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f(a/io bomo 
v 

v Smartnem 
pristopili 
k izboljšanju 
poslovanja 
V obratu šmartno smo že vrsto let razmis
ljali, kako nadoknaditi manjkajoče stano
vanjske enote za potrebe zaposlenih delav
cev, ali bolje povedano, kako pridobiti sred
stva za ·gradnjo manjkajočih stanovanj. 
Problematika pomanJkanja stanovanj je še 
toliko bolj pereča, ker v obratu šmartno več 
kot 10 let nismo pridobili več kot poprečno 
po eno s,tanovanje letno in še to le za nujno 
potrebne strokovne kadre. 
Razlog za tako stanje moramo iskati pred
vsem v tem, da obrat ni ustvarjal potrebnih 
sredstev, ki bi jih lahko namenil za razširje
no reprodukcijo, še manj pa za povečanje 
>.tanovanj'skega .sklada. 
Za boljši prikaz problema je pomembno na
vesti še podatek, da je po zadnji anketi v 
obratu šmartno v naslednjem petletnem ob
dobju nakazana potreba po graditvi vsaj 50 
s ta:novanj. 
Tudi želja za dodelitev posojil za posamično 
gradnjo so velike in za omenjeno obdobje 
presegajo 5.000.000,00 din. 
Nakazane potrebe, akcija najvišjih organov 
ZKS kot tudi ostalih republiških forumov 
nas zadolžujejo, da brez odloga začnemo z 
gradnjo stanovanj za delavce. S tem bomo 
pripomogli, da bodo te socialne dobri:se do
stopne tudi tis.tim kategorijam delavcev, ki 
nimajo možnosti, da bi za svoje potrebe pri
šli do ustrezmega stanovanja. 
Zato smo v obratu šmartno sklep osrednje
ga delav,skega sveta IUV, da bi na vseh de
lovnih področjih sistematično vključili var
čevanje kot obliko za znižanje poslovnih 
stroškov, sprrejeli kot svojo stalno nalogo, 
saj bi tako privarčevana sredstva namenili 
za stanovanjsko graditev in pokrivanje dru
gih potreb družbenega standarda. 
Upoštevaje sprejeto načelo o namenskem 
varčevanju za izboljšanje družbenega stan
darda naj bi v šmartnem znižali poslovne 
stroške v tekočem letu za 1 dinar na kvadrat
ni meter proizvedenih izdelkov obratov 
krznarne in usnjarne oziroma vgrajenih me
trov v obratih konfekcij. Tako bi zbrali nad 
1.200.000 dinarjev s,redstev, ki bi jih morali 
oplemenititi z namensko vezavo za stanovanj-

Usnjarna v šmartnem s skladišči in obratom 
usnjene konfekcije 

sko gradnjo pri banki s tem, da bi po 10 me
secih prejeli kredit v višini 175 Ofo, to je 
2,100.000,00 din. 
Ta akcija varčevanja oziroma zmanjšanja 
stroš.kov po enoti proizvoda bo od vsakega 
zaposlenega zahtevala vsaj delež in bo uspela 
le, če se bomo vanjo vključili vsi zaposleni v 
pa-oizvodnji in skupnih službah obrata. 
Prav vsi bomo moraLi pri svojem delu upo
š tevati splošno načelo gospodarjenja, ki se 
glasi: 

»S čim manj sredstvi doseči čim boljši re
zul.tat poslovanja.« 
če nam naj bi to splošno priznano gospodar
sim načelo pomagalo pri oblikovanju varče
valne akcije v našem obratu, bomo morali 
težiti predvsem k izboljšanju: 
a) storilnosti prJ delu in 
b) ekonomičnosti poslovanja. 
Za večjo delovno storiLnost si bomo morali 
prizadevati na vseh delovnih področjih. To 
bomo lahko dosegli le s primerno delovno 
usposobljenostjo in zanimanjem delavcev, 
kakor tudi z uvajanjem sodobnejših proizvod
nih postopkov (v mejah danih možnosti), z 
uporabo primernih materialov, z boljšo orga
nizacijo dela, nenehnim spremljanjem in 
nadziranjem vseh delovnih postopkov ter 
primernim ukrepanjem. 
Odgovorni delavci v obratu bomo morali a
nalizirati in primerno ukrepati za povečanje 
prizadevnosti pri delu na vseh ravneh, s či-

mer naj bi istočasno zagotovili večje količin
sko in kakovostno ustvarjanje. Zato bomo 
morali biti prepričani vsi, da je tako delo 
potrebno, ter s tem izenačiti interese posa
meznikov s celoto. 
Tudi posebne delovne razmere, ki vplivajo na 
delovno storilnost, bo ponrebno analizirati 
in ugotoviti, kaj se še da storiti za boljše po
čutje pri delu. 
Poskrbeti bomo morali za najpravilnejšo de
litev dela, upoštevaje kvalifikacijski sestav 
delovne sile, ter ustrezmo ukrepati za boljšo 
delovno disciplino. 
Poudariti je treba tudi pomembnost in raven 
tehnične opremljenosti, nameravnih dopolni
tev- odkrivanje in vpeljave popolnejših teh
noloških postopkov in ka,r najboljšega izko-
riščanja razpoložljive tehnike. . · 
Vse to pa do neke mere lahko pogojuje tudi 
izboljšana organizacija dela v proizvodnji, 
nabavno-prodajni, operativni in tehnično-vzdr
ževalni službi obrata. 
Strokovne službe obrata bodo morale ·S stal
nimi analizami ugotavljati gospodarnost po
slovanja za vse vrste proizvodov in pri tem 
stremeti predvsem za tistimi notranjimi teh
ničnimi ~n organizacijskimi dejavniki, ki vpli
vajo na gospodarnost, ter na osnovi doblje
nih rezultatov predlagati ustrezne zaključke. 
Istočasno bo potrebno upoštevati tudi zuna
nje dejavnike, ki nastopajo predvsem v obli
ki nabavno"prodajnih cen. 
Analizirati bo torej potrebno predvsem vse 
vr,ste stroškov ,ter ugotoviti možnosti za nji
hovo znižanje. 



Oilj vseh teh sprotnih analiz naj bi bil pred
vsem ekonomsko utemeljena proizvodnja, 
kjer naj bi v polni mer,i prišla do izraza akci
ja varčevanja, vseh dejavnikov, ki sodelujejo 
v proizvodnji. 
Pomembno vlogo v tej akciji bodo poleg stro
kovnih služb morale imeti tudi politične or
ganizacije obrata, saj bo od njihove zavze
tosti odvisno, ali bodo a:kcijo varčevanja za
vestno sprejeli in izvajali vsi zaposleni. 
Branko PINT AR 

Pogovor o 
varčevalni akciji 

V majski številki Usnjarja ·smo objavili po
govor o varčevalni akciji z delavci »mokrih« 
oddelkov usnjarne na Vrhniki, v tem mesecu 
pa se bomo seznanili z mnenji delavcev v 
dodelavi. Prav razveseljivo je, da se delavci 
sami zelo zanimajo za akcijo varčevanja, da 
jih je večina pripravljena sodelovati, tako na 
samem delovnem mestu, kot tudi pri raznih 
razgovorih. Prav 'V'si delavci, ki so sodelovali 
pri ·teh pogovorih, se zavedajo, da ta akcija 
varčevanja nalaga vsem veliko nalog, ki smo 
j•im elo sedaj deloma zanemarili, prav vsi de
lavci pa tudi vedo in so mnenja, da imamo 
v podjetju dejansko veliko notranjih rezerv. 
Izračun o prihranku ene milijarde starih di
narjev torej le ni samo teoretično izražen, 
temveč do tega prihranka lahko pridemo po 
več različnih poteh: bodisi z boljšo organi
zacijo dela, večjo di·sciplino na posameznih 
delovnih mestih, glede katere je bila podana 
precejšnja kritika od strani delavcev, in se
veda s kupnim prJzadevanjem in večjo za
vestjo vseh .zaposlenih v podjetju. 
Vprašanja, ki smo jih postavili delavcem, so 
bila prav enaka, kot smo jih že objavili v 
majski štervilki Usnjarja, za osvežitev pa jih 
objavljamo še enkrat: 
l. Kam bi usmerili denar, ki bi ga s to akci

jo pridobili? 
2. Kako bi z boljšim izkoristkom delovnega 

časa na posameznih delovnih mestih 
zmanjšali režij,ske st·roške? 

3. Kako bi s ·kvalitetnejšim delom na določe
nem delovnem mestu, boljšo organizacijo 
dela, boljšim odnosom med delavci in z 
večjo disciplino prispevali največji delež 
k akciji varčevanja? 

Tudi delavci v dodelavi so istega mnenja kot 
delavci drugih oddelkov, torej denar bi mo
rali usmeriti predvsem ·v stanovanjske name
ne. 
V pogovoru je •sodelovalo precej delavcev, ki 
jih tare ta problem, in prav stanovanjsko 
vprašanje je eden od vzrokov, da marsikdo 
ni tako vezan na podjetje, kot bi sicer bil. 
Vsi so tudi mnenja, da ne bi smeli zanemariti 
tudi podpiranja posamičnih gradenj, torej 
da bi del sredstev namenili tudi za posojila, 
obenem pa, da bi bila ta sredstva razdeljena 
tako, da bi imeli prednost delavci, ki so v 
podjetju zaposleni že dalj ča:sa. Prav pri pro
šnjah za posojilo vidimo, da se poraja pri 
delavcih veliko želja, .sklad za posojila pa je 
ponavadi premajhen, da bi zadovoljil prav 
vse interesente. Seveda so potem nekateri 
razočarani, drugi zopet presrečni in prav od 
tega razpoloženja delavca so odvisni tudi od
gorvori, obenem pa tudi počutje na delovnem 
mestu. 
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Vsi delavci so tudi mnenja, da bi bilo nujno 
treba misliti na preureditev prostorov za 
prehrano. Prav tako je postal tudi .počitniški 
dom vse premajhen za vse zaposlene v pod
jetju. Na letošnjo sezono dopustov se nismo 
pripravili tako, kot bi bilo treba. Počitniški 
dom je zaseden v času kolektivnega dopusta 
in prej bi morali misliti na dodatne zmoglji
vos.ti v drugih počitniških domovih, oziroma 
se bolj povezati z ·raznimi turističnimi agen
cijami. Za drugo leto si bomo morali vzeti 
prav gotovo več časa, da rešimo ta problem 
in da delavcem zagotovimo letovanje po 
zmernih. cenah. 
Na drugo vprašanje so skoraj V·Si delavci e
nako odgovorili - delo·vni čas pri posamez
nih delovnih stopnjah ni zadovoljivo izkori
ščen. Zakaj ta delovni čas ni izkoriščen pa je 
zopet vprašanje, ki ga v kratkem težko ob
razložimo, saj ima vsako delovno mesto svo
je zahteve, na 'nsakem delovnem mestu so 
drugi delavci z različnimi delovnimi izkušnja
mi in navadami, obenem pa tudi odnos med 
delavci, pravzaprav med delavkami na posa
meznih delovnih mestih večkrat ni zadovo
ljiv. 
Prikažemo lahko mnenja delavcev pri obre
zovanju, brušenju, sortiranju ~medfaznem), 
napenjanju - vsi so si enotni - delo zjutraj 
ni pripravljeno tako, kot bi moralo biti, in 
neizbežno je, da se z iskanjem oziroma pre
vozi kož do delovnega mesta izgubi precej 
časa, konkretno od 15 do 30 minut. Ta kri
tika delavcev vsekakor zadeva organizacijo 
dela, oziroma izmenovodje v posameznih od
delkih. Mnenja pa smo, da bi vsa taka vpra
šanja morali rešit·i delavci, obratovodje in 
izmenovodje na skupnih sestankih .samo
upravnih jeder, saj ·so prav ti namenjeni za
to, da se o takih problemih tam razpravlja 
in tudi daje določene zaključke. 
Predrv.sem napenjalke in obrezovalke so ime
le dokaj pripomb glede vedenja mlajših de
lavk - bodisi to na delovnem mestu kot tudi 
v času »Čik-pavze<< med delovnim časom. Tu
di ta odnos med delavci, mislimo, da je do
kaj resen, če ne včasih že pretirano napet, 
ki vsekakor ni za vzgled drugim delavcem, 
prav tako pa tudi ne nekaterim mlajšim, ki 
si hočejo z delom, pridnostjo in vestnostjo 
zagotoviti .kos kruha v naši delovni organi
zaciji. 
Naloga tehničnega sektorja naj torej bo, da 
bo skušal te odnose na delovnih mestih v 
najkrajšem času najbolje rešiti, saj so prav 
gotovo ti medsebojni odnosi tudi vzrok ne
kvalitetnega dela in slabega počutja delavcev 
pri posameznih stopnjah dela. 
Delavci si torej želijo boljšo organizacijo 
dela, oziroma izboljšanje priprav dela, sami 
pa naj vsi in tudi posamezniki stremijo za 
dm boljšim odnosom med seboj, za večjo 
enotnostjo in povezanostjo med delovnim 
časom. 

Na tretje vprašanje pa so odgovorili delavci 
različno, oziroma so odgovori specifični za 
posamezna delov;na <mesta. 
Lepljenje (pasting) (tov. Slavka Petavs, •tov. 
Vokovič, žilavec, Grbič, Gazdič, Todorovic): 
Vodja pastinga je mnenja, da bi kvaliteto 
lahko precej izboljšali z večjo disciplino de
lavcev in tudi z boljšo organizacijo dela. Na 
tem delovnem mestu se zelo menja delovna 
sila in je torej prekratek rok za dokončno 
priučitev dela. 
Disciplina je na splošno zadnji čas močno po
pustila, 'saj se sama ,spominja let, ko so bili 
tudi mojstri veliko bolj odločni in i2'1kušeni. 
Mnenja je, da ni!so pri delu popustili samo 
delavci, temveč mansikdo tudi v vodstvenem 
kadru, predvsem glede discipline, odnosa do 
delavca in zbližev·anja z delavci. Tudi norme 
niso usklajene med posameznimi pastingi in 
.so marsikateri delavci zaradi tega prikrajša
ni pri osebnem dohodku. 
Ostali delavci so mnenja, da osebni dohodki 
niso v skladu z njihovim delom, mnogi pa 
imajo tudi stanovanjske probleme, predvsem 
v primerih, če imajo delavci že družine. 
Mnenja so, da bi marsikdo od njih ostal v 
podjetju dlje, če bi mu bila dana možnost, 
da si dostojno uredi družinsko življenje. Za
vedajo pa se tudi, da je sedaj drugače, kot 
je bilo na primer pred 12 leti, ko je bilo mno
go delavcev odlpuščenih zaradi pomanjkanja 

dela, zdaj pa je prav podjetje tisto, ki mu 
prima:nj•kuje delovne sile. Seveda se to pri 
delu premalo ali preveč upošteva, odvisno od 
tega, kako kdo to problematiko razume. 
Medfazno sortiranje (tov. Tegelj, Pahor, 
Demšar) 
Zavedamo se, da je naše delo zelo pomemb· 
no, saj praktično tu usmerjamo surovino za 
posamezne artikle - torej je od kvalitete 
našega dela precej odvisen tudi finančni U· 
speh obrata. 

Medfazno sortiranje velurja - ali je polizder 
lek primeren za kvalitetnejši končni izdelekP 

Vidimo precej napak, ·ki so tehničnega izvor~ 
(struženje, pasting) in velikokrat je temt\1 
vzrok malomarnost pri delu. Prav v zadnjem 
času je ogromno kož, ki so umazane, prav 
tako veliko kož popada s plošč na pastingu 
(8-10 m' na mesec). S .ta1kim delom prav go
tovo izgubimo ogromno denarja. Kontrola in 
organizacija dela bi morala biti strožja in 
tudi izmenovodje bi morali biti strokovno 
bolje usposobljeni. Večkrat se krivično sodi 
o kvaliteti našega dela, saj pride do mešanja 
debelin oziroma samih artiklov pri kasnejših 
delovnih postopkih. Tov. Pahor predlaga, da 
bi morali imeti bolj objeMivne podatke o či
stem proizvodu in o realnejši izbiri blaga, 
ki ga dobimo iz posameznih izvorov surovi
ne. če bi imeli točnejše te podatke, bi lažje 
sklepali in razpravljali o napakah, ki so teh
ničnega izvora in se pojavijo v našem pod
jetju. 
Vsi pa so nmenja, da je prav menjajoča se 
delovna sila in neizkušenost delavcev pogostq 
vzrok nepravilnostim tako pri vprašanjll 
kvalitete dela 1kot tudi discipline in delovnih 
odnosov. 
Brušenje (~tov. Ol.ga Jovanovic) 
Pri svojem delu opažam precej napak, ki se 
naredijo že pri struženju in obrezovanju. Na
ši stroji v glavnem delajo dobro in tudi 

K valit eta izdelanega velur ja v veliki meri za
visi od pravilnega brušenja 



stranska dejavnost vzdržuje stroje v redu in 
pravočasno. V se premalo pa se skrbi za izo
braževanje oziroma za pouk delavcev pri 
stroju samem. Večkrat se zgodi, da novinka 
dela že po enem tednu pri stroju in to po
vsem normalno blago, čeprav dela pri tem 
napake (stopnice). 
Disciplina ni na zav~dljivi ravni in w;e neod
govorne delavce bi morali kaznovati ostreje 
kot doslej. 
Tov. Ivanka Kavčič je v glavnem istega nme
nja, čeprav pripominja, da je pri vprašanju 
'odnosa med <starimi in mladimi veliko odvis
no tudi od •starejšega delavca, kako pristopi 
k mlajšemu. Sama tega problema nima, saj 
si je s svojim odnosom zagotovila reden do
voz kož k stroju in je torej prav ta najbolj 
:kritiziran problem sama odpravila. Opaža pa 
pri svojem delu precej napak od struženja. 
Zelo pa pozdravl~a varčevalna akcijo, saj 
prav s to akcijo najbolj pomagamo delavcem 
pri reševanju življenjskih problemov, čeprav 
nekateri ljudje, ki imajo vse te probleme re
šene, nekako nezainteresirano gledajo na 
akcijo. Vsak pa bi se moral zavedati, da s 
svojim ·vestnim delom pomaga ne samo sebi, 
temveč tudi vsem drugim. 
Napenjanje: ~tov. Orešnik, Sedej, Kavčič) 
Organizacija dela - dostava kož od mulj enja 
ni v redu in pri tem izgubimo veliko delov
nega časa in to v 8 urah večk,rat. Tudi kvali
teta kož (vlaženje) ni vselej enakomerno in 
večkrat moramo !kože vrniti v poprejšnjo 

_,stopnjo dela. Seveda so za to veliko krivi 
tdi izmenovodje, ki bi z vestnejšim delom 

r'rav gotovo to odstranili. Tudi med delav
kami je precej razlik, posebno glede same 
kvali.tete dela. Nekatere so površne pri nape
njanju - napenjajo bolj na rredko, kar se 
vsekakor pozna pri kvaliteti kož. Tudi odno
sa do delovnega .časa nimajo vse enakega -
torej pogosto pohitijo z delom, da je potem 
odmor malo daljši. 
Delovni pogoji <so se i~boljšali pri napenja
nju z novo ventilacijo, vendar zaradi večnega 
prepiha delo ni zdravo in •SO bolniški izostan
ki zelo pogosti. 

Večino proizvodnih napak je možno ugotoviti 
tudi pri končnem sortiranju. Prizadevajmo 
si, da jih bo čim manj! 

Obrezovanje (tov. Vidrih, Gabršček, Seljak 
iz l. nadstropja dodelave): 
Vse so kritiiZirale predvsem organizacijo de
la, saj prav dov.ozi kož niso urejeni in se rz:ato 
zjutraj zamudi prav gotovo od 20- 30 minut 
delovnega časa. Prav pri tem so bila vsa 
mnenja, da izmenovodje ne izpolnjujejo svo
jih nalog enakomerno in točno, čeprav naj 
pri tem ne bodo prizadeti prav vsi. Veliko je 
bilo tudi kritike na račun mlajših delavk, 
predvsem zaaadi di<scipline. že v drugem 
vprašanju v tem članku smo v glavnem pri
kazali to problematiko, ki je prav gotovo ne 
smemo zanemarjati, saj prav gotovo kvari 
odnos med ljudmi. 
Zahtevajo, da se vse odgovorne delavke ka
znujejo in naj se v prihodnje posveča več 
pozornos<ti disciplini in redu v tovarni. Zave
dajo se, da osebni dohodki v našem podjetju 

niso slabi in da so delovni pogoji sedaj mno
go boljši, da pa je razlika v kvaliteti dela 
med posamezniki velika- torej naj bo raz
lika tudi med osebnimi dohodki; plačuje naj 
se torej po kvaliteti dela. Vsi so mnenja, da 
se vodstveni kader premalo posveča delavcu 
samemu in prav to je mar<Sikdaj vzrok, da 
pride do večjih ali manjših trenj med delav
ci. Zelo pa vsi delavci pozdravljajo, da se je 
zvišal dodatek za nočno delo na 35 Ofo. 
Končno sortiranje: (tov. Tomo Butko) 
Pri svojem delu opažam precej napak, ki so 
predv·sem tehničnega izvora in če bi te na
pake odstranili vsaj za 50 Ofo, bi bila izbira 
blaga prav gotovo še precej večja, kot je teo
retično izračunana. Gotovo je veliko teh na
pak zaradi maloman1osti pri delu, nepopolne 
organizacije in nedoslednega dela izmenovo
clij. 
če govorimo o akciji varčevanja, bi morali 
ljudi na •sestankih bolje informirati o name
nu te akcije. Ljudem bi morali bolj z oseb
n1mi stiki prikazati, kolikšna je vrednost 
1 m' o~iroma celotne količine prodanega u
snja in koliko izgubimo, če se delajo napake 
pri delu. Predvsem izmenovodje bi morali 
večino delovnega časa posvetiti ne sami orga
nizaciji dela, temveč tudi vprašanju kvalitete 
in odnosa do dela. 
Vsi se zavedamo, da nova delovna sila ne 
more daH od sebe •toliko kot izkušeni delav
ci, zato pa bi morali čim več časa posvetiti 
tudi pouku teh delavcev. Nujno je, da se ure
di tudi nov tarifni pravilnik, ki smo ga lju
dem obljubili in da rse pri vprašanju dodelje
vanja »plusoV« ,zavzame odločnejše in ~real
nejše <Stališče, ker prav .to vzbuja med delav
ci določena nesoglasja, obenem pa nam ruši 
.ravno.težje med posameznimi delovnimi me
sti. 

Inž. Bogdan URBANC 

V julijski številki bomo objavili odgovore na 
ista vprašanja od delavcev ~z stranske dejav
nosti, izmenovodij, obratovodij in vodstva 
tehničnega sektorja! (Pripis uredništva). 

Predstavljamo 
vam Trg~vsko 
podjetje Soštanj 
iz Ljubljane 

Osrednji delavski svet je na svoji seji, 25. 
aprila letos sklenil, naj se s l. junijem k 
našemu podjetju priključi Trgovsko podjetje 
šoštanj iz Ljubljane, za kar so se člani ome
njenega kolektiva ~zrekli že na referendumu 
v mesecu ·marcu. 
V tem članku vam zato želimo pojasniti, 
·kakšno dejavnost to podjetje opravlja in 
kakšno vlogo bo imelo v okviru združenega 
podjetja IUV. 
Predmet poslovanja je prodaja usnja, usnjar
skega in jermenskega blaga in potrebščin ter 
izdelkov iz gume, kaučuka in plastičnih mas 
ter krznenih in usnjenih izdelkov, na debelo, 
tehnične gume, avto-gum ·in gasilske opreme 
ter vseh vrst zaščitnih sredstev pri delu, teks
tilnega blaga in kemično obdelane tkanine za 
izdelavo zaščitnih sredstev pri delu, predme
tov civilne zaščite, izdelava in popravila krz
nenih izdelkov ter serv.isno polaganje plastič
nih mas. To dejavnost opravlja podjetje v 
svojih štirinajstih prodajnih enotah, v Ljub
ljani, Beogradu, Splitu in Nišu. 

Podjetje je do leta 1963, ko je poslovalo le v 
štirih enotah, razširilo svoje trgovsko o
mrežje na sedanjih 14 prodajnih enot in pri 
tem tudi precej razširilo predmet poslova
nja. V tem času se je promet povečal za več 
kot osemkrat, medtem ko se je število zapo
slenih povečalo le za trikrat. še posebej je 
treba poudariti, da je podjetje odprlo <kasne
je tudi svoja skladišča in poslovalnice v dru
gih republikah in ima zato razvejano trgov
sko mrežo skoraj po vsej Jugoslaviji. Kljub 
temu pa so skrbno poslovali, saj so večji del 
ostanka dohodka namenili za sklade, tako da 
je v letu 1972 to razmerje znašalo že 61 : 39 
v korist skladov. Taka politika delitve sred
stev pa je v sedanjih razmerah nujna, še 
posebej zato, ker ima podjetje določene teža
ve z likvidnostjo zaradi neposlovnega odnosa 
nekaterih kupcev. Da bi čimprej rešili pro
blem nelikvidnosti, so se odločili za posebno 
izbiro kupcev in nabavo takega blaga, ki je 
že naprej prodano al.i pa se na trgu zelo pro
daja. Nabavo so •tudi usmerili predvsem na 
take dobavitelje, ki so obenem njihovi kupci, 
ta.ko da so se obveznosti in terjatve med se
boj poravnale. Za letošnje leto podjetje si
cer ni predvidevalo bistvenega povečanja 
prometa, zato pa si je zaclalo nalogo, da mora 
na vsak način .rešiti problem -lastne plačilne 
sposobnosti. V svojem perspekt.ivnem inve
sticijskem načl'tu 1predvidevajo tudi gradnjo 
lastnih poslovnih prostorov v Ljubljani, ka
terih kvadratura naj bi znašala okrog 1.500 
m'. V ta namen vlaga podjetje sredstva že 
od leta 1968 dalje. V letošnjem letu bo odprlo 
tudi novo moderno prodajalno v Beogradu, 
ki ji zaradi ugodne lokacije pripisuje še po
seben pomen. V Ljubljani pa so odprli tudi 
novo prodajno skladišče za prodajo zaščitnih 
sredstev za civilno zaščito in prodajo opreme 
za enote SLO. 
Kot najvišji samoupravni organ podjetja je 
poleg zbora delovnih ljudi delavski svet, ki 
je za reševanje problemov na samoupravni 
ravni imenoval še posebne komisije. Poleg 
delavskega sveta je na ravni celotnega pod
jetja deloval še izvršilni odbor, katerega na
loga je predvsem v strokovnem vodenju pod
jetja. 
Namen pl'iključitve je predvsem v združitvi 
trgovskega omrežja, in sicer trgovine na ele
belo oziroma grosističnih skladišč, kakor tu
di maloprodajnega omrežja Trgovskega pod
jetja šoštanj in modnih prodajaln IUV. še 
posebej bi poudarili pomen trgovine na ve
liko, ki bi s •tem postala podaljšek proizvod
nje usnja in prevzela vlogo rea1izatorja pro
izvodnje usnja na domačem trgu. IUV bi ob
držala le zunanjetrgovinsko poslovanje in 
nekatere velike industrijske odjemalce, s ka
terimi je že stalno v neposrednih poslovnih 
odnosih. Tako bi novo trgovsko omrežje pre
vzelo večji del prodaje na domačem trgu, z 
izjemo na tistih področjH1, kjer nima pro
daje na domačem trgu, z izjemo na tistih 
področjih, kjer nima razvitega last. trgov
skega omrežja. Seveda bo ta prenos prometa 
treba opraviti •postopoma in v interesu tako 
našega podjetja, kot kupcev in pri tem upo
števati .tudi primerno politiko cen. Nova 
skupna trgovska mreža bo morala poslovati 
pod pogoji, ki ji bodo omogočili normalno 
poslovanje in reprodukcijo, torej .pod po
goji, ki so vsaj enaki, če že .ne ugodnejši gle
de na njene konkurente. P.ri tem pa bi mora
la tudi svojim kupcem nuditi boljše ali vsaj 
enake pogoje kot doslej. O vseh konkretnih 
medsebojnih odnosih s proizvodnimi organi
zacijami oziroma usnjarnami v okviru skup
nega podjetja pa se bodo morale medsebojno 
dogovoriti strokovne službe in določiti take 
odnose, ki bodo v skladu s prej omenjenimi 
.napotki. Nikakor ne bi smeli dopustiti, da bi 
prenos poslovanja prek novega trgovskega 
omrežja kakorkoli ogrozil sedanje odnose s 
kupci, saj je smisel skupnega poslovanja 
prav v razširitvi in povečanem obsegu reali
zacije, ki ga bo sedanje Trgovsko podjetje 
šoštanj lahko doseglo že zaradi svojega po
ložaja v združenem podjetju IUV. še posebej 
naj poudarimo tudi predvideno povečanje 
proizvodnje usnjarn, kar bodočemu trgov
skemu omrežju nalaga tudi dolžnost, ela 
bo skušalo vse te izdelke tudi ugod
no prodati na domačem trgu. Enako, 
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kot bodo morale proizvodne enote pri pro
daji dajati prednost lastnem trgov·skem o
mrežju, bo to poleg svojih pravic imelo tudi 
svoje dolžnosti do teh obratov. Te pa se 
bodo kaz·ale predvsem v tesnem sodelovanju 
s proizvodnjo pri naročilih vseh vrst blaga 
in predvsem v pravočasnem načrtovanju pro
daje. Vse to pa bo možno doseči le ob tesnem 
Sikupnem sodelovanju in ob ugotavljanju po
treb in obdelavi tržišča pri samih kupcih, 
kar ob škokem prodajnem omrežju ne bi 
smel biti problem. V skupnem podjetju bo
mo morali težiti za tem, da v čim večji meri 
izkoristimo prednosti, ki nam jih nudi nepo
sreden stik proizvodnje prek trgovine s po
trošnikom. Zato bo morala biti naša prva 
skupna naloga, da trgovsko omrežje po po
trebi še povečamo. Predvsem naj bi skušali 
čimprej urediti moderno skladišče oziroma 
poslovalnico v Ljubljani ter v prihodnje od
preti skladišča na področjih, kjer jih zaen
krat še nimamo, so pa veliki kupci naših 
proizvodov, kot npJ.·. Zagreb ali Sarajevo. 
Glede na vse večji obseg in širjenje proizvod
nje končnih izdelkov iz usnja, to je usnjene 
in krznene konfekcije ter usnjene galanterije 
je IUV že sedaj širila svojo maloprodajno 
omrežje. Večji del omenjene proizvodnje si
cer izvažamo in zaenkrat ni bilo posebnih te
žav pri prodaji, kar velja predvsem za usnje
no konfekcija. Vendar domačega tržišča ni
kakor ne smemo zanemariti, še posebej ne 
sedaj, iko bomo gradili nov obrat za omenje
ne proizvode in bo letna proizvodnja dosegla 
okrog 60.000 kosov. Ob vedno večji konkuren
ci na domačem in tujem trgu se bomo morali 
tudi na tem področju še posebej potruditi in 
pritegniti tudi domačega kupca, kar pa vse
kakor najprimerneje dosežemo v okviru last
nega prodajnega omrežja. Zato bo treba po
leg sedanjih modnih prodajaln IUV skušati 
v okviru področja sedanjih poslovalnic Trg
ovskega podjetja šoštanj pridobiti še nove 
možnosti za tovrstne prodajalne. To še po
sebej velja za •tista področja, ki dosedaj niso 
bila primerno obdelana, so pa pomemben 
možni kupec teh proizvodov, saj razpolagajo 
z velikim številom prebivalstva in primerno 
kupno mqčjo. 
O novih vlaganjih na tem področju se bodo 
morale vsekakor v prvi vrsti odločiti stro
kovne službe in seveda bodoče skupno trg
ovsko omrežje, v okviru katerega naj bi te 
prodajalne delovale. Sredstva v te namene 
bo morala zagotoviti predvsem proizvodnja 
teh izdelkov, katere interes je tudi v tem, da 
si zagotovi uspešno prodajo svojih izdelkov. 
V primeru pomanjkanja finančnih sredstev 
pa bo moralo priskočiti na pomoč tudi zdru
ženo podjetje s skupnimi sredstvi. To je vse
kakor novo interesantno področj~, ker Trg
ovsko podjetje šoštanj dosedaj ni bilo po
pomembneje vključeno v tržišče. 
Kot rpovsem novo področje poslovanja bi za 
bodoče trgovsko omrežje IUV predstavljala 
prodaja novih izdelkov bodoče opekarne Ig
rada. Ker je nova opeka - proton - precej 
lahka in jo je možno transportirati tudi na 
večje razdalje, bi lahko sedanje poslovalnice 
Trgovskega podjetja šoštanj prevzele tudi 
zastopstva za prodajo tega izdelka v Slove
niji ali celo izven republike. 
Bodoče trgovsko omrežje IUV bo samostoj
na TOZD z naslednjimi pravicami: Imela bo 
svoj tekoči -račun in vodila svoje knjigovod
stvo ter na osnovi tega tudi ugotavljala in 
delila dohodek. Torej bo .povsem samostojno 
razpolagala z ust'Varjenimi sredstvi in seve
da tudi samostojno odločala o delitvi dohod
ka na sredstva, namenjena za osebne dohod
ke in sklade. Pri tem se bo tudi samostojno 
odločala o sredstvih, namenjenih za investi
cije, ki jih bo skupno z razpoložljivo amor
tizacijo vJagala v nadaljnje širjenje lastnega 
trgovskega omrežja, po potrebi pa tudi vla
gala oziroma posojala drugim TOZD, seveda 
v okviru možnosti in pod pogoji, ki bodo ve
ljavni za vse TOZD v združenem podjetju. 
Poleg pravic bo imela tudi svoje dolžnosti, 
med katere med prvimi sodi subsidiarna od
govornost z določenim deležem za poslova
nje celotnega podjetja. Podrejati in spošto
vati bo morala sklepe oziroma politiko osred
njega delavskega sveta, v katerem pa bo tudi 
imela svoje predstavnike glede na ključ, ki 
bo veljal za vse TOZD. Enako bo imela tudi 
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svoje predstavnike v odboru za medsebojna 
razmerja in v komisijah delavskega sveta. 
Tudi notranja samoupravna organizacija tr
govskega omrežja se bo morala zgledovati po 
drugih enotah IUV tako, da bodo posamezne 
poslovalnice predstavljale samoupravna jed
ra. Sicer pa se bo tudi treba podrediti dolo
čenim posebnim in funkcionalnim zahtevam 
poslovanja trgovine. 

Irivesticije 
v 
letošnjem 
letu 

Osrednji delavski svet je letos šele ob koncu 
aprila razpravljal o načrtu investicij za te
koče leto. čeprav ta zamuda predstavlja do
,ločeno oviro pri uspešni uresničitvi investi· 
cijskega in drugih načrtov, smo vendarle 
mnenja, da bomo z nekaj •več napori naša 
poslovna prizadevanja tudi letos uresničili v 
okvtru predvidevanj. 
Ta omenjena zamuda pa postane razumlji
vejša in tudi opravičljiva, ko se seznanimo s 
pmblemi in ovirami, ki so .to neljubo zakas
nitev povzročili. Zadnji meseci preteklega 
in prvi meseci letošnjega leta predstavljajo 
namreč obdobje nadaljevanja naše začrtane 
podjetniške politike, tako glede integracij
skega povezovanja v okviru slovenske usnjar
ske industrije, kot v smislu .kJrepitve in rasti 
obstoječih zmogljivosti in ne nazadnje .pro
jektiranju in snovanju novih zmogljivos·ti. 

Ekipa Hiclromontaže iz Maribora pri trans
portiranju tretjega parnega kotla v energet
ski obrat na Vrhniki. 

če prištejemo k vsemu temu še najvažnejša 
nalogo tega zadnjega obdobja, to je skrbne 
priprave na čimprejšnjo ustanovitev TOZD, 
potem je, ob obilici dela in priprav, letošnje 
zapoznelo investicijsko načrtovanje opravič· 
ljivo. 
Prav zaradi priprav na ustanovitev TOZD in 
priprav na osnutek samoupravnega sporazu
ma ter zaradi nedokončanih integracijskih 
povezav, (ko se še nismo dokončno »Oženili« 
s šoštanjem I, smo že bili v teku priprav na 
»Ženitev<< s šoštanjem II), so imeli samou
pravni organi in njihove komisije, strokovne 
službe in ob novem načinu in tudi kvaliteti 
dela v okviru samoupravnih jeder vsi člani 
kolektiva, vse preveč dela in problemov za 
reševanje. Tako so komisija za uresničitev 
ustavnih dopolni,l, komisija za razvoj in ko· 
misija za razmejitev premoženja med bodo
čimi TOZD tudi v zvezi s predlogom investi· 
cijskega načrta in predlogom razdelitve in
vesticijskih sredstev za leto 1973 morale po
spešeno, vendar ,kvalitetno izdelati predloge 
za centralni delavski svet. 
Naša investicijska prizadevanja v letošnjem 
letu so slej ko prej pogojena z zahtevo po 
ekonomičnosti in donosnosti predelave, kre· 
pitvi našega položaja doma in z nadaljnjim 
širjenjem izvoza v svetovnem okviru, po
boljšanju naše konkurenčne sposobnosti in 
z zahtevo po izkoriščenosti razmer in pogo
jev, ki V•ladajo v okviru usnjarsko - prede
lovalne panoge na svetovnih tržiščih. 
Prav navedeno je razlog, da bomo večji del 
razpoložljivih lastnih in najetih sredstev lr 
tos vložili v predelavo svinjskih kož na Vrl, 
niki in v šoštanju, pa čeprav na Vrhniki do 
nadaljnjega ne bomo povečevali zmogljivosti, 
ki znaša sedaj 45 ton odmaščenih kož dney
no, medtem ko bo v šoštanju od sedanjih 
12 ton po sanaciji zmogljivost povečana na 
18 ton odmaščene teže dnevno. Tako se u
s·tavljamo za zdaj pri svinjski predelavi na 
63-tonskem dnevnem namoku. Ta namok pa 
nam ne bo nav['gel le okrog 4,5 milijonov 
svinjskega usnja in cepljencev, pač pa bo 
dajal možnosti izvoza svinjskega usnja v vi
šini okrog 15 milijonov dolarjev letno. Prav 
to pa nam je glede na medsebojno razmerje 
sil v svetovnem prostoru potrebno, ela bomo 
lažje zadržali težko priborjeni položaj naj
večjega in najkvalitetnejšega proizvajalca 
svinjskih velurjev v svetu. 
Tako je centralni delavski svet od skupno 
razpoložljivih lastnih sredstev (31,683.000 N 
din) in najetih sredstev (9,000.000 N din) na
meniH za usnjarno in ščetinarno na Vrhniki 
23,000.000 N din, kot lastno udeležbo za sa
nacijo Tovarne usnja šoštanj 4.000.000 N din, 



za 20 Ufo lastno udeležbo za gradnjo nove ope
karne 10.000.000 N din, za usnjarno šmartno 
3,000.000 N din, za ikrznarno šmartno 400.000 
din. Iz sredstev skupne porabe pa bomo po 
sklepu CDS za I stopnjo gradnje doma druž
benih organizacij in menzo uporabili 6 mili
jonov N din. 
Vrhniški obrat se že nekaj zadnjih let bori 
s pomanjkanjem proizvodnih in drugih pro
storov. Nenehno večanje proizvodnje je kljub 
modernizaciji in izjemnim racionalizacijam 
glede izrabe prostora onemogočilo odpravo 
nočnega dela žena in mladoletne delovne sile. 
Da bi do sredine naslednjega leta lahko od
pravili nočno delo in zagotovili normalne po
goje za odvijanje proizvodnega poteka in 
normalne delovne pogoje v naših delav
nicah, skladiščih, sortirnicah in drugod, bomo 
na osnovi že pripravljenega zazidalnega na
črta »vrhniškega dvorišča« in pripravljenih 
projektov pričeli z gradnjo novih objektov 
in rekonstrukcijo obstoječih. Tako bomo pri
čeli graditi na mestu obeh lesenih lop novo 
proizvodno lopo dolžine 85,7 m in širine 
18,8 m, oziroma 1.715 m 2, v kateri naj bi elo 
pomladi naslednjega leta uredili novo obcle
lovalnico (to je odležanje, ožemanje, sortira
nje, cepljenje, struženje, pr.iprava za barva
nje), za katero smo neka.tere manjkajoče 
stroje že naročili. Za normalen prevzem kož, 
manipulacijo in pripravo za namok bomo v 
podaljšku skladišča 3 (ob stranski vratarnici) 
zgradili manipulavitno lopo 35,7 m dolžine 
in 25,8 m širine v izmeri 920 m' . Tako proiz-

- odna kot manipulativna lopa bosta armira-
-"o betonski montažni lopi italijanskega tipa, 
zaprti z montažn1mi betonskimi fasaclnimi 
ei.ementi. Urejen bo tudi nov vhod v tovarno 
z vratarnico, mestno tehtnico, kolesarnico in 
parkirnim prostorom in to na mestu stran
ske vratarnice. Skladišče 3 bo preurejeno v 
proizvodno lopo, v kateri bodo potekali prvi 
proizvodni postopki od odmaka do odščeti
njen}a. 
V obstoječi 1užilnici in strojilnici ne predvide
vamo kakšnih večjih posegov, zato pa bo 
poleg preselitve obdelovaJ.nice v obstoječi, to 
je stari obdelovalnici prišlo do velikih spre
memb. Vanjo bomo namreč preselili del ob
stoječih sušilnih naprav (pastinga) in vse 
brusi1ne stroje. Poleg tega bomo v njej in
stalirali novo kanalsko in pasting sušilnica. 
V barvami bomo zaključili I. etapo rekon
strukcije z montažo še 3 barvilnih naprav ti
pa »CORETAN«. 
Zaradi odprave nočnega dela bomo nabavili 
tako iz uvoza kot od domačega dobavitelja 
številne stroje in naprave. V obstoječo bru
silnico bomo namestili nove napenjalne apa
rate, pri čemer študiramo možnost nabave 
la novo patentiranih kontinuirnih -in delno 
>vtomatiziranih napenjalnih naprav, ki jih 

bomo preizkusili v Italiji že pred izidom 
tega članka. 
Nabavili bomo tudi nova sredstva notranje
ga transporta za proizvodnjo in skladišča. 
Določena sredstva bomo vložili v urejevanje 
delovnih pogojev in to še zlasti v dodelavnih 
oddelkih. 
V energetskem obratu bomo montirali III. 
kotel in nekatere druge naprave ter zaključili 
začeta dela. Prav tako bomo zaključili I. eta
po gradnje čistilne naprave oziroma jo uspo
sobili za obratovanje. 
Uredili bomo pogoje za normalno delo v de
lavnicah s preureditvijo prostorov in neka
terimi preselitvami, kar velja tudi za skla
dišče pomožnega materiala, ki bo dobilo nove 
urejene prostore nad novim delom energet
skega obrata oziroma stikališčem. Ključav
ničarska delavnica bo opremljena z novim 
balansirnim in brusilnim strojem (balansira
nje cilindrov )ter dobila tudi sicer boljše de
lovne pogoje glede prostora, razporeda in 
transportnih pomagal. 
Obstoječa notranja lopa bo razdeljena na 
skladišče kemikalij in skladišče gotovega 
usnja oziroma preurejena tako, da bosta obe 
skladišči dobili normalne pogoje za delo. 
Skladišče gotovega usnja bo dobilo od skla
dišča surovinskih kož tudi kletne prostore 
oziroma skladišče surovih kož št. l. 
Za skladiščenje težjega profilnega železa ozi
roma težjih kovinskih materialov bo zgraje-

na poleg izravnalnega bazena jeklena mon
tažna lopa dimenzije 12 X 30m (360m'). 
Tudi za skladiščenje kislin in amonijaka ter 
za skladiščenje vnetljivih materialov predvi
devamo nove urejene prostore in naprave. 
Ko bodo nekatera gradbena in zunanja dela, 
ki sedaj preprečujejo dokončno ureditev in 
asfaltiranje tovarniškega dvorišča, končana, 
bomo izvedli tudi dolgo pričakovano asfal
tiranje. 
Poleg naštetih investicijskih del, od katerih 
se bodo nekatera zavlekla v pozno pomlad 
1974. leta, bomo za ščetinarno nabavili avto· 
mat za polnjenje ščetin in izvedli povezavo 
dveh delovnih postopkov. V pripravi pa je 
projekt za povečavo proizvodnje za okrog 
20 ton ščetin letno, kar pa bomo poskušali 
uresničiti v I. polletju naslednjega leta. 
Ker šmarski obrat v letošnjem letu ne razpo
laga s sredstvi za investicije, je CDS na pred
log komisije za razvoj podjetja odobril za 
manjše oziroma najnujnejše investicije ob
rata šmartno 3,4 milijona N din, ki jih bo 
začasno pokrivala usnjarna Vrhnika iz svo
jega sklada. ž:al se s temi sredstvi lahko v 
glavnem nadomestijo le nekateri izrabljeni 
stroji, ne obstoje pa možnosti povečanja 
zmogljivosti v letošnjem letu oziroma odpra
ve ozkih grl in pričetka gradnje nove lope, ki 
bi z istočasnim možnim povečanjem zmoglji
vosti omogočila tudi odpravo nočnega dela 
žena in mladoletnih. Ta problem smo bili pod 
silo razmer pač prisiljeni odložiti. 
Od skupnih sredstev 3,4 milijonov N din bo 
porabljeno za usnjarno 1,87 milijona N din, 
za krznarno 0,5 milijona N din in za druge 
skupne potrebe (za kotlarna, kamion, oseb
ni avto, stružnico, čistilne naprave, odkup 
zemljišča, upr.avno stavbo). Za usnjarno je 
možno nabaviti le hidravlično stiskalnico, o
žemalni stroj, cepillni stroj, .tehtnico za su
,rovino, suhe filtre ter rezervirati sredstva za 
projektiranje nove proizvodne lope, ki naj o
mogoči možnost instaliranja novih strojev 
oziroma povečanje zmogljivosti ter možnosti 
dvoizmenskega dela za žensko delovno silo 
in mladoletne. 
Za krznarno bomo nabavili za povečanje 
barvih1ih zmogljivosti motovilo, za mehčanje 
krzna pa kombinirani mehčalno-brusilni 
stroj. Nadomestili bomo izrabljeni mezdrilni 
stroj ter nabavili likalni stroj. V krzneni 
konfekciji bomo uredili ventilacijo. Te inve
sticije v krznarni bodo olajšale nadaljnjo 
povečavo proizvodnje embrofiksa, semive
lurja, krznenega velurja ter drugega barvne
ga asortimenta, kar mora povečati donosnost 
predelave ovčjih kož in dokončno spraviti 
z dnevnega reda vprašanje obstoja te pro
izvodnje, seveda pod pogojem, ela bomo teh
nološko in komercialno kos postavljenim na
logam, to je zahtevani kvaliteti in prodaji 
teh povečanih količin, tako nepredelanih kot 
predelanih Ckonfekcija). 
Pri načrtovanju razvoja usnjarne šmartno 
bomo morali upoštevati ne le dodatne in dru
govrstne surovinske vire (west-blue, crust), 
pač pa tudi medsebojno navezanost in pa 
notranjo delitev dela. Pri tem bo potrebno 
pregledati možnost predelave govejih in 
svinjsldh cepljencev na enem mestu z izje
mo velutiranih svinjskih cepljencev, ki so 
organsko vezani na obstoječe zmogljivosti 
svinj•skega velurja. 
Za preusmeritev proizvodnje in dokončno sa
nacijo Tovarne usnja šoštanj je potrebna in
vesticijska naložba v osnovna sredstva v vi
šini okrog 14 milijonov N din, za obratna 
sredstva pa 37 milijonov N din. 
Tovarna usnja šoštanj je ob koncu leta 1972 
izdelala sanacijski program in ga predložila 
skladu skupnih rezerv SRS, pri čemer je po
stavila zahtevek za osnovna sredstva v višini 
6 milijonov N din in za obratha sredstva v 
V'išini 10,7 milijonov N din. Ker. pa ta sred
stva ne bi mogla zagotoviti dokončne sana
cije, je bil na osnovi študij in analiz izbran 
nov proizvodni program in izdelano dopolni
lo k sanacijskemu elaboratu za priključeno 
šoštanjsko tovarno, ki ga je predložila Indu
strija usnja skladu republiških rezerv. 
Sanacija pa se je tako v investicijskem kot 
v splošnem smislu pričela že v preteklem le
tu, ko je CDS odobril lanskega julija 2,5 mi-

lijonov N din za usposobitev tovarne na 12-
tonski dnevni namok odmaščene teže. 
Ob že omenjeni lastni udeležbi v višini 4 mi
lijonov N din in ob najetih kreditih repub
liškega rezervnega sklada, občinskega rezerv
nega sklada in Ljubljanske banke naj bi in
vesticija v osnovna sredstva v višini okrog 
14 milijonov N din zagotovila dnevni 18-ton
ski svinjski in 7-tonski goveji namok. Ta 
sredstva pa so delno že bila oziroma bodo 
porabljena za usposobitev novega krom ob
rata za predelavo svinjskih kož in za delno 
rekonstrukcijo vegetabil obrata, kot tudi za 
usposobitev energetskega obrata, notranjega 
t·ransporta in ostalo servisno dejavnost. 
Osnovno vodilo pri rekonstrukciji pa je slej 
ko prej nabava takšne domače in uvozne o
preme, ki omogoča, če že ne v celoti enake, 
pa vsaj v globalu podobne pogoje, kot jih 
ima vrhniški obrat in kot to zahteva adap
tacija proizvodnega postopka, tako v tehno
loškem kot strojno-tehnološkem smislu in 
ne nazadnje ·tudi v programsko operativnem 
ter kalkulativnem smislu oziroma z zahteva
mi za donosnost predelave na novo uvedene 
predelave svinjskih kož. 
Ni odveč, če ugotovim, da bo nabava še ne
katerih modernih strojev -in naprav ne Je po
boljšala pogoje predelave v pogledu višje 
produktivnosti in boljše kvalitete, .pač pa pri 
nekaterJh delovnih postopkih ·Še dodatno 
vplivala na približanje k vrhnišiki gospodar
nosti ·in donosnosti predelave (npr. goljenje 
oziroma pridobivanje ščetin ipd.). 
O investiciji v moderno opekarno in umest
nosti te investicije je bilo že toliko govora na 
samoupravnih jedr·ih, samoupravnih organih 
in tudi napisanega v našem glasilu, da ni po
trebno dajti še kakšnih dodatnih informacij 
in pojasnil. ž:elimo le, da bi s to interesant
no inves·ticijo čimprej pričeli oziroma novo 
moderno opekarno čimprej spustili v pogon. 
Glede investiranja v našo končno predelavo 
(·konfekcije) in trg. mrežo, na čemer smo 
izredno zainteresirani, naj povem le to, da 
bodo pripravljeni v letošnjem letu programi 
in projekti, da bo možno te investicije ures
ničiti v nasJednjem letu. 
Inž. F.M. 

Kram1janje 
ob anketi 

Ta zadnji sestavek o anketi med bralci Us
njarja se bo pomudil pri predlogih, ki so jih 
podali nekateri. Ko smo zastavili to vpraša
nje v anketnem listu, smo seveda računali s 
predlogi za izboljšanje našega lista, prejeli 
pa smo nekaj odgovorov, ki nimajo zveze z 
Usnjarjem, a so vseeno omembe vredni. Po
mudimo se najprej pri teh: · 
l. Nekdo je zapisal, da bi rad videl, da bi 
bili »vsi enakovredni v podjetju, da se ne bi 
razlikoval delavec od delavca«. Ne vemo, kak
šne razlike je bralec mislil s tem in katere ob
čuti kot boleče ali neutemeljene, morda tiste 
v oseb. dohodkih? Razlike v osebnih prejem
kih bodo morale obstajati toliko časa, dokler 
se bodo posamezna dela različno vrednotila. 
Popolno »enakovrednost« v osebnih dohod
kih si težko zamislimo v sedanjih razmerah. 
Tudi v komunizmu je ne bo, tedaj bo vsakdo 
prejemal po svojih potrebah, te bodo pa tudi 
različne. 
Morda je bralec mislil na razlike, ki so že v 
naših sedanjih pogojih neutemeljene, morda 
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na neutemeljene in neupravičene bogatitve 
posameznikov? 
Sicer pa si večina med nami želi, ela bi ne bi
lo socialnih krivic niti v podjetju niti izven 
njega. 
2. Neka delavka je prostodušno zapisala, ela 
si želi, »ela bi bile vedno dobre plače«. Se 
pravi, da meni, ela že sedaj niso slabe. Vsi 
se gotovo ne strinjajo z njo. Važno je, ela se 
\'Sakdo na svojem delovnem mestu trudi, da 
doseže čim boljši delovni uspeh. Vse pa se
veda ni odvisno od delavcev v podjetju. živi
mo in delamo v prav posebnih gospodarskih 
razmerah, odvisni smo od mnogih oblastnih 
ukrepov, razmer na trgu in drugih dejavni
kov, na katere ne moremo vplivati. Pogosto 
je treba interese delavcev v podjetju oziroma 
podjetja kot celote ·prilagoditi splošni gospo
darski politillci in interesom širše družbene 
skupnosti. Tako je z družbenim dogovorom 
o delitvi dohodka in osebnih dohodkov. 
3. Neka tovarišica iz lužilnice na Vrhniki se je 
oglasila z naslednjo pritožbo: že 8 let se mi 
elela krivica, ne po moji krivdi, ne dobim pri
znanja niti za 10 let niti za lS let delovne elo
be v podjetju in tudi ne dodatka na stalnost. 
Zato sem zmeraj bolj slabe volje, ker se ču
tim prizadeto. 
čeprav se ta pripomba ne nanaša niti na 
Usnjarja niti na splošno ·poslovanje v podje
tju, smo bili v uredništvu mnenja, ela je prav, 
če pos·redujemo to stvar dalje tistim, ki so 
po svojem delovnem mestu odgovorni za tak
šne zadeve. če je bila res storjena krivica -
naj se tpopravi, če ne, naj se tovarišici na
tančneje obrazloži, zakaj ji ni mogoče ugo
diti. 
Ugotovili smo, da je delavski svet že zavrnil 
prošnjo tovariš-ice, iker je tako veleval pra
viln1k. Kljub temu so skupne službe ta pri
mer in še nekaj podobnih pripravile za po
novno obravnavanje na delavskem svetu. Ni 
izključeno, da bo tovarišica prejela odgovor 
z merodajnega mesta, še preden bo izšla ta 
števHka okoli 10. junija. 
4. Delavka iz ščetina:rne je vprašala, ali se 
ne bi da1lo skrajšati zaves v delovnih prosto
rih in iz dveh obrabljenih sešiti eno celo. 
Prvi hip človek obstane ob tem vprašnju, saj 
se zdi nepomembno. Očitno pa je, da delavko 
strgane in obra!bljene ter predolge zavese 
motijo, morda zaradi neurejenega videza, 
lahko tudi zaradi neprimerne svetlobe. Ta 
delavka je gotovo tudi dobra gospodinja. 
Njen predlog je gotovo umesten. Morda ga 
je podala med tem tudi že na sestanku svo
jega samoupravnega jedra in so to pomanj
kljivost že opravHi? 
S. Nekdo iz šmartnega želi vedeti, če ne bi 
bi.lo mogoče s pomočjo Usnjarja nekoliko 
razgibati kulturnega življenja. »Toliko nas 
je, pa za praznike nismo sposobni pripraviti 
program. Kje ISO dramske sekcije, pev,ski 
zbori itd.? Kaj dela mladina v prostem času? 
Z Usnjarjem kaj težko neposredno prispe
vamo k večji razgibanosti 'V kulturnem živ
ljenju. Na Virhniki imamo kultu:rno prosvet
no društvo z več sekcijami, v dramskti se ži
vahno udejstvuje tudi nekaj mladincev iz na
še tovarne. Eden od njih si je v veliki kultur
niŠiki vnemi pred kratkim privoščil štiri ne
opravičene izostanke z dela, ker je nastopal 
v »Vzornem soprogU<<, pa ni pravočasno po
skrbel za spremembo v delovni izmeni. 
V šmartnem oziroma Litiji imamo »Oder 
mladih<<, prav tako z več sekcijami, tudi s 
pevskim zborom. Kdor želi, lahko sodeluje. 
Mislimo, da bi morda kazalo bolj razg,ibati 
tiste oblike kulturnega življenja, ki jih že 
imamo, a z njimi nismo povsem zadovoljni. 
V prihodnjih številkah UsnjaTja bomo neko
liko več pozornosti posvetili tistemu, kar se 
na · Vll'hniki ali v šmartnem v kulturnem živ
ljenju dogaja al.i ne dogaja, pa bi se moralo. 
Sedaj so na vrsti predlogi v neposredni zve
zi z našim listom: 
6. NekaterJ so predlagali, naj bi se obseg 
Usnjarja povečal ali naj bi izhajal bolj po
gosto. 
To zaenkrat ni mogoče. Ne zato, ker bi to 
bilo povezano z ·večjimi izdatki; večji obseg 
aLi pogostejše izhajanje časopisa je odvisno 
tudi od il'azširjenega in stalnega kroga sode
lavcev, od boljše obveščenosti in sodelovanja 
delavcev. Sedaj prJpravljajo skupne službe 
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novosti na področju obveščanja delavcev, do
bili bomo novega referenta za samoupravlja
nje in obveščanje. S tem v zvezi se utegne 
kaj izboljšati tudi v Usnjarju. 
7. Nekoga zanima, zakaj je utihnil avtor (pi
sec) rubrike (časopisnega predelka, »beseda ni 
konj«. Snovi mu menda ni zmanjkalo. De
lavcu je bilo to bolj všeč kot pa sedanji »za 
smeh« , ker so to pač bil.i utrinki iz našega 
živ,ljenja. 
Tov. Rudi Vidic, zakaj ne pišete več »Besede, 
ki ni konj<<? če so zadrž~i bili, a jih ni več, 
vas prav lepo vahimo k ponovnemu sodelo
vanju. 
8. Po mnenju drugega delavca bi Usnjar mo
ral objavljati mnenja anketiranih proizvajal
cev in se hJk,rat~ tudi odzvati njihovim umest
nim vprašujem in izjavam; več bi moralo 
biti .pogovorov z delavci, pa poseben prostor 
za vprašanja delavcev in odgovora na ta 
vprašanja. Več bi morali pisati o delavcih, 
ki so že dolgo v podjetju. 
9. Prejeli smo tudi priporoičlo za celo vrsto 
stvari, o kater·ih naj pišemo: 
pravnik oclgovm,ja na vprašnja, tekoča pro
izvodnja, gospoclm,ski načrt, sredstva, sk-ladi 
(kam, zakaj in koliko), stanovanjska vpraša
nja. 
10. Dva sta predlagala, naj ·bi več pisali o 
vrednosti surovih kož, >>tako ela bo vsem jas
no, da morajo imeti drugačen odnos do elela.<< 
In še: »Cene kož in tudi gotovih izdeHwv so 
večini delavcev popolnoma neznane. Primer: 
Delavec pri vakuumski sušilnici, ki samo ob
časno suši juneče kože, ni dobro izglajeval 
nog. Izmenovoclja ga je na to opozor.il, dela
vec pa je menil, da saj itak noge dobro ob
rezuJemo. Delavec ni pomtslil ali pa ni vedel, 
ela ne bi b,ilo treba toliko in tako obrezovati, 
če bi bile noge bolje zglajene in brušene. De
lavcu nevednosti niti ne moremo zamer.iti, 
prav gotovo pa je premalo opozarjanja na 
dobro in kvalitetno delo in tudi v člankih je 
o tem premalo pisanega, vs-aj tako, da bi de
lavec 'razumel.<< 
Hvalev,redna se nam zeli pobuda teh dveh de
lavcev, ki opazujeta tudi delo okoli sebe in 
jima ni vseeno, kako je elelo opravljeno, za
vedata se vrednosti in pomena dobrega elela 
za celoto in za posameznega delavca. Prav 
zaradi čim boljšega uspeha pri delu -smo pred 
kratkim tudi začeli z akcijo varčevanja za 
pospešeno reševanje stanovanjskih proble
mov delavcev. Boljše elelo je samo eden od 
mnogih načinov, _ki nam lahko pomaga k 
temu cilju. 
Sicer pa se je v zadnjtih mesecih premaknilo 
tudi v naši hiši, ena od bistvenih novosti so 
sestanki samoupravnih jeder, zelo primerno 
mesto, da delavci povedo svoje. 
Pravzaprav je presenetljivo, kaiko mnogo lah
ko naredimo in dosežemo z 'razmeroma malo 
dobre volje in uruda. Prejšnji primer vestne
ga izglajevanja nog je pač dovolj nazoren. 
11. Veseli smo, ker je na anketo odgovo11il tu
di naš delavec, ki ne zna pisati slovensko, a 
očitno zelo dobro :razume. Pravi, da prebere 
vsega Usnjarja, če ga vzame v roke. Meni, 
da je list zelo dober, če upoštevamo, v kako 
majhnem številu izvodov izhaja. Sam bi še 
kaj napisal, a bi potreboval prevajalca (lah
ko bi se .tudi pogovorili o tem, ali ne, Džoni, 
ki ne vemo, kaiko .ti je zares ime). 
Džoni prav:i, da mu ni ljubo, da je tako, ven
dar pa je res, da več kot 70 °/o mladine v to
varni sploh ne bere Usnjoarja in da bi to mo
rala pokazati tudi anketa, če bo kaj iskreno
sti. 
Iz anketnega 1ista večinoma nismo mogl~ raz
brati, ali ga je izpolnil mlad človek - vendar 
smo imeli priložnost opaziti tudi izven dela 
pri Usnjarju, da se naši mladi za naš list pre
tirano res ne zanimajo in da .to tudi odkrito 
povedo, če jih vprašaš. Morda so krivi mladi, 
morda pa tudi mi, ki pišemo za Usnjarj-a? 
Kot smo že zapisali v prejšnji številki, dela 
sedaj dela uredniški odbor na boljši lin tes
nejši povezavi z mladino. Morda bomo uspeli. 
Džoni tudi pravi, da bi bilo eno stran lista 
treba prepustiti za besedo delavcem. Zbuditi 
bi tudi bilo treba pesrnke, pisatelje in humo
riste. Džoni ve, da so tudi 'takšni med nami, 
neodkriti nadarjeni mladi ljudje. Poskusiti 
je treba, kaj storiti ·tudi zanje. 

Džonijevim pripombam ni odrekati isk·reno
sti. Veseli nas tudi, ela se je oglasil naš de
lavec, ki ne zna pisati slovensko, pa vendar 
bere tovarniški 1ist in mu ni vseeno, kakšen 
je ta list. 
Mladi talenti, na plan! Nabimlniki Usnja.rja 
čakajo. Pišite o vsem, kar 1se vam zdi vredno 
povedati drugim o svojem delu, o tem, kako 
delate in se razumete s tovariši, kako preživ
ljate svoj prosti čas, kakšne želje in cilje 
imate. 
12. Naj ob koncu napišemo, kar nam je spo
ročil naš delavec - upokojenec: 
Sam bi še kaj napisal, če bi bi:! aktivni član 
kolektiva. ~ot upokojenec nimam kritičnih 
pripomb, ker n1sem več na tekočem ter ne 
poznam raZJmer v kolektivu. Veseli me, ko 
vidim, kako napredujete in da smo pustili 
v dobrih in sposobnih rokah tisto, kar smo 
mi začeli. Dobro napredujete, kar tako na
prej! Hvala tudi za pozornost do nas upoko
jencev, Jeo nam pošiljate Usnjarja. 
Ni.smo prepričani, da ne bi kdo od naših de
lavcev - upol~ojencev mogel kaj napisati o 
tem, kako živi, s čim je zadovoljen -in s čim 
ne, kako spremlja sedanje poslovanje pod
jetja, ali kaj pogreša elelo in sode1avce, ali se 
je bilo težko vžitVeti v novo življenje z upo
kojitvijo. To nas vse še čaka, zato nas mora
jo zanimati tudi te stvari. 
Vsem, ki ste sodelovali v anketi, ·se zahvalju
jemo za pripombe in napotke. Pot-rudili se 
bomo, ela bomo iz podatkov ankete usmerili 
svoje elelo, v Usnjarju tako, kakor želijo naši 
bralci, da bo Usnjar boljši, pestrejši in skrat · 
ka - še bolj naš. 

T. H. 

Samoprispevek 

V zvezi s .predvidenim referendumom v ob
čini Vrhnika smo zaprosili predsednika or 
činske skupščine, tov. Kermavnerja, da nai 
odgovori na nekaj vprašanj: 
Kaj bomo gradili s samoprispevkom? 
Sredstva, :zJbrana na osnov·i samoprispevka, 
so namenjena za namensko gradnjo vzgojno 
varstvenih objektov, to je šol in vrtcev. Z 
zbranimi sredstvi naj bi se v razdobju do 
1980. leta povečale šolske zmogljivosti za 
7.690 m 2, s čimer bi se približali k veljavnim 
normativom, ki znašajo 6,S m 2 bruto površine 
na enega učenca. Sedanje površine namreč 
znašajo sedaj samo 3,S m 2, tka·r je vsekakor 
Premalo. Upoštevaje razvoj občine Vrhnika 
do leta 2000 -in s tem tudi porast šoloobvez
nih otrok je potrebno zagotoviti skupno 
1S.OOO m 2 površin šolskih pros-torov. 
Z zbranim samoprispevkom bi sofinancirali 
gradnjo in obnovo šolskih prostorov po na
slednjem programu: 
a) šolski prostori 
l. PriZJidek pr.i šoli Ivana Cankarja na Vrhniki 
2. Obnova in prizidek pri šoli Janeza Mraka 

na Vrhniki 
3. Obnova in prizidek pri šoli v Borovnici 
4. Obnova in pr·izidek k šoli na Logu 
S. Obnova podružničnih šol 
6. Gradnja posebne šole na Vrhniki. 
Pri vseh šolah, kjer so dani pogoji, je v na
črtu tudi gradnja telovadnic. 
b) varstveni prostori 
l. Gradnja otroškega vrtca na Vrhniki 
2. Gradnja otroškega vrtca v Borovnici 
3. Gradnja otroškega vrtca na Logu in Dra

gomeru 



4. Gradnja ali adaptacija objektov za otroš
ko varstvo na Drenovem griču, Bevkah, 
Verdu, Stari Vrhniki in Bregu. 

Od kje denar? 
Za celoten program se predvidevajo velika 
finančna sredstva, in sicer v višini 45,8 mili
jonov N din. S samoprispevkom občanov bi 
v petih letih pri 1 Ofo samoprispev.ku občanov 
zbrali 6,9 milijonov N din, od kmetijske de
javnosti pa po 2 Ofo stopnji od KD 245.000 N 
din ter po 1 Ofo stopnji od obrtne dejavnosti 
240.000 N din. Skupno bi s samoprispevkom 
občanov zbrali 7,38 milijonov N din. Preosta
Ja sredstva do predračunskega zneska bi bila 
zagotovljena iz proračuna občine, prispevka 
delovnih organizacij po stopnji 0,5 Ofo od 
družbenega proizvoda gospodarske organiza
cije za dobo sedmih let, za ·kar bi bil sklenjen 
družbeni dogovor, nadalje iz sredstev otroš
kega varstva ter bančnih virov. 
Kako bomo glasovali? 
O samopris·pevku bi se odločili na referen
dumu. Referendum bi potekal dva dni, in si
cer bi glasovali v nedeljo 17. junija občani, 
ki niso zaposleni v organizacijah združenega 
elela (gospodinje, upokojenci, kmetovalci, o
sebe s samostojno poklicno dejavnostjo, štu
dentje in drugi) ter občani, zaposleni izven 
območ.ia občine Vrhni.ka. V ponedeljek 18. 
junija bi glasovati vsi občani, zaposleni v or
ganizacijah združenega dela na območju ob
čine Vrhnika . .Delavci, ki imajo stalno pre
bivališče izven občine Vrhnika, na referen
dumu ne glasujejo. 
Glasovanje bo po glasovalnih enotah, katere 
Ibo določila občinska volilna komisija. Volilci 
glasujejo na referendumu tajno z glasovni
cami, na katerih je na kratko opisan smisel 
'referenduma in predvidene stopnje samopri
spev,ka. 
Stik z občani? 
Občane je treba z namenom referenduma po
drobno seznaniti. Prve informacije o predvi
denem Teferendumu so občani že dobili na 
zborih volilcev meseca februarja. Nadaljnje 
informacije so potekale prek roditeljskih se
stankov s star·ši, katere so organizirale šole. 
Tudi prva številka občinskega glasila »Naš 
časopis« je posveti-la precejšnjo pozornost 
temu vprašanju. Kot priloga k časopisu je 
izšel predlog srednjeročnega programa raz
voja vzgoje in izobraževanja, katerega, upam, 
da so občani prebrali in se do podrobnosti 
seznanili s predvidenim programom. Stiki 
z občani potekajo prek sestankov ter na te
renu, v delovnih organizacijah, v organizaci
jah in društvih, tako ela bodo občani .kar naj
bolje seznanjeni z vlogo in pomenom refe
renduma za vzgojno varstvene ustanove. 

l 

Uspela akcija gasilcev pri gašenju požara na 
»Koreji« 

Uspela tečaja 
v• 

prve pomocL 
in skupna vaja 
z gasilsko enoto 
obrata Vrhnika 

Pred dobrima dvema letoma so bile v u
snjarni na Vrhniki, v ščetinami in v konfek
ciji usnja osnovane ekipe za prvo pomoč v 
okviru civilne zaščite. 
Seveda so bile te ekipe samo na papirju, ker 
brez teoretičnega in praktičnega znan~a od 
njih ni bilo možno pričakovati, da bodo kar
koli dale od sebe. Nujno potrebno je bilo 
organizirati tečaj za prvo pomoč, da bi ekipe 
pridobile potrebno znanje. 
Zaradi velike skupine sta bila letos spomladi 
organizira dva tečaja, eden v mesecu mar
cu, drugi pa v aprilu. Tečaja sta vodila po
sebej za vodenje tečajev usposobljena preda
vatelja dr. Matija Umek in medicinska sestra 
Milka Zdešar. 
V 20-urnem tečaju so tečajniki pridobili teo
retično in praktično znanje iz naslednjih po
o'lavij: 
~ najpogostejše poškodbe, kje se pripetijo 

in kako jih preprečujemo, 
- pomen in nailoge prve pomoči, 
- organizacija prve pomoči ob množičnih 

nesrečah, 
- kako organiziramo ·prevoz poškodovanca, 
- rane, posebne vrste poškodb in njihova 

pravilna oskrba, · 
- obvezila in obvezovanje, 
- opekline, poškodbe s kislinami in lužina-

mi, omrzline, 
- krvavitve, šok, 
- prelomi, vse vrste imobilizacije, 
- zadušitve, prva pomoč pri poškodbah z 

električnim tokom in pri utopHvah, oživ
ljanje, 
zastrupitve s plini, s hrano, piki kač in in
sektov, 

- triaža poškodovanih in obolelih, 
- poškodbe in prva pomoč v jedrski vojni, 
- posledice zastrupitve z bojnimi strupi in 

prva pomoč, 
- posledice biološkega napada in vars-tveni 

ukrepi, 
- osnovni higiensko-epidemiološki ukrepi. 
Snov je bila zelo obsežna in obenem zgošče
na. Tečajniki so morali predelati učbenik za 
20-urni tečaj prve pomoči in mnogo praktič-

no vaditi. Obema tečajema je sledil zaključni 
izpi·t. Tečajniki so pokazali zadovoljivo teo
retično in praktično nnanje. Izmed 36 članov 
ekip za prvo pomoč trije izpita niso naredili, 
ena članica pa ga je drugič uspešno opravila. 
Po končanih tečajih smo na novo razporedili 
člane v ekipe za prvo :pomoč. Tako imamo se
daj 5 šestčlanskih ekip, od tega tri v usnjarni 
in po eno v ščetinami in v konfekciji usnja. 
V rezervi pa so za sedaj štirje člani. 
Pridobljeno znanje ekip za prvo pomoč je 
bilo potrebno praktično preizkusiti. Zato je 
bila 12. maja dopoldne skupna vaja gasil
ske enote iz usnjarne in petih na novo osno
vanih enot za prvo pomoč. 
Gasilci so uspešno prikazali postavitev raz
tegljive lestve, namesti·tev spustne vreče in 
reševanje <ljudi iz višjih nadstropij ter tro
delen napad. Pri prikazu, kako se spuščajo 
ljrdje po s-pustni vreči, smo se tudi prisrčno 
nasmejali. Zadnji, ki se je spustil po vreči, je 
obtičal nekje na sredini zaprte vreče. Nekdo 
od prisotnih je pripomnil: »To bo pa težji 
kaliber«. Na naše veliko presenečenje pa se 
je iz spustne vreče izmotala drobna posta
vica gasilca Staneta Markeljca. 
Vaje enot za prvo pomoč so bile obenem tudi 
telm10vanje v hitrosti in pravilnosti izvedbe 
oSikrbe posameznih poškodovancev. Prvo me
sto je zasedla ekipa, katere vodja je Marija 
Jurjev.čič. Lepo in hitro je prikazala, kako se 
osh-bi poškodovanca, ki ima prelom desne 
golenice in zmečkanino nosu s hudo krvavit
vijo. Zelo dabra je bila tudi ekipa Francke 
Kovačič, ki je pravilno in hitro prikazala, 
kako se osknbi poškodovanec, ki ima zaprt 
prelom hrbtenice. 
Ob zaključku vaj in tekmovanja so bile te
čajnikom izročene ,izkaznice o uspešno o
pravljenem 20-m·nem tečaju 1prve pomoči. 
Izkaznice so prejeli tudi prisotni izmenovodje 
ki so obiskovali !lečaj. V oba tečaja so bili 
namreč vključeni tudi izmenovodje in vodje 
delavnic, kakor to določa pravilnik o orga
nizaciji reševalne s1užbe in prve pomoči. 
Dr. Umek je izrekel pohvalno besedo o tečaj
nikih, da so redno prihajali na tečaj in si 
prizadevali, da se 6m več naučijo. Obiskova
nje tečaja je bilo poleg rednega dela napor
no, posebno še za žene, ki jih je bilo največ. 
Ker pa so videli, .kako je znanje s tečaja ko
ristno in uporabno tudi v zasebnem življe
nju, so se resno ·vključili v delo. 
V juniju bo organiziran še en tečaj za pre
ostale izmenovodje in vodje delavnice, ki so 
ta tečaj obvezni opraviti. 
Potem bomo lahko rekli, da imamo v tovarni 
usposobljenih dovolj ljudi, ki bodo v prime
ru potrebe, najsibo v dnevnih ali v nočnih 
izmenah, lahko pravilno nudili prvo pomoč 
Nam vsem skupaj pa •to daje večji občutek 
varnosti na delovnem mestu. 

S. Z. 

Izredno uspela izvedba prve pom.oči »poško
dovancu z zlomljeno hrbtenico« 
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Kako smo 
poslovali v 
mesecu aprilu 1973 

Proizvodnja po obratih 
Usnjarna Vrhnika 
ščetinarna Vrhnika 
Usnjarna šmartno 
Krznarna šmartno 

263.212 m~ 

Usnjarna šotšanj - samo svinjina 

6.876 kg 
61.304 m' 
18.695 m2 

65.889 m' 

Poraba usnja in krzna v konfekcijah 
Konfekcija krzna šmartno 1.769 m' 
Konfekcija usnja šmartno 5.864 m 2 

Konfekcija usnja Vrhnika 5.523. m' 
Galanterija Ljubljana 4.115 m 2 

Realizacija 
Usnjarna Vrhnika- ščetinarna 
Usnja:rna šmartno, krznarna in 

konfekcija 
Galanterija Lju!bljana 
Prodajno skladišče LjUJbljana 

Izvoz v aprilu v $ 
Izvoe; 1.- IV. $ 

Skupaj 

Poprečni osebni dohodek 

32.635.874.25 

17.841.264.65 
1.018.902.95 
1.606.341.40 

53.102.383.25 
1.245.648 
4.653.122 

Poprečni OD je znašal za 184 ur v mesecu 
aprilu 2.074.90 N din na enega zaposlenega. 

Bolniški izostanki 
Na enega zaposlenega smo imeli v mesecu 
aprilu zaradi bolniških izostankov (vključno 
tudi porodniški dopust) izgubljenih 2.16 de
lovnih dni. 

število zaposlenih 
Na dan 30. 4. 1973 je štel naš kolektiv 1782 
članov ~brez vajencev). V vrhniških obratih 
dela 1.117 ljudi, v šmartnem 574 in v obratu 
Galanterija v Ljubljani 91. 

J. s. 

Pri~~li - odšli 

Od 12. aplila do 16. maja 1973 se je na Vrhni
ki zaposlilo 16 delavcev: 
Ivan Brkic, Mujo čovic, Branimir Gajs-ki, Ja
nez Gutnik, Darko Jeram, Anica Kolic, Dušan 
Majstorovic, Svetko Maj,storovic, Milan 
Mrda, Ljupko Perkovic, Jožefa Pivk, Ranko 
Simic, Marija Stanišič, štefan Troha, Teo
dor žunic. 
Dragoje Vulwvic •Se je vrnil iz JLA. 

Delati je prenehalo 12 delavcev: 
Alojzij Bevk, Ivan Brkic, Tomaž Grom, Ra
dislav lvanovic, Radenko Jankovic, Franc 
Kobal, Svetko Majstorovic, Miodrag Milivo
jevic, Janko Nedižavec, Doma Pejic, Jožefa 
Pivk in Janez škof. 

V obratu šmartno so se v mesecu aprilu za
poslili 4 delavci: 
Mirko Anžur, Ana Celastina, Ludvik Jarc, 
·Franc Pelko 

Delati so prenehali 3 delavci: 
Igor Erbežnik, Alojz Erjavec, Ana Lokar. 

V obratu galanterija v Ljubljani pa so se 
zaposlili: 
Alojzija Bremce, Marija Dobrajc in Albina 
Perenič. 

J. B. 
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Naš portrP-t 

MARINKA MIKELJ - rojena 3. septembra 
1943 v Ljubljani. Zaposlena na delovnem me
stu vodje podskupine v obratu Galanterija. 

Uspešno je dokončala obrtno šolo čevljar
ske stroke. Izučila se je pri zasebnem delo
dajalcu, pri katerem je tudi delala še eno 
leto po končani učni dobi (delavnica njenega 
moj<stra je bila v prostorih sedanje naše tr
gov]ne na Trgu revolucije). 
Leta 1962 se je zaposlila v obratu Rožnik. 
Prvotno je delala v modelarni, nato pa ji je 
bila zaupana še izdelava časovnih normati
vov. Modeliranje ji ni povz-ročalo težav, ker 
se je tega hmčila že pri zasebniku. Nekoliko 
težje je bilo na začetku z izdelavo časovnih 
normativov, kar j.i je bilo do tedaj Je malo 
:mano, poleg .tega pa je 1to delo zelo nehvalež
no (pogosto sporne •situacije z izvajalci del). 
Kljub temu pa je pri tem delu vztrajala vse 
do pripojitve Rožnika k IUV. 
Kateri so bili po vašem mnenju bistveni 
vzroki za nezavidljivo stanje tedanjega čev
ljarskega obrata? 
Predvsem neurejni sistem nagrajevanja. Kva
lif>icirana delovna sila ~e zapuščala obrat, na 
njeno mes.ro pa smo vključevaH nekvalifici
rano, ki pa je kljub že dokajšnji delitvi dela 
ni mogla količinsko in kvalitetno nadome
stiti. 
Ali ste imeli pri vključevanju v novo okolje 
po združitvi z IUV kakšne posebne težave? 
Vsekakor sem imela določeno bojazen, da ne 
bom kos zahtevam pov•sem nove tehnologije. 
Sedaj sem se že vživela v novo delo in, kar 
je zelo važno, pri tem imam tudi osebno za
dovoljstvo. Res pa je, da se je pri tem delu 
potrebno nenehno izpopolnjevati zaradi po· 
gostosti novih artiklov galanterije. 
Ko ste se kot članica kolektiva tedanjega 
Rožnika pripajali k IUV, ste prav gotovo pri
čakovali bistveno izboljšanje stanja; skratka 
boljše poslovanje in vzporedno s tem tudi 
boljši osebni standard. Ali so se vaše želje 
uresničile? 
Delno prav gotovo. K vaUteta dela in modeli 
so zelo dobri. To pa vsekakor ni dovolj za u
spešno poslovanje, kot je videti iz finančnih 
kazalcev našega poslovanja. Izdelke, ki jih 
napravimo, je treba nujno tudi prodati, za 
kar se bo morala komerciaLna služba bolj 
zavzeti kot doslej. Osebni dohodek tudi ni 
najboljši glede na odgovornost delovnega 
mesta, ki ga oprav·ljam. 
Obstaja možnost konkretnega varčevanja tu· 
di v Galanteriji? 
Mislim, da se da z boljšim odnosom elo dela 
vsaj delno prispevati k pozitivnim rezulta
tom varčevalne akcije v okviru podjetja. 
So vam poznani delovni pogoji v drugih ob· 
ratih združenega podjetja? 
Ne najbolje. Prav pa bi bilo, da bi si ogledali 
obra:te našega podjetja, se bolje spoznali 

med seboj in spoznali delovne pogoje drugih, 
kar bi lahko ugodno vplivalo na dobro med
sebojno .razumevanje. 
Iz družinskega življenja. 
Je poročena. Ima sina (2,5 let) in hčerko (5 
let). Mož je zaposlen v Na-mi. Stanujejo pri 
mami, ki v času njune odsotnosti tudi skrbi 
za otroka. Sedaj namensko varčujeta pri ban
ki, da bi si zagotov•ila sredstva za nakup dvo
sobnega stanovanja v bloku. Nekaj posojila 
je prejela od bivšega Rožnika, mož pa od 
svojega podjetja. Sedaj ima ponovno vlože· 
no prošnjo za kredit v obratu Galanterija. 
Mnenje o Usnjarju? 
Preberem ga v celoti. Več bi morali vanj pi
sati tudi drugi delavci. Tudi sama sem pri· 
pravljena pvispevati kakšen članek. 
želje za prihodnost? 
V prvi vrsti vselitev v svoje stanovanje; 
zdravje v družini; boljše poslovanje Galan
terije. 
Verjamemo, da se bo Ma,rijina želja ures
ničila in da bo uredniški odbor Usnjarja do· 
bil občasno navega sodelavca. 

Nevarnosti 
električnega 
toka primer 

P. P. 

iz prakse 
osnovna navodila 
za varno delo 
Električne nezgode terjajo vsako leto drago
cena življenja. Povzročajo manjše in večje 
poškodbe, ki zmanjšujejo delovno sposob
nost. Kljub pogosto dolgotrajnem zdrav.lje
nju ostanejo poškodbe deloma trajne. 
V naš]h oddelkih imamo zelo številne elek· 
trične naprave in instalacije, do katerih pa 
pogosto nimamo pravilnega odnosa pri po· 
služevanju. Nepravilno posluževanje pa po· 
meni ogrozitev nas samih in naših sodelav· 
cev. 
Poznati moramo torej grozečo nevarnost in 
preprečiti vsako nesrečo z električnim to· 
kom. Zato so elektrotehnični predpisi potreb 
ni in se moramo vsi po njih ravnati. Vsako · 
navodilo o posluževanju strojev ter ravnanje 
z električnimi napravami je sestavni del ak· 
tivnega obvarovanja. 
Navedimo nekaj primerov lahkomiselnega 
ravnanja z električnimi napravami. 
Novejši odmaščevalni stroj ima fotocelično 
napravo, ki varuje delavčeve roke, v d~ ne ~i 
prišle v nepravem trenutku med noze 1n valJ. 
Varnostna služba je menila, da je to varen 
stroj. Delavec, ki dela prav pri tem stroju, 
bi pa kmalu povzročil smrtno nesrečo. Ko 
mu je izključil zaščitni avtomat zaradi pre
obremenjenega elektromotorja, je kar sam 
posredoval. Odprl je električno omarico z 
namenom, da popravi zadevo, pri tem pa 
je dobil z~lo močen udarec el~~tričl!;ega _tok~. 
Večkrat Je potrebno napraviti zacasm pri
ključek; npr. vrtalnega stroja, varilnega apa
rata, črpaike. Od priključnice pa do teh na
prav vsakdo vodi kabel•ski vodnik kar po 
tleh. Vozniki ·vozičkov in tudi viličarjev ne
usmiljeno prevozijo kabel, kakor da je to 
navadna vr.vica. Kabel, ki ima prekinjeni za
ščitni vodnik, napravo, ne varuje proti na· 
petosti dotika. Ob tej priložnosti se lahko 
poškoduje tudi izolacija. Dotik golega fazne
ga vodnika je lahko usoden. 
Po vsem tem nas zanima praktično vpraša
nje, kolikšna napetost je nevarna? 
Ne odloča pa samo napetost. Nevarnost do-
loča v prvi v11sti jakost toka, ki teče po te
lesu. Imenujemo ga tok napake. 



Samovoljno in nasilno odpiranje ter posega
nje v električne naprave je SMRTNO NE
V ARNO! Okvare smejo odstranjevati samo 
strokovno usposobljene osebe 

Dognali so, da je nevaren tok, katerega ja
kos-t presega približno 50 miliamperov, to je 
0,05 amperov. Tok jakos-ti 100 miliamperov 
povzroči pogosto smrt ponesrečenca. Jakost 
toka je sorazmerna z viišno napetosti in ob
ratno sorazmerna z upornostjo. Upoštevati 
{Ilaramo v takem primeru napetost, ki učin
kuje dejansko na naše <telo, to je tako ime
novana napetost pri dotiku. Torej moramo 
računati tudi z upornostjo telesa. Ta je zelo 
različna im znaša nekaj tisoč omov. Računa
mo pa zaradi varnosti z določeno spodnjo 
mejo, to je s tisoč omi. če velja torej, da je 
50 miliamperov najmanjša jakost toka, ki je 
človeku nevarna, in računamo z upornostjo 
100 omi, je spodnja meja nevarne napetosti 
pri 

0,05 X 1000 = 50 voltov 
Torej že od 50 voltov navzgor so napetosti 
smrtno nevarne. V se električne naprave v to
varni imajo običajno napetost 380/220 voltov 
·trifaznega sistema. Vsaka faza proti zemlji 
pa ima napetost 220 voltov. 
Previdni moramo biH .tudi pri reševanju po
nesrečencev. Paziti moramo na to, da Bami 
ne pridemo v stik z vodniikom ali napravo, 
ki je rpod napetostjo. Pri reševanju skušamo 
vedno najprej prekiniti električni dovod, na 
pi'imer s stikalom. če ni mogoče hitro najti 
najbližje stikalo ali vtičnica, tedaj je treba 
izključiti kar glavna stikala na razdeliku. 
Zato naj bi bil dohod prost do vsakega raz
delilca, ki pa so največkrat pretežno zatrpani 
~ kožami v naših proizvodnih obratih, kar 
'dokazuje, da premalo poznamo nevarnosti 
električnega toka, oziroma da zavestno krši
mo osnovne varnostne predpise. 

M.K. 

Iz Usnjarj.evega 
arhiva 
Uredniški odbor se redno sestaja, da se do
govori o vsebini in prispevkih za prihodnjo 
števHko lista. O tem se piše zapisnik, čigar 
izvod prejmejo vsi, ki naj bi kaj napisali. 
V zapisniku o pripravi gradiva za 4. številko 
Usnjarja v oktobru 1969 je zapisano pod 
točko 13: 
Vzponi v Alpah. članek naj napiše Janez 
Kunstelj. Naj da tudi fotografije. če Kunstelj 
slučajno nima fotografij, naj ga Kajdiž fo
tografira pri vstopu v Močilniku. 
- K sreči je Kunstelj imel izvirno fotogra
fijo švicarskih Alp in si ni bilo treba poma
gati z MočilniJkom. Sedaj, ko objavljamo 
Kunsteljev članek o V2lponu v Himalajskem 
pogorju, si pa tudi z Močilnikom ne bi mog
li pomagati, ali ne? 

Sindikalna 
tekmovanja 

V organizaciji zelo aktivne komisije za šport 
in rekreacijo pri občinskem sindikalnem 
svetu Litija je bilo izvedeno tekmovanje 
strelskih, keg.ljaških in rokometnih ekip. 
20. 3. 1973 - od šestih nastopajočih ekip v 
streljanju sta naši ekipi .zasedli prvo in tretje 
mesto. 
Za zmagovalno ekipo so nastopili: Pintar, Ko- · 
kalj, Prvulovic, Klisaric in Sinigoj. Skupno 
so dosegli 729 krogov. 
Za tretje uvrščeno ekipo so nastopili: Torner, 
Valjevec, Zavrl, Andric, Stk:ubic. Dosegli so 
661 krogov. 
Med posamezniki se je najbolje uvrstil An
ton Zavr.l in to na 2. mesto s 161 zadetki. 
14. 4. 1973 - tekmovanje v kegljanju na avto
matičnem kegljišču v Hrastniku. Od skupno 
13 nastopajočih ekip (11 moških, 2 ženski) so 
bile 4 moške in ena ženska ekipa iz obrata 
šmartno. . 
Naše ekipe so se uvrstile na naslednja mesta: 
l. mesto - ekipa IUV - IV - 1613 ·kegljev 
(Pleskovič, Erjavec, Petkovšek, Mali). 
4. mesto - ekipa IUV - I - 1476 kegljev 
(Brodar, AndriC, Torner, Hauptman). 
8. mesto - ekipa IUV - II - 1344 kegljev 
(Strmec st., Strmec ml., Cankar, Koselj). 
11. mesto - ekipa IUV - III 1214 kegljev 
(Zavrl, Mlakar, KHsaric, Pelko) 
12. mesto - ženska ekipa IUV - 1099 kegljev 
(Dobec, Počkar, Cerovšek, Dolšek). 
Med posamezniki se je najbolje uvrstil Ples
kovič in to na l. mesto s 436 podrtimi keglji. 
12. 5. 1973 - tekmovanje v rokometu. 
Nastopili sta samo ekipi IUV in Družbene 
službe (SOB) - rezuH:at: 
IUV: SOB - 8:2 
Po streljanju, kegljanju in rokometu vodi v 
skupni oceni IUV - obrat šmartno z 21 toč
kami, slede Gradbinci in Predilnica s po 15 
osvojenimi točkami. • 
Upamo, da bodo tekmovalci obrata šmartno 
tako uspešni tudi v še preostalih tekmoval
nih panogah. 
10. 5. 1973 - tekmovanje posameznikov v 
kegljanju na 50 !učajev za člane obrata na 
Vrhniki. 
Doseženi rezultati (nastopilo je 30 moških in 
4 ženske): 

Tekmovalci kegljaških ekip obrata šmartno, 
udeleženci občinskega sindikalnega prvenst
va, na avtomatičnem kegljišču v Hrastniku 

Keglji 
l. mesto- Plestenjak 210 
2. mesto- Merlak 201 
3. mesto- F. Krašovec 198 
4. mesto- Rode 197 
5. mesto- Horvat 192 
6. mesto - A. Kržmanc 189 
7. mesto - Fatur 188 
8.- 9. mesto - Stanko, Bradeško 187 
10. mesto- Petkovšek 185 
Naprej so se tekmovalci razvrstili po na
slednjem vrstnem redu: žilavec, Kogovšek, 
Jerina, Kuzmič, Prvinšek, Obid, Ruparšek, 
Rous, Ivanovič, M.ivšek, Benčina Miran Ker
žmanc, Podbregar, Konjic, Likovič, Smrk, 
Matic, Butko, Kobal, Jazbec. 

Keglji 
Razvrstitev žensk: 
l. Rizman 144 
2. Brenčič 139 
3. Kralj 137 
4. Marinčič 115 
21. 4. 1973 - tekmovanje v balinanju med e
kipo IUV in KLI Logatec. Doseženi rezultati: 
l. igra- IUV: KLI -13:2 
2. igra- IUV: KLI -13:10 
Za IUV ·SO nastopili: Krvina, Bradeško, Strž
nar in Petkovšek. 

Pismo od 
vojakov 

P. p 

Kruševac, 24. 4. 1973 
Lepo vas pozdravljam ter se vam najlepše 
zahvaljujem za list Usnjar, obenem pa pro
sim, da mi ga tudi v bodoče pošiljate. Na 
vojaško življenje sem se kar dobro privadil, 
služim pa ABHO (anti biološka hemijska od
brana). Rod vojske ni 'težak, samo učiti se 
moramo veliko, posebno sedaj, ko končuje
mo »obwku«. 
Kasarne so nove ter sodobno opremljene, mi 
pa smo prva generacija, ki se je vselila va
nje. Za prosti čas je dobro poskrbljeno tako, 
da ga lahko kar najbolje izkoristimo. Imamo 
razne sekcije kot npr. foto, šahovsko, strel
sko ter še nekatere. Igramo ·tudi nogomet ter 
odbojko, pred kratkim pa smo dobili tudi ko
še za košarko. Tako, da dolgčas nam ne bo. 
Na makrone ter zelje sem se tudi privadil, na 
splošno pa je hrana kar dobra. Počasi bi za
ključil, še enkrat lep pozdrav vsem, posebno 
delavcem oziroma delavkam v ščetinami! 

Anton Slabe, V. P. 2270/47 - 37002 Kruševac 
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Uspešen štart 
NJ( Usnjar 

Kolikor je bila lanska jesenska sezona ne
uspešna za NK Usnjar, lahko rečemo, da je 
je letošnja spomladanska zelo uspešna. U
spehe gre pripisati predvsem fizični priprav
ljenos·ti igralcev - pričeli so namreč treni
rati že l. februarja, opravljena je bila izbira 
igralcev t-ako, da imamo trenutno 16 igralcev, 
ki prihajajo v poštev za prvo moštvo. Delo
ma je k uspehu po VISej ,verjetnosti prispeva
la tudi uprava klUJba, ki se zaveda dolžnosti 
in dela v kluibu - naj navedem samo to, da 
ima V'sak član upravnega odbora konkretno 
nalogo za posamezno področje dela. In še 
rezultati v spomladanskem delu tekmovanja 
v ZCNL: štiri dobljene tekme, od tega ena 
na tujem in tri neodločene, od tega dve na 
tujih igriščih. Lestvica po 18. kolu je takšna: 
l. Slovan 17 12 4 1 41:10 28 
2. Primorje 18 13 1 4 42:22 27 
3. Vozila 18 12 2 4 36:15 26 
4. Litija 18 9 3 6 38:21 21 
5. Sava 18 6 7 5 23:23 19 
6. Usnjar 18 8 3 7 25:32 19 
7. Adria 17 7 4 6 44:41 18 
8. Tolmin 18 5 6 7 23:28 16 
9. Jadran 18 4 4 10 26:40 12 

10. LTH 18 4 3 11 27:35 11 
11. Piran 18 3 4 11 14:43 lO 
12. Zagorje 18 2 3 13 14:53 7 
Do kraja p'I"Venstvene sezone so še štiri tek
me, od tega dve na tujih igriščih. Pričakovati 
je, po dosedanjih igrah moštva, da ibi iztržili 
največ še 4 ·točke in bi se s tem povzpeli mo
rebiti na peto mesto, vendar so to le predvi
devanja. 
Naj omenim še mladinsko in pionirsko mo
štvo. Posebno bi pohvalil delo trenerja mla
dinsikega moštva in tudi igralce same. ker 
kažejo največ zanimanja in volje do dela, so 
zelo prizadevni in disdplinirani in je priča
kovati v kratkem, da bo iz teh kadrov večina 
igralcev sposobnih igrati v prvem moštvu. 
Slabši položaj pa je pri delu s pionirji, če
prav bi ravno oni potrebovali največ podpore 
in skrbi. Predvsem mislim tu na pTemajhno 
povezanost med pionirji-igralci in trenerjem 
ter na drugi strani med trenerjem pionirjev 
in člani upravnega odbora, ki •so zadolženi za 
delo s pioni'I's•kim moMvom. Vsekakor pa bo 
potrebno najti način, kako pritegniti v pio
nirske vrste čim več mladih in jim nuditi 
kar naJveč možnosti za njihovo vadbo in ob
likovanje v bodočega nogometaša. Samo na 
ta način, če bomo imeli dovolj igralcev v pio
nirskih ·vr:stah in da se bo z njimi delalo si
stematično, lahko v prihodnje računamo na 
še boljše rezultate nogometa na Vrhniki. 

Anton Sokač 

Za smeh 
O ljubezni in zakonu 
Nekdo z velikimi ljubezenskimi izkušnjami 
je modroval o ljubezni: 
V ljubezni je očarljiv :samo začetek. Zato ni 
čudno, da radi pogosto začenjamo. 
O zakonu pa je povedal to-le: 
Pred poroko bi moral vsakdo ukrepati tako 
kot pri stanovanju: najameš ga za nekaj let 
in - če je v redu - ga potem kupiš. 

Demokracija pa takšna! 
V naši deželi imamo tri prečudovite stvari: 
svobodo mišljenja, svobodo izražanja in to
liko razsodnost·i, da oboje zelo redko uve
ljavljamo-
- je rekel ameriški pisatelj Mark Twain. 

tO 

Presneti 
ventil ček 
Na oneJU koncu vasi Podhrast, kjer je ena 
hiša več, je imel Peter svoj kvartir in pod 
njim majhno delavnico. V tej kleti je včasih 
popravil kakšno ko1o ali tudi moped, če se 
mu je to posrečilo . In še dandanes stori kaj 
takega, če se pokaže potreba. Daleč naokoli 
je ~nau kot velika dobričina, vsakemu da rad 
pomaga, če je le mogoče. Je pa Peter tudi ve
lik Š·aljivec in kadar je v svojem elementu, 
ti ob njem ne bo dolgčas. Rad se razvedri 
v veseli družbi, kjer se ugane in razdere mar
sikatera okrogla. Njegove šale so znane daleč 
naokoli; da pa je bil enl,;rat tudi sam žrtev 
ene ta•kih šal, tega pa ne vedo vsi, čeprav 
Peter to sam odkr-ito prizna. Tako je bilo: 
Bregarjev Matevž 1si je zidal novo hišo in 
večkrat si je kar samotež tovoril razni mate
rial. Nekega večera si je izposodil kripco z 
dvemi kolesi - leseni sta bili z železnima 
obročema - da si pripelje vrečo cementa. 
Mrak se je že delal, ko je ropotal skozi Pod
hrast in mimo Petrovega vigvama. Peter se 
je motal med vrati delavnice; nekam ·sumlji
vo dobre volje je bil, krčmo je obiskal malo 
prej in se tam nalezl smeha. Opazil je Ma
tevža na cesti in ga brž nagovoril: 
»Kam pa sedaj na večer, Matevž bregarski?« 
Matevžu, ki je videl, da je Peter malo v dru
gem stanju in da je poleg tega že precej 
temno, je šinila imenitna misel v glavo. Brž 
je dejal: 
»Veš, po eno vrečo cementa grem, pa ne vem, 
če ga bom mogel peljati , ker imam prazno 
kolo.« 
»Nikar ne skrbi, počakaj malo, ti ga bom 
takoj ,napumpal'!« 
In že je skočil Peter v delavnico po »pumpo« 
in se sklonil nad krpico in kolo. Nekaj časa 
je bil tiho, nato pa se je zakregal: 
»Ja hudiča vendar, kje pa je ta presneti ven
tilčeik, ne morem in ne morem ga najti!« In 
četudi je trikrat obrnil in pretipal kolo, ven
tilčka ni našel; kajti silno težko je najti, če
sar ni. Pa se je, kljub mraku in še drugim 
vzrokom, Petru končno le posvetilo, zakaj ni 
ventilčka in je zagrmel: 
»Le počakaj, ti baraba Bregarjeva, tako me 
ni še nobeden potegnil za nos, pa že dokaj 

let tlačim .sneg in ·travo; -tega ti ne pozabim 
do smrti, ·pa če me Matilda šele čez sto let 
poduha!<< 
In Peter res ni pozabil. Kadarkoli prideta z 
Bregarjevim Matevžem skupaj iJ?- složno za
vijeta v vinski hram, mu zmeraJ da za dva 
deci tiste pijače, ki jo po krivem dolžijo, da 
je iz grozdja. Zraven pa zagrmi s svojim 
basom: 
»Na falot, pij! Zato, veš, ker- si me, dobrega 
človeka, tako grdo potegnil za nos. A veš, hud 
pa nisem nič; hec pa je le bil, hec. NSJ_,v le 
zvrni ga, potegon!« Ivan Malavas1c 

Druga, prosim, vzemi me in na rokah te bom 
nosil skozi življenje 

Kaj bi najprej napravili, ko ugotovite, da je 
poškodovanec v nezavesti? - Najprej, ... 
bi ga vprašal, kaj mu je! 

~---~ 
~Il," 1-f IVl 1{_ 

ko~iJ~! 
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Streha sveta 

Kdo ni hlepel še po morju -
vrtinčenju besnih grebenov valovja? 

Po dviganju, padanju lomu, 
vrtinčenju besnih grebenov valovja? 

Po mrtvi gladini pred vihro -
brezpeni in sivi mogoti? 

Po nizki tišini planjave -
po slepi orkanski strahoti? 

Po svoje notranjosti morju -
ki ostane na veke, 

četudi ni videti isto v nestalnosti 
plime, oseke - ki bistva 

1 mu polnost gradi? 
fako, nič drugače- tako- nič drugače 

·gorjanec po gorah hlepi! 
R. Kipling 

Vsak dan smo hodili 10 ur. V kilometrih je 
to skoraj nemogoče povedati, ker se pot ne
usmiljeno spušča in dviga, in le redko se no
ge spočijejo na ravnem terenu. 
šesti dan nas je čakala trda preizkušnja. 
MoraH smo se .spustiti za 1.000 m v •sotesko 
reke Arun, kjer naj bi našli most in čez njega 
prišli na levo stran reke. Ko sem zagledal 
most, bolje rečeno b.vv, sem spoznal, da to 
ne bo enost<wno. Most je v bistvu samo brv, 
narejena iz treh vrvi, ki pa so pletene iz 
ceplJenega bambusa. Reka sama je bila de
roča, icn če bi kdo omahnil •iz brvi, mu ver
jetno ne bi bilo rešitve. Domačini-nosači so 
se updi nošnji tovora čez ·reko in edina re
šitev je bila, da naredimo »Žičnico« za prevoz 
tovorov. Ves dan smo potrebovali, da smo 
spravild naših 180 tovorov čez 80 m široki 
Arun. Nosači so šli brez tovorov prek brvi 
nekateri si niti tega niso upali. Te smo izpla~ 
čali kar na licu mesta, zameno pa smo dobili 
-·

1
bližnji vasi. 

~ nasiednjih dneh pa nas je ujelo deževje. 
Deževalo je nepretrgoma 5 dni •in v .takem 
vremenu smo •pl'ehodili še eno zapreko na 
naši poti in to 4.200 m visoko sedlo. Pragozd 
je segel skora.j do sedla in ves ta čas so nas 
spremljale pijavke - tsuge po nepalsko. To
da mraz jih je rdečil tako, da so počasi iz
ginile, le še posamezne so se obdržale (pred
vsem tiste, ki jih nismo odk·rilli in smo jih no
sili s seboj. Na mrazu pa so postale lene in 
se niso več zanimale za svojo prehrano (našo 
kri). 
Na drugi strani sedla pa se nam je odprl či
s.to drug svet. Klima je tu za naravnim ščit
nikom - grebenom precej bolj znosna. Ni 
več take vročine, padaVlin je p.recej manj in 
zato ni čudno, če smo se naenkrat znašli v 
pravem smrekovem gozdu. Po tleh so bile 
prave mehke blazine mahu in različna 
flora. ln to od planik pa do enciana. Te pre
dele uporabljajo domačini iz Sedue- zadnje 
vasi na južni strani sedla Mumbuk - za po
letno pašo jakov, tarov in zobkijev. Tako 
smo prišli do zelo dobrega mleka, res da 
skoraj 3.000m višje kot je npr. naša Velika 
planina. Zadnji dan hoje smo hodili po prvih 
pašnikih in med jaki (tibetansko govedo), ki 
s svojo ogromno postavo zbujajo strah v 
človeku, v bistvu pa so zelo mirne živali. 
Dež je ponehal, spUJstila se je megla in že v 
mraku smo prišli na veli;ko prodišče, na ka
terem bomo postavili bazo. Imeli pa smo 
smo smolo, da je po ravnim tekla precej de
roča in globoka ledeniška reka, prostor za 

Brv čez reko Arzm 

bazo pa je bil na nasprotni strani. Za ta dan 
sem imel že rvsega čez gla..vo in sem v otope
losti zabrede! oblečen in obut v izredno 
mrz·lo vodo, saj je bil dober ki·lometer višje 
ledenik. Voda mi je segala do pasu, bil sem 
ves moker in najboljša rešitev je bila priti 
čimprej na drugo stran. K •sreči sem imel s 
seboj rezervno perilo .in drgetanja na mrazu 
in v gosti megli je bilo kmalu konec. Cez vo
do je prišel vsaJk po svoje, nekateri so iskali 
prehode, tudi po dva •kilometra navzgor in 
navzdol, in na koncu ugotovili, da brez bre
denja ne bo Mo. Nekaj bo1j počasnih sahibov 
(članov ekspedicije) in nosačev pa je prespa
lo Jmr ob vodi in šele naslednji dan prebred
lo reko. Nosačem pa smo morali pomagati, 
.iih prepričevati, jim napeljati vrv, da so pri
šli čez reko. Enemu nosaču je na gladkem 
kamnu spodrsnilo in iz koša se je izmuznila 
4-litrska bomba, napolnjena s kisikom pod 
pritiskom 230 atmosfer. Voda jo je odnesla 
in k1jub iskanju je nismo našli. Ta.ko leži ne
kje v himalajski •reki in upam, ela je ne bo 
našel kak radoveden domačin. 
Izplačali smo nosače, ki .so se nato vrnili v 
dolino, pod himalajskim V•ršacem je ostalo 14 
slovenskih fantov, 12 šerp in zvezni ofioi.r, ki 
ga nepalska v.Iada določi za spremljevalca 
vsaki ekspedicij-i. Sami pod orjakom s skri
tim upanjem v srcu, da nam bo sreča naklo
njena in, da bomo v naslednjih dveh mese
cih dosegli tisto, za kar smo naredili tako 
dolp;o in težko pot. Vsak ·izmed nas se je po
čutil majhnega in vsi •Smo poznali samo eno 
neizrečeno vprašanje, kako in kdaj bomo na 
vrhu te mogočne gore. Veliko vprašanj je 
postalo stvarnost in upali smo, da nam bodo · 
himalarjski bogovi naklonjeni. 
Sedaj, ko sem s pisanjem prispel prav v 
osrčje Himalaje, bi bilo dobro, da vsaj malo 
opišem .to gorovje, da si bo vsak sam lahko 
ustvaril sliko o tem gorst<vu. 
H~malajska veriga je dolga 2500 km; če bi 
to razdaljo prestavili v Evropo, bi Himalaja 
segala od Londona do Cani.grada. Toda veriga 
vrhov ni sama, temveč je spremljajo visoke 
planote, kot so Tibet, Kašmir in pa tudi po
samezna majhna toda visoka gorovja, kot sta 
Hindukuš in Pamir. 
H1malaja je eno iz:med najmlajših gorstev 
na svetu, to pa je tudi glavni vzrok, da je 
najrvišje. Nastala je v razmeroma mladi geo
loški dobi, ko je ·veliko gubanje zemeljske 
skorje povzročilo, da se je dvignila iz pred
zgodovinskega oceana, ki je takrat pokrival 
to, kar imenujemo danes Južna Azija. Ero
zija je še ni utegnila občutno prizadeti, ravno 
zato pa Himalaja ni samo najvišje, temveč 
tudi najibolj drzno prepadno gorovje. Vrhovi 
so prava zmešnjava skal in ledu, po• doHnah, 
ki so ozke in globoke, pa se vijejo ledeniki. 
Naj:višdi vrhovi so enakomerno porazdeljeni 
in t<vorijo manjše skupine. Najbolj znana je 
seveda Mt. Everestova skupina, ki ima kar 
štiri osemtisočake, Mt. Everest (8848 m) Lhot
se (8501 m), Lhotse Shar (8300 m) in Makalu 
(8475 m). Bolj proti zahodu je precei znana 
in zelo raziskana trojka Anapurna (8078 m), 
Dhanlagi~ri (8222 m) in Manas-lu (8125 m). Se 

SOO km bolj proti zahodu pa leži veličastna 
skupina Garhval z najvišjima vrhovoma Nan
du Devi in Kamet. To so kraji, Hindujcem 
že dolga stoletja sveti ·kot izviri reke Ganges. 
Sama beseda Himalaja izvira iz sanskrta 
him!! = ·sneg, alaja = domovanje. 
Verjetno se rbo kdo vprašal, kako in kdaj pa 
so jo odkrili in začeli raz·iskovati, če je tako 
nedostopna. Zgodovina pravega odkrivanja 
neznane Himalaje je mlada, čeprav so razni 
vojščaki in popotniki že zdavnaj prinesli v 
Evropo govorice o mogočnih gorah na 
vzhodu. Eden prvih, ki je 'Videl obronke !IDra 
je bil že Aleksander VeHki (325 let p. rf. š.): 
Ptolomej (170 .Jet p. n. š.) je že kar dobro po
znal podobo Azije, toda na njegovi karti je 
gorovje še samo bela lisa - neznanka. Se
veda pa ni. nič Č!-l'dnega, d~ je ~tajska bolje 
pozna•la HimalaJO, poznah <So JO zaradi po
treb, saj so potovali v Indijo prek visokih 
prelazov Himalaje. Himalaja takrat seveda 
J?.i bila mejni nasip, marveč le zapreka, ki jo 
Je 'Vera premagovala. Na Kitajski strani tao
izem in na Indijski budizem. Budistični »ka
non« je tako obsežen, da je biblija v primer
javi z njim žepni koledarček. 
Eden izmed neštetih kitajskih popotnikov je 
z besedami opisal pot: »Pokrajina Ni-Po-Lo, 
(Nepatl) leži sredi snežnikov, krog in krog pa 
previsne pečine, gore, ki se pno do neba . .. 
najvišje med našimi rslarvnimi gorami (na 
Kitajskem) so kot ravna dežela, če pogledaš 
v globino, ti je, kot da bi prosto lebdel v 
prostoru. Ljudje pravijo, da je to središče 
med nebom in zemljo«. 
Za Marcom Polom, ki je navezal trgorvske 
stike ~svila) s ~itajsko, so prišli v Tibet -
deželo na dmgi strani Himalaje - krščanski 
misijonarji. Možje nenavadne verske goreč
nosti, učenosti in volje. Ti so pustili tDgovsko 
plat na strani in so poskušali, da tam osnu
jejo božje kralrjest:vo. Leta 1624 s.ta dva pontu
galska misijonarja prešla Himalajo prek 
5400 m visokega prelaza Mana in v južnem 

Drevesna praprot v pragozdovih na višini 
2400 l1l 
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Tibetu ustanovila mi·sijon. Kot so bili ta:rorat 
tibetanski kralji dobrodušni do tujcev, pa je 
danes izredno težko priti v Tibet. V 17. in 18. 
stoletju sta bila Nepal in Tibet najbolj u
spešni področji. Angleški osvajalci Indije so 
verjetno prvič videli Himalajo od blizu leta 
1767, ko je vzhodno-indijska družba poslala 
v Nepal čete vojakov, da bi zatrla upor Gur
khov. šele v prvih letih 19. stoletja pa so 
Angleži začeli sistematično raziskovati in 
meriti velikanski svet, ki so ga osvojili. Po
stopoma so odkrili •Sestav in topografijo Hi
malaje, ki se je tako ra~krivala svetu. Okoli 
leta 18SO so poimenovali in prešteli že večino 
važnejših vrhov in izmerili njihovo višino z 
zelo dobro natančnostjo. Dve leti kasneje je 
bil odkrit Mt. Everest. Ugotovili so, da je 
najvišja gora na svetu. 
Prve zapisane vzpone v Himalaji so napravili 
ob tem topografskem merjenju. Leta 1818 so 
dosegli višine okrog 6000 m, že leta 1860 pa 
višino 7000 m. In te višine so vse dosegli lju
dje, ki so delali to iz službenih potreb. šele 
leta 1883 je odšla na pot prva res alpinistična 
odprava (seveda angleška). Da pa se je pre
magala meja 8000 m, pa je bilo treba čakati 
prav do leta 19SO, ko je Francozom uspel 
vzpon na Anapurno. Vzpon na M-t. Everest 
pa je tri leta pozneje uspel Angležu Hilaryju 
in šerpi Tensingu. Razvoj himalaizma je pot
tem šel hitro pot, vrstili so se uspehi in ne
uspehi pri osvajanju vrhov. V tem desetletju 
pa se je sodelovanje ekspedicij preusmerilo. 
Vrhovi nimajo več take vrednosti v Himalaji, 
začelo je peti kladivo in klini, zato so sedaj 
na vrsti drzne stene gora Himalaje. Leta 1970 
so uspeli Angleži v južni steni Anapurne, 
Nemci v Rupalski steni Nanga-Parbata, južna 
stena Mt. Everesta pa se je ubranila vseh S 
odprav. Pa naj bo dovolj o tem. 
Iz pretekJosti se preselrimo v naše novo do
movanje na zeleni trati, posejano z raznimi 
rožicami in polno raznih odpadkov od prej
šnjih ekspedicij. 
Občutili smo višino, saj smo prišli v enem 
dnevu na višino 4900 m ·in tu naj bi bil naš 
dom, višje kot je najvišja gora Evrope -
Mont Blanc (4810 m). Kakšna primerjava -
v Himalaji je višina 4900 m v glavnem še ze
lena, Mont Blanc nad Chamonixom pa je o
kovan v led in večni ·sneg. 
Kuhinja je bila že zgrajena, saj so se Fran
cozi leta 19SS zelo potrudili in s skalami o
gradiLi prostor, tako je nam preostalo samo 
še, da pokrijemo ·vse skupaj s ponjavo in naš 
kuhar, domačin po pokolicu šerpa, je lahko 
pričel ustvarjati umetnije s kuhalnico. Ce
prav sama beseda šerpa pomeni pripadnost 
ljudstvu z vzhoda, se je ta beseda ·prijela 
višinskih nosačev. Imena imajo kar po dne
vih, Rima-nedelja, Dave-ponedeljek, Pemba
sobota. In ta.ko je bilo našemu kuharju ime 
kar Pemba Gjalcen. Imajo svoj urad v Kat
manduju in tujcem tudi preskrbijo delo
mars•ikater·i šenpa ima v svoji karototeki o
pombo: »Above changline excellent«, kar po
meni - nad čangovo mejo odličen. Cang je 
pivu podobna pijača iz ječmena ali drugega 

Na drugi strani sedla so nas sprejeli smre
kovi gozdovi 
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Bazna taborišče (4900 m) pod debelo snežno 
odejo 

žita. Seveda se ga ne branijo in takrat niso 
za nobeno rabo. K sreči ga v tem delu Hima
laje ni veliko in tako so te težave odpadle. 
Odkrili pa smo, da so strastni kvartopirci. 
Jedilnico smo postavili iz naših plastičnih 
zabojev, znanstveniki pa so si postavili svoj 
»dom znanosti<<, v katerem se je na veliko 
seciralo ptiče, nabra:le so se ogromne količi
ne vzorcev skal in tudi herbariji botanike so 
tu postajali debelejši. 
Okrog teh treh glavnih objektov pa smo raz
metali naše lepe rdeče šotore, ki so bili po
noči s svečami os•vetljeni kot majhne kupole 
pod :mezdnatim nebom. In baza je bila tako 
urejena, da smo jo imeli v nas·lednjih dveh 
mesecih na gori za najbolj luksuzni hotel in 
smo se o njej pogovarjali kot o simbolu u
dobja. Imeli smo ga za nekakšen svoj dom, 
pa čeprav smo vedeli, da zadnje tri tedne ne 
bo v njem sladkorja niti za ~dravilo. Caj je 
bH brez vseh sladkih dodatkov, razen enkrat, 
ko je kuhinjski pomočnik Sarkie izgubil živ
ce in nam postregel s slanim čajem. »Ce ni 
sladkorja, je sol boljša kot nič<<. 
V kuhinji se je kurilo z ruševjem in nastali 
so problemi, ko •je zapadlo enkrat celo 1 m 
snega, dvakrat pa malo manj. Ruševje se je 
skrilo pod snegom in s poceni kurjavo je bilo 
konec. Butan kot goroivo smo rabili za višin
ske tabore in smo zaradi tega v bazi delali z 
njim le v nujnih pr1merih. Da pa bo bralcem 
razumljivo, koliko kurjave se potrebuje na 
teh višinah, naj povem, da vsak plezalec po
trebuje dnevno najmaj 4-S litrov ttekočine 
zaradi višine. In da .se ta tekočina dobi, je 
potrebno stopiti ogromne. količine snega. 
Baza je bila postavljena 5. septembra v dež
ju in tudi naslednje dni ni bilo dosti bolje. 
Sonce se je smejalo med oblaki le dopo·ldne, 
tako da smo lahko posušili mokre stvari. 
Vsak dan pa se je na severu skoraj nad nami 
pokazal iz megle MAKALU ves zasnežen, ka
zal je .svoje drzne stene, posebno južna •Stran 
gore je bila dobesedno okovana v :led in kar 
naprej je bilo slišati grmenje plazov. V tre
nutkih, ko se nam je odkrila gora, smo iskali 
prehode in možnos•ti vzpona v kaosu skal in 
ledu, iskali pot, ki bi bila varna pred plazovi, 
in postavljali v mislih višinska taborišča. 
Bolj, ko smo strmeli v goro, bo-lj smo bili 
prepničani v možnost v~pona in uspeha. Za
vedali smo se, da tudi tu velja človeška mi
sel >>kjer je 'VOlja, tam je pot<<. Kaj smo do
živeli in kaj se je dogajalo v južni steni MA
KALUJA, pa naslednjič. 

J. K. 

... 

Pravilne rešitve prvomajske nagradne 
križanke: 
Vodoravno: prvomajska parada - os - re
alizator - golica - o - oktan - opera -
emonec - gl - vol - lenivec - ksi - rab 
- mak - ravan- vrata- amoreti - ka 
- o - sorel - marat - valeta - mati -
en - nn- naniz- krpan - st- koren-ke 
- velur- ata - asa - •ti- m- agata
plat - turist- rez -vpogledi - lektor
narek - eva- i- stator- raabe- otmar 
- togost - rep - darwin - ara - tisoč -
lešnik- ao - veda- jadra- slon- klm 
- eritreja - ave - samota - koritce -
krema - narod. 
Prejeli smo 39 rešitev. Izžrebali smo tri pra
vilne rešttve in ·sicer: 
l. nagrada - dobropis za SOO din - Keršič 
Leon, krznarska delavnica Ljubljana. 
2. nagrada - dobropi•s za 300 din - Cernec 
Janja, Galanterija, Ljubljana. 
3. nagrada - dobropis za 200 din - Rome 
Filip, Usnjarna, Vrhnika. 
Nagrajenci bodo za dobropise lahko kupili 
blago po izbiri v naših prodajalnah in so o 
tem že obveščeni. 

Uredništvo 

Na sodišču 
Uglednega odvetnika so vprašali, kaj je bil 
njegov največji poklicni uspeh. Pa je pove
dal tole štorijo: 
- Kmalu po koncu vojne sem moral po 
uradni dolžnosti zagovarjati v kazenskem 
postopku neko jezikavo tercialko, ki so jo 
obtožili kaznivega dejanja sovražne propa
gande. Kot je pač predpisano v postopku, je 
na zaključku obravnave imel svoj nastop 
javni tožilec, nato jaz kot zagovornik, zad
njo besedo pa ima vedno obtoženec. Tedaj 
se je med obtoženim in predsednikom sena
ta razvil naslednji dvogovor: 
- No, obtoženka, kaj boste povedali na kori
cu v svoj zagovor? · 
Obtoženka sodišča ni bila .vajena in ni ve
dela, kaj odgovoriti. 
- Povejte vsaj, je dejal sodnik, ali ste 
krivi ali niste? 
- Vejo, gospod sodnik, najprej seni mislila, 
.da sem kriva, sedaj pa sem slišala gospoda 
doktorja, pa mislim, da nisem. 
Največji uspeh za odvetnika prepričati 
lastno stranko, da ni kriva! 

T.H. 


