vrhniko je bilo 4. marca 1973 
sindikalno prvenstvo v veleslalomu, katerega 
se je udeležilo nad 60 članov iz kolektivov v 
vrhniški občini. Tekmovanje je organizirala 
komisija za šport in rekreacijo pri občin
skem sinclikalnem svetu. Bil je lep sončen 
elan in, ker je bila ravno pustna nedelja, 
tudi šem med gledalci ni manjkalo. Pustna 
nedelja oziroma sobota pa je najbrž prav 
prišla tudi kateremu izmed tekmovalcev, saj 
je tako lažje vozil slalom. Prve so tekmovale 
ženske. Najboljša je bila Mateja Grom iz 
šole Janeza Mraka. Pri moških nad 3S let je 
zmagal Pavle Bajc iz šole v Borovnici. Naj
bolj zanimivo in tudi odločilno za ekipno 

Spodaj: zmagovalni ekipi IUV z osvojenimi 
priznanji 

zmago pa je bilo tekmovanje moških do 
3S let. Najbolj,ši so se razvrstili takole: 
l. Janez Grom, Elektron 44.6 sek. 
2. Miro Govekar, IUV 46.1 sek. 
3. Janez Langenvalter, IUV 46.4 sek. 
4. Brane širok, Kovinarska 46.5 sek. 
S. Franc Krašovec, IUV 47.2 sek. 
Ker je bila ekipa IUV številčno precej moč
na in je bilo v njej več dobrih smučarjev, 
smo upravičeno pričakovali uspeh. Res nas 
naši fantje niso razočarali in so si priborili 
prvo mesto ter velik pokal. 
Vrstni red ekip pa je bil naslednji: 
l. IUV (Govekar, Langenvalter, F. Krašovec) 
2. IUV' (Benčina, A. Krašovec, Margon) 
3. Prosveta (Bajc, Mohar, Sadja) . 
Slede Komunalno podjetje, DES, Kovinar
ska, Elektron in Igrad. 
Najbolje uvrščeni tekmovalci z občinskega 
prvenstva so se udeležili še republiškega sin
dikalnega tekmovanja v Kranjski gori in so 
se kar dobro odrezali. Grom je bil šesti, 
ostali pa so dosegli 12. do 17. mesto. Ekipno 
pa so se uvrstili na 17. mesto med 3S ob
činami. Našim smučarjem želimo še veliko 
športnih uspehov na belih poljanah, pred
vsem pa na bližnjih tekmah slovenskih us
njarjev in čevljarjev na Zelenici. 

F.R. 

v 

Sahovsko 
prvenstvo IUV 

Sindikalna organizacija Usnjarne na Vrhniki 
je organizirala prvenstvo v šahu. Udeležba si
cer ni bila številna, zato pa so bili udeleženci 
toliko bolj borbeni. 
Vlado Mlinar, Ljubo Popovic in Djordje Nikol
čic so prejeli za osvojena prva tri mesta prak
tične nagrade. 

UDELEZENCI 
l. PEJič TADIJA 
2. POPOVIč LJUBO 
3. PRVINšEK JOZE 
4. NIKOLčiC DJORDJE 
S. žiLAVEC IGOR 
6. NAD JOSIP 
7. URBANC MIRKO inž. 
8. MLINAR VLADO 
9. LAJič SLAVKO 

10. TRNAVčEVIč PETER 

Točke 

30 
3 
6 
6 
lJ/z 
20 
3 
3 
30 
3 

SPOROčiLO UREDNišTVA 

Mesto 
V-VI 
I-II 

III-IV 
III-IV 

x 
IX 

VII-Vlil 
I-II 

V-VI 
VII-VIII 

Vsem bralcem se opravičujemo zaradi zakas
nitve, do katere je prišlo pri izdaji prejšnje 
številke našega glasila. Tiskarna zaradi pre-· 
ureditve prostorov tri dni ni delala, vendar 
nas je obvestila o tem šele takrat, ko bi mo
rali časopis že prejeti. 
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1 Delo 
strelske 

• •• organizaciJe 
zaživelo 

Program dela, ki si ga je zastavila Občinska 
strelska zveza Vrhnika za l. 1973, je zelo pe
ster in mnogo bolj vsestranski kot v zadnjih 
letih. V načrtu imajo redno vadbo pionirjev, 
mladincev, članov ter članov drugih organiza
cij, predvsem pa je zelo pester tekmovalni 
del. Poleg tega je predvidena tudi vadba in 
tekmovanja ostrostrelcev, saj obsega ta pouk 
s praktičnim delom okrog 70 ur. Ta vrsta 
udejstvovanja je v naši občini novost, privla
čna in zanimiva pa bo zlasti za dobre strelce 
in mladince pred odhodom k vojakom. 

Posebna skrb je posvečena razširitvi strelske 
dejavnosti v občini. Načrtno delo v pretekli 
sezoni, sodelovanje organov in organizacij, 
ki so dolžne skrbeti za usposabljanje občanov 
v obrambnih spretnostih in hkrati v šport
nem smislu, terja nove člane in ustanovitev 
družin. že za mesec februar so predvideli 
občne zbore novih družin v IUV, Kovinarski, 
stanovanjsk<Ncomunalnem podjetju, Elektro
nu ter v krajih Borovnica, Log, Stara Vrhni
ka. V marcu morajo biti sprejeti statuti posa
meznih družin in Občinske zveze ter izvedena 
njihova registracija. V programu pa so usta
novitve še drugih družin ali pa samo sekcij. 
Ker je bila doslej Občinska zveza obenem tu-
di Strelska družina-Vrhnika, se bo to spreme-

Tudi gradbinci 
so tekmovali 
na Ulovki 
V februarju je Komunalno stanovanjsko 
podjetje Vrhnika organiziralo veleslalom na 
Ulovki. Udeležili so se ga tekmovalci na
slednjih podjetij: Gradišče Cerknica, GP Gro
suplje, Komunalno stanovanjsko podjetje 
Vrhnika in !GRAD Vrhnika. 
Ob sončnem zimskem popoldnevu se je zbra
lo na startu 27 tekmovalcev. Za vrhniški 
!GRAD je nastopilo 7 tekmovalcev. Najbolj
ša uvrstirtev Igradovcev je bilo l. mesto v 
ženski konkurenci - 1 udeleženka, ki pa je 
obenem dosegla 19. mesto v skupni uvrstitvi. 
Bolj ali manj trebušasti fantje so različno 
prikrmarili skozi cilj ali pa sploh ne. Orga
nizator je vsem udeležencem na koncu raz
delil lične diplome. Popoldne smo zaključili 
s smučanjem in mokrim tovariškim veče
rom. V mesecu marcu se je naša ekipa ude
ležila občinskega sindikalnega prvenstva v 
veleslalomu, vendar se zaradi različnih te
žav na progi ni najbolje odrezala. 

M.P. 

Streha sveta 

Smučarji lgrada pred tekmovanjem 
(Med udeleženci četrte jugoslovanske alpi
nistične odprave na Himalajo je bil tudi 
bivši član našega kolektiva Janez Kunstelj, 
ki je za naš list napisal nekaj vtisov s tega 
zanimivega potovanja). 
Himalaja, kot najvišje gorovje sveta, me je 
začela zanimati in privlačevati takoj, ko sem 
se začel resno ukvarjati z alpinizmom. Bila 
mi je nekak cilj, ki sem ga hotel doseči, po 
7 letih plezanja v domačih gorah in v gorah 
Francije ter švice pa se mi je ta skrita želja 
vendarle uresničila. 
Znanci in prijatelji me sprašujejo, če je bilo 
zelo težko in, če hočem biti odkrit, moram 
povedati, da je bilo veliko naporov in težkih 

nilo tako, da bo zveza opravljala za vse novo Himalajska odprava. Na fotografiji je vrisana plezalna 
ustanovljene družine vsa administrativna 
dela, materialne, denarne in druge zadeve, 
kar bo omogočilo, da se bodo družine posve
čale izključno širjenju in dvigu kakovostne 
ravni članstva na posameznih orožjih. 
Tekmovalni del je zelo pester, vsebuje tudi 
predlog za tekmovanje v I. in II. republiški 
ligi. To tekmovanje ni drago, vedno se nam
reč strelja doma in si nasprotnika ~nenj~!~ 
le sodnike. Tekmovalo se bo z vsemi oroZJI, 
se pravi z zračno, malokalibrsko puško ~n 
ustreznimi pištolami. Pogoj v tem tekmovanJU 
pa je,da se nastopa s pionirji, mladinci, član~
cami in člani. Sestave ekip so odvisne od pn
zadevnosti posameznika in doseženih rezulta-

smer s petimi višinskimi taborišči 

tov pri vadbi ali na izbirnih tekmovanjih. 
Poleg navedenih tekmovanj je še vrsta občin-
skih in meddružinskih. Ta dejavnost je naj-
bolj v spomladanskem in jesenskem delu. Po 
obsegu so si tekmovanja v jesenskem oziro-
ma spomladanskem delu enaka. Poleg tega 
se pripravlja vrsta tekmovanj za potrebe 
Zveze rezervnih oficirjev in podoficirjev (4 do .;: 
6 tekmovanj) in izvajanje samega programa "· "'· 
urjenja ostrostrelcev v sodelovanju z Naro-
dno obrambo in Zvezo rezervnih oficirjev in 
podoficirjev. 
Od investicij velja omeniti gradnjo strelišča 
za malokalibrsko puško in pištolo. P<;>trebno 
je urediti predvsem lastninske za~eve m po~r
diti projekt. Poleg tega pa gre tudi za gradnJO 
pokritega strelišča, saj je le tako mogoče ne
moteno delovanje in doseganje dobrih rezul-
tatov. v 

Pri tako zastavljenem delu tudi ne bo tezko 
dobiti potrebnih finančnih sredstev; za to bo 
skrbela Občinska zveza Vrhnika, tako da bo
do strelske družine skrbele predvsem za raz
širitev svoje dejavnosti in strokovno izpopol
njevanje vseh strelcev. 
Ne nazadnje pa moramo vedeti, da je tovr
stno udejstvovanje tudi v prid našim strem
ljenjem, da pripravljeni branimo ~ridoblje_n? 
in ne dovolimo posegov od zunaJ, orgamzi
rani bodisi v civilni zaščiti ali teritorialnih 
enotah oziroma v rednih enotah JLA. Težišče :· 
dela bo v osnovnih celicah - strelskih dru-
žinah. 

~· .. i 
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trenutkov, toda splačalo se je, veliko sem 
videl in veliko doživel. 
Ceprav je odprava trajala vsega skupaj tri 
mesecev, je to zelo malo v primerjavi s časom, 
·ki smo ga porabili za priprave. Le-te so se 
pričele že celo leto pred odhodom na pot. 
Bilo je veliko dela, preden je bil zbran ves 
material in pripravljen za transport. Ker 
smo hoteli, da bo odprava čim cenejša, smo 
veliko naredili sami. Zelo veliko pa so pri
spevala tudi razna podjetja, ki so s tem pro
pagirala svoje izdelke, odprava pa je tako 
poceni prišla do dobre opreme. Tudi tovar
na IUV je prispevala svoj delež pri izdelavi 
naše specialne visokogorske obutye, ki mora 
biti res prvovrstno izdelana, saJ mora ob
varovati noge pred velikim mr~zom, .ker y 
višinah Himalaje tudi -40° C m redek pn
mer. 
Izkoriščam to priložnost, da se v imenu 
vseh članov odprave najtopleje zahvalim 
podjetju za yso pomo~. • . . . . . . 
Ker je pogorJe HimalaJ.e dalec od c~yihz.aciJe, 
je treba imeti s seboJ vse, od vzig~hc do 
hrane. Tako ni čudno, da se nam Je kup 
opreme in hrane v našem skladišču na Go
spodarskem razstavišču v Lj~~ljani yedno 
večal in na koncu tehtal mc manJ kot 
5.000 kg. To pa je v .Pr~merjavi z aD?eriškim~ 
in zahodnoevropskimi odpravami pr~ceJ 
skromna številka, saj teža njihove prtlJage 
doseže tudi 20.000 kg. To sila majlmo težo 
smo dosegli z izločitvijo vsega nepC!tre~m;~a 
in smo vzeli s seboj zares samo naJnUJneJse 
stvari. 
Ce se ozremo na zgodovino jugoslovanskih 
himalajskih odpr3:v, nam ni. tr~ba se~i p~eve~ 
daleč. Jugoslovam smo zaceh odknvati HI
malajo, ko so bili tam osvojeni že vsi naj
večji vrhovi. (Mt. Everest 1953 leta). Prva 
naša ekspedicija je bila organizirana leta 
1960 in dosegla na pogorjih Trisula II in III 
zelo lepe uspehe za himalajski krst. Druga 
ekspe~icija je odšla. na P<?t P? 5-l~tJ?.em z~
tišju m se Je zaradi slabih fmancmh moz
nosti in poleg tega še zaradi slabega vremeJ?.a 
obrnila slabih 300m pod vrhom neosvoJe
nega Kangbačena (7.902 m). Tretja odprava 
I. 1969 je na Anapurni II (7.930 m) dosegla 
vrh in postavila jugo~lovans~. višins~i re
kord zelo blizu nekaksne magicne meje na 
Himalaji, 8000 metrov. 
Cetrta odprava pa naj bi premagal.a to me
jo in osvojila enega izmed 14 osemtlsočakov, 
bolje rečeno osvojila S. najvišji vrh na svetu 
MAKALU - 8470 m. Naša odprava je bila 
široko zasnovana, saj nas je bilo v širšem 
izboru kar 18 kandidatov, na koncu pa nas 
je odšlo na pot samo 14, od tega trije .znan
stveniki: botanik dr. Tone Vraber, ormtolog 
Janez Gregorij in geogr~f dr. Jur~ Kunaver, 
novinar Dela Zoran Jerm, zdravmk dr. Bog
dan Pirc in 9 alpinistov: vodja odprave ~eš 
Kunaver Stane Belak-šrauf, Janez BroJa..'l, 
Janko AŽman, Danilo Cedilnik-Den, Marjan, 
Manfreda, Matic Maležič, Franci štupnik
-Cic in Janez Kunstelj. 
Ta kratek zapis o ekspediciji bom strnil v 
nekaj večjih poglavij, in sicer: Indija in 
Nepal (bolje rečeno ogled Delhija in Kat
manduja), peš hoja po Nepalu do .naše gore 
in še o dogodkih na res težkem m zahtev
nem himalajskem očaku MAKALUJU. 
Bili smo k sreči prikrajšani za zanimivo 
toda dolgo vožnjo s kamioni in smo v sla
bem dnevu pristali z letalom v eni od naj
večjih in najbolj naseljenih dežel sveta -
v Indiji. že iz letala smo lahko opazili 
množico grozečih oblakov, ki jih tam v času 
monsuma ne manjka. Nalivi se vrste drug 
za drugim, zato ni čudno, če je skoraj vsa 
pokrajina okrog letališča poplavljena. Za 
ogled samega Delhija smo imeli 2 dni časa. 
To je seveda premalo tudi samo za bežen 
ogled tega večmilijonskega mesta nasprotij. 
Na eni strani prelepi parki in obilo zelenja, 
na drugi strani pa gola zemlja, ki je kljub 
dežju tako razpokana, da ne more hraniti 
tudi preprostejše rastline - trave. Ulice so 
polne raznih malih trgovinic in seveda ve
liko ljudi. Obiskovalec resnično dobi vtis, 
da . je Indija po številu prebivalstva in na
seljenosti daleč pred našo deželo. Ker pa 
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je ljudi veliko in seveda tudi ogromno de
lovne sile, so potrebe po njej majhne in cene 
raznih storitev zelo nizke. (taksi za 4 ljudi 
stane za 15 km vožnje samo 1 dolar). So pa 
Indijci precej samozavesten narod in po
nosni na svojo zmago v vojni s Pakistanom. 
O tej vojni znajo pripovedovati cele dneve, 
samo če jih kdo hoče poslušati. 
Verjetno v Delhiju ni nič manj krav kot 
ljudi. Imajo pa to prednost pred človekom, 
da se jih ne bo nihče dotaknil, pa čeprav 
se vležejo na sredo glavne ulice v mestu. 
Indijska hrana je zelo pekoča in tako smo 
v starem mestu okusili njihovo posebnost -
tandaru piščance, ki so pojem za ta del 
mesta. To so od paprike rdeči, pečeni pi
ščanci, ki so sicer po svoje okusni, le pre
več pekoči in ne pomagajo še tako velike 
količine coca-cole, da bi si človek pogasil 
žejo. 
Drugi dan smo ,v .Delhiju .nakupili še .nekaj 
potrebnih stv·an m na hitro preleteh zelo 
razsežen živalski vrt. V tem živalskem vrtu 
so vse vrste živali in si jih je zelo zanimivo 
ogledovati. Posebnost tega vrta p~ je bil .ti
ger, ki ima ob kletki ce~o ves SVOJ rodovnik, 
ki sega do 200 let nazaJ. 
Priznam da sem s tem zelo malo povedal 
o veliki deželi, ki jo mnogi imenujejo .zaradi 
velikosti in obsežnosti kar »subkontment«. 
Sestavljena je iz 17 držav in 10 pokrajin, 
današnji Indijci pa so. potomc~ Dr!lvidov1 
svetlopoltih lndoevropeJcev. ~eh~o Je tu~h 
potomcev mongolskih, 3:rabskih m t:trš~Ih 
priseljencev. Državno pnznana vera Je hin
duizem, je pa v Indiji ~e ve;liko mu~limanov, 
kristjanov, budistov m Siks<;>v .. širO!fl po 
Indiji govorij? yeč ko~ 10~ Je~~~?V I? na
rečij, uradni J:~~k pa Je hindujscma m za
časno še anglescma. 
V primerjavi z našimi kraji poznajo v In
diji, kot deželi tropske~a in subtrobskega 
podnebja, samo 3 letne case: 
- zimo (noči mrzle, čez dan spomladansko 

vreme) 
- poletje (v osrednji Indiji je v ravnini 
vroče, ob morju in v višjih predelih pa prav 

prijetno) 
- deževni čas - čas polarnega monsuma, 
ko veter piha od morja v notranjost, de

ževni nalivi so kratkotrajni in prinesejo 
osvežitev. 

Indijo kot deželo kakor tudi njeno zgodo
vino sem bolje spoznal ob povratku iz Ma
kaluja, ko sem skoraj ves severni del pre
potoval z vlakom in si ogledal med potjo 
več zgodovinskih krajev, kot Bonares, Agro 
in druge. 

Najstarejša znana kultura v tem delu sveta 
sega v 4. tisočletje pred našim štetjem. Po
dročje te visoke kulture je bilo večje od 
egipčanskega sveta. Okrog 1000 let pred n.š. 
so se vrstili vdori indoevropskih nomadskih 
plemen iz osrednje Azije. Posledica njiho
vega mešanja s prebivalci in že prej doselje
nimi Dravidi je nastanek mnogovrstne druž
be, značilno razslojene v kaste. Kasneje so 
svečeniki kaste spremenili v strogo ločene 
socialne skupine. še danes ima teh 100 kast 
mesto v indijski družbi. Kasneje sta prišla 
velika učitelja Buda in Muhavira. Leta 327-
326 pred n.š. pa je Aleksander Veliki prodrl 
prav do porečja reke Inda. V začetku našega 
štetja pa se je na indijskem polotoku os
novalo veliko indijsko carstvo in širila se 
je budistična vera. 
V 12. stoletju postane Delhi muslimansko 
kulturno središče, v 16. stoletju pa pride 
v Indiji tretji val muslimanskih zavojevalcev. 
Od teh muslimanov je dosegel vrhunec šah 
Džahan, ki je dal zgraditi več čudovitih 
zgradb (Taj Mahal v Agri in Rdečo trdnjavo 
v Delhiju). V 17. stoletju je začetek prodora 
Angležev v Indijo, dokončno pa si pribore 
oblast leta 1820. 
Pod vodstvom Gandhija dobi leta 1947 In
dija neodvisnost ·in .leta 1950 postane re
publika. 
»Taj Mahal« sem si tudi sam od blizu ogle
dal; je velik kompleks minaretov iz belega 
v stari prestolnici Indije. Zgradbe iz belega 
marmorja se dvigajo nad indijsko ravnino 
v temno modro nebo, med drevjem in rast
linjem enega najbogatejših botaničnih vrtov. 
Res je, da se vidi tu moč bogastva, s tem 
pa ne morejo skriti vse revščine in lakote. 
Ravno zadnji dve leti, ko je bila v Indiji 
vel1ka suša, je lakota prizadela več milijo
nov ljudi in to v deželi, ki naj bi bila po 
pridelku riža druga na svetu. 
Potovanje z vlakom po lndij.i je zares ne
kaj enkratnega. Nekaj več kot 1000 km sem 
se vozil dva dni in dve noči, da ne omenim 
5-kratnega prestopanja in vožnje z ladjo čez 
sveto reko Ganges. Na postajah, ki kažejo 
močan vpliv angleške kulture, je vedno ve
lika množica ljudi. Prodajalci kar skozi 
majhno okno ponujajo vse, od sadja pa do 
angleškega čaja (čaj in mleko skupaj) v sko
delicah iz žgane gline, ki jih lahko vzameš 
celo za spomin. Vlak vozi prek prostrane 
indijske ravnine in ves dan lahko opazuješ 
riževa polja z velikimi različnimi namakal
nimi napravami, zvečer in zjutraj pa se 
čudiš prečudovitemu sončnemu zahodu in 
vzhodu, vmes pa čutiš tišino mesečine, ki 
jo prekinjajo samo dolgi laježi kojotov. 
(nadaljevanje sledi) 
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Takole je tekel telefonskipo govor med ma
minim znancem in njenim štiriletnim sin
kom: 
- Ali je tam pri Fajdigovih? 
- Da, tu Zlatko. 
- Ali je mamica doma? 
-Je. 
- Ali lahko pride k telefonu? 
-Ne more. 
- Zakaj pa ne? 
- Ker kaka. 
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VOOORt-Wl\!0: 1. torba za spise; 8. razteleševa
lec; 14. pristanišče, luka; 15. sklenitev zakona; 
16. večanje; 17. gorljivi trak v petrolejki ali sve
či; 19. radiotelevizija; 20· vrsta vrbe; 21. glavno 
mesto ZAR; 22. reka v Srbiji, pritok Zah. Mo
rave; 23 . kemični znak za lantan; 24. nemška 
denarna enota; 25. neravni, zakrivljeni; 26. tom
bolski dobitek ; 27. opera G. Puccinija (orig.); 
28. rakev; 29. prebivalka evropske države; 30. 
niz, naborek; 3'1. staroslovanska boginja pomladi; 
32 . zadnja • in deveta črka abecede; 34. dvanajst 
mesecev; 35· pokrivalo nekdanjih vladarjev; 36. 
glas poljske ptice; 37. vrsta Tomosovega avto
mobila;38vrsta tol kala (množ.); 39. grški bog 
vojne; 40. punčka; 42. vodna tehtnica; 44. eden 
najbogatejših Grkov, lastnik večine grškega lad
jevja; 45 . sredstvo za čimžanje kož. 
NAVPičNO : 1. pomladanski mesec; 2. domača 
žival; 3. reka v Romuniji, fv1ndžarski in Jugo-

Učiteljica je oštela Barbko ker je zamudila 
šolo. 
- Res nisem mogla pri:ti prej, sem peljala 

sestrica v vrtec. 
- Zakaj pa ravno ti? Kdo jo pa pelje druge 

dneve? 
- Atek. 
- Zakaj je pa še danes ni peljal? 
- Ni mogel. 
- Zakaj pa ne! 
- Ker je pijan. 
Ko se je Barbka vrnila iz šole, je povedala 
mamici, da ji je tovarišica opravičila zamu
do, ko je izvedela, zakaj je zamudila. Barbka 
je opazila, da se mamica ob njenem pri
povedovanju vznemirila in je vprašala, ali 
je kaj narobe. 
- Ne, nič ni narobe, je rekla mamica po 
kratkem samopremagovanju. Pridna si, ker 
si povedala po pravici. · 

slaviji; 4. konica; 5. avtomobilska oznaka Vira
vitice; 6. vojašnica; 7. grško rimski stari vek; 
8. žgan apnenec 9. naziv za plastič ni izdelek v 
lU V; 1 O. sto kvadratnih metrov; 11. usnjeni iz
delek; 12. glasbeni interval; 13. ljuC:stvo v se
verni Afriki; 18. doba, razdobje; 21. vstopnica; 
22 . evropska otočna država; 24. veliko naselje; 
25. visoka planota v Julijskih alpah; 26. najvišja 
trava, suha stebla uporabljajo v gradbeništvu; 
27. izdelek iz usnja, gumija in azbesta za tes
njenje; 28. zelo trd kamen, ki so ga včasih upo
rabljali za kresanje; 29. inertni plin; 30. moško 
ime; 31. reka v Bosni, ki teče skozi Banja Luko; 
32 . požiralnik; 33· muslimansko moško ime; 35. 
odeja (množ.) 36. kodrasta svilena tkanina, tudi 
v;-sta papirja; 38. latinsko-dvakrat, tudi pralno 
sredstvo; 39. finsko pristanišče v Baltskem mor
ju (Turku); 41 . ljudska skupščina; 4?. kemični 
znak za zelo trdo kovino. 

~-

Na obisk je prišla mamina znanka in za
čela pogovor s petletno domačo hčerko: 
~ Ali si kaj pridna? 
-Sem. 
- Ali kaj pomagaš mam ici? 
- Pomagam. 
- Tudi v kuhinji? 
-Tudi 
- Ali kdaj o brišeš posodo? 
-Obrišem. 
- Pa pri tem kaj razbiješ? 
- O, to pa ne. To pa samo ati, če mu 

juha ni všeč. 


