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Pogovor o 
varčevalni 

akc_iji 
1/ / 
iJ 11 3)Jjf 

v l. \· 

B~avski sv<:t IUV je . na svoji zadnji seji 
klJub ugodmm poslovmm rezultatom sprejel 
sklep o varčevanju, in sicer v tem smislu da 
bi za dobo enega leta znižali stroške p~slo
vanja za 200 S din na kvadratni meter s čim 
J;>i prihranili približno milijardo starih' dinar
Jer. Ta denar naj bi bil namenjen predvsem 
za r:_eševanje stanovanjskih potreb in potreb 
d~be?ega stan~~rda. :rrav gotovo pa si je 
podJetJe s to akciJO varcevanja zadalo precej 
nalog, ki se jih moramo zavedati in jih ures
ničevati prav vsi zaposleni. Seveda bo akcija 
varčevanja uspela le, če bomo spremenili od
~os do: dela, izboljšali organizacijo dela pro
IzvodnJe in seveda s samoinciativo in disci
plino prispevali delež k znižanju stroškov 
poslovanja. O tej akciji je bilo obširneje na
pisan članek v aprilski številki Usnjarja ter 
smo torej vsi zaposleni v IUV podrobno 
seznanjeni s problemi in nalogami, ki nam 
jih n;:tlaga varčevanje. 
Velik delež prihranjenega denarja bo prav 
gotovo prispevala proizvodnja in zato smo 
v obliki pogovora z delavci, torej z neposred
nimi proizvajalci hoteli izvedeti njihovo miš
ljenje o koristnosti varčevanja. Razveseljivo 
je, da so bili vsi delavci seznanjeni s to akci
jo, pripravljeni pa so bili vsi, da v obliki 
razgovora povedo dobre in slabe strani, ki 
jih opažajo na svojem delovnem mestu. V 
pogovoru nismo mogli zajeti vseh · delavcev 
na vseh organizacijah dela, dobili pa smo 
odgovore delavcev na delovnih mestih, kjer 
je delo zahtevnejše, kjer delavec lahko na
redi največ napak in obratno. V prihodnji 
številki Usnjarja bomo nadaljevali s tem po· 
govorom, saj je obratov veliko, delovnih po
stopkov pa preveč, da bi v eni številki mogli 
zajeti podjetje kot celoto. 
Vprašanja, ki smo jih zastavili delavcem, so 
bila v glavnem ·enaka, in sicer: 
l. Kani naj bi usmerili denar, ki bi ga s to 
akcijo pridobili? 
2. Kako bi z boljšim izkoristkom delovnega 
časa na posameznih delovnih mestih zmanj
šali režijske stroške? 

Kljub preureditvi in modernizaciji je v mo· 
krih oddelkih potrebno še precej ročnega in 
napornega dela. 

3. Kako bi s kvalitetnejšim delom na dolo
čenem delovnem mestu, . boljšo organizacijo, 
boljšim odnosom med delavci in z večjo dis
ciplino prispevali največji delež k akciji var
čevanja? 
Na prvo vprašanje smo v pogovoru z delavci 
dobili predvsem enake odgovore, saj so vsi 

Vsem članom, 
..., 

nase ga 

~n~nj~, da je p~a~ s~anovanjs~i problem 
tisti, ki tare preceJ ljudi, zaposlemh v našem 
podjetju. Vemo, da vpliva počutje delavca 
v urejenem stanovanju tudi na delo v · pod
jetju samem in to vsekakor v pozitivnem 
smislu. Veliko delavcev, predvsem mlajših, 
se zavzema za družbena stanovanja, torej za 
stanovanja, ki naj bi jih kupilo podjetje, 
manj pa se jih je zaradi rastočih gradbenih 
stroškov odločilo za individualno gradnjo, 
torej za najem kreditov. Mnenje vseh, ki so 

kolektiva 
..., . 
cest~tamo za l. maj -praznik dela! 

7. 8 . 
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Naš port'ret 

Marija Pogačar, rojena 16. maja 1940 v Krče
vini pri Ptuju, po poklicu KV krznarka, za
poslena v krznarski delavnici našega pod
jetja na Mestnem_ trgu v Ljubljani. 

Razgovor je bil nekoliko drugačen od obi
čajnih. že v prvem letu svojega življenja je 
zbolela na slušnih organih in od tedaj dalje 
je gluhonema. Na nekatera vprašanja mi je 
tov. Marija odgovorila pismeno, ostale od
govore pa mi je pojasnjevala prijazna Mari
jina sodelavka. 
Krznarskega poklica se je izučila v delavnici, 
kjer je še danes zaposlena. Poprej je uspešno 
končala osemletno šolo za gluhonema mladi
no. V času vajeniške dobe ji ni bila sreča 
povsem naklonjena. Huje je bila poškodova
na, ko je prečkala železniško progo, pri tem 
pa jo je zadel vlak. Tri dni je bila v kritič
nem stanju, toda težko operacijo je uspešno 
prestala. Potem se je zdravila dalj časa še 
zaradi obolenja na pljučih. Posledica nesreče 
in bolezni se je odrazila tudi na dolžini učne 
dobe, ki se ji je podaljšala za celo leto. 
Iz vajeniških dni se spominja prvega moj
stra, tov. Dolenca, ki jo je počasi, toda 
vztrajno in uspešeno uvedel v »skrivnosti« 
krznarstva. Rada pa se spominja tudi so
delavk, ki so ji razumevajoče pomagale pri 
delu in s katerimi je tudi danes v prijatelj
skih odnosih. 
Počutje na delovnem mestu? 
Z delom je zadovoljna, ne pa z delovnimi 
pogoji na delovnem mestu. Zaradi neustrez
nega mesta in utesnjene delavnice morajo 
v vseh dnevnih obdobjih in v vseh letnih 
časih delati pri umetni razsvetljavi in v sla
bem zraku, ker ni urejeno ustrezno prezrače
vanje. 

Naj omenim, da ta kritična pripomba ni 
samo Marijina. 
In kaj meni o Mariji sedanji mojster tov. 
Keršič? 

Vse najboljše. Je zelo vestna in prizadevna 
pri delu in glede na kvaliteto dela povsem 
enakovredna ostalim sodelavkam v delavnici. 
Včasih je nekoliko manjših težav zaradi tež
jega sporazumevanja, ki pa jih vedno uspeš
no prebrodimo v obojestransko zadovoljstvo. 

Iz družinskega kroga? 

Je poročena in ima petletnega sina. Mož je 
zaposlen v knjigoveznici. Ko sta na delu, je 
otrok v varstvu pri stari mami, tako da ima 
varstvo povsem v redu.Mama tudi priprav
lja hrano za vso družino. 

Stanovanjsko vprašanje? 

Do lanskega leta je stanovala z družino v 
skrajno neurejene:m stanovanju, kjer jim je 
ob slabem vremenu puščala streha; stano~ 
vanje je bilo brez vode in so jo morali nositi 
od soseda. V lanskem letu pa so se prese
lili v novo stanovanje. Z možem sta· namen
sko varčevala. Sedem milijonov S din je 
dobila posojila pri podjetju, ostalo razliko 
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je prejel mož od Zveze gluhih in nekaj po
sojila tudi ·od svojega podjetja. Zelo težke 
trenutke je doživljala Marija z družino tik 
pred vselitvijo, ker se je stanovanje podra
žilo. V teh trenutkih pa ni ostala osamljena. 
Sodelavke so nesebično zbrale 300.000 S din 
brez vračila. Marija jim je za njihovo človeš
ko solidarnost neizmerno hvaležna. Hvala 
vam, sodelavke! 
Kaj pa v prostem času? 
Posveča se predvsem svojemu otroku, s ka
terim hodi na sprehode, in pa raznim dru
žinskim opravilom. 
Ali prebira Usnjarja? 
Predvsem jo navdušujejo članki o modi in 
potopisi. 

želja za prihodnost? 
Predvsem zdravje v družini, dobro poslovanje 
podjetja in nazadnje tudi večji osebni doho
dek, da bo lahko tudi kaj privarčevala. 
Uresničitev njenih skromnih želja je pogoje
na s prizadevanjem nas vseh za še lepši 
jutrišnji dan. 
Pomislimo, kako malo človeškega truda in 
pozornosti je potrebno, da posije več sonca 
v svet tišine, v katerem dela in živi naša 
Marija. 

Iz dela enot 
civilne zaščite 
v obratu 
na \ 1rhniki 

P. P. 

Po programu pouka obveznikov civilne za
ščite (CZ) IUV je bila v soboto 17. marca 
letos s pričetkom ob 03. 30 vaja z alarmom 
za del enot CZ. Vaje so se udeležili: člani 
štaba CZ, kurirji in vodje vseh enot CZ ter 
njihovi namestniki. Spremljali so jo člani 
občinskega štaba CZ, ki so zaposleni v IUV, 
predsednik odbora za SLO in direktor us
njarne. 
Smoter vaje - alarma je bil preveriti v pra
ksi realnost načrtov, organiziranost in pri
pravljenost CZ, zlasti pa: 

- orgamz1ranost in pripravljenost ter ure
janje štaba CZ, 

- organiziranost in pr ipravljenost ter -ure: 
janje kur irske službe, 

- organiziranost in pripravljenost vodij 
enot CZ ter njihovih namestnikov, 

- seznanitev celotnega vodstva CZ z nalo
gami in predvidenimi ukrepi na področju 
priprav za zaščito in reševanje v delovni 
organizaciji. 

Predpostavka - začetna situacija je bila 
konkretna in navidez enostavna: aktiviranje 
~not CZ. Nalog za aktiviranje enot CZ je pre
Jelo vodstvo delovne organizacije ob 03.00. 
Ker je bila prosta sobota, je bilo na delu 
relativno malo delavcev in to je bila »težja« 
situacija za aktiviranje enot CZ, kajti ljudje 
so bili na zasluženem · nočnem počitku. štab 
je bil zbran ob 03. 30. člani štaba niso bili 
alarmirani, pač pa so se na osnovi poprej
šnega dogovora zbrali ob določeni uri zara
di sistematičnega uvežbavanja, proučevanja 
elaborata CZ ter kolektivnega ukrepanja in 
vodenja vaje od začetka »novo nastale« si
tuacije. 
Kurirji so bili alarmirani oziroma vpoklica
ni po delavcih, ki so bili na delovnih mestih 
v nočni izmeni. V dobrih 30 minutah so bili 
vsi kurirji že na razpolago štabu CZ. Ostali 
člani - vodje enot CZ in njihovi namestniki 
so bili tudi vpoklicani po kurirjih. Od odho
da prvih kurirjev do prihoda na zbirališče 
zadnjega člana CZ je preteklo 70 minut. V 
eni uri pa je štab CZ prek dežurne službe 
ugotovil, da se je zbralo 97 o/o vseh vpokli
canih. Vaje se nista udeležila le dva člana 
(eden je bil bolan, drugi pa na obisku zunaj 
Vrhnike). Upoštevaje sestav članstva (25 oio 
žensk in 33 o/o starih nad 45 let) ter oddalje
nost ((nekateri do 3 km) je štab z zadovolj
stvom ugotovil izredno hitrost in pa odlično 
udeležbo na vaji. Takšna hitrost in polno
številen odziv je bil rezultat vestnosti članov 
CZ ter pripravljenosti in uvežbanosti kurirske 
službe. Kot koristno se je izkazalo v praksi, 
da so kurirjem določena območja in da so 
pravočasno seznanjeni, kje stanujejo člani 
CZ na teh območjih. 
štab CZ je pokazal organizacijsko sposob
nost in iznajdljivost pri vodenju praktične 
vaje. 
Vaja je bila zaključena s skupnim sestan
kom, na katerem so bili navzoči seznanjeni 
z nalogami in načrtovanimi ukrepi glede 
priprav za zaščito in reševanje v delovni or
ganizaciji. 
Opazovalci (spremljevalci) vaje so bili od
nesli lepe vtise in so jo pohvalno ocenili. 
Tudi zaledje ni zatajilo, kajti »prva pomoč« 
v obliki toplega napitka v zgodnjih jutranjih 
urah se je prav prilegla. 

A.K. 

S poizkusne vaje vodij enot civilne zaščite 
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[(ramljanje 
-ob anketi 

V prejš_nji ~tevil~~ Usnjarja smo pisali o 
?dg?vonJ:, ki ste Jih podali bralci na vpra
sanJa, .ah redno berete Usnjarja, ali prebe
berete samo nekatere sestavke in katere 
kak~nih prispevkov naj bi bilo več, ali j~ 
UsnJar pisan nerazumljivo ali kako drucrače 
slabo. "' 
D~nes ~o. na vrst! v~ši odgovori na vpraša, 
nJa, kaJ Je v UsnJarJU popolnoma odveč, ali 
poznate v kak~nega. so~elavca, ki bi kaj napi
sal za casopis, ah bi morda radi sami kaj 
napisali in pa kritične pripombe in predloo·i. 
Kaj je v Usnjarju popolnoma odveč? "' 
Z odgovorom »to že sami veste«, si res ne 
moremo pomagati. Za nekatere je odveč 
humor (za druge ga je premalo). Nekaj kriti
čnih pripomb je bilo, da so smešnice (»vici«) 
otročje ali nerazumljive. 
Res je, da je bilo v zadnjih številkah manj 
robato-kosmatih šal in da so jih deloma za
menjale šale iz otroških ust. 
Običajno so te šale prisrčne, ali pa jih vsaj 
nekateri dojemajo tako. Ni treba, da so vse 
otroške šale tudi otročje. Tudi v rubriki »hu
mor« se nam kaže različnost okusov. Ni šale, 
ki bi bila vsem všeč. če pa kdo pozna takšno 
šalo, naj nam jo kar pošlje, objavili jo bomo 
na prvi strani. 
Tudi to je res, da so bile v dveh številkah 
postavljene slike in besedilo k slikam tako, 
da stvar ni bila razumljiva. Gre za nespora
zum med odgovornim in tehničnim ure
dnikom. 
Oproščamo se! 
Nekaterim je odveč pisanje o modi - drugi 
si jo želijo še več. Ker sta konfekcija in ga
lanterija del naše proizvodnje, je povsem v 
redu, da pišemo tudi o tem, moda v obeh 
teh vejah pa je bistvenega pomena za uspe
šno poslovanje s tem blagom. 
Da smo ljudje iz posameznih obratov pre
malo povezani med seboj in da premalo ve
mo o delu v drugih obratih, nazorno kaže 
pripomba dveh delavk »moda in krzneni pla
šči ne pridejo za nas v poštev, ker nimamo 
denarja« . Tiste naše delavke, ki so izdelale 
te plašče, verjetno tudi nimajo denarja da 
bi jih kupile zase, a so na svoj izdelek pono
sne in z njimi je ponosno podjetje. Prav je, 
da o tem piše tudi Usnjar. 
Nekaterim so odveč karikature. In vendar 
pride včasih besedilo smešnice mnogo bolj 
do izraza, če ga spremlja posrečena risba. 
Vrhunskih dosežkov sicer nimamo možnosti 
objavljati, lahko pa smo zadovoljni, da ima
mo v svojih vrstah dva sodelavca, ki sta pri
pravljena od časa do časa popestriti list tudi 
s karikaturami. če se komu ne zdijo vedno 
popolne, so pa vendarle naše! Ali to nič ne 
pomeni? Sicer pa: če komu karikatura ni 
všeč, pa naj proč pogleda! 
Tudi preveč podrobno pisanje in objavljanje 
podatkov o poslovnih uspehih je odveč, pra
vi tovariš iz obrata šmartno. Gotovo ni vedel, 
kako so ravno tovariši iz njegove enote po
vzdignili glas, ko smo pomotoma zamenjali 
podatke o finančnih uspehih na Vrhniki in v 
šmartnem! Nekateni se poglabljajo tudi v te 
na videz suhoparne številke, znajo brati iz 
njih in jim ni vseeno, kaj te številke povedo. 
Tako smo prišli do naslednjega vprašanja 

z namenom, razširiti krog sodelavcev Usnja
rja iz naših lastnih vrst. Krog naših sedanjih 
sodelavcev je razmeroma ozek in stalen. To 
se mora sčasoma poznati tudi čas<:JI>isu in 
prav gotovo bi prispevki novih soaelavcev 
lahko bistveno prispevali k boljši in sveži 
vsebini časopisa. 
Zato se je uredniški odbor odločil, da bo 
poiskal sodelavce tudi v vrstah članov in funk
cionarjev Zveze komunistov, sindikalne in 
mladinske organizacije v podjetju. Kako bo
mo s tem uspeli, bo pokazal čas. Kar nara
vnost pa se vsiljuje misel, ki je prišla do 
izraza tudi v mnogih vaših predlogih, naj bi 
naši delavci pisali za naše delavce in da bi 
našli še druge tesnejše oblike povezave, kar 
bi bilo v prid časopisu. Prav zato smo v an
keti vprašali, ali poznate koga izmed svojih 
sodelavcev, ki bi hotel kaj napisati za Usnja-
rja, ali pa bi celo sami kaj napisali. · 
Presenetljivo je število tistih, ki so zapisali, 
da bi sami prispevali članke za Usnjarja. Kar 
16 jih je bilo (nekateri med njimi pa se na 
žalost niso podpisali). Za 6 svojih sotova
rišev pa ste napisali, da bi tudi prišli v po
štev kot novi sodelavci Usnjarja. Sedaj · je 
vrsta na uredniškem odboru, da se s temi to
variši pogovori in dogovori. 
Razmisliti bo treba tudi o predlogu iz šmart
nega, naj pritegnemo sodelavce iz sorod
nih in čevljarsk1ih podjetij. 
V kratkem bomo obnovili in na novo posta
vili skrinjice za pošto za Usnarja. Pišite, kar 
vam je na srcu, vprašajte, kar vas zanima. 
Računajte s tem: kar boste oddali do 10. dne 
v mesecu, bo še lahko izšlo v Usnjarju nasle
dnji mesec. Prepuščamo vam, da se podpi
šete ali ne. če bo zadeva resna, jo bomo ob
ravnavali. 
V anketi smo naleteli tudi na pripombo ozi
roma vprašanje nepodpisanega bralca, zakaj 
se je treba na anketni list podpisati, anketa 
da bi bolje uspela, če bi listi bili nepodpi
sani. 
Ko smo razpisali anketo in zapisali, da želi
mo, da bi liste podpisali, smo menili, da bo 
tisti,ki se bo podpisal, pač resno in trezno 
zapisal odgovore na zastavljena vprašanja. 
Kakor smo pričakovali, smo dobili več pod
pisanih listov kot nepodpisanih, obravnavali 
pa smo vse, ne glede na to. 
Miselnost, da bi se utegnilo komu kaj nepri
jetnega pripetiti, če bi se podpisal pod kri
tično pripombo na račun Usnjarja, je prišla 
do izraza pri zapisu tovariša, ki je na vpra
šanje, ali bi sam kaj napisal za Usnjarja, 
odgovoril: Bi, če bi ostalo brez posledic. 
V uredniškem odboru smo mnenja, da v 
Usnjarju lahko objavljamo vse, kar ni poslov
na tajnost, da pa glede preostalega ni vseeno, 
kako se kaj napiše. 
Med kritičnimi pripombami k vsebini Us
njarja naj navedemo naslednje: 
- Pri modnih revijah ne navajamo, koliko 
koristijo. Modne revije so tesno povezane z 
našim nastopanjem in udeležbo na sejmih. 
Zakaj se udeležujemo sejmov, smo pisali ve
čkrat, vsakokrat, ko smo poročali o kak
šnem sejmu kot poslovnem dogodku. Uspe
ha takšnega sodelovanja na sejmu, ki ni 
namenjen le sklepanju pogodb, ni mogoče 
izraziti v denarni vrednosti. Težko pa si kot 
eno vodilnih podjetij v usnjarski panogi pri
voščimo, da se takšne propagande in kome
rcialne prireditve ne bi udeležili. še celo, če 
vemo, da to, kar smo pripravili za modno 
revijo na sejmu, pomeni delo, opravljeno za 
vse bodoče komercialno poslovanje, ko sej
ma že davno ne bo več. Modeli se ne ustvar
jajo le za sejme, ustvarjajo se za redno pro
dajo. 
- Nekdo je zapisal: Občutek imam, da Us
njarju zadnje čase primankuje gradiva, saj 
so cele strani izpolnjene s slikami. 
T_a tovariš je verjetno prezrl; da se je hkrati 
z večjim številom objavljenih slik povečal 
tudi obseg Usnjarja od dotedanjih 10 strani 
na rednih 12 strani v zadnjih nekaj mesecih. 
Za gradivo še nismo bili v zadregi. Pripraviti 
ga moramo za vsako številko 30 do 35 tipka
nih strani, običajno ga imamo nad tem ob
segom~ Tako se zgodi, da -se je treba odločiti, 
kaj bomo izpustili. . . 

Tako smo nekoč odločili, da ne bomo obja
vm članka, ki je obravnaval neko nepravil
nost iz varnosti pri delu. Ko bi članek pri
šel na vrsto za prihodnjo številko, pa je ne
pravilnost bila že odpravljena in članek je 
postal nepotreben. 
Naj tu še omenimo, da je več tovarišev v 
anketnem listu želelo, da bi bilo slik še več! 
- Nekdo je menil, da pri pisanju o inven
sticijah ni dovolj omeniti le prednosti in 
boljše kakovosti, ki jo želimo z investicijo 
doseči, temveč je treba navesti tudi višino 
te naložbe, koliko bo ta novost stala. Ta 
pripomba je gotovo utemeljena. 
Tovariši, ki pišete v Usnjarju o naložbah, ne 
pozabite navesti, koliko stanejo! · 
- Sami se zavedamo slabosti Usnjarja, ki 
izhaja enkrat mesečno in mora biti gradivo 
pripravljeno že mesec dni prej. Zato novice 
niso vedno novice. Dokler ne bo Usnjar izha
jal bolj pogosto, kakor so tudi nekateri pred
lagali v anketi, toliko časa se nam bo doga
jalo, da ne bomo prinašali vedno svežih no
vic. Sicer pa smo pojasnili v eni prejšnih 
številk, da ni naloga lista, ki izhaja mesečno, 
objavljati najnovejše novice. Kritika, name
njena zapoznelosti objavljenih novic, je šla 
predvsem na rovaš · dogajanj s področja sa
moupravljanja. Mislimo, da se je v zadnjem 
času obveščanje delavcev o teh zadevah bi
stveno izboljšalo, čeprav ne v Usnjarju. · 
- Oglasil se je tovariš, ki se ni podpisal, a 
je želel Usnjarju v.~č korajže. Pravi, da po
greša kritike in pohvale in še nekoliko zlob
no pripominja: povejte nam primere, ki so 
nam za zgled pri delu, vsaj tiste po + 20!. 
Ta tovariš je očitno želel povedati, da vsi, ki 
so prejeli tolikšno povišanje na oceno svo
jega delovnega mesta, tega niso zaslužili. 
Predvsem naj povemo, da je bilo zvišanje za 
20 % odobreno le v izrednih izjemnih pri
merih. člen 21 pravilnika o ugotavljanju in 
delitvi dohodka določa: 
>>Komisija za delovna razmerja in nagraje
vanje obravnava pismeno obrazložene pred
loge direktorja, vodij sektorjev, vodij služb 
in obratovodij in lahko predlaga odboru, da 
posameznim delavcem glede na uspešno ali 
neuspešno izpolnjevanje zahtev in delovnih 
nalog na njihovih delovnih mestih zviša ali 
zniža oceno delovnega mesta največ do 20 % 
Tak sklep lahko velja največ 6 mesecev, po 
preteku tega roka se ponovno obravnava 
upravičenost takšnega zvišanja ali znižanja« 
Določba pravilnika sama na sebi je v redu, 
če pa tovariš misli, da je bila večkra nepra
vilno uporabljena, bi bilo prav, če bi zapisal 
določene primere, pa čeprav se sam pri sebi 
od silne korajže ne podpiše. 
Naj pri tem pripomnimo, da bo nova samo
upravna organizacija omogočala, da bo vsa
ka temeljna organizacija združenega dela 
imela tudi svoj predpis ali pravilnik o deli
tvi dohodka. 
če temeljni organizaciji takšna odločba ne 
bo všeč, je pač ne bo imela, temveč jo bo 
nadomestila s čem boljšim. 
- Anketa je bila izpeljana oktobra in novem
bra lani. Večje število delavcev je zapisalo 
na anketnih listih med pripombami, naj bi 
čim več in odkrito pisali, koliko kdo zaslu
ži, »Od najvišjih do najnižjih«. že decembra 
so bili obešeni prvi plačilni seznami na oglas
nih deskah v podjetju in so od tedaj dalje ob
javljeni vsak mesec sproti. Doslej nam še ni
hče ni pisal ali kako drugače poročal o tem, 
kakšne pripombe imajo delavci k objavlje
nim podatkom. Pišite nam! 
- Nekdo se je oglasil s pripombo: plače naj 
bodo enake v šmartnem kot na Vrhniki, dra
ginja je povsod enaka. 
Jaz sama, ki sem podpisana na koncu tega 
sestavka, mislim, da bi morala biti nagrada 
za enako opravljeno delo enaka na Vrhniki 
in v šmartnem, pa ne zaradi enake draginje, 
temveč zaradi pravičnega načela, naj bo ena
ko plačano. 
Prihodnjič bomo poročali še o nekaterih 
zanimivih predlogih iz ankete. To je tudi zad
nje vprašanje, na katero ste odgovorili na 
anketnih listih. 

T.H. 
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Od vsepovsod 

Po podatkih Gospodarske zbornice Jugosla
vije se je število delovnih organizacij v us
njarsko-predelovalni industriji, ki so poslo
vale z izgubo, zmanjšalo od dvanajstih v l. 
1971 na sedem v preteklem letu. Ukrepe za 
pokritje izgube so podvzeli v šestih podje
tjih, katerih skupna izguba znaša približno 
100 milijonov N din. Del teh stroškov bo po
kril sklad skupnih rezerv (27 %), potem sre
dstva republik in pokrajin (41 %) in bančni 
krediti (17 %), 15% pa bo pokritih iz skla
dov gospodarskih organizacij. Sredstva za 
kritje izgube so dana kot kredit z rokom 
odplačila od treh do osem let in z obrestno 
mero od 4 % do 12 %. Konec decembra pre
teklega leta je bilo zmanjšano število delo
vnih organizacij z blokiranim žiro računom 
od 24 na 11. To pojasnujejo predvsem kot 
rezultat medsebojne poravnave dolgov zno
traj grupacije. Gospodarska zbornica Jugo
slavije predvideva, da v letošnjem letu lahko 
v naši panogi z gotovostjo računamo z neu
godnimi finančnimi rezultati. Taka ocena 
temelji na povečanih stroških zaradi viso
kega povečanja cen, v zmanjšanju celotnega 
dohodka zaradi novih predpisov in zaradi 
povečanja vseh vrst zalog. 
Z združitvijo dveh usnjarskih podjetij, Tova 
rne usnja in podjetja Standard, je v Zaje
čaru nastal nov kombinat za predelavo usnja 
in krzna, ki sedaj zaposluje SOO delavcev in 
bo letos dosegel realizacijo v višini 60 mili. 
N din, kar predstavlja povečanje za 50 % 
proti lanski realizaciji obeh podjetij . Novo 
podjetje Standard ima že prodano celotno 
letošnjo proizvodnjo, v izvoz na zahodno
nemško tržišče pa bo prodalo 10. 000 moških 
in ženskih bund v vrednosti 3 milijonov ne
mških mark. 
Tovarna usnja v Kamniku je v l. 1972 dose
gla celotni dohodek 120 milijonov N din od 
tega pa je izvozila na konvertibilno tržišče 
za 3,6 milijona dolarjev. V zadnjem času se 
podjetje vse bolj preusmerja na predelav(' 
svinjskega usnja v lastnih obratih in je lani 
izdelalo že 20. 000 kosov usnjene konfekcije. 
V preteklem letu pa je pričelo razvijati tudi 
proizvodnjo obutve iz PVC snovi, ki se ugo
dno prodaja tudi na tujih tržiščih. Za naba
vo opreme za to novo proizvodnjo je podje
tje dobilo kredit od inozemskega partnerja. 
Madžarsko zunanjetrgovinsko podjetje Bivim
pex, ki zastopa in financira domača podje
tja za kože in usnje, napoveduje močno 
povečanje izvoza usnja v letošnjem letu. Ta
ko je izvoz v lanskem letu dosegel S mili
jonov dolarjev, kar predstavlja 50 % pove
čanje proti prejšnemu letu. Napovedujejo 
razširitev poslov s številnimi :podjetji v Zahod
ni Evropi in prekomorskih državah. Osnov
ni izvozni proizvod je svinjski oblačilni ve
lur, katerega so v l. 1972 izvolili skoraj 1,5 
milijona m2

, večinoma v ZR Nemčijo, 
Francijo in švedsko. V letošnjem letu pa 
predvidevajo, da bodo pričeli oskrbovati 
omenjena tržišča tudi s konfekcijo iz svinj
skega velurja, ki naj bi bila tudi pralna. 
Madžarska je tudi eden največjih izvoznikov 
usnjenih rokavic na svetu. Pri tem je 60 q,.· 
rokavic izdelano iz napa usnja in ostalih 40 
odstotkov iz svinjskega rokavičarskega us
nja. V zadnjem času pa pričenjajo z izde
lavo rokavic iz jagnječega usnja. Tri četrtine 
proizvodnje izvozijo v Sovjetsko zvezo, Japon
sko, Kanado, Avstralijo, ZR Nemčijo, švi
co ter ostale zahodne države. Z namenom, 
da bi še pospešili izvoz, so nedavno v ZR 
Nemčiji ustanovili mešano nemško-madžar
sko podjetje za marketing, ki naj bi s skup
nim financiranjem pripomoglo k uresni
čenju zadanih nalog na področju izvoza us
nja in usnjenih izdelkov. 
Japonski proizvajalci svinjskega usnja so se 
znašli pred novimi težavami. Zaradi pove
čanega povpraševanja po mesu je Japonska 
vlada priporočila proizvajalcem mesa, naj 
prodajo čim več svinjine neodrte. Zmanj-
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šana oskrba s surovimi svinjskimi kožami 
bo lahko japonske usnjarje zelo prizadela. 
Okrog Tokia je osredotočenih okrog 300 us
njarskih delavnic, od katerih jih večina pre
deluje predvsem svinjske kože. čeprav so to 
manjša družinska podjetja s S do 10 zaposle
nimi, jih bo pomanjkanje surovine še toliko 
bolj prizadelo, ker je v svetu povpraševanje 
po svinjskem usnju, predvsem v oblačilne 
namene, vedno večje. To še posebej velja za 
Zahodno Evropo, ki je največji odjemalec 
japonskega svinjskega usnja. 

Samo upravni 
sporazum za 
financiranje 
zdravstvenega 

• zavarovanJa 
delavcev na 
območju 
skupnosti 
zdravstvenega 

• zavarovanJa 
Ljubljana 
za leto 1973 
V zadnjih dneh marca so bile v delovnih 
organizacijah razprave o predloženem osnut
ku samoupravnega sporazuma, o financi
ranju zdravstvenega zavarovanja, katerega 
je predlagala skupščina skupnosti zdravstve
nega zavarovanja Ljubljana. 
Z namenom, da bi bilo tolmačenje spora
zuma pravilno, so bili sklicani sveti zavaro
vancev po občinah, na katere so bili vabljeni 
tudi vsi predstavniki delavskih svetov. Ker 
pa so se na terenu kljub temu pojavile težave 
zaradf nepravilnih tolmačenj in ne nazadnje 
tudi zaradi določenega odklonilnega stališča 
odgovornih delavcev delovnih organizacij, 
so bila sklicana področna posvetovanja (na 
Vrhniki je predsednik občinske skupščine 
sklical klub gospodarstvenikov), kjer so bi
stvo sporazuma tolmačili člani izvršilnega 
odbora in službe skupnosti zdravstvenega 
zavarovanja. 
Kljub temu pa do predvidenega roka, to je 
do 31. marca, sporazuma ni podpisalo zado
stno število delovnih organizacij (IUV je 
podpisala do roka). Zlasti nezadostno je bila 
opravljena akcija v Ljubljani in Kamniku. 
Ostale občine v regiji so pravočasno podpi
sale sporazum, toda zaradi premajhnega 
števila zaposlenih v teh občinah sporazum 
ni bil dosežen s potrebno dvotretjinsko ve
čino. 
In v čem je bistvo samoupravnega spora
zuma? 
Pri tem se srečujemo z novim odnosom na 
relaciji zdravstvo - zavarovanje - zavaro
vanec. To je še zlasti pomembno, ker je bilo 
v vseh dosedanjih razpravah izrečeno veliko 
upravičene kritike glede odnosa zdravstvene 

službe do zavarovancev. Z novo obliko - to 
je s sporazumevanjem je opuščen dosedanji 
način »budžetskega« financiranja zdravstve
nega varstva. 
V letu 1973 bo uveljavljen nov sistem davkov 
in prispevkov in bo bruto osebni dohodek 
(BOD) zaradi prenosa nekaterih prispevkov 
iz BOD na dohodek TOZD (temeljna organi
zacija združenega dela), nekoliko nižji. Izha
jajoč iz republiške resolucije o družbeno 
ekonomskem razvoju Slovenije v letu 1973 
in družbenega dogovora o izhodiščih za izva
janje in financiranje zdravstvenega varstva 
v letu 1973, se smejo izvirni dohodki za zdrav
stveno zavarovanje povečati le največ za 
12,5 Ofo proti letu 1972 in za dodatna sredstva 
za izenačeno raven zdravstvenega varstva 
kmetov z delavci (to smo izglasovali na refe
rendumu v novembru 1972). 
Pri letos predvidenem povečanju mere OD 
v organizacijah združenega dela za 14% na 
področju SRS je treba v skladu z omenjeno 
resolucijo zagotoviti zdravstvu le 12,5 % več 
dohodkov, kar pa pomeni celo manjšo obre
menitev gospodarstva, kakor če bi dosedanjo 
prispevno stopnjo v višini 8,50 % od BOD 
ohranili tudi v letu 1973. V letu 1973 bo skup
nost lahko namenila za izvajanje zdravstve
nega varstva 601. 511. 000 din ali le za 9 % 
več kot so bili doseženi ti izdatki v letu 1972, 
in ~a druge izdatke 24.497.000 din. 
V okviru povečanja sredstev za zdravstveno 
varstvo za 9 % bi skupnost lahko zagotovila 
zdravstvenim delovnim organizacijam le pla
čilo enakih delovnih programov kot v letu 
1972. Pri tem moramo poudariti, da ostanejo 
sredstva za OD v zdravstvu na ravni iz leta 
1972 stroški za hrano, zdravila, komunalne 
storitve in energetiko pa se povečajo z in 
deksom porasta teh stroškov, drugi stroški 
pa ostanejo na ravni leta 1972. 
V letu 1973 pa ostane odprto vprašanje akti
viranja novih zmogljivosti v kliničnem cen
tru ki se uresničuje že od leta 1972, bo pa 
z d~graditvijo ključnih medicinskih objekt~v 
v letu 1973 omogočilo zavarovancem večJe 
koriščenje zdravstvenih storitev in uporabo 
sodobnejših metod zdravljenja, kar pa bo 
zahtevalo občutno višje stroške zdravstve
nega varstva. Istočasno pa se povečuje ob
seg zdravstvenih storitev v osnovni zdrav
stveni službi, kar je odraz večje prosvetlje
nosti in večje zahtevnosti zavarovancev. 
Zaradi omejevanja splošne in družbene po
rabe vletu 1973 bo skupnost v okviru 12,5 
% povečanja sredstev lahko financir:;tla le 
obseg zdravstvenega varstva na ravnr leta 
1972 in v okviru teh sredstev ne bo mogla 
zagotoviti povečanega obsega in novih sodo
bnejših metod zdravljenja. 
V primeru, da organizacije združenega dela 
ne bodo pristopile k samostojnemu sporazu
mu za zagotovitev 12,5 % večjih dohodkov, bo 
na osnovi zveznega zakona skupnost razpo
lagala le s približno 3 % več sredstev (toliko 
kot se predvideva porast števila zaposlenih). 
V okviru teh sredstev pa bo potrebno zago
toviti povečanje nadomestil OD v skladu 1 
veljavnimi zakonskimi določili, tako da bj 
ostalo za potrebe zdravstvenega varstva 4 1!1 
manj sredstev, kot v letu 1972. To pa bi po 
menilo občuten korak nazaj na področju 
zravstvenega varstva. 
Samoupravni sporazum bo stopil v veljavo, 
ko ga bosta podpisali najmanj 2 tretjini dela
vcev, zaposlenih v organizacijah združenega 
dela na področju skupnosti, zbor delegatov 
zdravstvenih delovnih organizacij na podro
čju skupnosti in skupščina skupnosti zdrav
stvenega zavarovanja Ljubljana, uporabljal 
pa se bo od l. januarja 1973 dalje. 
Ker do 31. 3. 1973 ni pristopilo zadqstno šte
vilo delovnih organizacij, je skupščina skup
nosti podaljšala rok do 15. 4. 1973, obenem 
pa je pogojno sprejela naše prispevne sto
pnje za zdravstveno zavarovanje (7,36% od 
bruto OD za zdravstveno zavarovanje in 
1,21 Ofo za zavarovanje delavcev za nesrečo pri 
delu in poklicno bolezen, prav tako od bruto 
OD). 
Kakšne bodo posledice v primeru, da samo
upravni sporazum ne bo podpisan? 
Nepodpis samoupravnega sporazuma bo imel 
za posledico, da bo treba raven zdravstvenega 



vendar je miselnost ljudi tako različna, da 
se nekateri delavci težje privadijo v novem 
delovnem okolju. Sam mislim ostati v tem 
podjetju, za menoj bi J?rišla tudi . d;užina, 
vendar je prav stano.van)e z~me edm1 P.~ob
lem in zato pozdravljam varcevalno akciJO. 
Struženje: (tov. čučljak) - .Za kvali~t;t~o 
delo pri str!;lženju j~ zelo. vazna. popreJsnJ~ 
priprava koz - recimo oz~man!e . . Prav p~1 
tej operaciji dela Sf!10 preJ opaza~1 ne~yah
tetno delo, sedaj se Je delo znatno I~bolJsalo. 
Kvaliteta je odvisna tudi od surovme same 
(trde mehke kože) in vzdrževanje strojev. 
Naba'va nožev v našem podjetju ni tako or
ganizirana, kot bi morala biti. če se pogo
varjamo o izboljšanju kvalitete, moramo ~e
lavcu nuditi tudi ustrezne delovne pogoje, 
saj prav ti veliko prispevajo k počutju delav
ca na delovnem mestu. Menim, da je izme
novodij dovolj in bi večkrat strožje ~astopa~i 
proti delavcem, ki zavestno ~e delaJ? kvali
tetno. Jasno pa je, da je vehko odv1sn? ~d 
same zavesti delavca, ki to delo opravlJa m 
so večkrat izmenovodje nemočni. 
Sortiranje: (tov. Rus, tov. Petrič) ::- Napa~e 
na kožah opažava predvsem pp ?elovni~ 
stopnjah ožemanja in struzen~a. .1141-
sliva, da so prav velika prOizvodnJa 
usnja in površina dela . večkrat vzrok 
nekaterih napak. Seveda Je . od ~osamez
nika odvisno kako razporedi svoJ delov
ni čas ki je 'poglaviten pogoj za kvalitetno 
delo. Vemo da prav pri struženju nekateri 
delavci teg~ časa ne izkoristijo enakomerno 
v 8 urah. Potrebna bi bila večja kontrola 
izmenovodij pri posameznih delovnih postop
kih. Meni va, da je okrog 30 °/o de~avcev v 
mokrih oddelkih, ki se ne zavedaJO, da ~ 
kvalitetnim delom koristijo ne samo sebi 
temveč celotnemu podjetju. Surovina je so
razmerno dobra, saj gre približ~o 80 % do 
90% kož v artikel boljšega asortimenta. 
Barvama: (tov. Lenaršič, tov: ~erlak). -
Vemo, da prav v b';\rvarna~ p~IhaJa. zdaJ ~o 
določenih odstopanJ v kvahtetl usnJ';\· V?-ro~ 
ki za to so bolj objektivni kot subjektlv~I 
(tehtnica, posode za pripravljanje barve,. SPI: 
ranje itd.) . Tudi zlaganJe barvanega u~nJa ni 
vedno kvalitetno, za kar so odgovorn_I pre~
vsem mlajši neizkušeni delavci. Tudi _disCI~ 
plina na delovnem mest~ -:- zlaga~1Je ni 
zadovoljiva in izmenovod]e bi morah prav 
temu posvečati več svojega časa. 
V današnji številki U~njarja smo se pog?
vorili z delavci »moknh« oddelk?v,_ ~nenJ~ 
delavcev v dodelavi pa bomo obJaVIli v pn
hodnji številki. 

inž. U. B. 

Pripis uredništva: 
Naša želja je, da z ome~jeno a~ket_o ugoto
vimo mnenje neposrednih prOizvaJalcev ~ 
predlagani v~rčevalni ak<?iji in. <;>benem tud1 
ugotovimo, kJe so neprav1~nost1 1~ z odpravo 
katerih bomo bistveno pnspevah k nasi ak
ciji. Zato menimo, da je vsaka kritika dobro
namerna, pa čeprav je morda gledana z. ne
koliko ozkega stališča vsakega posameznika. 

Iz krznarske delavnice v Ljubljani 

Odnosi 
med 
bodočimi 

TOZD 

S sprejetjem ustavnih dopolnil je ~elovna 
organizacija izgubila svojstvo temelJne sa
moupravne celice naš~ga dr~žbeno-ekon~m
skega sistema. Tako Je sedaJ kot teJ!lelJna 
celica našega družbeno-ekonomskega sistema 
postala TOZD, v kateri delayci '!lresni~ujej~ 
temeljne samoupravne pravice m dolznos~I 
neposredno, uresničevanje določenih pravic 
pa v skladu s svojim s~upnim ~n~eresom 
združujejo z delavci drugih temelJnih orga
nizacij v širših organiz~cijskih oblikah zdr~
ženega dela. V prihodnje bo delovna orgaJ:?-I· 
zacija kot prostovoljna družba posamezmh 
temeljnih organizacij zd:menega_ dela . po
menila povsem novo kvaliteto, saJ bo nJena 
prvenstvena naloga, poleg skrbi za n~motc:;n 
proizvodni potek, predvsem l!sJ.c!.aJevanJc-: 
različnih socialnih in ekonomskih mteresov 
posameznih TOZD, ~a bo _možno skupno 
sožitje in vsestranski razvoJ delovne orga
nizacije. . . 
Ne smemo si delati utvar, da bo v naŠI delovni 
organizaciji po ustanovitvi TOZD teklo vse 
»kot po maslu«, saj če bi si kaj takega pre~
stavljali, potem bi bili zasleJ?ljeni formali
sti ki menijo, da se lahko zgolJ s spremembo 
oblike spremenijo medsebojni odnosi in po
samezni interesi, ki so pogojeni z drugačnim 
okoljem in obremenjeni z ostanki prete~lo: 
sti. Do različnih stališč med nosamezmm1 
obrati je prihajalo v preteklosti, prav tako 
pa bo po vsej verjetnos~i tudi v p~i_hodnje 
prihajalo do posameznih neskladiJ _m~d 
TOZD. Različnih stališč in boja različnih 
mnenj med seboj ne smemo J?Ojmovati ko~ 
slabosti, saj nas zakoni dia}ekt1ke uče, da J?l 
napredka tam, kjer ni boja me.~ ~asprotJI, 
tam kjer prevlada beseda razlicnih tehno
kratičnih ali birokratičnih sestavov, ne da 
bi se iz nasprotujočih si stališč izoblikovali 
takšno stališče, ki bi odraž~_lo inte~esne v_e
čine proizvajalcev in temel]Ilo na 1zsle~k1h 
sodobne znanosti in tehnologije. Odpravl]an- -
je takšnih »ko~fliktniiJ. situacij«. pa mora 
biti pravno urejeno, sicer ~e boj _med . nas: 
protji lahko spremeni v b<;>j. me? lj~dmi1 all 
celo v boj med posamezniki,. k~ mimo. m~e~ 
resov svoje skupine poskusaJO uvelJaVIti 
svoja lastt;ta s~remljenja. . . 
Sporni pnmen lahko n~stanej? ~arad~ n~
upoštevanja samoupravnih pravic m pr!st~J
nosti ali pa zaradi kršenja pogodbenih m 
programskih določil v medsebojnem poslov
nem prometu med posameznimi TOZD. 
Osnutek samoupravnega spo~azum~ obr~v
nava obe vrsti sporov in tudi doloea nacm 
za odpravljanj~ napet<;>sti, ki se je m~d TOZp 
sprostila zara~1 kršenJa sa~o~pravnih prav~c 
iz programskih obveznosti m pogodbenih 
določil. • 
Porok za spoštovanje samoupravnih pravic 
in pristojnosti na pos~eznih ~av~eh _ je 
predvsem jasna opredelitev pra -..;te . m d?l: 
žnosti posameznih organov upravljanja, ka.Jtl 
pri jasno razmejenih pristojnostih ne bo 
mogoče »ribarjenje v kalnem« in konec bo 
tudi neljubih občutkov in sumničenj, ki so 
v preteklosti ka!ili. naše D?-eds~bojne odnos.e. 
Pri jasno razmeJemh praVIcah m obveznostih 
pa bo mnogo lažje tudi organom delavske 
kontrole odkrivati vse nepravilnosti in žari-

šča nasprotij, ki bi nastala zaradi kršitve sa
moupravnih pr~vic delavcev in t~me~jnih or: 
ganizacij v okviru delovne orgamzaciJe. Tud1 
vsak posamezni delavec, ki meni, da s~ v 
njegovi TOZD kršijo samoupravne p~av1ce, 
ima pravico zahtevati od samoupravmh or
ganov, da se o takšni kršitvi razpravlja i~1 
sprejme stališče. če takšnega spornega pn
mera ni mogoče rešiti v okviru samouprav
nih organov TOZD, pa se k reševanju prite
gne tudi sindikalna or~anizacija !J? samo
upravni organi v delovm orgam~aCIJI, lahko 
pa se poslužimo vseh drugih obhk ne~osr~~
ne demokracije v okviru delovne organizaciJe 
in izven nje. . 
Pričakovati je, da bodo spon med TOZD 
pogostejši na poslovnem področju, saj bodo 
TOZD dnevno stopale v medsebojne poslovne 
odnose, in sicer v okviru programskih pred
videvanj, ali mimo le-teh, če bodo tako na
rekovali spremenjeni tržni pogoji. Mord~ 
me bo kdo zavrnil, češ saj smo tudi dosleJ 
skupaj poslovali in sodelovali~. pa ni priha: 
jalo do sporov. Seveda do vecph sporov m 
prihajalo, ker se je novoust~arJena vre~nost 
s prodajo vrednostno izrazila na ravni de
lovne organizacije, toda sedaj bodo TOZD 
glede na to, da bo celoten na nov_<;> ustvar
jeni dohodek njihov in da bo~o z nJ~m laiJ.ko 
samostojno razpolagale, mocno zmteresira
ne da bi vsaka zase ustvarila čim večji dobo
dele. želja oziroma motiva<?~ja •. ki žene TO~p 
k temu, da bolje gospodanJ~ m ~a. ustvariJO 
čim večji dohodek, je v celot! pozitivna, __ toda 
želja po dohodku, čep~av b~ ne temelJil. na 
uspehih dela posameznikov m. ~OZD, pnpe
lje včasih do kršitv~ f!ledsebOJnih pogod~. 
Do kršitve medsebOJnih pogodb lahko pnde 
tudi zaradi napačnega tolmačenja smis~a p~
godbe, spori pa bodo tako kot ?osle] n~J
pogostejši v ~vez~. s b;al~teto pohzdelkov m 
izdelkov ter Izrocitvemmi roki. še tako po
polna pogodba ali program ne more jamčiti, 
da bi ne prišlo do sporov in tako, kot obsta
jajo v držav~em. merilu so_dišča, katerih n~
loga je razsoJanJe v sporni zadevah, predvi
deva tudi naš samoupravni sporazum za 
razčiščevanje sporov v zvezi s poslov~imi 
odnosi med TOZD, poseben organ, k1 se 
imenuje arbitraža. Kadar nasta~e sp~~ _med 
TOZD in tega spora ni mogoce res1t1 ~a 
sporazumen n~~j~, ~o vsa~a ~tran ~~traJa 
pri svojih stahsc1h, Je toreJ edma resitev v 
tem, da se da spor v razsojo arbit_rom (~az
sodnikom), ki j ih cnal;;1 š~e-;Jio I}nenu]eta 
>>sprti<< TOZD, predsednika arb~tra~~ pa do 
loči delavski svet delovne organizaciJe. Sklep 
oziroma odločitev arbitraže pa veže sprte 
TOZD in so ga tudi dolžne ~z~~sti, s čeD?-er 
se spor tudi formalno zaklJUCI. V zvez~ ~ 
navedenim reševanjem sporov smo dolzm 
poudariti, da je po~rebno pričakov~ti _v ~ed
sebojnem poslovanJu vsakovrstne ZIVlJenJske 
primere. Toda čim pogostejše bod? ?dločb~ 
arbitraže tem manj bo medseboJnih vezi, 
zaupanja' in sodelovanja; zato si bomo. mo
rali prav vsi prizadevati, da bomo p~steno 
in vestno izpolnjev~ prevze~e nalog~ m o?: 
veznosti ter v taksnem smislu ~ud~ ston!I 
vse da se že začeti spori prekme)o pr~], 
preden se poruši medsebojp~ .zaupanJe . m 
omajajo vezi, ki nas .~druzuJeJO v okviru 
naše delovne organizaCIJe. 

J. o. 

Dolgolasec pa t ak! 

V tovarni imamo inženirja, ki mu je energe
tika tako pri srcu, da se je zarekel, da si to
liko časa ne bo ostrigel las, dokler ne bo 
prispel nov k~tel. . . 
Kotla že nekaJ mesecev ni, temu pnmerno so 
dolgi lasje našega inženirja, ki je tudi že 
rahlo siv in nas s svojo pojavo spravlja v 
dobro voljo. 
Zadnjič pa je povedal, kako gleda na to stva~ 
njegov sin, ki je rekel: >>Kar za malo se m1 
zdi da sem sin dolgolasca!« 
Ko' bo inženir spet postrižen, bomo vsi ve
deli, da je novi ~otel pr!spe~ ~ ~am bo la
žje zaradi kotla m zaradi mzemrJa. 
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V tisi s sejma 
,Bologna 7 3' 

27. mednarodni čevljarski sejem v Bologni 
je bil letos odprt od 10. do 13. marca. To je 
že tradicionalen in pomemben sejem, na ka
terem pa razstavljajo svoje izdelke v glav
nem le italijanski čevljarji in usnjarji. 
Sejmišče samo še ni dograjena. Poleg že 
obstoječih rastejo nove hale in objekti zani
mivih arhitektonskih oblik. Ko bo razstavi
šče v celoti urejeno, bo to prav gotovo velika 
in lepa pridobitev za Bologno. 
čevljarsko-usnjarski sejem je bil razdeljen 
glede na karakter razstavljalcev v dva dela. 
V šestih dvoranah so razstavljali čevljarji in 
izdelovalci čevljarjem potrebnih artiklov, v 
treh pa usnjarji. Dvorane so večji del ogrom
ne železne konstrukcije, prek katerih je raz
peto ostrešje. Notranjih opornikov nimajo, 
tako ela je prostor izredno dobro izkoriščen 
s paviljoni razstavljavcev. Za razliko od prej
šnjih let pa letos ni bilo razstavljenih us
njarskih in čevljarskih strojev. 
Ker smo bili že poprej informirani, da so 
nekatere italijanske usnjarne začele tudi 
predelovati svinjske kože, je bila naša po
zornost pri ogledovanju usnjarskega dela 
sejma usmerjena predvsem v to. 
Ta~o, kot mnogi usnjarji v Jugoslaviji pa 
tud1 drugod po svetu, so se zaradi visokih 
cen in pomanjkanja surovih govejih kož tudi 
italijanski usnjarji pričeli zelo resno ukvar
jati s predelavo svinjskih kož. Iz razgovorov 
z njimi smo izvedeli, da lahko razmeroma 
poceni nabavijo ruske svinjske kože. Izdelke 
iz teh je več usnjarn razstavljalo na sejmu. 
Videli smo lahko že kar uporaben svinjski 
velur, dokaj egalno zabarvan, pa nappo ozi
roma bokse različnih kvalitet, konfekcija iz 
svinjskega velurja in podobno. Vse kaže, da 
se mnogi italijanski usn,iar.ii zelo trudijo, da 
bi z lastnimi silami, pa tudi s tujo pomoči ~ 
dosegli čimprej primerno kvaliteto svinjske
ga usnja. 
Pri vseh ostalih vrstah usnja pa smo lahko 
ugotavljali zelo · močan poudarek na anilin 
dodelavi oziroma vsaj dobri imitaciji narav
nega videza usnja. Plastik in semianilin do
delanega usnja na paviljonih razstavljalcev 
skorajda ni bilo videti. Sicer pa je bilo naj
več artiklov izdelanih v telečjem boksu; ju
neči in goveji nappi, nubuku - govejem in 
vratovih, prešanih anilinih, telečjem velurju, 
velutiranem govejem cepljencu, ševretu, šev
roju, ovčjem velurju, podplatnem usnju. Tu
di lak usnja v gladki izvedbi in pa iz vratov 
je bilo razmeroma veliko razstavljenega. 
Na letošnjem sejmu je bil v primerjavi s 
sejmi v preteklih letih viden tudi močan 
porast sintetičnih izdelkov iz različnih izho
dnih surovin, namenjenih za čevljarstvo, ga
lanterijsko in tapetniško uporabo. Zanimivo 
je, ela so znane italijanske usnjarne že in še 
vključujejo v svoj program proizvodnjo pla
stičnih materialov. Tako npr. usnjarna »Co
golo« iz Udin, ki jo je večina naših tehnikov 
lani obiskala sedaj , v sodelovanju s Pirel
lijem proizvaja mesečno okoli 300.000 m2 

sintetičnega nadomestika za usnje. 
Za :temeljit ogled če:v.ljarskega dela sejma je 
bilo na razpolago premalo . časa, da bi lahko 
nestrokovnjak · vsebino vsega razstavljalnega 
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blaga temeljiteje ocenil. Vzorci, zlasti pa 
vgrajeni materiali so bili izredno raznovrstn.i 
Veliko obutve je bilo narejene iz sintetičnih 
materialov, ki so odlično posnemali naravno 
usnje. Poleg seveda vseh klasičnih vrst in 
velutiranega usnja je bilo tudi tu prikazane
ga precej laka, nekaj tudi v metalizirani 
izvedbi. Zanimiv je bil ogled paviljona čev
ljarskega modnega ustvarjalca Maglija, ka
terega razstavljeni vzorci so veliko lažji o ·· 
sedanjih, s tanjšim podplatom, tanjša peto 
in predvsem ožjo (ne več okroglo) konico. 
čas bo povedal, če bo ta moda prodrla. 
inž. Kržmanc Alojz 

Motiv iz Bologne 

S kakšno 
konkurenco 

~ . se srecujemo 
na svetovnem 
tržišču 

~adnja leta ugotavljamo, da naš izvoz velur
Jev na zahodno tržišče stalno zadovoljivo 
narašča in da smo skoraj na vseh pomem
bnih konvertibilnih tržiščih dobro uveljav
ljeni. Izjema je Daljni vzhod oziroma Japon
ska, morda zaradi same oddaljenosti tega 
t~ž~šča. in pa tudi zaradi dejstva, da do sedaj 
mtl msmo poskušali vzpostaviti resnejših 
stikov za prodajo velurjev, ki jih proizvaja
mo na Vrhniki. 
Na _vseh tržiščih, kamor izvažamo svinjsko 
usnJe, lahko ugotavljamo zadnje čase zelo 
važen nov pojav, in sicer, da se vedno bo · 
srečujemo s konkurenčnimi ponudbami. Zna
no je, ~a so madžarski proizvajalci svinjske
ga usnJa, tako nappe kot velurjev, s svojimi 
ponudbami stalno prisotni na tržiščih Za
hodne Nemčije, ZDA, Italije, Francije, zadnji 
čas pa tudi v španiji. španski proizvajalci 
usnjene konfekcije pred nekaj leti sploh niso 
uporabljali svinjskih velurjev, sedaj pa ku
pujejo pri nas večje količine. V letošnjem 
letu uvažajo svinjsko oblačilno usnje tudi 
iz .tyladžarske in Brazilije. Vedno več se go
von o tem, da je začela ena od večjih špan· 
skih usnjarn s proizvodnjo svinjskega obla
čilnega velurja in da je dosegla pri tem že 
pomembne uspehe. 
Razmišljanja o naši proizvodnji v prihodnje 
in o izvozu svinjskega usnja nas nehote pri
vedejo do ugotovitev, da bomo morali v pri
hodnje posvečati še dosti več pozornosti 
izpopolnjevanju tehnologije in proizvodnega 
postopka oblačilnih velurjev, da bi na ta na
čin zagotovili čim boljšo kvaliteto končnih 
izdelkov, kar nam bo tudi v bodoče omogo
čilo plasma na konvertibilno tržišče. 
Lahko bi rekel, da smo s cenami dosegli 
verjetno najvišjo možno mejo, kajti indu
strija, ki uporablja naše oblačilno usnje, ce
ne le-tega vedno primerja s cenami govejega 
oblačilnega cepljenca, predvsem pa s cenami 
novozelandskega oblačilnega valurja iz ovčjih 
kož. Kolikor večja bo torej ponudba gove
jega oblačilnega cepljenca ter novozeland
skega valurja in kolikor več novih ponudni
kov svinjskega velurja bo prisotnih na sve
tovnem tržišču, tem večjo pozornost in skrb 
bomo morali posvečati kvaliteti našega usnja 
ter solidnost poslovanja v vsakem oziru. To 
nam bo zagotovilo, da bomo uživali sloves 
enega najboljših proizvajalcev svinjskega 
usnja, kot je bilo to dosedaj, ostali pa bomo 
prisotni na tistih tržšičih, ki smo jih do se
daj osvojili. 
Ne morem tudi mimo dejstva, da smo v ča
su, ko je vladala velika konjuktura za svi
njski velur, posvetili premalo skrbi za izpo
polnitev asortimenta proizvodnje. Letos je 
namreč zelo veliko povpraševanje po obla
čilni nappi, po tapetniškem usnju in po ro
kavičarski nappi; za vse te artikle pa v zad
njem času nismo dosegli nekih vidnih uspe
hov v tehnologiji in ne moremo nastopati 
kot resen ponudnik. Prav gotovo pa je, da 
bo ob vsesplošnem pomanjkanju govejega 
in kozjega usnja na svetovnem tržšču vedno · 
več povpraševanja po svinjskem usnju, do
delanem na lice. 

Rudolf Kočevar 



[(ramljanje 
_ob ani-reti 

V prejš_nji ~tevilk;~ Usnjarja smo pisali o 
:>dW>VonJ:I, k1 ste Jih podali bralci na vpra
sanJa, .ah redno berete Usnjarja, ali prebe
berete samo nekatere sestavke in katere 
kak~nih prispevkov naj bi bilo več, ali j~ 
UsnJar p1san nerazumljivo ali kako drugače 
slabo. 
Danes so na vrsti vaši odgovori na vpraša
nja, kaj je v Usnjarju popolnoma odveč ali 
poznate v kakš_nega _ so~elavca, ki bi kaj r{api
sal _za ~:;tsop1s, ~h. v b1 m~rda radi sami kaj 
nap1sah m pa knt1cne pnpombe in predlocri. 
Kaj je v Usnjarju popolnoma odveč? "' 
Z odgovorom >>to že sami veste«, si res ne 
moremo pomagati. Za nekatere je odveč 
humor (za druge ga je premalo). Nekaj kriti
čnih pripomb je bilo, da so smešnice (»vici«) 
otročje ali nerazumljive. 
Res je, da je bilo v zadnjih številkah manj 
robato-kosmatih šal in da so jih deloma za
menjale šale iz otroških ust. 
Običajno so te šale prisrčne, ali pa jih vsaj 
nekateri dojemajo tako. Ni treba, da so vse 
otroške šale tudi otročje. Tudi v rubriki »hu
mor« se nam kaže različnost okusov. Ni šale 
ki bi bila vsem všeč. če pa kdo pozna takšn~ 
šalo, naj nam jo kar pošlje, objavili jo bomo 
na prvi strani. 
Tudi to je res, da so bile v dveh številkah 
postavljene slike in besedilo k slikam tako, 
da stvar ni bila razumljiva. Gre za nespora
zum med odgovornim in tehničnim ure
dnikom. 
Oproščamo se! 
Nekaterim je odveč pisanje o modi - drugi 
si jo želijo še več. Ker sta konfekcija in ga
lanterija del naše proizvodnje, je povsem v 
redu, da pišemo tudi o tem, moda v obeh 
teh vejah pa je bistvenega pomena za uspe
šno poslovanje s tem blagom. 
Da smo ·ljudje iz posameznih obratov pre
malo povezani med seboj in da premalo ve
mo o delu v drugih obratih, nazorno kaže 
pripomba dveh delavk »moda in krzneni pla
šči ne pridejo za nas v poštev, ker nimamo 
denarja<<. Tiste naše delavke, ki so izdelale 
te plašče, verjetno tudi nimajo denarja da 
bi jih kupile zase, a so na svoj izdelek pono
sne in z njimi je ponosno podjetje. Prav je, 
da o tem piše tudi Usnjar. 
Nekaterim so odveč karikature. In vendar 
pride včasih besedilo smešnice mnogo bolj 
do izraza, če ga spremlja posrečena risba. 
Vrhunskih dosežkov sicer nimamo možnosti 
objavljati, lahko pa smo zadovoljni, da ima
mo v svojih vrstah dva sodelavca, ki sta pri
pravljena od časa do časa popestriti list tudi 
s karikaturami. če se komu ne zdijo vedno 
popolne, so pa vendarle naše! Ali to nič ne 
pomeni? Sicer pa: če komu karikatura ni 
všeč, pa naj proč pogleda! 
Tudi preveč podrobno pisanje in objavljanje 
podatkov o poslovnih uspehih je odveč, pra
vi tovariš iz obrata šmartno. Gotovo ni vedel, 
kako so ravno tovariši iz njegove enote po
vzdignili glas, ko smo pomotoma zamenjali 
podatke o finančnih uspehih na Vrhniki in v 
šmartnem! Nekateni se poglabljajo tudi v te 
na videz suhoparne številke, znajo brati iz 
njih in jim ni vseeno, kaj te številke povedo. 
Tako smo prišli do naslednjega vprašanja 

z namenom, razširiti krog sodelavcev Usnja
rja iz naših lastnih vrst. Krog naših sedanjih 
sodelavcev je razmeroma ozek in stalen. To 
se mora sčasoma poznati tudi časopisu in 
prav gotovo bi prispevki novih soaelavcev 
lahko bistveno prispevali k boljši in sveži 
vsebini časopisa. 
Zato se je uredniški odbor odločil, da bo 
poiskal sodelavce tudi v vrstah članov in funk
cionarjev Zveze komunistov, sindikalne in 
mladinske organizacije v podjetju. Kako bo
mo s tem uspeli, bo pokazal čas. Kar nara
vnost pa se vsiljuje misel, ki je prišla do 
izraza tudi v mnogih vaših predlogih, naj bi 
naši delavci pisali za naše delavce in da bi 
našli še druge tesnejše oblike povezave, kar 
bi bilo v prid časopisu. Prav zato smo v an
keti vprašali, ali poznate koga izmed svojih 
sodelavcev, ki bi hotel kaj napisati za Usnja
rja, ali pa bi celo sami kaj napisali. 
Presenetljivo je število tistih, ki so zapisali, 
da bi sami prispevali članke za Usnjarja. Kar 
16 jih je bilo (nekateri med njimi pa se na 
žalost niso podpisali). Za 6 svojih sotova
rišev pa ste napisali, da bi tudi prišli v po
štev kot novi sodelavci Usnjarja. Sedaj je 
vrsta na uredniškem odboru, da se s temi to
variši pogovori in dogovori. 
Razmisliti bo treba tudi o predlogu iz šmart
nega, naj pritegnemo sodelavce iz sorod
nih in čevljarskdh podjetij. 
V kratkem bomo obnovili in na novo posta
vili skrinjice za pošto za Usnarja. Pišite, kar 
vam je na srcu, vprašajte, kar vas zanima. 
Računajte s tem: kar boste oddali do 10. dne 
v mesecu, bo še lahko izšlo v Usnjarju nasle
dnji mesec. Prepuščamo vam, ela se podpi
šete ali ne. če bo zadeva resna, jo bomo ob-· 
ravna vali. 
V anketi smo naleteli tudi na pripombo ozi
roma vprašanje nepodpisanega bralca, zakaj 
se je treba na anketni list podpisati, anketa 
da bi bolje uspela, če bi listi bili nepodpi
sani. 
Ko smo razpisali anketo in zapisali, da želi
mo, da bi liste podpisali, smo menili, da bo 
tisti,ki se bo podpisal, pač resno in trezno 
zapisal odgovore na zastavljena vprašanja. 
Kakor smo pričakovali, smo dobili več pod
pisanih listov kot nepodpisanih, obravnavali 
pa smo vse, ne glede na to. 
Miselnost, da bi se utegnilo komu kaj nepri
jetnega pripetiti, če bi se podpisal pod kri
tično pripombo na račun Usnjarja, je prišla 
do izraza pri zapisu tovariša, ki je na vpra
šanje, ali bi sam kaj napisal za Usnjarja, 
odgovoril: Bi, če bi ostalo brez posledic. 
V uredniškem odbon1 smo mnenja, da v 
Usnjarju lahko objavljamo vse, kar ni poslov
na tajnost, da pa glede preostalega ni vseeno, 
kako se kaj napiše. 
Med kritičnimi pripombami k vsebini Us
njarja naj navedemo naslednje: 
-- Pri modnih revijah ne navajamo, koliko 
koristijo. Modne revije so tesno povezane z 
našim nastopanjem in udeležbo na sejmih. 
Zakaj se udeležujemo sejmov, smo pisali ve
čkrat, vsakokrat, ko smo poročali o kak
šnem sejmu kot poslovnem dogodku. Uspe
ha takšnega sodelovanja na sejmu, ki ni 
namenjen le sklepanju pogodb, ni mogoče 
izraziti v denarni vrednosti. Težko pa si kot 
eno vodilnih podjetij v usnjarski panogi pri
voščimo, da se takšne propagande in kome
rcialne prireditve ne bi udeležili. še celo, če 
vemo, da to, kar smo pripravili za modno 
revijo na sejmu, pomeni delo, opravljeno za 
vse bodoče komercialno poslovanje, ko sej
ma že davno ne bo več . Modeli se ne ustvar
jajo le za sejme, ustvarjajo se za redno pro
dajo. 
- Nekdo je zapisal: Občutek ima.m, da Us
njarju zadnje čase primankuje gradiva, saj 
so cele strani izpolnjene s slikami. 
Ta tovariš je verjetno prezrl, da se je hkrati 
z večjim številom objavljenih slik povečal 
tudi obseg Usnjarja od dotedanjih 10 strani 
na rednih 12 strani v zadnjih nekaj mesecih. 
Za gradivo še nismo bili v zadregi. Pripraviti 
ga moramo za vsako številko 30 do 35 tipka
nih strani, običajno ga imamo nad tem ob
segom. Tako se zgodi, da se je treba odločiti 
kaj bomo izpustili. - - • ' 

-r:a}':~ smo ne~o_č odločili, da ne bomo obja
vth danka, ki Je obravnaval neko nepravil
nost iz varnosti pri delu. Ko bi članek pri
šel na vrsto za prihodnjo številko, pa je ne
pravilnost bila že odpravljena in članek je 
postal nepotreben. 
Naj tu še omenimo, da je več tovarišev v 
anketnem listu želelo, da bi bilo slik še več! 
- Nekdo je menil, da pri pisanju o inven
sticijah ni dovolj omeniti le prednosti in 
boljše kakovosti, ki jo želimo z investicijo 
doseči, temveč je treba navesti tudi višino 
te naložbe, koliko bo ta novost stala. Ta 
pripomba je gotovo utemeljena. 
Tovariši, ki pišete v Usnjarju o naložbah, ne 
pozabite navesti, koliko stanejo! 
- Sami se zavedamo slabosti Usnjarja, ki 
izhaja enkrat mesečno in mora biti gradivo 
pripravljeno že mesec dni prej. Zato novice 
niso vedno novice. Dokler ne bo Usnjar izha
jal bolj pogosto, kakor so tudi nekateri pred
lagali v anketi, toliko časa se nam bo doga
jalo, da ne bomo prinašali vedno svežih no
vic. Sicer pa smo pojasnili v eni prejšnih 
številk, da ni naloga lista, ki izhaja mesečno, 
objavljati najnovejše novice. Kritika, name
njena zapoznelosti objavljenih novic, je šla 
predvsem na rovaš dogajanj s področja sa
moupravljanja. Mislimo, da se je v zadnjem 
času obveščanje delavcev o teh zadevah bi
stveno izboljšalo, čeprav ne v Usnjarju. 
- Oglasil se je tovariš, ki se ni podpisal, a 
je želel Usnjarju v«č korajže. Pravi, da po
greša kritike in pohvale in še nekoliko zlob
no pripominja: povejte nam primere, ki so 
nam za zgled pri delu, vsaj tiste po + 20!. 
Ta tovariš je očitno želel povedati, da vsi, ki 
so prejeli tolikšno povišanje na oceno svo
jega delovnega mesta, tega niso zaslužili. 
Predvsem naj povemo, da je bilo zvišanje za 
20 % odobreno le v izrednih izjemnih pri
merih. člen 21 pravilnika o ugotavljanju in 
delitvi dohodka določa: 
»Komisija za delovna razmerja in nagraje
vanje obravnava pismeno obrazložene pred
loge direktorja, vodij sektorjev, vodij služb 
in obratovodij in la:hko predlaga odboru, da 
posameznim delavcem glede na uspešno ali 
neuspešno izpolnjevanje zahtev in delovnih 
nalog na njiho:vih delovnih mestih zviša ali 
zniža oceno delovnega mesta največ do 20 % 
Tak sklep lahko velja največ 6 mesecev, po 
preteku tega roka se ponovno obravnava 
upravičenost takšnega zvišanja ali znižanja« 
Določba pravilnika sama na sebi je v redu, 
če pa tovariš misli, da je bila večkra nepra
vilno uporabljena, bi bilo prav, če bi zapisal 
določene primere, pa čeprav se sam pri sebi 
od silne korajže ne podpiše. 
Naj pri tem pripomnimo, da bo nova samo
upravna organizacija omogočala, da bo vsa
ka temeljna organizacija združenega dela 
imela tudi svoj predpis ali pravilnik o deli
tvi dohodka. 
če temeljni organizaciji takšna odločba ne 
bo všeč, je pač ne bo imela, temveč jo bo 
nadomestila s čem boljšim. 
- Anketa je bila izpeljana oktobra in novem
bra lani. Večje število delavcev je zapisalo 
na anketnih listih med pripombami, naj bi 
čim več in odkrito pisali, koliko kdo zaslu
ži, »od najvišjih do najnižjih«. že decembra 
so bili obešeni prvi plačilni seznami na oglas
nih deskah v podjetju in so od tedaj dalje ob
javljeni vsak mesec sproti. Doslej nam še ni
hče ni pisal ali kako drugače poročal o tem, 
kakšne pripombe imajo delavci k objavlje
nim podatkom. Pišite nam! 
- Nekdo se je oglasil s pripombo: plače naj 
bodo enake v šmartnem kot na Vrhniki, dra
ginja je povsod enaka. 
Jaz sama, ki sem podpisana na koncu tega 
sestavka, mislim, da bi morala biti nagrada 
za enako opravljeno delo enaka na Vrhniki 
in v šmartnem, pa ne zaradi enake draginje, 
temveč zaradi pravičnega načela, naj bo ena
ko plačano. 
Prihodnjič bomo poročali še o nekaterih 
zanimivih predlogih iz ankete. To je tudi zad
nje vprašanje, na kater-o ste odgovorili na 
anketnih listih. 

T.H. 
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Od vsepovsod 

Po podatkih Gospodarske zbornice Jugosla
vije se je število delovnih organizacij v us
njarsko-predelovalni industriji, ki so poslo
vale z izgubo, zmanjšalo od dvanajstih v l. 
1971 na sedem v preteklem letu. Ukrepe za 
pokritje izgube so podvzeli v šestih podje
tjih, katerih skupna izguba znaša približno 
100 milijonov N din. Del teh stroškov bo po
kril sklad skupnih rezerv (27 %) , potem sre
dstva republik in pokrajin (41 %) in bančni 
krediti (17 %) , 15 % pa bo pokritih iz skla
dov gospodarskih organizacij. Sredstva za 
kritje izgube so dana kot kredit z rokom 
odplačila od treh do osem let in z obrestno 
mero od 4 % do 12 %. Konec decembra pre
teklega leta je bilo zmanjšano število delo
vnih organizacij z blokiranim žiro računom 
od 24 na 11. To pojasnujejo predvsem kot 
rezultat medsebojne poravnave dolgov zno
traj grupacije. Gospodarska zbornica Jugo
slavije predvideva, da v letošnjem letu lahko 
v naši panogi z gotovostjo računamo z neu
godnimi finančnimi rezultati. Taka ocena 
temelji na povečanih stroških zaradi viso
kega povečanja cen, v zmanjšanju celotnega 
dohodka zaradi novih predpisov in zaradi 
povečanja vseh vrst zalog. 
Z združitvijo dveh usnjarskih podjetij, Tova 
rne usnja in podjetja Standard, je v Zaje
čaru nastal nov kombinat za predelavo usnja 
in krzna, ki sedaj zaposluje SOO delavcev in 
bo letos dosegel realizacijo v višini 60 mili. 
N din, kar predstavlja povečanje za 50 % 
proti lanski realizaciji obeh podjetij. Novo 
podjetje Standard ima že prodano celotno 
letošnjo proizvodnjo, v izvoz na zahodno
nemško tržišče pa bo prodalo 10. 000 moških 
in ženskih bund v vrednosti 3 milijonov ne
mških mark. 
Tovarna usnja v Kamniku je v l. 1972 dose
gla celotni dohodek 120 milijonov N din od 
tega pa je izvozila na konvertibilno tržišče 
za 3,6 milijona dolarjev. V zadnjem času se 
podjetje vse bolj preusmerja na predelaw 
svinjskega usnja v lastnih obratih in je lani 
izdelalo že 20. 000 kosov usnjene konfekcije. 
V preteklem letu pa je pričelo razvijati tudi 
proizvodnjo obutve iz PVC snovi, ki se ugo
dno prodaja tudi na tujih tržiščih. Za naba
vo opreme za to novo proizvodnjo je podje
tje dobilo kredit od inozemskega partnerja. 
Madžarsko zunanjetrgovinsko podjetje Bivim
pex, ki zastopa in financira domača podje
tja za kože in usnje, napoveduje močno 
povečanje izvoza usnja v letošnjem letu. Ta
ko je izvoz v lanskem letu dosegel S mili
jonov dolarjev, kar predstavlja 50 % pove
čanje proti prejšnemu letu. Napovedujejo 
razširitev poslov s številnimi :podjetji v Zahod
ni Evropi in prekomorskih državah. Osnov
ni izvozni proizvod je svinjski oblačilni ve
lur, katerega so v l. 1972 izvolili skoraj 1,5 
milijona m', večinoma v ZR Nemčijo, 
Francijo in švedsko. V letošnjem letu pa 
predvidevajo, da bodo pričeli oskrbovati 
omenjena tržišča tudi s konfekcijo iz svinj
skega velurja, ki naj bi bila tudi pralna. 
Madžarska je tudi eden največjih izvoznikov 
usnjenih rokavic na svetu. Pri tem je 60 q, · 
rokavic izdelano iz napa usnja in ostalih 40 
odstotkov iz svinjskega rokavičarskega us
nja. V zadnjem času pa pričenjajo z izde
lavo rokavic iz jagnječega usnja. Tri četrtine 
proizvodnje izvozijo v Sovjetsko zvezo, Japon
sko, Kanado, Avstralijo, ZR Nemčijo, švi
co ter ostale zahodne države. Z namenom, 
da bi še pospešili izvoz, so nedavno v ZR 
Nemčiji ustanovili mešano nemško-madžar
sko podjetje za markeUing, ki naj bi s skup
nim financiranjem pripomoglo k uresni
čenju zadanih nalog na področju izvoza us
nja in usnjenih izdelkov. 
Japonski proizvajalci svinjskega usnja so se 
znašli pred novimi težavami. Zaradi pove
čanega povpraševanja po mesu je Japonska 
vlada priporočila proizvajalcem mesa, naj 
prodajo čim več svinjine neodrte . .. Zmanj-
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šana oskrba s surovimi svinjskimi kožami 
bo lahko japonske usnjarje zelo prizadela. 
Okrog Tokia je osredotočenih okrog 300 us
njarskih delavnic, od katerih jih večina pre
deluje predvsem svinjske kože. čeprav so to 
manjša družinska podjetja s S do 10 zaposle
nimi, jih bo pomanjkanje surovine še toliko 
bolj prizadelo, ker je v svetu povpraševanje 
po svinjskem usnju, predvsem v oblačilne 
namene, vedno večje. To še posebej velja za 
Zahodno Evropo, ki je največji odjemalec 
japonskega svinjskega usnja. 

Samo upravni 
sporazum za 
financiranje 
zdravstvenega 

• zavarovanJa 
delavcev na 
območju 
skupnosti 
zdravstvenega 

• zavarovanJa 
Ljubljana 
za leto 1973 
V zadnjih dneh marca so bile v delovnih 
organizacijah razprave o predloženem osnut
ku samoupravnega sporazuma, o financi
ranju zdravstvenega zavarovanja, katerega 
je predlagala skupščina skupnosti zdravstve
nega zavarovanja Ljubljana. 
Z namenom, da bi bilo tolmačenje spora-. 
zuma pravilno, so bili sklicani sveti zavaro
vancev po občinah, na katere so bili vabljeni 
tudi vsi predstavniki delavskih svetov. Ker 
pa so se na terenu kljub temu pojavile težave 
zaradf nepravilnih tolmačenj in ne nazadnje 
tudi zaradi določenega odklonilnega stališča 
odgovornih delavcev delovnih organizacij, 
so bila sklicana področna posvetovanja (na 
Vrhniki je predsednik občinske skupščine 
sklical klub gospodarstvenikov), kjer so bi
stvo sporazuma tolmačili člani izvršilnega 
odbora in službe skupnosti zdravstvenega 
zavarovanja. 
Kljub temu pa do predvidenega roka, to je 
do 31. marca, sporazuma ni podpisalo zado
stno število delovnih organizacij (IUV je 
podpisala do roka). Zlasti nezadostno je bila 
opravljena akcija v Ljubljani in Kamniku. 
Ostale občine v regiji so pravočasno podpi
sale sporazum, toda zaradi premajhnega 
števila zaposlenih v teh občinah sporazm.p. 
ni bil dosežen s potrebno dvotretjinsko ve
čino. 
In v čem je bistvo samoupravnega spora
zuma? 
Pri tem se srečujemo z novim odnosom na 
relaciji zdravstvo - zavarovanje - zavaro
vanec. To je še zlasti pomembno, ker je bilo 
v vseh dosedanjih razpravah izrečeno veliko 
upravičene kritike glede odnosa zdravstvene 

službe do zavarovancev. Z novo obliko - to 
je s sporazumevanjem je opuščen dosedanji 
način »budžetskega« financiranja zdravstve
nega varstva. 
V letu 1973 bo uveljavljen nov sistem davkov 
in prispevkov in bo bruto osebni dohodek 
(BOD) zaradi prenosa nekaterih prispevkov 
iz BOD na dohodek TOZD (temeljna organi
zacija združenega dela), nekoliko nižji. Izha
jajoč iz republiške resolucije o družbeno 
ekonomskem razvoju Slovenije v letu 1973 
in družbenega dogovora o izhodiščih za izva
janje in financiranje zdravstvenega varstva 
v letu 1973, se smejo izvirni dohodki za zdrav
stveno zavarovanje povečati le največ za 
12,S Ofo proti letu 1972 in za dodatna sredstva 
za izenačeno raven zdravstvenega varstva 
kmetov z delavci (to smo izglasovali na refe
rendumu v novembru 1972). 
Pri letos predvidenem povečanju mere OD 
v organizacijah združenega dela za 14% na 
področju SRS je treba v skladu z omenjeno 
resolucijo zagotoviti zdravstvu le 12,S % več 
dohodkov, kar pa pomeni celo manjšo obre
menitev gospodarstva, kakor če bi dosedanjo 
prispevno stopnjo v višini S,SO % od BOD 
ohranili tudi v letu 1973. V letu 1973 bo skup
nost lahko namenila za izvajanje zdravstve
nega varstva 601. S11. 000 din ali le za 9% 
več, kot so bili doseženi ti izdatki v letu 1972, 
in za druge izdatke 24.497.000 din. 
V okviru povečanja sredstev za zdravstveno 
varstvo za 9 % bi skupnost lahko zagotovila 
zdravstvenim delovnim organizacijam le pla
čilo enakih delovnih programov kot v letu 
1972. Pri tem moramo poudariti, da ostanejo 
sredstva za OD v zdravstvu na ravni iz leta 
1972, stroški za hrano, zdravila, komunalne 
storitve in energetiko pa se povečajo z in 
deksom porasta teh stroškov, drugi stroški 
pa ostanejo na ravni leta 1972. 
V letu 1973 pa ostane odprto vprašanje akti
viranja novih zmogljivosti v kliničnem cen
tru, ki se uresničuje že od leta 1972, bo pa 
z dograditvijo ključnih medicinskih objekt~v 
v letu 1973 omogočilo zavarovancem večje 
koriščenje zdravstvenih st?rit~v in uporabo 
sodobnejših metod zdravljenja, kar pa bo 
zahtevalo občutno višje stroške zdravstve
nega varstva. Istočasno pa se povečuje ob
seg zdravstvenih storitev v osnovni zdrav
stveni službi, kar je odraz večje prosvetlje
nosti in večje zahtevnosti zavarovancev. 
Zaradi omejevanja splošne in družbene po
rabe vletu 1973 bo skupnost v okviru 12,S 
% povečanja sredstev lahko financir;;tla le 
obseg zdravstvenega varstva na ravm leta 
1972 in v okviru teh sredstev ne bo mogla 
zagotoviti povečanega obsega in novih sodo
bnejših metod zdravljenja. 
V primeru, da organizacije združenega dela 
ne bodo pristopile k samostojnemu sporazu
mu za zagotovitev 12,5% večjih dohodkov, bo 
na osnovi zveznega zakona skupnost razpo
lagala le s približno 3 % več sredstev (toliko 
kot se predvideva porast števila zaposlenih). 
V okviru teh sredstev pa bo potrebno zago
toviti povečanje nadomestil OD v skladu 7 
veljavnimi zakonskimi določili, tako da bf 
ostalo za potrebe zdravstvenega varstva 4 'JA 
manj sredstev, kot v letu 1972. To pa bi po 
menilo občuten korak nazaj na področju 
zravstvenega varstva. 
Samoupravni sporazum bo stopil v veljavo, 
ko ga bosta podpisali najmanj 2 tretjini dela
vcev, zaposlenih v organizacijah združenega 
dela na področju skupnosti, zbor delegatov 
zdravstvenih delovnih organizacij na podro
čju skupnosti in skupščina skupnosti zdrav
stvenega zavarovanja Ljubljana, uporabljal 
pa se bo od l. januarja 1973 dalje. 
Ker do 31. 3. 1973 ni pristopilo zadostno šte· 
vilo delovnih organizacij, je skupščina skup
nosti podaljšala rok do 15. 4. 1973, obenem 
pa je pogojno sprejela naše prispevne sto
pnje za zdravstveno zavarovanje (7,36% od 
bruto OD za zdravstveno zavarovanje in 
1,21 Ofo za zavarovanje delavcev za nesrečo pri 
delu in poklicno bolezen, prav tako od bruto 
OD). 
Kakšne bodo posledice v primeru, da samo
upravni sporazum ne bo podpisan? 
Nepodpis samoupravnega sporazuma bo imel 
za posledico, da bo treba raven zdravstvenega 



varstva in druge pravice iz zdravstvenega var
stva v letu 1973 utesniti na raven dohodkov 
skupnosti, omenjenih z zveznim zakonom. 
To pa pomeni, da bo treba nadomestila za 
OD znižati, določene oblike zdravstvenega 
varstva črtati iz zavarovanja in da bodo mo
rali zavarovanci določene zdravstvene stori
tve plačevati sami. Predlog za povečanje 
samoudeležbe zavarovancev pri določenih 
oblikah zdravstvenega varstva (za obisk na 
domu, pri specialistu, prevozi z reševalnimi 
avtomobili, zdravila, zobozdravstvene stori
tve itd.) in to celo za obvezne oblike zdrav
stvenega varstva, je naletel na odklonilno 
stališče vseh občinskih svetov zavarovancev 
na področju skupnosti. Večina meni, da bi s 
tem še bolj povečali socialno razlikovanje 
zavarovancev in da je zato treba pospešiti 
pripravo predloga za solidamejšo obliko, kar 
pa bo pogojevalo tudi spremembo zakona 
o zdravstvenem zavarovanju. 
Samoupravna jedra in samoupravni organi 
IUV so se zavedali pomembnosti in nujnosti 
podpisa samoupravnega sporazuma in ga 
zato tudi pravočasno podpisali. 
In še dva sklepa skupščine skupnosti zdrav
stvenega zavarovanja Ljubljana z dne 30. 3. 
1973: 

1.) Posmrtnina, ki gre družinskim članom 
ob smrti zavarovanca - delavca, znaša 1.900 
dinarjev. 

2.) Zavarovancem - delavcem na obmo
čju skupnosti zdravstvenega zavarovanja 
Ljubljana, ki so po l. januarju .972 postali 
začasno nezmožni za delo in jim nezmožnost 
traja neprekinjeno več kot eno leto, se osno
va za nadomestilo OD poveča za 16,8 % in 
jim gre nadomestilo OD od tako povečane 
osnove od prvega dne po poteku enega leta 
neprekinjene nezmožnosti za delo. 
Zavarovancem - delavcem, ki so pred l. 
januarjem 1972 postali začasno nezmožni za 
delo, se osnova za nadomestilo OD poveča 
po prejšnji točki in jim gre nadomestilo OD 
od tako povečane osnove od l. januarja 1973. 

P. P. 

ZA SMEH 

Podražitev 
- Ali veš, da se bo bencin spet podražil? 
-Vem, pa me nič ne gane. 
- Kako to, saj imaš vendar avto?! 
- To že, ampak jaz itak vedno kupim ben-

cina samo za pet tisočakov. 

Z uspele modne revije naših konfekcijskih 
in galanterijskih izdelkov v Ljubljani 

Kako bomo v 
• • • usnjarnt 1n 

ščetinarni na 
Vrhniki letos 
koristili dopust? 
Vsako leto v poletnih mesecih, ko je dopust
niška sezona na vrhuncu, nastopijo za tiste, 
ki programirajo in vodijo proizvodnjo vedno 
znova velike težave. Veliko ljudi je odsotnih 
-na dopustih- proizvodnja pa zaradi tega 
ne teče tako, kot bi morala. K temu moram 
dodati še, da te težave močno občuti tudi 
prodajna služba, ki kupcem ne more zago
toviti želenih proizvodov v takšni meri kot 
v ostalih mesecih. Za več let nazaj lahko 
zagotovimo, da so te težave posledice množi
čne odsotnosti ljudi zaradi dopusta. Letos 
smo želeli te težave zmanjšati tako, da bosta 
usnjama in ščetinama imeli kolektivni do
pust. Tako borno v juliju in deloma v avgu
stu sicer manj delali, zato borno pa vedeli, 
koliko manjša bo proizvodnja in bomo pro
izvodnjo tudi načrtovali manjšo. Tudi naše 
odjemalce bomo pravočasno obvestili o 
manjši proizvodnji. 
še en razlog nas je napotil k temu, da smo 
pričeli razmišljati o skupinskem dopustu. 
Vsako leto so potrebe prodajne službe večje, 
kot so proizvodne možnosti. Zato, da bi za
gotovili čim večje število kupcev, delamo v 
usnjami praktično neprekinjeno noč in dan. 
Naši stroji in druge naprave so takorekoč 
non-stop v obratovanju. Zato je obraba tudi 
mnogo večja, kot če bi delali samo 8 ur dnev
no. Tudi vzdrževanje je težje, ker strojev 
nimamo časa ustavljati. Nekaterih naprav 
nismo ustavili že več let, razen ob praznikih. 
Tako tudi ni bilo mogoče opravljati večjih 
vzdrževalnih del. Z uvedbo skupinskega do
pusta pa bodo proizvodni obrati stali 11 
delovnih dni, skupaj z nedeljami, sobotami in 
morebitnimi prazniki pa celo 15 dni. V tem 
času bo vzdrževalna služba lahko opravila 
vsa manjša, pa tudi večja vzdrževalna dela in 
popravila strojev in strojnih naprav. Tako 
borno po daljšem času neprekinjenega dela in 
obratovanja lahko izvedli letni splošni pre
gled vseh strojev in naprav in vsa potrebna 
popravila. Računamo, da bomo potem med 
letom imeli zato manj okvar in s tem zasto
jev ter bomo tako nadoknadili tisto, kar bo· 
mo z uvedbo skupinskega dopusta manj pro
izvedli. 
Narava našega dela je takšna, da cele usnjar
ne ne moremo naenkrat ustaviti. Zato, da se 
nam kože v proizvodnem postopku ne bodo 
pokvarile, srno izbrali postopno prekinitev 
proizvodnje po posameznih oddelkih. Preki
nitev je tako izbrana, da privedemo kože v 
takšno stanje, da ni bojazni za kvarjenje. Iz
delan je poseben načrt odhoda posameznih 
oddelkov na dopust. Prvi gredo na dopust 
zaposleni v skladišču surovih kož, naslednji 

S teoretičnega pouka za novo sprejete de· 
lavke za priučitev v konfekciji usnja v Smar
tnem 

dan odmaščevalci, nato zaposleni pri odmo
ku itd. Točen razpored pričetka je viden v 
priloženi tabeli. Tako kot bo pričetek dopus
ta postopen, pa bo tudi prihod na delo posto
pen. Tisti oddelki, ki bodo prvi nastopili do
pust, bodo tudi prvi prišli z dopusta. 
Kot sem že prej omenil, bo vsak zaposleni, 
ki ima pravico do dopusta, izrabil 11 dni v 
času skupnega dopusta. Vsi tisti pa, ki še ne 
bodo imeli te pravice, bodo v tem času po
magali pri vzdrževalnih in podobnih delih. V 
te namene bodo organizirane posebne sku
pine. Zakaj smo izbrali ravno 11 dni za skup
ni dopust? Predvsem zao, ker srno želeli 
imeti na voljo dovolj časa, da bomo lahko o
pravili vsa potrebna vzdrževalna dela. Sem pa 
ne sodijo le popravila strojev v usnjami, 
temveč tudi vzdrževalna dela v kotlovnici. 
Ker pa bomo postopno po oddelkih odhajali 
na dopust in bodo zadnje delovne skupine 
nastopile dopust 24. julija, prve pa ponovno 
nastopile delo 31. julija, bo tovarna res mi
rovala samo 7 dni. če bi torej določili krajši 
čas dopusta, bi tovarna v celoti mirovala še 
manj, to pa bi zmanjšalo možnost izvedbe 
vzdrževalnih del v kotlovnici. 
Uvedba skupnega dopusta ne pomeni, da za
posleni preostali del dopusta ne bo mogel 
koristiti takrat, ko ga bo želel, seveda ob 
soglasju predpostavljenega vodje. V primeru, 
ko sta oba zakonca ·zaposlena v našem po
djetju, vendar vsak v drugem oddelku, ali 
eden pri nas, drugi v drugem podjetju, bomo 
poskusili urediti tako, da bosta lahko vsaj 
nekaj dopusta prebila skupaj. Seveda se bo 
potrebno v teh primerih dogovarjati s pred
postavljenim vodjem. 
Vse, kar sem tukaj napisal, velja za proiz
vodne oddelke. Vse servisne službe TPP, CB, 
laboratoriji, obračun OD, skladišča, sortir
nice itd. pa bodo svoj razpored dopustov pri
redili tako, da bo to najbolje ustrezalo po
trebam proizvodnje. 
Vzdrževalna služba bo v času kolektivnega 
dopusta imela največ dela. Zato zaposleni 
v tej službi ne bodo izrabili kolektivnega 
dopusta, temveč po posebnem razporedu. 

B.S. 

PREGLEDNICA ODHODOV NA DOPUST PO DELOVNIH SKUPINAH 
Redna delovna sobota je 7. julija 1973. 

čas dopusta Dnevi Skupni Prihod dnevi od -do dopusta kol. dop. na delo 

Skladišče surovin 13. 7.-29. 7. 11 dni 17 dni 30. 7. 
Odrnaščevanj e 16. 7.- 30. 7. 11 dni 15 dni 31. 7. 
Odmok, ožemanje 17. 7.-31. 7. 11 dni 15 dni l. 8. 
Odščetinjenje, sortiranje, suho cepljenje 18. 7.- l. 8. 11 dni 15 dni 2. 8. 
Luženje, struženje 19. 7.- 2. 8. 11 dni 15 dni 3. 8. 
Cepljenje-sortiranje, mokro 
brušenje-tehtanje in štetje 
Naknadno luženje, nevtraliziranje, 

29. 7.- 5.8. 11 dni 17 dni 6. 8. 

vlaganje, raztegovanje in muljenje 23. 7.- 6.8. 11 dni 15 dni 7. 8. 
čimžanje, strojenje, pesting, vsa 
dela v dodelavi 24. 7.- 7.8. 11 dni 15 dni 8.8. 
Zlaganje, pesting, vsa dela v dodelavi 25. 7.- po potrebi 
ščetinama 19. 7.- 2.8. 11 dni 15· dni 3. 8. 
Sortimice 26. 7.-10. 8. 11 dni 18 dni . 13. 8. 
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Naš portret 

Marija Pogačar, rojena 16. maja 1940 v Krče
vini pri Ptuju, po poklicu KV krznarka, za
poslena v krznarski delavnici našega pod
jetja na Mestnem trgu v Ljubljani. 

Razgovor je bil nekoliko dmgačen od obi
čajnih. že v prvem letu svojega življenja je 
zbolela na slušnih organih in od tedaj dalje 
je gluhonema. Na nekatera vprašanja mi je 
tov. Marija odgovorila pismeno, ostale od
govore pa mi je pojasnjevala prijazna Mari
jina sodelavka. 
Krznarskega poklica se je izučila v delavnici, 
kjer je še danes zaposlena. Poprej je uspešno 
končala osemletno šolo za gluhonemo mladi
no. V času vajeniške dobe ji ni bila sreča 
povsem naklonjena. Huje je bila poškodova
na, ko je prečkala železniško progo, pri tem 
pa jo je zadel vlak. Tri dni je bila v kritič
nem stanju, toda težko operacijo je uspešno 
prestala. Potem se je zdravila dalj časa še 
zaradi obolenja na pljučih. Posledica nesreče 
in bolezni se je odrazila tudi na dolžini učne 
dobe, ki se ji je podaljšala za celo leto. 
Iz vajeniških dni se spominja prvega moj
stra, tov. Dolenca, ki jo je počasi, toda 
vztrajno in uspešeno uvedel v »skrivnosti« 
krznarstva. Rada pa se spominja tudi so
delavk, ki so ji razumevajoče pomagale pri 
delu in s katerimi je tudi danes v prijatelj
skih odnosih. 
Počutje na delovnem mestu? 

Z delom je zadovoljna, ne pa z delovnimi 
pogoji na delovnem mestu. Zaradi neustrez
nega mesta in utesnjene delavnice morajo 
v vseh dnevnih obdobjih in v vseh letnih 
časih delati pri umetni razsvetljavi in v sla
bem zraku, ker ni urejeno ustrezno prezrače
vanje. 

Naj omenim, da ta kritična pripomba ni 
samo Marijina. 

In kaj meni o Mariji sedanji mojster tov. 
Keršič? 

Vse najboljše. Je zelo vestna in prizadevna 
pri delu in glede na kvaliteto dela povsem 
enakovredna ostalim sodelavkam v delavnici. 
Včasih je nekoliko manjših težav zaradi tež
jega sporazumevanja, ki pa jih vedno uspeš
no prebrodimo v obojestransko zadovoljstvo. 

Iz družinskega kroga? 
Je poročena in ima petletnega sina. Mož je 
zaposlen v knjigoyeznici. Ko sta na delu, je 
otrok v varstvu pri stari mami, tako da ima 
varstvo povsem v redu.Mama tudi priprav
lja hrano za vso družino. 

Stanovanjsko vprašanje? 
Do lanskega leta je stanovala z dmžino v 
skrajno neurejenem stanovanju, kjer jim je 
ob slabem vremenu puščala streha; stano
vanje je. bilo brez vode in so jo morali nositi 
od soseda. V lanskem letu pa so se prese
lili v novo stanovanje. Z možem sta namen
sko varčevala. Sedem milijonov s din je 
dobila posojila pri podjetju, ostalo razliko 
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je prejel mož od Zveze gluhih in nekaj po
sojila tudi od svojega podjetja. Zelo težke 
trenutke je doživljala Marija z dmžino tik 
pred vselitvijo, ker se je stanovanje podra· 
žilo. V teh trenutkih pa ni ostala osamljena. 
Sodelavke so nesebično zbrale 300.000 S din 
brez vračila. Marija jim je za njihovo človeš
ko solidarnost neizmerno hvaležna. Hvala 
vam, sodelavke! 
Kaj pa v prostem času? 
Posveča se predvsem svojeni.J..l otroku, s ka
terim hodi na sprehode, in pa raznim dm
žinskim opravilom. 
Ali prebira Usnjarja? 
Predvsem jo navdušujejo članki o modi in 
potopisi. 

želja za prihodnost? 
Predvsem zdravje v družini, dobro poslovanje 
podjetja in nazadnje tudi večji osebni doho
dek, da bo lahko tudi kaj privarčevala. 
Uresničitev njenih skromnih želja je pogoje
na s prizadevanjem nas vseh za še lepši 
jutrišnji dan. 
Pomislimo, kako malo človeškega truda in 
pozornosti je potrebno, da posije več sonca 
v svet tišine, v katerem dela in živi naša 
Marija. 

Iz dela enot 
civilne zaščite 
v obratu 
na ''rhniki 

P. P. 

Po programu pouka obveznikov civilne za
ščite (CZ) IUV je bila v soboto 17. marca 
letos s pričetkom ob 03. 30 vaja z alarmom 
za del enot CZ. Vaje so se udeležili: člani 
štaba CZ, kurirji in vodje vseh enot CZ ter 
njihovi namestniki. Spremljali so jo člani 
občinskega štaba CZ, ki so zaposleni v IUV, 
predsednik odbora za SLO in direktor us
njarne. 
Smoter vaje - alarma je bil preveriti v pra
ksi realnost načrtov, organiziranost in pri
pravljenost CZ, zlasti pa: 

- organiziranost in pripravljenost ter ure
janje štaba CZ, 

- organiziranost in pripravljenost ter ure
janje kurirske službe, 

- organiziranost in pripravljenost vodij 
enot CZ ter njihovih namestnikov, 

- seznanitev celotnega vodstva CZ z nalo
gami in predvidenimi ukrepi na področju 
priprav za zaščito in reševanje v delovni 
organizacij i. 

Predpostavka - začetna situacija je bila 
konkretna in navidez enostavna: aktiviranje 
~not CZ. Nalog za aktiviranje enot CZ je pre
Jelo vodstvo delovne organizacije ob 03.00. 
Ker je bila prosta sobota, je bilo na delu 
relativno malo delavcev in to je bila »težja« 
situacija za aktiviranje enot CZ, kajti ljudje 
so bili na zasluženem nočnem počitku. štab 
je bil zbran ob 03. 30. Clani štaba niso bili 
alarmirani, pač pa so se na osnovi poprej
šnega dogovora zbrali ob določeni uri zara
di sistematičnega uvežbavanja, proučevanja 
elaborata CZ ter kolektivnega ukrepanja in 
vodenja vaje od začetka »novo nastale« si
tuacije. 
Kurirji so bili alarmirani oziroma vpoklica
ni po delavcih, ki so bili na delovnih mestih 
v nočni izmeni. V dobrih 30 minutah so bili 
vsi kurirji že na razpolago štabu CZ. Ostali 
člani - vodje enot CZ in njihovi namestniki 
so bili tudi vpoklicani po kurirjih. Od odho
da prvih kurirjev do prihoda na zbirališče 
zadnjega člana CZ je preteklo 70 minut. V 
eni uri pa je štab cz prek dežurne službe 
ugotovil, da se je zbralo 97 % vseh vpokli
canih. Vaje se nista udeležila le dva člana 
(eden je bil bolan, drugi pa na obisku zunai 
Vrrn1ike). Upoštevaje sestav članstva (25 oio 
žensk in 33 % starih nad 45 let) ter oddalje
nost ((nekateri do 3 km) je štab z zadovolj
stvom ugotovil izredno hitrost in pa odlično 
udeležbo na vaji. Takšna hitrost in polno
številen odziv je bil rezultat vestnosti članov 
CZ ter pripravljenosti in uvežbanosti kurirske 
službe. Kot koristno se je izkazalo v praksi, 
da so kurirjem določena območja in da so 
pravočasno seznanjeni, kje stanujejo člani 
CZ na teh območjih. 
štab CZ je pokazal organizacijsko sposob
nost in iznajdljivost pri vodenju praktične 
vaje. 
Vaja je bila zaključena s skupnim sestan
kom, na katerem so bili navzoči seznanjeni 
z nalogami in načrtovanimi ukrepi glede 
priprav za zaščito in reševanje v delovni or
ganizaciji. 
Opazovalci (spremljevalci) vaje so bili od
nesli lepe vtise in so jo pohvalno ocenili. 
Tudi zaledje ni zatajilo, kajti »prva pomoč« 
v obliki toplega napitka v zgodnjih jutranjih 
urah se je prav prilegla. 

A.K. 

S poizkusne vaje vodij enot civilne zaščite .. 



Sindikalna 
tekmovanja 
v kegljanju 

Prisrčen stisk rok po končanem. tekmovanju 
v kegljanju na Trojanah. 

Kegljaški ekipi Vrhnike in šmartna na Tro
janah 

XXI. tradicionalno 
prvenstvo usnjarjev, 
čevljarjev, 

galanteristov, . . 
tn ~·uma17ev 

v veleslalomu 

Tekmovalec naše ekipe Tone Gantar je sreč
no »prikrmaril« skozi cilj. 
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V organizaciji športne komisije IO sindikal
ne organizacije je . bilo 22. marca letos iz
vedeno na kegljišču »Mantove« srečanje 
moških in ženskih kegljaških ekip IUV in 
Kombinata lesne industrije Logatec. Loga
čani so odločili srečanje v svojo korist. Pri 
moških so bili boljši za 23 kegljev, pri žen
skah pa za 10. 
Povratno srečanje bodo organizirali Loga
čani na kegljišču hotela BOR na črnem vrhu. 
Upamo, da bo povratno srečanje ugodnejše 
za IUV, še zlasti, ker imamo idealne možno
sti za trening in širok izbor zelo dobrih ke
gljačev. 
Dne 31. marca pa je bilo povratno srečanje 
kegljačev obrata šmartno in Vrhnike na 
kegljišču na Trojanah. 
Rezultati: 
I. kolo-. moški. ~šmartno: Vrhnika -176 222 
IL kolo- moški- šmartnm Vrhnika- 224 284 

ženske- šmartno:Vrhnika -106 12S 

V organizaciji sindikalne podružnice PEKO 
iz Tržiča je bilo 24. marca letos izvedeno 
XXI. tradicionalno tekmovanje usnjarjev, 
čevljarjev, galanteristov in gumarjev v vele
slalomu na Zelenici. 
Tekmovanja se je udeležilo 180 tekmovalcev, 
ki so bili razdeljeni: 
a) veterani - 7 tekmovalcev (uvrščeni) 
b) st. člani - 19 tekmovalcev (uvrščeni) 
c) ml. člani - 73 tekmovalcev (uvrščeni) 
d) ženske - 17 tekmovalk (uvrščene) 

Skupno je bilo uvrščenih 116 tekmovalcev, 
64 pa jih je bilo diskvalificiranih ali pa so 
sami odstopili. 
IUV je zastopalo 9 tekmovalcev, in sicer 8 
mlajših članov ter 1 tekmovalka. 
Tekmovalka Albina Zupan je zaradi težav 
med vožnjo (padec) odstopila in zato n bila 
uvrščena. 

Z razglasitve rezultatov in podelitve prak
tičnih daril najuspešnejšim tekmovalcem. 

Za moško ekipo šmartna so nastopili: 
Rihtar, Mlakar, Zavrl, Erjavc, Klisarič,Str
mec- I, Strmec- II, Gorjup. 
Za moško ekipo Vrhnike so nastopili: 
Petkovšek, Obid, Kržmanc, Plestenjak, Fatur, 
Smrk, Sokač. 
Za žensko ekipo šmartna: 
Mlakar, Dolšek, Cerovšek, Počkar 
Za žensko ekipo Vrhnike: 
Srebotnjak, Kralj, Brenčič, Rizman 
Rezultati posameznikov (po - SO !učajev): 

l. Petkovšek 214 kegljev 
2. Plestenjak 198 kegljev 
3. Kržmanc 196 kegljev 
4. Erjavec 182 kegljev 
S. Obid 17S kegljev 
6. Strmec 167 kegljev 
7. Zavrl 164 kegljev 
8. Mlakar . • . . . . . 1S1 kegljev 

Srečanje je potekalo v prijetnem razpolo
ženju tekmovalcev. P.P. 

Pri mlajših članih pa so naši tekmovalci za
sedli naslednja mesta - med 73 uvrščenimi 
tekmovalci: 
Iko Krašovec, 23. mesto 
Franc Krašovec, 33. mesto 
Janez Langenvalter, 3S. mesto 
Marjan Gantar, 36. mesto 
Janez Benčina, 42. mesto 
Miro Margon, 4S. mesto 
Tone Gantar, 48. mesto 
Miro Govekar, 49. mesto 
Zmagal je tekmovalec TRIO iz Tržiča, ekipno 
pa so se na prv'i dve mesti uvrstiH tekmovalci 
organizatorja tekmovanja- PEKO iz Tržiča. 
Uvrstitev naših tekmovalcev bi bila lahko 
boljša, če bi jim bila tudi športna sreča ne
koliko bolj naklonjena. Sicer pa smo z uvr
stitvijo lahko zadovoljni, še zlasti, ker je bi
la tekmovalna proga precej težka morda za 
sindikalno prvenstvo prezahtevna: 
Organizacija tekmovanja je bila ob lepem 
sončnem vremenu zelo dobro izvedena. 

P. P. 
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Kako smo 
poslovali 
v mesecu marcu 
Proizvodnja po obratih 
Usnjarna Vrhnika 277.337 m2 
ščetinama Vrhnika 8.217 kg 
Usnjarna šmartno 73.234 m2 
Krznarna šmartno 21.665 m2 
Usnjarna šoštanj, samo svin. us. 48.002 m2 
Poraba usnja in krzna v konfekcijah 
Konfekcija usnja šmartno 6.025 m2 
Konfekcija krzna šmartno 2.318 m2 
Konfekcija usnja Vrhnika 5.403 m2 
Galanterija Ljubljana 4.974 m2 
Realizacija 
Usnjarna Vrhnika in ščetinama 36.812.273,80 
Usnjarna šmartno, 

krznarna in konfekcija 14.126.848,00 
Galanterija Ljubljana 1.359.575,35 
Prodajno skladišče Ljubljana 2.125.052,35 
Izvoz v marcu $ 1.225.219 
Izvoz I.- III. $ 3.314.405 
Poprečni OD je znašal za 184 ur v mesecu 
marcu 2.174,57 N din na enega zaposlenega 
Bolniški izostanki 
Na enega zaposlenega smo imeli v mesecu 
marcu zaradi bolniških izostankov (vključ
no tudi porodniški dopust) 2,14 izgubljenih 
delovnih dni. 
število zaposlenih 
Na dan 31. 3. 1973 je štel naš kolektiv 1758 
članov (brez vajencev). V vrhniških obratih 
dela 1097 ljudi, v šmartnem 573 in v obratu 
Galanterije v Ljubljani 88. 

Prišli- odšli 
Od 15. marca do 11. aprila 1973 se je v obra· 
tu na Vrhniki zaposlilo 23 delavcev: 
Boris Artač, Arif Bašic, Milorad Svijic, Mu
hamed čovic, Ramo Derviševic, Jozo Ivan
čevic, Tomislav Jovanovic, Agata Malavašič, 
Stanko Malovrh, Anton Novak, Aleksa Pavlo
vic, Mitar Pavlovic, Pero Pavlovic, Rade Pa
vlovic, Vojislav Petrovic, Ranko Popovic, 
Slobodan Prodanovic, Husein Seferagic, Ed
var Senjur, Miodrag Starčevic, Andreja štum
berger, Cvetka Težak in Milan Umek; 
Delati je prenehalo 13 delavcev: 
Milutin Ačimovic, Marjan Hržič, Marija Je
senovec, Dragoljub Kostic, Andrej Lončar, 
Marija Lušina, Jože Marolt, Franc Meglič, 
Rozalija Nartnik, Draško Stojnic, Ivanka 
Tomšič Tomasi, Svetomir Tošic in Ivan ža
gar; Niko Oblak, Radenko Stojnic in Ignac 
Zemljič so šli služit vojaški rok. 
V obratu šmartno se je vmesecu marcu za
poslilo 15 delavcev; 
Na novo so bili sprejeti: 
Uršula Anžič, Marija Centa, Olga Centa, Bran
ko Groznik, Cilka Jamšek Ana Lah, Albin 
Lušina, Jožica Odlazek, Jožica Povše, Marija 
Povše, Frančiška Skalar, Peter Zaman; 
Iz JLA so se vrnili: Justin Doblekar, Ciril 
Hauptman, Radovan Skubic. 
Delati so prenehali: 
Marjan Gorše, Marija Ibisi, Emil Janežič, 
Drago Kepa, Albin Lušina, Franc Pahor, Ma
rija Savšek, Jože Smrekar, Samo šemole; 
Franc Doblekar, Franc Dremelj, Marko Ho
stnik in Martin Marolt so šli služit vojaški 
rok. 
V obratu galanterija v Ljubljani se je v me
secu marcu zaposlil Ciril Filipič, 
delati pa so prenehali: Tatjana Gregorin, Mi
roslav Grmič, Marija !kovič in Danica Mla
kar. 
Vrhnika, dne 11. 4. 1973. 

J.B 

JO 

Prvi 
pomladni dan 

»Dobro jutro dekleta!<< 
»Živio!<< 
»Joj, sem zaspana!<< 
>>Tiho bodi, jaz ... ahh ... tudi!<< 
Naš delovni dan se je pričel. Z veselim po
zdravom in smehom, kot vedno. 
»Živio Tonka, kako si!?<< 
še ena prihaja. Z »vestnim<< pričakovanjem 
»šefa<< se za pol ure »ustavi« pri nas. Za ve
sel začetek in dobro voljo. 
»Dekleta, veste kaj je danes?<< Moj glas ra
dostno zveni v osvetljeno sobo. »čudovit 
prvi pomladni dan.<< »Bravo pomlad!<< 
Prva jutranja cigareta dogoreva med mo
jimi in Simoninimi prsti. Z užitkom vlečeva 
dim. Maja naju opazuje in se nama smeji. 
Presneta porednica. Oči ji plešejo sem ter 
tja, ko posluša moje srečne pripovedi o po
mladnem dnevu, pa Simonine pritožbe o 
porednih otrocih. Sem ter tja prikima, pove 
pripombo, dve, se pogladi po lepo napetem 
trebuščku in seveda dostikrat poči v smeh. 
Potem se spravim nad Tonjo. 
»Pa mož, pa otroci, kaj si skuhala za kosilo, 
boš kavico ... << 
Uboga Tonja, pod pritiskom naju s Simono 
težko odkloni cigareto, se končno zadovolji 
s kavico in odbrzi k šefu, ki med tem že pri
dno »dela<<. Maja se najprej zresni. Dvigne 
se s stola, naredi dva pohoda gor in dol po 
sobi in se ustavi pred ventilatorjem. Z vzdi
hom ga prižge, potem delo steče po uglaje
nem tiru. Jaz v krznarno, Simona h kemi
kalijam, Maja k usnju. Do malice pri nas 
sploh ni več zanimivo. Razen za kratke iz
bruhe smeha ... 
No, malica, končno si tu. Ti tako težko pri
čakovani del dopoldneva. Naša miza je pro
sta, ričet ali zelje ali krompir, skratka vse 
skritiziramo, spijemo po dva soka in - pol 
ure presneto hitro mine. 
»Tjaša, spet nimaš pošte, ha ha!<< 
»Briga me! Jutri je še en dan. Sicer pa: po
mlad pa ljubezen ... << »Ha, ha, jo že daje!<< 
Jasno, dvajset let mi bo in vesela sem. 
Tonjin šef pride k nam obvezno okrog enaj
stih. Ponorčuje se iz naše zakajenosi, zasmra
jenosti (grozno, kakšen abstinent glede kave 
in cigaret), popije svojo večno citronsko ki
slino in gre spet nadzorovat 
če ne pride vmes kaj strašnega dela, 1::-.l:~~::J 
malce počivamo. 
Potem se ob dvanajstih spet primaje Tonja. 
»Dekleta, veste, kaj bi se sedajle prileglo?<< 
»Sok!<<, zavpijemo troglasno. Seveda mora 
Tjaša v trgovino in potem se spomni še na 
pomladni dan ... skratka, čudovita proslava. 
Naš delovni dan se počasi končuje. še moj 
pohod v usnjarno, zadnji opravki, pomenki 
o načrtih in sirena veselo zatuli. 
Ko skakljam po stopnicah, mi še vedno po-

. zvanja po ušesih: »Prvi pomladni dan, prvi 
pomladni dan ... << 
Pripis: Ne mislite, da je pri nas vedno tako 
veselo. Mnogo dela imamo in včasih se kar 
ne vidi konca. In vendar je veselo. Ker se 
razumemo. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
Zvok tovarniške sirene je olajšano zazvenel 
v sončni dan. Pomlad. Trava je dišala in no
ge so same poskočile v radosten dan. Sonce 
je toplo posijalo na mojo srečo, mladost ... 
Zagledala sem ga. črni lasje so se lesketali 
v soncu, ko sem se mu sklanjaje približevala. 
Njegova roka v moji je čvrsto prepletala 
prste. 
Pomlad ... 
Trobentice, vijolice, žafran, pa spet trobenti
ce, vijolice ... 
Opojne dišave pomladnega dne so prepojile 
moje nosnice. 

Kot v sanjah. In vendar so resnica njegove 
roke, nežna globina noči, prijetno dehteče 
ustnice ... 
Moja glava je trudno zdrsnila na njegovo 
ramo. Zaprte oči sanjajo. čebelica, ki obsedi 
na mojem obrazu, vzdrami njegove ustnice. 
Nežno preženo malo vsiljivko, zadrhtijo po 
mojem licu, se ustavijo na čelu, očeh, veseli 
jamcii na licu in obstanejo na ustnicah. 
Prijetna bolečina mi odpre oči. Vidim koš
ček modrega neba, njegove črne lase, srečne 
oči. Ustnice tiho zašepetajo. Pomlad ... 
Kot velika, žareča krogla sonce umira na 
nebu. Korak nama zastane. Kot pravljica se 
končuje dan, z njim, z menoj. Zvenijo bese
de, obljube, ljubezni. Tiho, z daljno žalostjo 
v očeh umirava v sončnem zatonu. Pomlad .. 
Mrak je preplavil pokrajino. Najini koraki 
so počasni, nežni hočejo ustaviti čas. In ven
dar - objem, poljub - in prvega pomlad
nega dne ni več ... 
Jaz in mojih dvajset pomladi. 

Tjaša 

Streha sveta 

Hinduistično svetišče v Katmanduju 

Na severu, v dalji ... brezmejni vrhovi gore 
Himalaje v neštetih verigah v modrino ob
zorja kipe nedotaknjeno sami. 
Zelena pobočja, ogromna pogorja in strmi 
prepadi robati grebeni, neskončna ostenja iz 
skal in ledu nam dajo slutiti ... da pleza tu 
misel više in više in obstane, preblizu je 
nebu in sama z bogovi! 
»LUč AZIJE<< - Edvin Arnold 

Dobri dve uri traja polet z Boeingom 737 iz 
Delhija do Katmanduja, središča ene naj
bolj nenavadnih dežel sveta. Iz letala; ki leti 
na višini 10.000 m, sem prvič gledal Himalajo 
dolgo verigo visokih vrhov, ki so gledali iz 
oblakov. Indijska ravnina je bila globoko pod 
nami in med oblaki se je kot kača vila naj
svetlejša reka Indije - Ganges, vrhovi osem-· 
tisočakov pa so bili skoraj v isti višini kot 
naše letalo. 
šele na povratku sem pričel premišljevati in 
iskati tiste delčke spomina, s katerimi bi si 



Terasasta riževa polja 

lahko ustvaril večno sliko Nepala in Himala
je. Toda sedaj ugotavljam, da sem Nepala 
videl zelo malo, saj se tam kolo življenja 
vrti zelo počasi. Pri hoji prek visokih grebe
nov in globokih sotesk, največkrat kar peš, 
ne prideš kar tako hitro. 
Bolje sem spoznal katmandujsko kotlino in 
pa dolino reke Arun, ob kateri smo pešačili 
skoraj pol meseca do naše gore. 
Neki nemški raziskovalec Nepala je že pred 
leti zapisal, da je v Katmanduju toliko bo
gov, kot je ljudi, in toliko templjev, kolikor 
je hiš. To bo kar držalo, saj se ob veliki 
množici bogov in njihovih praznikov še sa
mi Nepalci ne poznajo. 
Sama zgodovina te himalajske dežele sega 
2700 let nazaj, ko so se začela v katmanduj
ski kotlini (velika je za polovico ljubljanske 
kotline) naseljevati plemena Nevarov. Potem 
pa so prihajali begunci pred islamskimi osva
jalci, ki so v 15. stoletju osvajali Indijo. Za
radi svoje nedostopnosti je Nepal postal Me
ka begtmcev, pa naj bodo to Mongoli ali 
Azijci. Naselili so se tudi tibetanski begunci, 
ki so bežali iz Tibeta zaradi negostoljubnega 
podnebja visoke tibetanske planote. 
Sam Katmandu z bližnjo okolico ima veliko 
zgodovinskih spomenikov, ki so nastajali v 
teku stoletja. Eno izmed najslavnejših hindu
ističnih svetišč je Pošumatinat. Stoji na bre
gu svete reke Bagmati. V to svetišče naša 
noga nima vstopa. V njem so lansko leto 
sežgali posmrtne ostanke kralja Mahendre. 
Nedaleč od Pošumatinata stoji najvidnejši 
predstavnik budizma - Bodnat stuba. To je 
velika kupola z visokim stolpom, ki ima 13 
stopnic ( 13 nebes) in 4 pare budoyih oči, ki 
opazujejo vse na zemlji. Okrog in okrog so 
molilni mlinčki, ki jih romarji vrtijo in zra
ven molijo. Vsi ti zgodovinski spomeniki se
gajo tudi do 2 SOO let nazaj. 
V sedanjih letih pa sam Katmandu s hitrimi 
koraki išče svoj način razvoja. V tem se je 
zelo odprl na Japonsko, saj je zanj najbližja 
razvita dežela. Avtomobili, fotoaparati -in 
sploh vse, kar se tiče tehnike, je Japonska. 
Le na dvorišču katmandujske vojašnice sem 
opazil kamion TAM 4500. še sedaj mi ni 
jasno, kako je prišel v ta konec sveta. Ni še 
tako dolgo, ko so avtomobil za kralja pri
nesli nosači na drogovih iz indijske ravnine 
prek dveh prelazov, visokih okrog 3 200 m . 
do Katmanduja. Sedaj pa ima Nepal dve ces
ti (iz Indije do Katmanduja Tribuhoren 
Radžept in od Katmanduja do Tibeta- Arni
ko- lighwey). Sicer pa je danes Katmandu 
poln osebnih avtomobilov, koles in rikš (ta
ksi kolo). Vsa ta prevozna sredstva pa imajo 
nekaj skupnega n to je nekake vrste sirena
troblja, ki s svojim močnim glasom vzbuja 
vsaj pri turistih veliko spoštovanje. Vozi se 
po angleško (levi sistem vožnje), zanimivo 
pa je, da so prometni znaki zelo redki. Pro
met se odvija bolj po instinktu, glavne pa so 
krave. Te so živi prometni znak - nimaš 
prednosti in nanje vozniki bolj pazijo in se 
jih bolj boje kot denarne kazni. V starem 
delu mesta pa je v ozkih ulicah z neštetimi 

Katmandu - pekarna na ulici 

trgovinicami pravi ljudski živ-žav. V proda
jalnah se dobi vse od spominkov, kiča, ori
entalskih oblek, pa tudi s khano in paniti 
postrežejo (hrano in vodo). Pri prodaji hoče
jo prepričati kupca, da ie bila stvar narejena 
ali najdena v Tibetu. Turisti radi kupujejo 
tibetanske stvari, saj je ena redkih dežel, ka
mor turist za zdaj ne more potovati. In s take 
reklamo v Katmanduju veliko prodajo ne
vednim evropskim in ameriškim turistom. 
Katmandu pa je postal tudi paradiž svetov
nih pohajačev in hipijev. Gotovo jih mika 
lepo mesto, milo podnebje in vedri ter pri
jazni ljudje, prav tako pa velikodušnost 
raznih religij , ki se tu mešajo, kakor da bi 
vabile k mednarodnemu »love in<< 
Pa pustimo Katmandu in si oglejmo vzhodni 
del dežele, tam, kjer se dviga v oblake najboli 
drzna gora Himalaje (tako so jo označili 
Francozi) - Makalu. 
Z ma jhnim avionom kanadske izdelave Twin 
Otter (dvojna vidra ) smo preleteli nekaj os
trih in strmih grebenov in že samo se spu
ščali v dolino reke Arun, ki si je prebila pot 
iz Tibeta med Himalajskimi vrhovi do indij
ske ravnine. V tem delu Nepala so doma bo
jevniška plemena, ki dajejo najboljše vojake 
na svetu. To so Gurhki, ki izvirajo iz plemena 
Limbu, Rai Guring. Svojo borbenost so po
kazali najprej v bojih z Angleži in so jih 
dvakrat tudi premagali. Angleže je niihova 
hrabrost tako impresionirala, da so jih celo 
nrnsili. če jim pridejo pomagat zatreti »Ve· 
liki upor« v Indiii (v drugi polovici 19 sto
letja) . Za dobro plačilo se je potem na strani 
An!!l ežev borilo v I. svetovni vojni več kot 
50 000, v drugi pa 250 000 Gurhkov. še d::1.nes 
je okrog 5000 teh vojakov v angleški, 10 000 
ua v indijski voiaški službi. 
Gurhkom je malo mar ozadje voine, ubijajo 
in krvavijo brez premišlievania. So Pravi na
jemniški voiaki, ki vojno in boi ljubijo 
naibrž zaradi njega samega. Zatrli so že 
revoluciio v Malaii, v Burmi pa so se borili 
uroti imperializmu. 
Reka Arun je pri kraju Tumlingtar že poča
sna in se leno vije med velikanskimi sipi
nami, ki si jih je sama ustvarila v teku tisoč
letij. In na eno od teh velikih sipin se je 
snustilo naše letalo. Naravna steza je skoraj 
dališa kot na Brniku in letalo se .ie spustilo 
med celo čredo koz, ki pa so se takoj razbe
žale, sai je letalo kljub naravnemu letališču 
tn redek 'pojav. 
Kljub temu, da je sama vas. precej daleč, · je 
bilo kmalu veliko radovednežev. Maihni fan
tiči so se poskušali v svoji. polomljeni 
angleščini. Id so se je naučili v šoli. Vest, da 
je prišla ekspedicija in da potrebuje nosače, 
se ie v okoliških vaseh širila s teleprintersko 
naglico. Vabil jih je zaslužek, do katerega 
tukaj zelo težko pridejo. 
Dva dni so prihajali in odhajali domačini, 
si ogledovali naše tovore, jih težkali in mar
sikdo si je premislil, da bi se šel nosača. Na 
koncu se je le zbralo 160 ljudi, katerim na 
pogled ne bi prisodil, da bi lahko nosili 30 
kg težak tovor samo 1 uro, kaj šele več dni 

Na poti proti Makaluju 

skupaj. Po različnih zapletljajih se je kolona 
sključenih in obloženih domačinov le premak
nila. Ta dan sem hodil kot v transu. Vse 
je bilo novo za mene, vsrkaval sem čist zrak 
brez smradu civilizacije, hodil sem po zemlji, 
kjer še nikoli nisem bil. Prelepa pokrajina, 
same terase z gostimi, zelenimi stebelci riža. 
Povsod naokoli sama voda, ki se pretaka s 
terase na teraso. Koliko volje in trpljenja 
je tukajšnji človek vložil v te lepo in skrbno 
urejene terase, ki so speljane tudi v najbolj 
strme griče, vidiš jih tudi v 2. 000 m visokih 
grebenih. In takih teras je v Nepalu nad 50 
milijonov. 
Prvi dan peš-hoje sem se večkrat vsedel v 
senco mogo~nih dreves, imenovanih pipal. 
Ta drevesa Je mogoče videti zelo daleč in 
jih tam uporabljajo kot nekakšne smero
kaze na njihovih glavnih poteh. Veliko kroš
njo je moč videti že od daleč in popotnik 
ne more zaiti. Ob poti je veliko svetinj, pri 
katerih molijo domačini. Ena od teh so »Čar
teni«, kupi kamenja, kamor vsak mimoidoči 
priloži svoj kamen, če je bil kos vsem teža
vam na svoji poti. Ti kamni so lepo obliko
vani, ploščati, z vklesano pradavna molitvijo 
»O mani podne hun« - »O dragulj v loto
sovem cvetu«, in okrog njih smeš le z leve 
strani. Na večjih »Čortenih« so Budhove oči, 
ki gledajo v svet in vse vidijo. Molitve doma
činov so kratke in se lahko ponavljajo v ne
dogled, dokler je pač vernik utrujen. 
Proti večeru smo v vasi Kandbariju prišli 
ravno na njihov verski praznik. Da to doživiš, 
ni težko, saj imajo Nepalci praznikov za več 
kot. pol leta. En tak praznik pa lahko traja 
tud1 nepretrgoma ves teden. Prazniki niso 
fiksni, temveč jih določajo astrologi. S praz
novanjem simobolizirajo boj bogov z demo
ni. Vedno zmaga demon in v zmagi je smi
sel nadaljnjega praznovanja. 
:ra kraj je od večjih mestih precej oddaljen 
m tako le redki ljudje vidijo v svojem živ
ljenju zdravnika (poprečna življenjska doba 
je nekaj nad 30 let). Tako je imel naš ekspe
dicijski zdravnik ves večer in še naslednje 
jutro kar precej dela. čeprav je kot zdrav
nik navajen, da marsikaj vidi, je bil po tej 
ordinaciji v naravi in med takimi bolniki 
precej šokiran. še sreča za te ljudi je, da so 
zelo odporni in zato prenesejo marsikaj . 
V naslednjih dneh smo hodili po visokem 
(2. 200 m) grebenu v gosti megli in dežju. 
Pragozdovi so z bujnim rastlinjem zakri
vali pogled na daljne gore, naša kolona pa 
se je z vsakim dnem bližala svojemu cilju. 
Na odprtem grebenu je peti dan hoje posi
jala sonce in za grebeni je kipel v nebo 
Makalu. 
Mislim, da smo stali vsi člani odprave uro 
ali dve in zamaknjeno gledali v to goro, pol
no strmih sten in večnega ledu. Samo gle
dali smo,besede so bile tu odveč. Stali smo 
in se počutili majhne, spoznali smo, da je 
človek še velikokrat samo opazovalec narave 
in njenih pojavov, boj in zmaga z naravo 
pa je relativnost. J. K. 
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