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borcev 
• aktivistov 

(Za dan borca smo zastavili nekaj vprašanj 
članu našega kolektiva tov. Francu Pirmanu, 
ki je bil tudi sam aktivno udeležen v NOB.) 

česa se spominjate ob današnjem prazniku 
in kakšna je danes vloga borcev? 

Ob prazniku borca - 4. julija - naj se spom
nimo vseh borcev v naši težki zgodovini. Na
ših prednikov, ki so se boriil za osvoboditev 
od gosposke in za socialno osvobojenje in 
s tem omgoočili tudi razvoj naše revolucije. 
Ne smemo pozabiti, da je bil fašizem vojaško 
res poražen, da pa se ie bil po vojni pritajil 
in na razne načine ostal organiziran. Tako 
fašisti, oziroma neofašisti, dvigajo glave v so
sednji Italiji, Zahodni Nemčiji in Franciji. 
Te dni si borčevske organizacije mnogih de
žel prizadevajo, da bi bilo fašistična rovar
jenje enkrat za vselej prepovedano. V tej 
akciji v Bruslju aktivno sodeluje tudi dele
gacija Zveze združenj borcev Jugoslavije. 

Kakšne so sedanje naloge Zveze združenj 
borcev in kako gledate na povojni razvoj 
Jugoslavije? 

Tudi doma nismo borci še vsega opravili. Na
ša naloga je, da tudi danes pomagamo s svo
jim delom, zgledom in akcijami tam, kjer je 
pomoč potrebna. Nismo rešili še vseh težav 
in problemov, čeprav danes večina delovnih 
ljudi živi v primernih razmerah, vsekakor 
bolje, kot se je živelo nekoč. Na žalost je v 
Sloveniji in širši Jugoslaviji še vedno preveč 
zaostalih področij, kjer se kmetje in delavci 
še vedno težko preživljajo, odhajajo s trebu
hom za kruhom v oddaljenejše kraje domo
vine in v tujino. Mnogi od njih se nam ne bo
do več vrnili. Mi bomo z vsakim na novo 
pridobljenim delovnim mestom in novim sta
novanjem, izboljšali življenjske pogoje nas 
vseh. Tudi vsi borci še niso rešili svojih živ
ljenjskih razmer, ker se vse naenkrat ni mog
lo storiti, čeprav bi že bil čas tudi za . to. 

Ob dnevu borca čestitamo rsem udeležencem 
NOB ter nekdanjim aktivistom! · 



Veliko je storjenega, če pomislimo samo, 
kakšna je bila naša dežela pred vojno in 
kakšna je danes. Mnogo dela pa je še ostalo 
našim zanamcem - naši mladini. 

Omenili ste mladino; kakšna je v vaših očeh 
današnja mladina in kakšno vlogo ji pripi
sujete v naši družbi? 

Iz generacije v generacijo so nam starejši 
prenašali dobre in slabe izkušnje iz njihovih 
bojev za obstanek in za boljši kos kruha. Tu
di mi moramo uporno opozarjati našo mla
dino na dosedanje dosežke naše družbe in jo 
usmerjati v družbeno koristno delo za našo 
prihodnost. Naša mladina ni nekaj posebne
ga, ampak je del naše družbe, kot smo bili 
tudi mi del nje. Ljudsko izročilo pravi, da na 
mladih ostaja svet in to izročilo ni golo na
ključje. V uporih našega ljudstva je vedno 
prednjačila naša mladina. Napredek člove
štva je nenehni razvoj in nekaj novega, to 
novo pa predstavlja mladina. Zdi se mi, da 
bomo morali bolj poskrbeti za to, da mladina 
na svoja pleča prevzame del naših skupnih 
naporov pri graditvi resnične samoupravne 
družbe, in s tem v njej zbuditi zanimanje 
za vsakodnevno dogajanje v gospodarstvu in 
politiki. Naše zaupanje v niene zmožnosti bo 
prav gotovo dalo tudi želen uspeh. Mladina 
pa bo nas po takem zaupanju tudi cenila. 

Nam lahko poveste še nekaj o vašem oseb
nem življenju pred vojno in med NOB? 

Na svet sem prišel pred petdesetimi leti v 
družini nekvalificiranega delavca na Rakeku. 
Očetov zaslužek je bil za preživljanje družine 
premajhen, pa smo obdelovali še za plate ze~
lje ob železniški progi in imeli v najemu nJI· 
vo. Najemnino za njivo smo plačevali z de
lom pri kmetu, ob košnji, na polju in priprav
ljanju drv. Za ta dodaten zaslužek je oče po
rabljal svoje letne dopuste, otroci pa šolske 
počitnice, da o delu matere sploh ne govo
rim. O letovanju takrat ni moglo biti niti 
govora, še manj pa na morju, v gorah itd. 
Po opravljeni meščanski šoli so me starši 
poskušali dati v uk v železniško šolo v Mari
boru, kjer je bilo šolanje in prebivanje v in
ternatu brezplačno. Nisem bil sprejet. Nekaj 
dni po končani šoli sem si moral poiskati 
zaposlitev. Trkal sem na mnoga vrata in na 
koncu dobil delo v lesno industrijskem pod
jetju v Martinjaku pri Grahovem. Za štiri
najstletnega otroka, kot sem takrat bil jaz, 
je bilo odhajanje in troizmensko delo težko. 
Posebno težko pa je bilo pozimi hoditi skozi 
snežne zamete. Na vožnjo z avtobusom, vsaj 
do Cerknice, ni bilo mogoče niti pomisliti, ker 
je bila za delavca pedraga. Prevoznih stro
škov takratna podjetja niso poravnavala, ker 
je bilo dovolj odrasle delovne sile in, če si 
hotel obdržati košček kruha, si se moral 
sprijazniti s takimi pogoji. 
Delo v predvojni tovarni je človeka marsi
česa naučilo. Delavec ni imel nobenih pra
vic. Za boljše delovne pogoje in zaslužek ter 
proti zapostavljanju se je moral boriti vza
jemno z ostalimi. K že tako težkemu življe
nju je takrat pripomoglo še težko gospodar
sko stanje v Jugoslaviji in negotovost za pri
hodnost. Občutili smo približevanje vojne, 
saj nam je bil italijanski fašizem sosed. Vse 
te izkušnje so mi pomagale do delavske sa
mozavesti. 
Okupacija in postopki italijanske soldateske 
so naše življenje napravili še revnejše. K rev
ščini se je priključila še nadutost okupatorja 
in njegov teror ter jemanje naših osebnih 
svoboščin. Teror je še povečal odpor ljudstva, 
ki se je organiziralo v upor. V partizane sem 
odšel šele po kapitulaciji Italije. To je bilo 
osebno osvobojenje in življenje je postalo 
spet vredno svojega imena. Kmalu sem bil 
sprejet v mladinsko organizacijo SKOJ in v 
njej dobil prvo popolnejše znanje o sodob
nem delavskem gibanju in o ciljih osvobo
dilnega boja in revolucije. 
Vojaško je bil fašizem po dolgih letih trplje
nja potolčen, toda za njim je ostala dežela 
še revnejša, kot je bila. Oborožen boj se je 
spremenil v boj za obnovo in boljše življenje. 
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Pogovor o 
varčevalni 
akciji 
V zadnj ih dveh številkah >>Usnjarja<< smo se 
pogovorili s širšim krogom delavcev obrata 
Vrhnika, ki so s svojimi pripombami in pred
logi pozdravili akcijo varčevanja, obenem 
pa nakazali nekatere nedostatke in napake, 
ki jih opažajo na svojem delovnem mestu in 
podjetju kot celoti. Da bi se tak krog pogo· 
vorov strnil, danes objavljamo intervjuje z 
vodstvenim kadrom v tehničnem sektorju in 
prispevek stranske dejavnosti obrata Vrhni
ka. V naslednji - torej avgustovski številki 
»Usnjarja<< bomo objavili razgovor z delavci 
vseh obratov šmartna . 

Lužilnica in strojilnica 
(inž. Stanko Ilija in Krecenbaher Albin) 
Vsekakor pozdravljava varčevalna akcijo, 
saj bo prav ta marsikoga spodbudila pri 
njegovem. delu. Misliva, da vsak delavec stre
mi, da se mu izboljša življenjski standard 
predvsem, če govorimo o stanovanjskem pro
blemu. Dejansko je prav ta problem :z:e~o pe: 
reč, pra-y tako pa ne smvemo zane~~nti ~udi 
rekreaciJe. Denar od varcevalne akciJe naJ se 
nameni tudi za izboljšanje delovnih pogojev 
delavcev, saj prav v odmaščevalnici ti pogoji 
res niso na zavidljivi ravni (slabo ozrače
vanje). 
Zamisel o akciji je vsekakor pozitivna, če
prav je bila mogoče delavcem prikazana pre
več površno, oziroma v tem času nihče še ni 
bil seznanjen z uspehom te akcije, kar pa je 
za nadaljnje izvajanje akcije poglavitno. 
če odgovorimo na drugo vprašanje, kako bi 
z boljšim izkoristkom delovnega časa zmanj
šali režijske stroške, meniva, da je prav na
loga obratovodje in izmc;novodje, _ki orga~i
zirata delo na posamezmh delovmh mestih, 
da s svojo stalno prisotnostjo usmerjata de
lavca da dela enakomerno vseh 8 ur. Tako 
vzgojiti ljudi pa je težavno, saj si ~elavci, ki 
imajo normirano delo, često ~ami ra~I?ore
jajo delovni ča~, k.i vsekakor m ~ celoti Izko
riščen. Zavedati se moramo, da Ima delavec 
zjutraj več moči in dela hitreje, seveda kas
neje malo popusti, to p_a je čas, z~ katereg~ 
delavca težko bremems. Seveda Je tu tudi 
povsem določen čas, ki je namenjen za oseb
no higieno med in na koncu 8-urnega dela. 
Ta pa delavcu pripada in ga moramo razu
meti, da ta čas tudi potrebuje, čeprav so zato 
manjši zastoji. Dejans~? ~o. ~ekat_ere n~m:~e 
zelo visoke tako v strOJilmci m pn ceplJenJU 
in večkrat jih je zelo težko doseči. Velik pro
blem pa so viličarji. že sedaj jih primanjkuje 
in da ne bi bilo zastojev, bi nujno rabili še 
dva, kasneje po rekonstrukciji pa še ve~. 
Ljudje dostikrat čakajo na delo, ker prevoz m 
elastičen, zaradi pomanjkanja viličarjev pa 
praktično nimamo časa konzervirati mezdre. 
Zelo dobro sodelujemo s stransko dejavnost
jo in zadovoljni smo tudi z njihovimi uslu
gami, saj so narejene hitro in dokaj kvali
tetno, tako da zaradi popravil strojev nima
mo večjih zastojev. 
Vemo pa, da so določeni izpadi predvsem v 
nočni izmeni, za kar pa lahko vsekakor krivJ
mo posameznike, saj smo z delavci v tem od
delim lahko na splošno zadovoljni in tudi za
radi odnosa do dela nimamo večjih pripomb. 
Na kvaliteto gotovih izdelkov prav gotovo 
vpliva veliko faktorjev: surovina, organizacija 
dela, odnos med delavci in disciplina na sa
mem delovnem mestu. Slabša kvaliteta goto
vega usnja izvira prav gotovo že od slabe su
rovine, saj je precej kož zasušenih, nagnitih 
in na kožah je precej surovinskih napak. Se
veda pa ne moremo reči, da so zato ruske 
kože slabe. Kvaliteto bi prav gotovo izboljša
li z večjo medfazno kontrolo in sicer po na
čelu, da faza dela kontrolira predhodno fazo. 
Izmenovodja ne more kontrolirati istočasno 
več delovnih faz, zato pa bi morali delavci 

samoiniciativno opozarjati, kje se je poja
vila napaka. če bi delavci sodelovali z obra
tovodji in izmenovodji v tem smislu, bi si vsi 
olajšali delo, pa še kvaliteta bi bila boljša. 
Seveda, da to izvedemo, je potrebna velika 
zavzetost vseh delavcev. Tisti pa, ki se ne 
bi vklopil v ta sistem, bi moral biti strožje 
kaznovan, saj pogosto pismeni opomin ne do
seže svojega namena. Tudi izmenovodij v 
ostalih obratih usnjarne je prav v nočni iz
meni premalo, saj je delokrog sorazmerno ši
rok in je natančna kontrola posameznih de
lovnih faz praktično nemogoča. Večkrat pa 
bi bili potrebni sestanki v okviru tehničnega 
sektorja, saj se prav tu obravnava tekoča 
problematika, bodisi glede surovine, tehno
logije, strojnega parka, težav s kadri in po
dobnega. Poleg vsega tega bi bilo vredno pri
pomniti, da je večkrat nabava naročenih delov 
prepočasna - tako npr. avtomati za oboje
smerno vrtenje soda. Prav zaradi tega in za
radi velike obremenjenosti delavca, ki s sodi 
upravlja, se često pojavljajo zmečkanine na 
kožah. Tudi nekaj sodov za boljši odmok za
sušenih kož bi nujno potrebovali, vemo pa, 
da bo ta problem rešen po rekonstrukciji v 
bližnj.i prihodnosti. 

Obratovodja obdelave in barvarne 
(tov. Osredkar) 
Denar varčevalne akcije naj se nameni za sta
novanjske gradnje, za gradnjo novih počitni
ških domov, saj prav zdaj v času kolektivnih 
dopustov in s pridružitvijo drugih podjetij ob
čutimo, da smo se preslabo priprav.ili za omo
gočanje letošnjega dopusta delavcev in seve
da bi moral biti velik delež namenjen tudi 
za izboljšanje delovnih pogojev delavcev. Vse
kakor pa bi morali pohiteti z gradnjo novega 
samskega doma in gradnjo nove menze, saj 
zdajšnja prav gotovo ne sodi na prvo mesto. 
Veliko so ljudje govorili o nedisciplini v to
varni, prav gotovo pa je za nedisciplino vzrok 
tudi neprava lokacija današnje menze, saj 
morajo delavci hoditi na kosilo in večerjo 
skozi obrate tovarne in se tam zadržujejo, 
ne da bi bilo to potrebno. Konkretno, v to
varno pridejo ob 13.30 uri in marsikoga se 
zaloti v tovarni še ob 15. uri, zvečer pa je 
slika podobna od 18.30 do 19.30 ure. Vsi ti de
lavci prav gotovo povzročajo določeno ne
disciplino med delavci, ki so tedaj v službi, 
še zdaj občutimo pomanjkanje prikaza o us
pehu ali neuspehu te varčevalne akcije. Vsaj 
vsake 3 mesece bi morali biti podatki vidni 
vsem ljudem, bodisi da bi jih prikazali na se
stankih samoupravnih jeder, v »UsnjarjU<< 
ali na oglasnih deskah. Veliko je delavcev, ki 
so zainteresirani za uspeh te akcije, saj mar
sikdo od nje tudi pričakuje kakšno korist, 
naša naloga pa je, da so o akciji ljudje ob
veščeni, saj so nadaljnje smernice dela ve
liko odvisne od teh podatkov. V si delavci v 
tovarni pa naj se zavedajo, da če smo že 
pristopili k tej akciji, dajmo tudi vse od se
be, vsak posameznik je lahko odločilen v tej 
akciji, kajti vsi bomo imeli od te varčevalne 
akcije korist in dobiček. 

Vmet velurja v CORETAN, napravo za bar
vanje 



Zlaganje kož na stolico iz kontejnerja, v ka
lerega se stresajo kože po končani nevtrali
::.aciji ali barvanju 

če pogledamo podje!je kot cel?tvo, ne. mo
remo trditi, da na splosno delo~n~ ca~ 1_11 pol
no izkoriščen, so pa posamezmk1, lu Izkon
stijo prav vsako priložnost, da 8-u.rni delav
nik po svoje prikroji.i?· To se .za~~1JI ~as opa
ža predvsem pri novi delovm sili, kl s svo
jimi neupravičenimi izostanki povzroča izpa
de in nered neprekinjenega delovnega pro
cesa. Večkrat se zgodi, ela zaradi teh izosatn
kov stroji neizkoriščeni stojijo, pri tem nam 
seveda narašča režija, pa tudi načrt, ki smo si 
cra zadali za tekoči mesec, ni dosežen. Prav 
ta nedisciplina posameznikov potem slabo 
vpliva na ostale delavce,. oddelek l~o.t celota 
pa velja za neurejene~a mv neorgam~1ranega. 
Res je, da smo v zadnJem easu ostre1e _nasto
pili proti posameznikon~, t.od.a opom1m s~ le 
preblaga kazen za d!SClJ.?l111Sf(e prekrske: 
Obratovodja in izmenovodJa bt moral 1met1 
večjo možnost kaznovanja in to brez komi
sij, na delovnem mestu samem: Vsak ~e
lavec, ki je bil o svojem delu m d~Jovmh 
dolžnostih poučen, bi moral za svoJe elelo 
tudi odcrovarjati, tako pa se večkrat zgodi, 
ela s k<~znovanjem preveč zavlačujemo, kar 
spravlja izmenovodjo in obratovodjo v slabo 
luč. Navaden primer: delavec štirikrat ni 
prišel na delo, seveda neupravičeno; obra
tovodja se je z njim pogovoril, nakar je de
lavec užaljen in jezen odšel iz tovarne 
in seveda zopet neupravičeno. Zdaj ga ča
kamo, da se bo vrnil, ker delavce pač rabimo 
na tistem delovnem mestu. Disciplinska ka
zen verjetno ne bo tako stroga, kot bi v 
resnici morala biti - torej izključitev iz 
delovne organizacije. Glede tega vprašanja 
bi morali tudi vsi mi vodilni v podjetju spre
jeN nove ukrepe, ki naj bi ostreje prizadeli 
posameznH<:e ob 'Večji kršitvi delovne dolžno
sti. Naraščanje takih primerov prav gotovo 
povzroča velike težave pri organiziranju pro
izvodnje, čeprav lahko t.rdimo, da imamo tudi 
tu kakšne spodrsljaje in da pri nekaterih 
delovnih postopkih delo tudi organizacijsko 
ni povsem pravilno rešeno. 

Kvaliteta gotovega usnja je v zadnjem času 
res upadla. Vzrokov za to je več! Predvsem 
bi se rad dotaknil vprašanja izobraževanja 
delavcev in tudi izmeno vodij. Premalo posve
čamo pozornosti izobraževanju delavcev pri 
posameznih delovnih postopkih, kot so stru
ženje barvanje in nevtralizacija usnja. Delav
ci vs~ premalo vedo o napakah, ki lahko na
stanejo pri površnem delu, premalo vedo tudi 
o specifičnih lastnostih strojnih naprav in o 
okvarah na teh strojih, torej vse premalo 
imamo dobrih kvalificiranih delavcev. Mora
li bi postaviti pogoj, da ima delavec pri po
membnih delovnih opostopkih osemletko, sa
mi v okviru podjetja pa bi morali organizi
rati vsaj enoletne izobraževalne tečaje, na 
katerih bi se delavci seznanili ne samo s po
stopkom dela, pri katerem delajo sami, temveč 
s problematiko celotnega poteka. Delavec bi 
moral poznati tudi svojstvo kemikalij, ki jih 
uporablja pri barvanju in nevtralizaciji, in 
moralo bi mu biti jasno, kaj vsaka kemika-

lija prispeva h končnemu kvalitetnemu izdel
ku. Te tečaje ali šolo bi morali voditi ljudje, 
ki imajo široko teoretično in praktično zna
nje in kvalifikacijo. Delavec, ki bi si jo tako 
pridobil, bi to prav gotovo koristno uporabil 
tudi pri samem delu. Tudi nekateri izmeno
vodje imajo premalo izkušenj in prakse za 
uspešno opravljanje svojega dela. 

Po končani šoli imajo pripravniški staž, na 
katerem pa si naberejo premalo praktičnih 
izkušenj, ker v programu pač manjka prak
tičnega dela na strojih in rezultat tega je, 
da nekateri delavci to njihovo neizkušenost 
kaži kako se dela (npr. strugalci). Vse to je 
izkoriščajo že z enim samim stavkom - po
kaži, kako se dela (npr. strugalci). Vse to je 
vzrok za določeno nedisciplino v tovarni, za 
večkratno izgubo delovnega časa in tudi kot 
posledico - slabšo kvaliteto usnja. Zdaj je 
urejeno ponovno sortiranje po struženju, saj 
smo v nekaj letih videli, ela se prav tu kon
trolira struženje, ki je že zdaj gotovo pro
blematična stopnja dela, saj se prav pri tej 
stopnji naredi veliko napak - »Stopnice« na 
kožah. 
Večkrat imamo zastoje tudi zaradi pomanj
kanja obratnih ključavničarjev, čeprav so le
ti vestni pri svojem delu. Res pa je, ela so 
tudi delavci, ki stroje površno očistijo in jih 
ne vzdržujejo tako, kot bi morali . Mmam pa 
poudariti, ela so starejši delavci dobri in jem
ljejo svoje elelo resno in temeljito. Tudi ocl
Iiosi \" VOdst'venem kadru SO dobri, tako ela 
imamo praktično vse pogoje za uspešno elelo. 

Ob1·atovodja dodelave 
(tov. Lutman) 
Akcijo varčevanja smo pozdravili vsi, od de
lavcev elo vodstvenega kadra. Zadnji čas p8 
opažamo, ela je v tej akciji določen zastoj in 
se uresničuje vse prepočasi. O uspehu ak
cije bi moralo biti podanih več številčnih 
rezultatov, tako pa ljudje praktično ne vedo, 
pri čem so in kakšna akcija poteka . 

Detajl z lužilnice vr/miške usnjame: delo pri 
strojih za odstranjevanje ščetin 

Seveda naj se vecma denarja nameni za sta
novanjske gradnje, saj se premalo skrbi tako 
za starejše delavce, kot za delavce, ki priha
jajo in bodo prihajali v naše podjetje. Prav 
gotovo je vzrok velikega prelivanja delovne 
sile p rav zaradi nerešenih stanovanjskih vpra
šanj. Zato bi morali akcijo varčevanja močno 
pospešiti, čimprej izdvojiti sredstva za sta
novanjsko gradnjo in z delom tudi pričeti. 
Gotovo je eden od vzrokov, da nam delavci in 
tudi ostali tehnični kadri odhajajo zaradi 
prepočasnega reševanja stanovanjskih po
treb, saj zaradi zavlačevanja reševanj pro
šenj marsikdo izgubi voljo in potrpljenje. 
Precej bi morali pomagati tudi deJaycem pri 
dodeljevanju kreditov za individualno grad
njo. Prednost pri tem bl morali imeti pred
vsem tisti, ki imajo v banki vezane vloge, 
oziroma bi morali te vloge sploh uvesti v si
stem hranilne službe. Marsikateri problem 
stanovanjskega vprašanja bi bil tak9 hitreje 
in bolj elastično rešen. 
Preostala prihranjena sredstva naj se name
nijo za gradnjo samskega doma in družbenih 
prostorov za rekreacijo in sprostitev delm-
cev. 
Velikokrat smo se na sestankih pogovarjali 
z ljudmi, kako bi svoj delovni čas v teku 
osemurnega deJavnika enakomerneje izkori
stili, vendar je to pri velikem številu clelm·
cev zelo težko doseči. To velja predvsem pri 
delovnih postopkih, kot so pasting, obrezova
nje, brušenje. Prav v zadnjem času veliko 
delamo na tem, da bi bil dovoz kož na posa
mezne stopnje dela, kot so obrezovanje in 
pasting, veliko bolj enakomeren in pravoča
sen. Uvedli smo zato režijske delavce, kate· 
rih edina skrb je dovoz kož, toda žal teh de
lavcev vedno primanjkuje. 
Da delo ne teče povsem organizirano, je kriv 
tudi Jetni čas in seveda veliko slabša disci
plina delavcev, kot je bila včasih. Veliko de
lavcev je mlajših; to je povsem nova gene
racija, s svojimi pogledi na življenje in se
veda tudi na delovne navade, in z marsikate
rim je težko vzpostaviti skupen jezik. 
Veliko je bilo podane kritike o mladih delav-
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cih in izmenovodjih, predvsem od delavcev, 
ki so že dalj časa zaposleni v našem podjet
ju. Toda prav ti delavci bi morali s svojimi 
nasveti in delovnimi navadami pozitivno vpli
Yati na posameznike in jim pri delu poma
gati, pogosto pa se dogaja prav obratno. Res 
je, da je nekaj izmenovodij mlajših in neiz
kušenih, to pa je kriva že sama naša politika 
izobraževanja. Tehnike - izmenovodje bi 
morali že prej pripraviti na prevzem odgo
vornega delovnega mesta, ne pa da jih po
stavimo pred dejstvo - vodi, organiziraj in 
kontroliraj delo v obratu! Izmenovodje bi 
morali biti že pred prevzemom odgovornosti 
dalj časa v obratu samem, da bi se v podrob
nosti seznanili z delom, organizacijo in stroj
nimi napravami, kajti njihovo delo sloni 
predvsem na odločitvah, ki pa so dostikrat 
težavne tudi za izkušenega vodjo obrata. 
Prav tako bi se morali veliko bolj posvetiti 
izobraževanju samih delavcev, saj jih je ve
liko povsem brez izkušenj in pravega znanja. 
To nepopolno in nezdravo sodelovanje med 
delavci in izmenovodji je večkrat tudi vzrok, 
da nam ljudje odhajajo, obenem pa bi mo
ralo biti delo izmenovodij tudi od vodstve
nega strokovnega kadra bolj cenjeno; gle
dati bi morali nanje z večjim razumevanjem 
in posvetiti več pozornosti predvsem ljudem, 
ki delajo neposredno v proizvodnji. Tako pa 
se kopiči problem za problemom in stanje 
v tovarni se samo slabša, namesto da bi se 
izboljševalo. 
Tudi v sami organizaciji dela še ni vse ure
jeno, toda na to je treba gledati vse bolj 
z realnostjo, ne pa samo kritizirati in kriviti 
samo obratovodje in izmenovodje. 
Da bi izboljšali kvaliteto gotovega usnja, bi 
morali prav vsi delavci začeti vestneje de
Jati, mi pa bi morali dati izmenovodjem 
manjši delokrog, da bi bil lahko nadzor uspeš
ne jši. Morda bi bilo pravilno, da bi pri odgo
voi·nejših stopnjah dela postavili starejše iz
kušene delavce kot nekakšne >>preddelavce«, 
ker le na ta način se bo zmanjšalo število 
tehničnih napak. če ne bo kontrola bolj učin
kO\'ita, kot je bila včasih, in organizacija dela 
boljša, tudi akcija varčevanja ne bo dosegla 
svojega pravega namena. Pri važnejših stop
njah dela bi bilo morda dobro uvesti premije 
za kvalitetno elelo, kajti menim, ela bi se nam 
v sedanjem času to zelo obrestovalo. Naloga 
vseh obratovodij in izmenovodij pa je, ela 
s stalno prisotnostjo in opozarjanjem na na
pake, ki se porajajo v tovarni, prepričujemo 
ljudi, da imamo od kvalitetnega dela koristi 
prav vsi. 
Na vseh sestankih smo se že pritoževali, da 
nam manjka strojnih ključavničarjev, ki bi 
dobro zna·li popraviti napake na strojnih na
pravah (pri brušenju). Tudi za te kadre pre
I~nalo skrbimo, toda v prihodnje bomo mora
li urediti tudi to področje, kajti če servis ni 
v redu opravljen, tudi delo ni kvalitetno. 
Lahko trdim, da ogromno časa izgubimo prav 
zaradi pomanjkanja ključavničarjev, torej tu
cli ti stranski obrati lahko precej prispevajo 
k varčevalni akciji. 
Pri načrtovanju smo v zadnjem mesecu elo
segli napredek, saj se bolj realno gleda na 
težave, ki jih imamo v neposredni proizvod
nji. Odnosi v sektorju so drugače dobri in ni 
ovire, da ne bi večino težav odpravili v naj
krajšem času. 
Vodja predelave svinjine 
(tov. š •ventner) 
Akcijo o varčevanju je potrdil DS, na kate
rem je bilo sklenjeno, da se večina tega de
nar·ja, ki bi ga privarčevali, nameni za iz
boljšanje standarda delavca in to v domačem 
družinskem okolju, pri delu in na dopustu. 
Seveda pa tako akcijo ni enostavno izvesti, 
ker nastopajo različni dejavniki, ki vplivajo 
na prikazovanje prihranka in težko je posta
viti določene normative, ki ·bi zajeli vse te 
dejavnike. Za prikazovanje prihranka bi bilo 
najbolj realno, da kot normativ postavimo 
poprečno prodajno ceno kot osnovo; prese
žek, ki bi ga morda prikazali, naj bi bila to
rej sredstva, ki smo si jih zagotovili z bolj
šim gospodarjenjem in večjim prizadevanjem 
vseh delavcev v posameznih obratih. Seveda 
bi morali sredstva, ki so plod varčevalne ak
cije, dejansko v večini nakazati za stanovanj-

sko gradnjo, za gradnjo samskega do
ma in novih počitniških domov. Prav 
na gradnjo počitniškega doma bi mo
rali drugo leto resno računati, in to ne 
samo ob morju, temveč tudi v kakšnem tu
rističnem smučarskem središču v Sloveniji. 
Morda so delavci premalo navajeni, da bi do
pust izrabili tudi v zimskem času, saj tudi 
zimska rekreacija nudi določen užitek in 
sproščenost. Del sredstev moramo nameniti 
tudi za izboljšavo delovnih pogojev, kar bi 
nam omogočilo ukinitev nočne izmene, seve
da pa bi šlo velik del teh sredstev tudi iz 
investicijskega sklada. 
Akcija bo uspela, če bo zajela vsakega posa
meznika v podjetju, ne samo vodečih, tem
več slehernega, ki lahko s svojim delom do
prinese delež delovni skupnosti IUV. To ak
cijo moramo uresničiti ne samo na sestan
kih, temveč tudi v tovarni sami in le resnost 
in disciplina pri delu nam bosta dala dolo
čene rezultate. 
Večina del pri posameznih delovnih postop
kih je normiranih, torej preračunih na 8-urni 
delovni dan. Delavci se vse preveč oklepajo 
teh norm, čeprav vemo, da je še nekaj po
stopkov dela kot npr. struženje, napenjanje 
in lepljenje kož na pastingu, ki dopuščajo, 
da imajo delavci določen prosti čas . Med de
lavci vse preveč vlada misel, da se bodo nor
me večkrat popravile, obenem pa si svojega 
delovnega časa ne znajo povsem enakomerno 
porazcleliti. Vemo, da so primeri, ko imajo 
delavci normo doseženo in delo zaključijo 
pol ure do eno uro pred iztekom delovnega 
časa, seveda večkrat na račun kvalitete dela. 
Delavci si pogosto ne znajo ali pa nočejo iz
računati, koliko bi se lahko povečal celotni 
dohodek podjetja in seveda tudi posamezni
ka, če bi delali neprekinjeno, brez večjih za
stojev, obenem pa večjo pozornost posvečali 
kvaliteti svojega dela. Lahko trdim, da so 
obrezovalke ene redkih, ki svoj delovni čas 
v 8 urah enakomerno porazdelijo. Moja želja 
je tudi, da bi se ukinile >>pavze« med izme
nami, torej da ne stoji stroj določen čas 
neizkoriščen, temveč da delavec prejšnje iz
mene odstopi od stroja, ko delavec naslednje 
izmene pristopi. Zadnje čase je veliko izpa
dov prav zaradi neupravičenih izostankov od 
dela in sumljivih »bolniških« izostankov, ki 
se porajojo prav v določenih dnevih v mese
cu in letu, in to v ponedeljek, petek in en 
elo treh dni po državnih praznikih. če anali
ziramo te izostanke, ugotovimo, da izosta
jajo od dela predvsem mlajši delavci, čeprav 
bi morali le-ti na začetku svoje dolge delov
ne življenjske dobe, ko so še na višku svoje 
zmogljivosti, dati največ od sebe. 
V našem podjetju se dogaja, da delo včasih 
ni dobro organizirano, čemur je dostikrat 
vzrok mladost, neizkušenost in premajhna 
samostojnost nekaterih izmenovodij; seveda 
bi morali delavci vedeti, da so ti kadri nujno 
potrebni in morali bi imeti več razumevanja, 
ker se bo mladost in neizkušenost izmenovo
dij v določenem času prav gotovo spreme
nila v strokovnost in organizacijsko sposob
nost. želja vseh zaposlenih je, da bi z bolj
šim razumevanjem s strani delavcev, z dobro 
voljo in večjo pomočjo drug drugemu pri
spevali čim večji delež podjetju kot celoti. 
S tem bi lahko omejili večje število prisil
nih metod in odnos med delavci in izmeno
vodji bi bil vsekakor boljši, posebno še, če 
bi vsi delavci delali z večjo zavestjo in bi 
bili s svojimi delovnimi izkušnjami izmeno
vodji v pomoč. Tudi to je gotovo velik pogoj, 
ki odločilno vpliva na izid varčevalne akcije, 
izboljšanja odnosov in kvalitete usnja. Tudi 
delavci sami bi morali vedno pokazati krivca 
v svoji sredini, ker le z medfazno kontrolo 
med delavci bomo dosegli svoj namen. 
Kvaliteta naših izdelkov je v zadnjih nekaj 
mesecih precej padla in pri analizi vzrokov 
napak, ki jih opažamo pri gotovih izdelkih, 
smo ugotovili, da jih je velik del mehanske
ga izvora. Napake se porajajo pri medfazni 
mehanski obdelavi polizdelkov in malenko
stih pri delu. če naštejemo glavne napake, 
ki jih opažamo pri gotovem usnju, so: 
a) zmečkanine na kožah, kot posledica malo

marnega zlaganja kož, 

b) kože so umazane, saj pogosto opažamo, 
da delavci z umazanimi čevlji hodijo po 
kožah. Kljub opozorilom izmenovodij se 
posamezniki ne zavedajo, da tako dejanje 
lahko povzroča znižanje vrednosti 1 m' za 
okoli 4000 S din; 

c) pri struženju se pojavljajo na kožah v ve
likem številu >>stopnice<< kot posledica pre
hitrega dela posameznikov. Prav v nočni 
izmeni je število teh napak večje, kar 
vsakemu ela misliti, da je delo v tej iz
meni neenakomerno razporejena in torej 
tudi manj kvalitetno; 

d) pri brušenju se opažajo na kožah črte 
kot posledica prehitrega spuščanja pedala 
stroja; 

e) e) nekvalitetno delo opažamo tudi pri na-
penjanju usnja. 

Vse to seveda vpliva na nižji finančni uspeh 
podjetja. Ko govorimo o prihranku, je prav 
gotovo eden izmed odločilnih dejavnikov 
randman, in to pri delovnih operacijah kot 
so: suho cepljenje, struženje, obrezovanje na 
pastingu in obrezovanju nasploh. še z zelo 
grobo kalkulacijo dobimo ogromne številke 
- npr. če pri cepljenju zgubimo 2 dm' pri 
kosu, 
če pri struženju zgubimo 2 dm' pri kosu 
če pri pastingu zgubimo 1 dm' pri kosu 
če pri obrezovanju zgubimo 1 dm' pri kosu 
skupaj 6 dm' pri kosu 
če vzamemo kot poprečno ceno naših izdel
kov okroglo 10.000 S din, predstavlja izgubo 
6 dm' približno 600 S din pri kosu. Dnevno 
je v proizvodnji približno 8.000 kosov, torej 
izgubimo 4,8 milijona S din, oziroma letno 
okroglo milijardo S din. To pa je ogromno 
denarja in delavci bi se morali zavedati, da 
je vrednost 1 kosa kože približno 10.000 S din, 
torej, da koža predstavlja vrednost. Ne samo 
celoten dohodek podjetja, temveč gre del te
ga dohodka tudi za osebne dohodke delavca 
samega - torej od vrednosti vsake kože je 
odvisen tudi njegov zaslužek. 
Od kvalitete dela je odvisna tudi izbira na
ših proizvodov. Naši izdelki se po cenah raz
likujejo - tako je prodajna cena velurja in 
lak usnja neprimerno višja kot podloge in 
ostalih >>plastik<< artiklov. Pri usmerjanju pol
proizvoda za posamezne artikle, torej pri sar
tiranju se izločijo kože, ki imajo bodisi suro
vinske, bodisi eno od poprej naštetih napak 
mehanskega izvora, v artikle z nižjo prodajno 
ceno. Torej prav zaradi nekvalitetnega in po
gosto malomarnega dela je treba dražje ar
tikle prodajati po nižji ceni in posledica je 
slabši finančni uspeh podjetja. 
To je bilo le nekaj na kratko prikazanih pro
blemov, ki nas tarejo vsak elan, za katere pa 
smo največkrat sami krivi, da jih ne odpra
vimo. Prav z akcijo varčevanja pa smo si za
dali nalogo, da kvaliteto naših proizvodov iz
boljšamo, da z vestnejšim delom vseh zapo
slenih v podjetju izboljšamo standard delav
cev in tudi delovne pogoje. 

inž. B. U. 

Premazovanje krzna pred likanjem 



_Razvojna 
politika 
podjetja 

Naše podjetje je v zadnjem desetletju in še 
v zadnjih nekaj letih naredilo zelo velik ko
rak v razvoju. To velja tako za velikost pro
izvodnih nmogljivosti kot tudi za obseg vrst 
proizvodnih dejavnosti. Od prvotne tovarne 
za proizvodnjo svinjskega usnja in ščetin z 
letno zmogljivostjo pr.i:bližno 800.000 2 smo 
lani dosegli proizvodnjo približno 3,7 milijo
nov •m2 usnja in metrskega krllna, kar pomeni 
4-kratno povečanje proizvodnje. K ;temu pa 
moramo prišteti še, da danes nismo več pro
izvajalci edino svinjskega usnja, temveč pro
izvajamo poleg svinjskega usnja tudi še go
veje usnje in metrsko krzno. Proizvodni pro
gram smo ·razši:rili še na dokončno izdelavo 
usnja in krzna v konfekcija in galanterijo. 
Zadnje leto pa smo se domenili, da naš pro
izvodni pm,gram še razširimo na proizvodnjo 
opeke. Zato smo v naše okrilje sprejeli tudi 
IGRAD - V.rhnika in bomo skupaj zgradili 
novo opekarno. 
Povečanje proizvodnih zmogljivosti in razši
ritev izbire ,proizvodnje nam je tudi nareko
vaJa, da smo morali spremeniti naš odnos 
do prodajne politike. S pričetkom proizvod
nje končnih i,zdelkov smo morali navezati 
neposredne stike s končnimi kupci. To smo 
dosegli tako, da smo organizirali lastno trg
ovsko omrežje. Z vsem tem je naše podjetje 
. preraslo iz majhnega v srednje veliko pod
jetje. Med usnjarskimi podjetji pa je naše 
·podjetje, še posebej s priključitvijo TU šo
štanj in trgovskega podjetja šoštanj, naj
večje tovrstno podjetje v državi. Po velikosti 
proizvodnje ,pa se lahko uvršča med na}večja 
tovrstna podjetja na svetu. Takšna je dose
danja razvojna ,pot našega podjetja. Kako pa 
naprej? To je vprašanje, ,ki si ga moramo 
postaviti ·in nanj tudi odgovoriti, če želimo 
tudi v prihodnje napredovati in si zagotoviti 
določeno varnost obstoja. 

Za letošnje leto načr.tujemo povečanje ob
sega proizvodnje taJko na področju proizvod
nje usnja in krzna, kakor tudi v končni pre
delavi usnja, to je v konfekciji ter galante
riji. 
Iz lanskega poslovanja vidimo, da proizvod
nja vseh vrst usnja ni enako donosna. Svinj
sko usnje ima največjo donosnost. Zato bo
mo letos proizvodnjo svinjskega usnja moč
no povečali predvsem s povečano proizvod
njo svinjine v šoštanju. Od te proizvodnje 
pričakujemo tudi največjo akumulacijo. Pro-

V konstmkcijsken1- oddelku pripravljajo za
snove in načrte, bodisi za nove naprave in 
instalacije ter preureditve naprav in delov
nih prostorov 

iz.vodnja govejega usnja bo ·letos vecJa od 
lanske in bi morali letos izdelati .približno 
1 milijon m 2 govej.ega usnja. Kljub manj u
godni akumulativnosti imamo interes, da v 
usnjarni v šma•rtnem dosežemo največjo 
možno proizvodnjo. Krznarna je lansko leto 
proizvedla manj kot prejšnja leta. Tudi letos 
načrtujemo manjšo proizvodnjo. Krznarna 
bo morala proizvodni program prilagoditi po
trebam tržišča. Vel,iJke možnosti obstajajo na 
področju !konfekcije usnja, kjer bomo tudi v 
prihodnje stremeli za čim večjo proizvodnjo 
tudi zato, ker usnjeno konfekcija lahko pro
damo tudi v izvoz. Usoda konfekcije krzna je 
močno odvisna od proizvodnega programa 
krznarne in bomo oba obrata obravnavali 
skupaj. Proizvodnja galanterije bo večja od 
prejšnjega leta, zato pa bo moral biti pro
izvodni program prilagojen tržnim pogojem. 
Hkrati bomo še širili naše trgovsko omrežje 
in tako še ·bolj približali naše izdelke kup
cem. 
Naš proizvodni program nam omogoča tudi 
vključevanje ·v mednarodno menjavo. Naše 
izdeLke - predvsem svinjsko usnje, ščetine 
in konfekoijo doslej zelo uspešno izvažamo. 
Lani smo izvozili za 9,390.945 dolarjev. Pri 
tem odpade 7,814.345,77 dolarjev na izvoz 
svinjskega usnja. 
Ob upoš·tevanju dosedaj prehojene poti -
doseženih rezultatov, predvsem donosnosti 
poslovanja proizvodnih skupin v podjetju, ob 
upoštevanju surovin. možnosti ter komerci
alne interesantnosti proizvodnje v naslednjih 
letih (možnosti prodaje doma in v izvoz) je 
komisija centralnega delavskega sveta za 
razvoj podjetja ocenila in predlagala CDS 
naslednja izhodišča za bodočo razvojno po
litiko: 
l. Do nadaljnjega ne povečujemo zmogljivo
sti za proizvodnjo svinjskega usnja, zmoglji
vosti za proizvodnjo svinjine znašajo v usnjar
ni na Vrhniki 45 t odmaščenih kož na dan in 
v šoštanju rpo programu sanacije 18 t odm . 
kož na dan. Skupaj 63 ton odm. kož dnevno. 
Ta proizvodnja nam zagotavlja prvo mesto 
mcd proizvajalci svinjine v Jugoslaviji in tu
di mesto med največjimi proizvajalci svinji
ne na svetu. 
2. Za predelavo govejih kož moramo ·v krat
kem času pripraviti program za povečanje 
zmogljivosti usnjarne v šmartnem na naj
večjo možnost. 
3. Pripraviti moramo študijo in program po
trebnih naložb za dosledno izkoriščanje in 
dodelavo svinjskih in ostalih cepljencev. 
4. Za za~gotovii:ev redne proizvodnje tolikšnih 
zmogljivosti je pot•rebno iskati dodatne mož
nosti za zagotovitev potrebne surovinske os
nove za goveje, svinjsko in drugo usnje iz 
našega proizvodnega programa. Po možnosti 
naj bi iskali v nerazvitih deželah sodelovanje 
pd. proizvodnji polizdelkov, kar velja kot po
seben ukrep .za zagotovitev surovine za pro
izvodnjo govejega usnja. 
Možna surovinska osnova za surovine svinJ
ske kože je domača klavni~ka -industrija. Za
to moramo čimprej .začeti .z izvedbo zamiš
ljenega programa kmponiranja. 
5. še bolj kot doslej moramo razvijati vse 
oblike končne predelave usnja in krzna v 
lastnih proizvodnih obratih. Izdelke nato ne
posredno prek lastne grosistione in malopro
dajnega omrežja nuditi kupcem. 
6. Perspektivna rast našega podjetja ne sme 
biti omejena s trenutnim predmetom poslo
vanja. Vedno moramo biti pripravljeni na 
morebitno nadaljnje širjenje programa pro
izvodnje in poslovanja. 
7. Investicijske nalo~be naj bodo v J?rihod
nje usmerjene predvsem v poboljšanJe kva
litete izdelkov ob istočasnem povečanju pro
duMivnosti, posebno skrb pa moramo posve
titi .tudi izboljšanju delovnih pogojev. 
8. Tudi v prihodnje moramo iskati tržišča 
za naše proizvode predvsem na področjih s 
konvertibilno valuto in po možnosti še po
boljšati našo zunanje-trgovinsko bilanco. 
9. Osebni dohodki naj se gibljejo v skladu 
s porastom produktivnosti v gospodarski or
ganizaciji. 
10. Tudi v prihodnje moramo podpirati po
sebne obHke nbiranja sredstev za stanovanj
sko gradnjo .ter za druge potrebe družbenega 
standarda. 
Branko inž. Stergar 

Osnovna 
izhodišča 
za razmejitev 

v • premozenja 
na TOZD 

V zvezi s sprejetjem ustavnih dopolni.! je pri
šlo do pomembnih .sprememb v organizaciji 
poslovanja ·podjetij. Notranja organizacija 
poslovanja v sestavljenih de·lovnih organiza
cijah mora biti izvedena •tako, da lahko de
lovni ljudje v -temeljnih organizacijah ndru
ženega dela na 'temelju svojega dela upravlja
jo s posli in s.reds.t•vi .reprodukcije, kakor tudi 
samostojno odločajo in razporejajo dohodek. 
Razmejevanje, oblikovanje in delitev finanč
nega rezul.tata pomeni nedvomno eno izmed 
zahtev, na katerih temel•ji sodobno orgamzt
rano gospodaDStvo, saj omogoča ve6jo samo
stojnost in pospešuje razvoj na področju iz
boljševanja poslovnih uspehov. 
Bno zelo važnih vprašanj ·so sredstva pod
jetja, iker le-ta bistveno vplivajo na celotno 
poslovanje. Zato je treba oib ustanavljanju 
temeljnih organizacij združenega dela raz
deliti vsa sredstva in •vire S<J:edstev, 1ki jih je 
doslej Uiprav•ljala delovna organizacija. 
Delavski svet našega .podjetja je menil, ela 
je začetna ra:zJdelitev sredstev zelo pomemb
na in je to delo povedi komisiji za razdeli
tev premoženja v IUV. 
Knjigovodska evidenca v našem podjetju je 
organizirana po ·sistemu obračuna po eko
nomskih enotah - obratih. Na osnovi pre
teklih kazalcev komisiji ni bilo tel&ko ugoto
vHi rezultatov poslovanja enot in razmejiti 
premoženje. Takšnih obračunskih enot, kjer 
spremljamo •rezultate z ugotavljanjem dohod
ka oziroma dobička, je v našem podjetju 11, 
in sicer: 
Usndarna Vrhnika 
ščetinama Vrhnika 
Konfekcija usnja Vrhnika 
Usnj arna šmartno 
Krznarna šmantno 
Konfekcija krzna šmartno 
Konfekcija usnja šmartno 
Krznarska delavnica Ljubljana 
Galanterija Ljubljana 
TngovJna na debelo Ljublja111a 
Maloprodajna mreža (3 trgovine v Ljubljani, 

1 .trgovina v Litiji, 1 .t·rgovina v MaPiboru, 
1 trgovina IV Zagrebu, 1 :trgovina v Beogra
du). 

Ker dokončne odločitve o številu TOZD v na
šem podjetju še ni, bo možno uporabiti o
pravlje.no delitev po obračunskih enotah, ko 
bo s .sporazumom o ustanovitvi oziroma or
ganiziranju TOZD določen njihov obseg in 
datum, ko bodo začele TOZD poslovati. Pre
den pa bodo TOZD zaživele, nas čaka še pre
cej nalog, npr. določitev enot, ki bodo pred
vidoma ena TOZD, ureditev odnosov med 
posameznimi TOZD, način oziroma oblike 
skupnih v•laganj, skupne službe in opredeli
tev ekonomskih odnosov z njimi Hd. 
Komisija je posegla z deUtvijo premoženja 
nazaj v ,leta, ko so bili vrhniški usnjami in 
ščetinami priključeni obrati šmartna. l. 4. 
1968 smo namreč vzeli v najem del Kombi
nata šmartno, in sicer krznarno, konfekcija 
krzna, konfekcija usnja in krznavsko delav
nico v Ljubljani. V.se zaloge (ki so bile v 
glavnem desortirane), to je surovina, pomož
ni material, nedokončana proizvodnja ter za
loge gotovih izdelkov, je Industrija usnja 
Vrhnika odkupila od bivšega kombinata 
šmartno. 



S l. l. 1969 pa so bili vsi obrati šmartna pri
ključeni usnjarni Vrhnika. Od tedaj dalje so 
se ugota.v•ljaU rezultati poslovanja tudi za 
pl'iključene enote. 
Poleg obratov šmar,bna so se Industriji usnja 
Vrhnika priključili še: 
Krojaštvo Vrhn1ka z dne l. l. 1969. 
Rožnik Ljubljana s trgovino v Ljubljani in 
popravljainico čevljev v Ljubljani z dne l. 
10. 1970. 
Kot že rečeno, je komisija vzela za izhodišče 
stanje iz knjigovdskih podatkov 31. 12. 1968 
\'l'hniške usnjarne in ščetinarne ter bilančno 
~!anje priključenih obratov z dnem priklju
Citve. 
Pri analizi PI'ikazanih preteklih rezultatov 
poslov3111ja .i<: komisija za vsako ·leto posebej 
lal;ko ugotovilč_l dohodek ločeno po obračun
skih enotah. NI ga mogla nalmadno deliti po 
en?t.ah t~ko, kot je. bil. dejansko porabljen, 
kaJ ti clel~tey smo ·~meh zmeraj skupno za 
Cc\o podJetJe. če bt hoteli sedaj za leta na
zaJ (19~9, do 1971) dosledno pregledovati in 
ugotavlJati posamezne vknj.ižbe, bi to morda 
dalo na koncu nekoliko drucračen rezultat 
~ako del~ l?a je pr'!vzapray .z:a ~1azaj nemogo: 
ce opraviti. Zato Je kom~SIJa menila, da je 
za }eta 1969 do}971 popo1noma sprejemljiv 
nacm, da se dehJO sredstva v odstotkih na u
stvai'Je:ni dobiček, ker je že pri samem po
slovanJU med letom nešteto možnosti da so 
stroški, ki vplivajo na ostanek dohodka na 
koncu leta, morebiti bremenili drucro enoto 
kot bi jo morali. " ' 
Pri tej delitvi sredstev v letih od 1969 do 1971 
nastopajo ·tudi primeri, ko enota ni imela ob 
z~ljučku leta dobička, ampak izcrubo. Vse 
ob~eznos~i, ki bi jih morali porav~ati ti ob
rati, so Sicer poravnale ostale enote v odstot
kih gled~ na u~tvarj.~ni clobič<:l~, izguba pr! 
poslovanJu ya Je logrcno zmanJ sala poslovm 
skl~cl obra<ynske. enote. Tudi za te primere 
YelJa, kot ze. preJ navedeno, da bi pregled 
vs~h posl<;>vmh dogc:dkov med letom dal naj
brz nekoliko drugacen rezultat, ki pa ne bi 
odtehta·! vrednosti vl'Oženega dela in bi vsi 
popravki preteklih rezultatov bolj škodili kot 
koristili. 
Za :leto 1972 pa je poslovni rezultat ucrotov
ljen in tudi deljei1 po obračunskih enot~h. Le 
nerazporejeni del 210 milijonov starih ciin 
je vključen v sredstva usnjarne Vrhnika, ker 
je pač usnjarna imela najboljši finančni re
zulta~ v letu 1972 ~in ima tudi največji po
slovr:u sklad. V kohkor bodo ta sredstva po
rablJena za druge obrate, bo temu primerno 
izveden popravek. 
~elotna delitev Jastnih sredstev podjetja, to 
.Je poslovnega sklada za obratna sredstva, os
novna sredstva po .sedanji vrednosti rezervni 
sklad podjetja, •SO torej opravljena ·pO stanju 
31. 12. 1972 .. Prav •tako so ugotovljena stanja 
zal?g surovine, pomožnega ·in režijskega ma
~enala, nedokončane proizvodnje in gotovih 
1zdelo~ov na dan 31. 12. 1972 po posameznih 
obratih. Raz,deljeni so tudi dolgoročni in 
kratkoročni krediti. 
Delitev sredstev na žiro račun in ostalih ele· 
nam.ih sredstev_pa bo treba opraviti, ko bodo 
TOZD ustanovlJene. Do .takrat se bodo seve
~la .sprem~nila tudi stanja vseh sredstev pod
JetJa m v1rov sredstev in bo treba upoštevati 
vse spremembe elo izhodiščnega termina. 
Jylog.oče bi bil.o zanimivo pogledati, kakšen 
Je sestav lastmh sredstev podjetja na elan 31. 
12. 1972. 
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Poslovni sklad za 
obratna sredstva 80,1 22,3 2,4 

Sedanja vrednost 
. osnovnih sredstev 28.9 58,0 6,1 

Rezerv. sklad podjetja 75,7 21,8 2,5 
P. G. 

Z 11ovo napravo za čiščenje kovinskih površin 
pred nanosom zaščitnega premaza ali barve 
se bistveno skrajšuje potrebni čas, istočasno 
pa so ustreznejši tudi delovni pogoji za 
zaposleno osebje. 

Vzdrževalna 
služba v 
naših obratih 

Sodobno orgamz1rano podjetje ima v svo· 
jem sestavu tudi službo vzdrževanja. Podm
čje vzdrževanja je veliko in zajema poleg 
vzdrževanja strojev še vzdrževanje zgradb, 
elektro opreme, cevnih in parnih inštalacij 
in podobno. Od velikosti podjetja je odvisna 
velikost vzdrževalne službe. 
V tem sestavku bi si ogledali sistem vzdrže
vanja strojev v vrhniški usnjarni ter izrekli 
kritiko glede založenosti z rezervnimi deli. 
O delu vzdrževalne službe do sedaj še nismo 
bili dosti obveščeni. želja je, da bi o tej stva
ri spregovorili vzdrževalci sami, kot tudi 
vodstvo podje tja. 
Vsi smo priča nekaj letnega ogromneCTa te
hničnega in tehnološkega napredka. Verje
tno ni oddelka, ki ne bi bil v zadnjih letih 
vsaj delno ali popolnoma prenovljen. Ogrom
na sred~~va. so bila vložena v sodobnejša 
tehnologiJO 111 napredek podjetja. Teh stvari 
se prav gotovo vsi ne zavedamo. Kakšno pa 
je bilo elelo vzdrževanja? Spomnimo se naj
večkrat takrat, kacbr se nekaj ustavi - ka
dar škriplje. Kritika je upravičena, vendar 

Tudi ročni hidravlični vozički morajo biti 
redno vzdrževani! 

pa je potrebno poiskati vzroke. Nemoten 
tek proizvodnje - brez zastojev je tudi us
peh vzdrževalne službe. Dobro elelo bi bilo 
v n~s\ednj~m.: dobra clokl!mentacija stroja, 
kvahfikaciJski sestav vzdrzevalcev, seznanj~· 
nost in obvladanje vzdrževalca z načinom 
elela, evidentiranje vseh zastojev in popravil. 
pravilno terminiranje popravil, pravočasna 
nabava delov, nagrajevanje in podobno. 
Zadostno število vzdrževalcev je tudi pogoj 
za uspešno vzdrževanje. Podjetja, ki hočejo 
imeti urejeno vzdrževanje, morajo imeti od 
6 - 9 %vzdrževalcev, ostalega kadra za vzdr
ževanje pa do 3 %. V usnjarni je zaposlenih 
833 ljudi, v ščetinami 61 in v pomožni clejav· 
nosti 93 ljudi. Neposredno pa vzdržuje stro· 
je 50 ljudi. Od tega je do 60 % invei1stijcij · 
skih elel, v katera vključujemo delno tudi 
vzclrževalce. Tako pride na vzdrževanje ko· 
manj 3 °/u, na tehnološke in ostale priprave pa 
2 %. Boljši kvalifikacijski sestav vzdrževal· 
cev je nujen. V zadnjem času smo zaposlili 
veliko število mladih ljudi. Dobra vpeljava 
za vzdrževanje potrebuje daljši čas, pomem· 
bna pa je tudi zainteresiranost posameznika. 
Pogoji vzdrževanja so zelo različni, zato se 
nekateri tudi hitreje vključujejo v delo kot 
drugi. Naša napaka pa je želja, naj vsak 
vzdrževalec obvlada celoten sistem vzdrže· 
vanja, čeprav bi bilo bolje specializirati 
manjše skupine za določeno področje dela. 
Delavec se mora naučiti pravilnega uprav· 
!janja stroja, vzdrževalec pa sistema vzdr· 
ževanja. Napaka je tudi v slabem in nepo
polnem evidentiranju zastojev in popravil, 
ki bi jih bilo treba za vsak stroj posebej 
vpisovati v strojno kartoteko; le-ta naj ob· 
sega celotni seznam elektromotorjev, začet· 
ka obratovanja, lomov, malih, srednjih in 
generalnih popravil, časa elela itd.. Le ob 
takem sistematičnem zapisu lahko ugotav· 
!jamo in načrtujemo popravila. Sedaj to 
kartoteko urejujemo, vendar je dvomljiva 



Za varno delo so improvizacije nesprejem
ljive, še zlasti ne takšne, kot je videti iz 
»Umetno« podaljšane letve. - Ali kdo izmed 
nas želi postati invalid zaradi takšne poeno
stavitve? 

glede dosedanjega pomanjkljivega vpisa 
vseh popravil ne nepravočasne dostave. Stroj
na kartoteka pa je dobro urejena, če ima
mo urejeno tudi dokumentacijo stroja. V tej 
dokumentaciji so navodila zagona, način 
priklopa in obseg rezervnih delov s celotnim 
spiskom. Dogaja pa se, da z dobavo stroja ta 
dokumentacija ni priložena, ali pa je nepo
polna. Urejenost le-te pa je pogoj za popra
vilo in pravočasno nabavo rezervnih delov. 
Dobavni roki so dolgi od 4 do 6 mesecev, 
velikokrat pa tudi še daljši. Zaradi slabe 
evidence in roka je naročanje delov težko, 
ker je neresnost domačih izdelovalcev stro
jev veliko večja od tujih. 
Velik pomen za dober sistem vzdrževanja 
ima tudi skladiščna služba. Znani so .Primeri 
zamenjave raznih nožev itd., ki so nas prive
dli do čakanja in negodovanja, seveda pa se 
je krivda valila le na tistega, ki je bil nepo
sredno odgovoren za nabavo. Nikoli pa se ne 
vprašamo, ali ni bila morda krivda slabega 
stroja ali delavca pri stroju, da je prišlo do 
večkratnega loma. Seveda bi bilo najprimer
neje, da dela stalno isti delavec pri nekem 
stroju, ker natančno pozna njegove dobre 
in slabe strani. 
Pri takem tempu proizvodnje naj vzdrževal
na služba ne deluje kot gasilska ekipa, am
pak bomo le z dobro načrtovanim vzdrževa
njem dosegli boljši uspeh podjetja. 

T.R. 

Delo na višini zahteva precejšnjo mero po
guma. Toda, ali je samo pogum zagotovilo 
za varno delo? Zato je treba še istočasno 
uporabljati ustrezno varstveno opremo s 
polno mero zbranosti in pozornosti. -·-PRE
VIDNOST NI STRAHOPETNOST-

O nesrečah 
z elelitričnim 
tokom doma 

živimo v času vedno veeJe porabe elektri
čne energije. Poleg električne razsvetljave jo 
tudi v stanovanjih izkoriščamo za moč,ku
kuhanje, ogrevanje ter za razne naprave. 
Uporaba teh naprav je varna samo v tehnič
no pravilno urejenih hišnih inštalacijah in 
pri rednem vzdrževanju vseh naprav. Iz raz
nih poročil je videti nesreče z električnim 
tokom v kuhinji, kopalnici, skratka kjerkoli 
doma. Vzroki nesreč so skoraj vedno podob
ni. Zastarele inštalacije, nestrokovno nare
jeni razni začasni priključki, nevzdrževane 
naprave in podobno. Navedel bi nekaj zna
čilnih primerov. 
Domača dela se večkrat zavlečejo tudi poz
no zvečer, posebno na podeželju . . v primeru 
da na takem mestu ni svetilke, si kar sami 
naredijo ročno prenosno svetilko. To tudi 
dobro poznajo graditelji hiš. Ta »ročna sve
tilka« je namreč samo navaden okov, priklju
čen prek kabla na napetost 220 V. Take sve
tilke imajo na vesti že marsikatero smrtno 
nesrečo. Varna ročna svetilka je lahko samo 
tovarniško izdelana, priključena na majhno 
napetost prek zaščitnega transformatorja. 
Ko smo že pri »graditeljih,« bi omenil še 
betonski mešalec, ki je marsikje nepravilno 
električno vključen povzročil smrtno nesre
čo. 

Kopalnice štejemo med posebno nevarne 
prostore. Brivnik je praviloma varno priklju
čen v kopalnici samo prek vtičnice, ki jo 
oskrbuje s tokom zaščitni ločilni transfor
mator. Primeri nesreč z električnim pečmi 
v kopalnicah so skoraj vsakemu znani, zato 
naj ne bo mesta zanje v kopalnicah. Upora
bljati pa smemo električne peči za stalno 
namestitev (običajno so to infra grelniki), 
ki jih vklapljamo s stikalom izven kopalni
ce. če imamo v kopalnici električni pralni 
stroj, je priporočljivo prekriti tla pred njim 
z izolirno preprogo. Sicer pa je poglavitna 
zaščita pralnika pred napetostjo dotika prek 
napetostnega zaščitnega stikala. Sedaj pa 
nekaj o tem stikalu, kar naj bi vedel vsak, 
ki ga ima montiranega v stanovanju. Prek 
tega stikala so priključene vse električne 
naprave. Ravno tako tudi vtičnice. Naloga 
zaščitnih stikal je, da zanesljivo in takoj od
klopijo električne naprave, brž ko njihovo 
ogrodje iz kakršnega koli vzroka ' dobi neva
rno napetost dotika. 
Da se prepričamo o zanesljivem delovanju 
zaščitnega napetostnega stikala, ga preizku
simo enkrat na mesec s pritiskom na preiz
kusni beli gumb. če stikalo po pritisku na 
gumb takoj avtomatično odklopi, je naprava 
v redu. če pa ne odklopi takoj, je to zna
menje, da zaščitno napetostno stikalo ni v 
redu in je treba čimprej poklicati strokov
njaka. Vedeti je potrebno, da je, če stikalo 
brezhibno ne deluje, ogrožena varnost. 
Takrat stikalo ne izklopi v kritičnem trenu-

tku, ko je izpostavljen kovinski del raznih 
aparatov pre~ nevarno napetostjo. Marsikje 
pa je sistem zaščite ničenja; tu ni zaščitne
ga napetostnega avtomata. Pri tem sistemu 
zaščite pripadajoča varovalka takoj pregori, 
ko nastane okvara električne naprave. Se
veda ta zaščita deluje popolno samp pri brez
hibno tehnično popolni inštalaciji in, kar je 
zelo važno, jakosti varovalk so točpo določe
ne. Marsikdo si sam menja varovalke, več
krat vstavlja močnejše, češ da ne bo pogo
stokrat pregorevala. S takimi posegi si pa 
vsak ogroža lastno varnost. Močnejša varo
valka ki ne ustreza pripadajoči inštalaciji, 
je tudi lahko vzrok čezmernegra segrevanja 
vodnikov, kar lahko povzroči splošen požar. 
Popravljanje varovalk z žico je na žalost 
pogost pojav, vzporedno s tem početjem pa 
tudi hude posledice, nesreče z električnim 
tokom, uničenje električne inštalacije in po
žari. Varčevanje tu ni umestno. Vsako pose
ganje v električne naprave raje prepusti ti
stim, ki so za to strokovno usposobljeni! 

Namesto 
kritike 

K.M. 

O občinskem davku na promet z nepremič
ninami. 

Zapora nad prometom z neprem1cmnam1 Je 
sredi lanskega leta minila, občine so nato 
sprejele svoje predpise o občinskem davku 
na promet z nepremičninami, tako tudi vrh
niška. Z naraščajočo stopnjo davka je želela 
onemogočiti špekulacije. 
Zakon predvideva, da plača pri prodaji ne
premičnine prometni davek prodajalec. To 
je razumljivo, saj je on tisti, ki prejme de
nar-kupnino. čim višja je kupnina, tem višji 
je davek, tako da prodajalou pri dragi pro
daji oziroma veliki kupnini ne os,tane dosti 
več, kot če bi prodal po mnogo nižji ceni. Do 
tu vse lepo in prav. 
Možno pa je tudi, da se stranki dogovorita, 
da plača davek kupec. Za te pl'imere občina 
ni objavila odloka o promentem davku, ob
računava ga po neobjavljenih obrazcih re
publiškega sekretariata za finance. Kakšne so 
te formule, nam približno kažeta naslednja 
primera: 
Pri prodaji stavbe za 350 milijonov S din bi 
prodajalec plačal prometnega davka okoli 
64 milijonov. če bi davek plačal kupec, bi 
davek znašal 110 milijonov S din. 
še bolj nazoren je naslednji primer: Proda
jalec želi prodati 'komunalno opremljeno 
stavbno zemljišče po 6.000 S din, celotna 
kupnina bi znašala okoli 10 milijonov S din. 
če bi davek plačal prodajalec, bi davek zna
šal 5,7 milijonov, če pa bi kupec bil voljan 
prevzeti davek v svo1e breme, bi ta davek 
znašal 216 milijonov S din, ali 132.000 S din 
po kvadratnem metru. 
Le kdo bi to razumel? Zaključimo lahko, da 
bi bilo ob takšnih davčnih predpisih vseeno, 
če bi prometa z nepremičninami izrecno ne 
sprostili, saj je skoraj onemogočen. Torej: 
zapore ni - zapora je! 

T. H. 
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/(ra tek zapis 
• s pott 

po Italiji 

Obisk pri naših sosedih, italijanskih usnjar
jih, je ne le vedno znova zanimiv in po svo
je nov, pač pa tudi vedno opozarja na po
znano dejstvo, da je Italija druga vodeča 
svetovna usnjarska velesila (takoj za ZDA) 
in da ima v Evropi primat, tako glede koli
čin, kot še zlasti glede kvalitete in konceptne 
usmerjenosti, pa najsi gre za proizvodnjo 
usnja ali pa za usnjarsko predelavo. 
Italija je vodeči evropski proizvajalec tako 
podplatnega kot gornjega usnja, še pomem
bnejša vlogo pa odigrav·a kot prvi evropski 
proizvajalec obutve s pronzvodnjo 260 mil
jonov parov čevljev, pri čemer izvozi 180 
milijonov parov, od tega pa kar 80 milijo
nov parov v ZDA. 
Ko sem že omenil prednost, ki jo imajo ita
lijanski usnjarji v pogledu zamisli oziroma 
načina predelave kož v usnje, naj to tudi 
obrazložim. Italija je ima izredno veliko 
usnjarnic in usnjarn, (naj poskušam oceniti 
število na okrog 2000), pri čemer pa so le
te sicer raztresene po vsej Italiji, vendarle 
pa le zbrane v večini področij oziroma pro
vinc v nekakšna usnjarska središča. Tako 
imamo npr. v severni Italiji izrazito osredo
točenje usnjarn v okolici Arzignana, Bassana 
elel Graprpe ter Turbiga. V alcolici Arzignana in 
Bassana del Grappe deluje gotovo nad 300 us
njarn. V srednji Italiji ali npr. v Toscani so 
koncentrirane usnjarne v krajih Ponte a 
Egola in pa Santa Croce sull'Arno. V teh 
dveh krajih je zbranih precej nad SOO pre
clelovalcev, ki se ukvarjajo pretežno s proiz
vodnjo podplatnega usnja (Ponte a Egola) 
in pa predelavo okrajin (Santa Croce sull' 
Arno). V Turbigu, kjer je veliko število dro
bničarjev (nad 50), pa predelujejo indijske 
polstrojene kože v ševro. Ovčje in kozje 
surove kože predelujejo usnjarne, ki so zbra
ne južneje od Napolija npr. Solofri in okoli
ci Avvelina ter Salerna. Izven navedenih ve
likih središč pa so še majhna središča, pri 
čemer pa so nekatere največje italijanske 
usnjarne tudi v večjih mestih, kot v Torinu, 
Genovi, Modeni, Piacenzi, Udinah in drugod 
kot otočki iz časov, ko zamisel predelave, 
ki je zdaj v veljavi, še ni bila v življenju. 
Način predelave surovih kož v Italiji je res 
namenska predelava enovrstne oziroma na
menske surovine v usnje. Tako se v Italiji 
že domača surovina pripravlja oziroma tu
ja uvaža v veliki meri kot kruponska, kot 
vratovi ali pa okrajine. S tem se seveda ne 
izključuje možnost predelave celih kož ozi
roma usnja v polovicah, predelave wet-blue 
ali »crust« usnja; nasprotno vse te oblike 
predelave so prisotne, vendar spet po vrstah 
in namenu in v usnjarnah, ki osnovni način 
predelave in vrste usnja namensko dopolnju
jejo. Celo več. Notranja delitev dela je šla 
tako daleč, da so postale v okviru enega 
središča ali usnjarskega kraja nekatere male 
usnjarnice strogo specializirane za posame
zne ali le za en edini postopek npr. struže
nje. Zato je pogost primer,-da v Italiji poleg 
stanovanjske hiše stoji lopa, ki je v bistvu 
»obdelovalnica IUV« ali pa npr. sušilna na
prava za nekaj manjših ali večjih usnjarn. 
Zelo neugoden občutek pa lahko dobiš, če 

greš v tako majhno tovarno delat poskuse 
in to na stroju, ki ne le da ga nima IUV, pač 
pa ga nimajo niti v Ameriki. Z inž. Sterga
rjem sva namreč delala poskuse na kontinu
irnem sušilnem napenjalnem aparatu, k,akr
šnega vidite na sliki. Ta naprava, kakršno 
dela italijanska tvrdka »POLVARA,« (podob
ne naprave delajo tudi španci), omogoča več
jo protuktivnost kot klasični napenjalni apa
rati. Na tej napravi je mogoče napeti in posu
šiti na uro 240 malih kož (drobnice). Okvirji, 
ki leže na progi, se automatično pomikajo 
v določenem časovnem intervalu (progra
mator) skozi sušilnica in usnje se suši pri 
temperaturi do 40' C. Delavci le nalahko 
napno s posebnimi ž·abicami kožo na okvir, 
ki ga posebna hidravlična naprava raztegne 
v širino na 5-8 cm in pri tem napne usnje. 
Ta zadnji postopek napenjanja se izvede, 
ko se okvir automatično pomakne za eno 
svojo dolžino naprej. Sočasno pa avtomat
ska naprava na prejšnjem okvirju s pritis
kom na žabice odpne vse žabice naenkrat 
in, ko se okvir pomakne na mesto napenja
nja, delavec odstrani suho kožo, novo vlažno 
kožo pa z istimi žabicami nalahko pritrdi 
na okvir. Tako se postopek ponovi. Takih 
naprav je izdelanih dosedaj pri »Polvari« 
20 in večinoma delajo v Italiji (le po ena 
dela v Franciji, španiji, Portugalski in Ameri
ki). Napravo sem opisal zaradi tega, ker je 
za nas sila zanimiva, saj v naših nekaj tova
rnah dela pr napenjanju kar okrog 150 že
na. Ker pa lahko z večjo produktivnostjo 
še toliko laže odpravljamo nočno delo oziro
ma III. izmeno, je seveda naprava za nas 
zelo zanimiva. 
Prav zato je bila ena od številnih nalog pet
dnevnega potovanja po Italiji tudi preizkuš
nja naprave s svinjskimi kožami. 
V Italiji sva obiskala med drugimi tudi ne
kaj ostalih dobaviteljev strojev in naprav. 
Presega pa okvir tega zapisa, da bi o tem 
povedal kaj drugega kot to, da je šlo za raz
čiščevanje podrobnosti glede nekaterih stro
jev in za urgiranje zaradi dobavnih rokov 
ter za boj za zniževanje cen. Bolj zanimiva 
je informacija, da sva obiskala tudi nekate
re italijanske usnjarne, med njimi tudi nai
modcrnejšo italijansko usnjarno drobnice 
»Conceria Juliani« v bližini Napolija, ki ima 
že 2 leti avtomatiziran postopek v strojilni
ci. Ta avtomatizirani postopek sva si podrob
no ogledala zaradi tega, ker v želji za dosego 
boljših pogojev za kvaliteto, študiramo mož
nost avtomatizacije tudi za našo usnjarno 
na Vrhniki. 
V italijanskih usnjarnah sva si ogledala in 
s strokovnjaki razpravljala tudi o čistilnih 
napravah za odpadne usnjarske vode, ki 
prav tako neusmiljeno pestijo italijanske 
rtsnjarje kot nas. Tudi v Italiji in v svetu 
nasploh še niso dosegli res vseh rešitev in 
se ubadajo s težavami okrog načina proje
ktiranja in izvedbe te vrste čistilnih naprav. 
Za zaključek · pa sem prihranil informacijo 
o predelavi svinjskih kož v Italiji. Prav ogled 
usnjarn in stiki z ljudmi, ki so začeli 
predelovati svinjske kože, je bil namreč os
novni na_men ppto"anja v Italijo. Tako sva 

Kontinuirna napenjalna sušilnica italijanske 
tvrdlce Polvara 

obiskala nekaj usnjarn v severni Italiji in 
pa v srednji Italiji oziroma Toscani, kjer 
~o začeli že lani s predelavo svinjskih kož, 
m to ruskih, ameriških, poljskih in celo ju
g?slovanskih. Obiskala pa sva tudi trgovce, 
kr_ t:r:gujejo ~ Rusi ozi~oma kupujejo pri njih 
svmJske koze. V usnJarnah so naju povsod 
pozorno sprejeli in sva si lahko ogledala 
proizvodnjo, domov sva prinesla tudi stro
jene kože in gotove velurje. Ponekod so na
ma tudi ponujali na pol izdelano svinjsko 
usnje. Nekateri italijanski usnjarji so s pre
delavo svinjskih kož začeli z namenom, da 
bi se rešili izredno težke situacije, v kateri 
že nekaj časa res ne vedo, kaj naj počno, 
saj delajo izgubo ali pa komaj pokrivajo 
stroške predelave. V severni Italiji so le po
samezne usnjarne v Arzignanu in Veroni, ki 
so se lotile predelave, medtem ko je v Tos
cani prišlo do prave epidemije želja po svi
njski predelavi. Tako je v Santa Croce sull' 
Arno in v Ponte a Egola, kjer je, kot sem že 
zapisal, okrog SOO usnjarnic in usnjarn, men
da že kar vsaka peta usnjarna ali že začela 
ali pa bo začela s poskusno predelavo svinj
skih kož. Seveda marsikdo goji le upanje, pa 
ga prvi spodrsljaji odvrnejo od te namere, 
V tej regiji sva si ogledala dve, ki sta začeli 
predelovati svinjske kože. V eni so že obu
pali, v drugi pa si močno prizadevajo, da bi 
proizvodnjo svinjskega velurja in hape še 
povečali, saj so že dosegli določeno kvaliteto 
Podobno se trudijo še v številnih drugih 
usnjarnah in dejstvo je, da se bodo italijan
ske usnjarne pojavile s svinjskim velurjem 
na svetovnem trgu. Italijanski usnjarji v To
soani sami izjavljajo, da je njihova special
nost v tej regiji podplatno usnje, anilinsko 
dodelano usnje iz okrajin in podobno ter, 
da bodo raje delali tisto, za kar so speciali
zirani, če bodo le cene surovini in gotovemu 
usnju sprejemljive oziroma če bodo pri pre
delavi tudi kaj zaslužili. Zaenkrat pa so jim 
svinjske kože upanje in magnet za iskanje 
zaslužka. Popolnoma normalno pa je, da se 
bodo v tem zanje težavnem obdobju nekate
ri usposobili za predelavo svinjskih kož in 
moramo s konkurenco in pojavom italijan
skih oziroma toskanskih usnjarjev na sve
tovnem trgu v prihodnje računati. Podoben 
način iSikanja novih in nadomestnih suro
vin v svinjski surovini in predelavi svinjskih 
kož teče po celem svetu in se bomo morali 
sprijazniti s tem, da nam lahko samo neneh
na skrb za kvaliteto pomaga očuvati težko 
priborjeno vodilno mesto v svetu. 

inž. Franc Mihelič 



Razstavno poslopje frankfurtskega sejma 

Krzno 
skozi prizmo 
frankfurtskega 

• seJma 
Letošnji 23. sejem je trajal od 27. aprila do 
l. maja. Razstavljalo je nad 450 razstavljal
cev iz 26 držav, kar pomeni, da bo krznarska 
industrija še živela. Industrijo krznene kon
fekcije naj predstavim s podatki izvoza in 
uvoza ZR Nemčije, ki je največji proizvaja
lec na svetu. 
Izvoz krznene konfekcije in pokrival v letu 
1972: 

Uvoz 
1972: 

l. švica 
2. Nizozemska 
3. Kanada 
4. Avs·trija 
5. Jugoslavija 

krznene konfekcije 

milijonov DM 
22,0 
18,6 
3,0 
2,5 
2,3 

in pokrival v letu 

Pri tej tabeli moramo upoštevati, ela so vra
čunane tudi vrednosti izdelkov, ki jih samo 
i.zgotav.ljajo v inozemstvu (tipičen primer 
Grčija). 

milijonov DM 
l. Grčija 91,8 
2. španija 21,3 
3. Bolgarija 17,6 
4. Francija 17,4 
5. Kanada 15,1 
6. Jugoslavija 15,1 

Iz tabel je videti, ela Jugoslavija dosti uvaža iz 
ZR Nemčije in bi ta uvoz lahko v precejšnji 
meri nadomestili z domačo proizvodnjo. Z 
večjim zadovoljst·vom lahko pogledamo na 
naslednji tabeli 6. mesto naše države pri 
nemškem uvozu. To mesto je razveseljivo, 
vendar bi se Jahko povzpeti pred Bolgarijo. 
Kakor je že v navadi, doseže vsako leto neka 
vrsta krzna izjemno ceno in pomanjkanje. 
Včasih so to razne mutacije nerca ali nut
rije, včasih so to lisice, letos pa je to mesto 
zavzel rakun. Vendar so tudi cene ostalemu 
krznu za nas previsoke. Združenje nemških 
rejcev je prodajalo visoko striženo nutrijo 
od 80 do 140 DM. Za srednjo velikost plašča 
potrebujemo od 20 do 26 kožic (odvisno od 
njihove velikosti) in kratek račun nam takoj 
pove, da je tak plašč za nas predrag. Dose
danji proizvajalci embrofix krzna delajo še 
vedno dobre kupčije z njim in verjetno bomo 
tudi mi uspeli s prodajo našega embrofixa 
na svetovnem trgu. Na letošnjem sejmu je 
bilo več razstav.ljalcev konfekcije krznenega 
velurja kot običajno, kar kaže, da zanima
nje za ta artikel ponovno narašča. 

Inž. V. K. 

Vtisi 
• s seJma v 

Pirmasensu 

Na letošnji, to je po vrsti že sedmi pirma
senski teden usnja, združen z 10. mednarod
nim sejmom za proizvodnjo obutve, sva iz 
našega podjetja potovala s tov. Valjavcem. 
Sejem sam je trajal od 13. do 17: aprila, mi
dva pa sva si ga ogledala v nedeljo in pone
deljek, 15. in 16. aprila. Z Brnika sva odle
tela že v soboto in se po nekoliko nemirnem 
letu v Frankfurtu presedla na vlak ter okrog 
petih popoldne prispela v Karlsruhe. Tukaj 
sva rzopet čakala in prispela v Pirmasens 
nekako ob sedmih zvečer. Sobo, ki sva jo 
imela rezervirano v neki zasebni hiši, sva s 
pomočjo taksista hitro našla. V tako majh
nem mestu, kot je Pirmasens, namreč ni lah
ko najti prenočišča za 80.000 gostov, ki v 
teh nekaj dneh obiščejo to .središče nemške 
čevljarske industrije, saj le-ta v mestu in o
kolici zaposluje nad 30.000 ljudi, ki so v letu 
1963 proizvedli čez 40 milijonov parov čev
ljev. Letos si je to prireditev ogleda·lo okrog 
40.000 inozemcev, kar je za 70 11/u več kot pred 
tremi leti. Poznavalci trdijo, ela je toJi.ko obi
skovalcev pritegnila predvsem močno zasto
pana industrija čevljars,kih strojev. P.rav tako 
je bila bogato zwstopana industrija drugih 
čevljarskih potrebščin. Močno so izstopali 
zlasti razstavljalci polyuretanskih podplatov. 
Drugače pa kaže, da sintetični nadomestki za 
usnje, kljub nižjim cenam, še vedno niso do
volj konkurenčni. 
V treh paviljonih in v poslovni stavbi na
šega poslovnega partnerja Schmengerja pa 
je potekal pirmasenski teden usnja. Razstav
ljali so predvsem usnjarji in deloma tudi 
čevljarji ter seveda trgovci z usnjem. Kot 
povsod, je tudi tukaj prevladovalo goveje 
usnje, nenavadno veliko pa je bilo, v primer
javi z dosedanjimi tovrstnimi sejmi, raz~Stav
ljenega svinjskega usnja. Precej je bilo tudi 
še kozjega in ovčjega usnja, zelo malo pa luk
suznega usnja iz reptilij. 
Da se vse več usnjarjev ukvarja s predelavo 
svinjskih kož, je ,;kriv« pač nenormalen po
ložaj na trgu surovih kož. Glede na nizke 
cene svinjskih kož in na ugodne poslovne re
zultate usnjarn, ki izdelujejo svinjsko usnje 
že dalj časa, je postala predelava te surovine 
zanimiva tudi za druge. Priznati je treba, da 
so se nekateri vključili v to prav uspešno in 
so poleg že tradicioalnih izdelovalcev s·vinj
skega usnja (Jugoslovanov, čehov, Madžarov, 
Vzhodnih Nemcev) razstavljali kar dobre ve
turje zlasti številni italijanski usnjarji. Poleg 
velurjev pa še .razne nappe in bokse. 
Na splošno je bilo na sejmu opazirti težnjo 
po čimbolj anilinsko dodelanem usnju, pa 
naj je bil to telečji ali goveji boks, ševro ali 
ševret, goveja ali svinjska napp<t Po opri
jemu pa je še vedno prevladovalo softv u
snje. Precej manj ·kot na sejmu leta 1970 je 
bilo velurjev in lakov, ki so bili vsi bolj ali 
manj v klasični gladki izvedbi. Med novosti 
bi lahko šteli metalizirane lake. Precej je 
bilo tudi raznih prešanih nubukov. 

Inž. F. R. 

Sortiranje pri posameznih stopnjah v proiz.
vodnji krma 

Senti- velur 
kot 
predhodnik 
lirznenega 
velurja 

Ob koncu lanskega poletja smo v konfekciji 
krzna naredili prve izdelke, pri katerih je 
bila mesna stran obrnjena navzven. Ti izdel
ki so bili narejeni iz tistih kož embrofixa, ki 
so bile predebele in pretežke za plašče. Kože 
ni•so bile dodatno obdelane za ·semi-velur. Za 
barvno paleto smo vzeli nekaj barv, ,]ej smo 
jih dobili pri barvanju embrofixa, zeleno in 
rumeno-rjavo pa smo na novo zniansirali. Te 
izdelke je naše podjetje prvič predstavilo 
na lanskem beograj·skem sejmu mode. Vzo
rec v zeleni barvi je bil nagrajen z zlato ko
šuta, kar smo .lahko v našem glasilu že pre
brali. Od takrat povpraševanje po teh izdel
ldh zelo narašča, istočasno pa tudi problemi 
v proizvodnji semivelurja, ker se trgovska 
mreža ne zadovoljuje več z začetno kvaliteto 
in barvno izbi:ro. Tako je bilo treba v proiz
vodnji izboljšati oprijem kož in narediti no
vo obsežnejša izbiro bar·v. To so pa stvari, 
ki se ne dajo rešiti čez noč in potrebujejo 
svoj razvojni čas. Za rešitev problema oprije
ma kož smo morali začeti kože namensko 
sortira•ti za semi-velur. Po tem prvem sorti
ranju kože postrojimo. S pos:trojenjem damo 
kožam bolj poln velurjast oprijem in isto
časno dosežemo pri drugem brušenju krajša 
vlakna. Ker .smo pri postrojevanju iskali naj
boLjšo kombinacijo, se nam je to poznalo na 
času pri izdelavi barvne karte. Pri vsaki spre
membi postrojenja dobimo namreč pri bar
vanju drug barvni odtenek. Največji proble
mi pa so nastopili pri barvanju semi-velurja. 
V obratu krznama je bilo elo proizvodnje 
embrofixa proizwedeno zelo malo barvastega 
meterskega ·krzna. S proizvodnjo semi-velur
ja pa smo moraH preiti na popolnoma novo 
področje barvanja mesne strani. Izkušenj na 
tem področju ni bilo, zato je bilo potrebno 
več časa, da smo sestavili nekaj barv. Prvot
ni artikli so •imeli obrobo iz dolgovolnatega 
ovčjega krzna, imenovanega >>linkoln«, v pri
padajoči barvi. To .krmo pa ·ni bilo namensko 
kupljeno in je ob veliki proizvodnji semi-ve
lurja kmalu pošlo. V iskanju nadomestka se 
je »rodil« nov art.ikel; semi-velur, pri kate
rem mora biti barva volne skladna z barvo 
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mesne strani. Iz tega materiala izdelujejo v 
konfekciji 'krzna plašče in suknjiče, ki imajo 
za obrabo na. dlačno ~stran obrnjen semi
velur. Narediti tako 'krzno z enkratnim bar
vanjem pa ni bilo enostavno. Jasno pa je, da 
vseh problemov v proizvodndi ne moremo 
rešiti v tem času in je zato potrebno daljše 
obdobje. Ker nimamo v proizvodnji semi-ve
lurja namensko kupljenih ·kož, je odstotek u
porabnih ustrezno majhen. Pri sortiranju 
pred bar,vanjem izločimo ,vse kože, ki niso u
porabne za semi-velur, ostale pa razporedi
mo za najprimernejšo barvo. Ker imajo sko
raj vse kože poškodovano mesno ~st,ran (su
rovina je kupljena za čevl<jarsko podloga), 
vse barve pa ne pokrivajo enako teh napak, 
jih .razporedimo po posameznih barvah. Se
veda pa imajo glavno besedo pri izločanju 
neuporabnega 'krZJna s01;t_erke,_ ki končn<? ~or
tirajo krzno za konfekciJSke Izdelke. M1sbm, 
da je jasno, da tudi tu brez težav ne gre in se 
moramo z njimi sprijazniti in jih odstranje
vati. Vendar je za to potreben čas. Ker pa 
se proizvodnja ~semi-velurja tehnološko ne 
razlikuje dosti od proizvodnje krznenega ve
lurja, 111am bodo sedanje izkušnje, pridoblje
ne pri ceneni surovi!ni, prihranile čas in de
nar, ko bomo začeli izdelovati krzneni ve
lur. Na proizvodnjo 1tega velurja smo malo
serij,sko že pripravljeni, za doko~čno proiz
vodnjo pa si moramo oskrbeti pnmern<? su
rovill1o, kar pa glede ~na zah~evano kv~lrteto 
izdelJka ni lah!ko. Poleg tega Je cena teJ suro
vini 1ta1ko porasla, da je vprašanje, če se nam 
ravno sedaj splača začenjati s to proizvod
njo, ko bomo, zaradi uvajanja novega artikla. 
imeli slabši izplen kot sicer. 
Moje mnenje je, ~a bi bilo. treba ~tol!ko čas<!
počakati s kr,znemm velurjem, da b1 dosegh 
ob malo boljši surovini tako visoko kvalitet
no raven semi-velur}a (in seveda tudi kvanti
teto), da nam preh<?d ne ·?i povzročal pre
velikih težav. Surovmsko Je vezana krznar
na izključno na uvo~ in to prek tujih posre~
ntkov. Povpraševanje ·po raznem krznu (vi
soko-nizko) se pa menja hitreje, kot_pa lahko 
opravim~ norma~no. nab~vo ~urovi'l}e. Zato 
bi morah za bolJ dmam1cno m bolJ ekono
mično poslovanje ;poiskati neposredne na-
bavne poti. Inž. V. K. 

Kako smo poslovali 

Proizvodnja po obratih 

Usnjarna Vrhnika 
ščetinama 
Usnjarna šmartno 
Krznarna šmartno 

n12 

257.311 

Usnjarna šoštanj -samo svinjina 

7.561 
72.847 
12.861 
81.053 

Poraba usnja in krzna v konfekcijah 
Konfekcija krzna šmartno 
Konfekcija usnja šmartno 
Konfekcija usnja Vrhnika 
Galanterija Ljubljana 

2.036 
5.996 
4.404 
4.250 

Realizacija 
.N din 

Usnjarna Vrhnika in ščetinama 38.090.200.30 
Usnjarna šmartno, krznarna 

in konfekcija 
Galanterija Ljubljana 
Prodajno skladišče Ljubljana 
Skupaj 
Izvoz v maju $ 
Izvoz l.- V. $ 
Poprečni OD 

17.931.890.90 
831.341.10 

1.581.998.45 
58.435.431.05 

1.228.059 
5.791.183 

Poprečni OD je znašal za 184 ur v mesecu 
maju na enega zaposlenega 2.140.36 
Bolniški izostanki 
Na enega zaposlenega smo imeli v mesecu 
maju zaradi bolniških izostankov (vključno 
tudi porodniški dopust) 1.97 izgubljenih de
lovnili dni. 
število zaposlenih 
Na dan 31. 5. 1973 je štel naš kolektiv 1.796 
članov (brez vajencev). V vrhniških obratih 
dela 1.121 ljudi, v šmartnem 581 in v obratu 
Galanterija v Ljubljani 94. 
Vrhnika, dne 12. 6. 1973. 

Naš portret 

MAGDA KOCic, rojena 1946 v Juriščah pri 
Pivki. Zaposlena v IUV od leta 1968 dalje, 
sedaj na delovnem mestu analitik-programer 
v računovodskem sektorju. 

Najznačilnejše iz njenega prehojenega ob
dobja: 
Ko sem obiskovala osmi razred osnovne šo
le mi je umrl oče in tako je bilo konec mojih 
re'alnih možnosti za nadaljnje šolanje, kar 
sem si že takrat postavila za svoj življenjski 
cilj. Naslednje leto je odšel starejši brat na 
odsluženje vojaškega roka in tako smo ostali 
brez dohodkov. Oče namreč ni imel dovolj 
pokojninske dobe, ker pa je bil aktivist med 
vojno, je imel priznan_o dvojl}o ~<?bo in _mami 
je uspelo po dveh letih uvelJaVIti pravico do 
družinske pokojnine. V tem času sem mo
rala poskrbeti za dohodke družine jaz. Zapo
slila sem se v lesni industriji »Javor« Pivka. 
Konec je bilo načrtov vključiti se v srednje
šolske vrste! Priznati moram, da sem takrat 
doživela hud pretres. Toda kmalu sem spo
znala, da svoj cilj lahko dosežem po drugi 
poti, sicer dosti težji, a vendar. Odločila sem 
se za izredni študij. 
Leta 1964 sem pri Delavski univerzi v Postoj
ni opravila stenodaktilografski tečaj. Po tem 
sem se takoj zaposlila pri cestnem transport
nem podjetju >>Transavto« Postojna v komer
cialni službi. Prvi dan nastopa nove službe 
je bil zame tudi prvi dan srednješolskega 
izobraževanja. Vpisala sem se namreč v Eko
nomsko srednjo šolo v Kopru, v oddelek za 
odrasle v Postojni. Vendar se mi zdi, da je 
bilo to nekako »redno<< šolan;e. V šolo sem 
hodila ves teden od ponedeljka do petka celo 
šolsko leto, z edino razliko, da sem v šolo 
hodila popoldne po končanem delu. Dnevni 
pouk je trajal pet do šest šolskih ur. »Redno« 
je bilo to šolanje tudi po tem, ker sem ga 
končala v rednih štirih letih. 
Ker možnosti za nadaljnje izobraževanje ob
stajajo, sem se vpisala na Ekonomsko fakul
teto v Ljubljani. Trenutno sem v tretjem 
letniku, letos v jeseni pa se bom vpisala 
v četrti. 
Kako ste uspevali in še vedno uspevate z 
uspehom usklajevati zahteve študija, delov
nega mesta in družinske obveznosti? 
Predvsem je treba hoteti. 
Vaša glavna naloga na sedanjem delovnem 
mestu? S kakšnimi težavami ste se soočili, 
ko ste bili razporejeni na to delovno mesto? 
V IUV sem se zaposlila v decembru 1968. leta. 
Najprej sem delala v finančnem knjigovod
stvu, po porodniškem dopustu pa sem bila 
premeščena v oddelek za obračun, plan in 
analize. Ko smo v podjetju dobili prvi raču
nalnik, sem bila na predlog finančnega di
rektorja razporejena za delo pri avtomatski 
obdelavi podatkov. Delam na delovnem me
stu analitik-programer. Moja naloga je opre
delitev problema, ki ga hočemo avtomatsko 

obdelati, iskanje najustreznejše rešitve, do· 
ločitev vhodnih podatkov in izhodnih infor· 
macij. Pri tem pa moram dobro poznati pro· 
blem in možnosti računalnika. Težave? Ker 
sem bila v ta oddelek razporejena prva, se ni 
dalo izogniti začetniškim težavam. Z delov
nim mestom sem zadovoljna. 
Ali ima izredni študij poleg izrednih naporo\' 
in zavestnega samoodpovedovanja tudi dolo· 
čene prednosti pred rednim? 
Predvsem zaradi povezovanja teorije s prak
so. 
Ker imate družino, nas zanima vaš običajni 
popoldanski »dnevni red«? 
Moje popoldne je sestavljeno iz dveh delov: 
študija in posvečanja družini. Pred izpitom 
dajem prednost prvemu, po njem pa druge
mu. 
Kaj bi priporočili izrednim študentom, ki so 
tik pred odločitvijo, da »vržejo puško v ko· 
ruzo«? 
»Kar lahko storiš danes, ne odlašaj na jutri.« 
Stanovanjsko vprašanje? 
Sicer rešeno, a ne dokončno. 
Ali imate urejeno varstvo za otroka? 
Ugodno je rešena prošnja za sprejem sina 
v varstvo v otroškem vrtcu in s tem je ko
nec dosedanjih problemov. 
Kako izrabite svoj morebitni prosti čas? 
Tega ni veliko, vsak razpoložljivi trenutek pa 
izkoristim za aktivni oddih - izven mestne
ga hrupa. 
In naš časopis? 
Koristna zadeva, ki vsaj v grobem seznanja 
člane delovne skupnosti z aktivnostjo in pro· 
blemi podjetja. . 
želja za prihodnost? 
čimprej diplomirati in ... 

Prišli odšli 

Od 17. maja do 14. junija 1973 se je na Vrh· 
niki zaposlila 29 delavcev. 
Od tega so bili na novo sprejeti: 
Franc Bogovic, Majda Caserman, štefka či
ča, Esad čovic, Bojan Ficko, Ilinka Gavri
lovic, Dragoja Gruban, Franc Hren, Helena 
Hudolin, Vinko Kuzmič, Janez Marolt, Krstan 
Mamuza, Besima Omahic, Branko Ogrin, Ri· 
sto Pavlovic, Halit Radončic, Vojimir Stan
kic, Milenko Stojnic, Kristina štalec, Danica 
Tepeš, Dušan Vrabac in Jože Zemljič; 

iz JLA so se vrnili: 
Cvetko Baloh, Ivan Cafuta, Branko Hrestak, 
Alojzij Osredkar, Radivoje Paljic, Milovan 
Simic in Marjan Stare. 

Delati je prenehalo 16 delavcev: 
Jože Arhar, Stane Klančar, Franc Kogovšek, 
Anica Lorenčič, Marta Malavašič, Andjelka 
Milkovic, Marija Rožnik, štefka Sedej, Milo· 
van Stanojevic, Milan Treven; 

vojaški rok so šli služit: 
Milorad Jovanovic, Edvard Marolt, inž. Mar
ko Saksida, Dragoljub šerbedjija, Rado 
Trček, Igor žilavec. 
V obratu šmatron se .je v mesecu maju za-
poslilo 12 delavcev: 
Vinko Gorenc, Ignac Jurič, Jožica Kamin, 
Janez Kos, Boris Mustovar, Franc Nograšek, 
Janez Pevec, Anton Pivec, Anton Poglajen, 
Avgust Prosen, Bogo Sluga; 

delati so prenehali: 
Janko Bregar, Marija Dolenc, Milan Grošelj, 
Alojz Novak, Majda Pivec. 

V obratu Galanterija v Ljubljani se je v me
secu maju zaposlilo 5 delavk: 
Mirjana Andric, Blanka Druškovič, Breda 
Geiser, Milena Kočevar, Majda Kušar; 

delati so prenehale: 
Alojzija Bremec, Marija Dobrajc in Albina 
Perenic. 
Vrhnika, dne 14. junija 1973. .TB 



Sodelavcu 
• 

v spomLn 
Globoko presunjeni nad prerano smrtjo smo 
se 19. junija letos poslo~ili od ~1ašeg~ član::t 
kolektiva, Vlada GotvaJna, d1plmmranega 
pravnika. V podjetju se je zapos~il 1964: let~ 
kot pripravnik, od leta 1966 dalJe pa Je bil 
''odja splošnega sektorja. Aktivno je sodelo
val v organih upravlj.anja (predsednik cen
tralnecra delavskega sveta od 1967 do 1971) 
in dn~žbeno političnih organizacijah. Bil je 
med prvimi pobudniki tovarniškega gl~sila 
Usnj<ar in član uredniškega odbora od pnčet
ka izhajanja glasila. . . .. 
Nikakor ne moremo doJeti tega presunlJI
vega dejstva, da .~a je :prekr!lta smrt ~e 1;e 
35-letnega, na v1sku nJegovih ustvaTjalmh 
možnosti, iztrgala svojim dragim in isto?.as
no pustila v naših vrstah nenadomestlJIVO 
vrzel. Več kot hrabro se je, čeprav neenako
pravno, boril proti kruti usodi in zli bolezni 
ter vlival sebi, svojim bližnj~m in nam, pe
posrednim sodelavcem, upanJe na dokoneno 
zmao-o in ozdravitev. Občudovali smo njego
vo ~eizmerno voljo do življenja. Toda žal 
tudi njegova zadnja izgorel~. el?-erlfoija, lju
bezen do dela in neugnana ziVlJenJska sila 
niso mogle premagati zakonov nar~ve. v 
Tako je zdaj odšel od nas, ne da _1?1 d<;>cal~al 
za življenje potreb1:o zr.elos!. SVOJih lJ~blje
nih otrok ne da b1 dalJe uz1val v srecnem 
clružinske~1 krogu ne da bi lahko svojima 
staršema na jesen' njunega življ_enja st~l ob 
strani in ne da bi se lahko dalJe vesehl no
vih delovnih uspehov kolektiva, ~ l;;,ateremu 
je svoj delež tudi pošteno dopnnasal. Sp?
minjamo se, da je, čeprav že. tt;~ko bolan 111 
ne ela bi zato sam vedel, v JUliJu 1971. leta 
zaradi iskanja novih delavcev potoval na dol
go pot v brats~o r~publik?, keF s~o ta~rat 
pričenjali vse hitreJe povecevat.I nase n~crte: 
potrebe in želje. Km~lu po teJ d~lovm poti 
je od zdravnikoyv dobil :prv:o v:po~rdi~ev o te~~' 
zakaj so mu pncele pesat1 ZIVlJ.enJS~e moc1. 
Kljub težkemu bremenu bolezm se Je ved1~o 
znova in znova vi"ačal med nas. Zahteval Je 
od zdravnikov, ela so ga za pol le~a po~ovno 
pustili na delo, od lanskega maJa <;!alJe pa 
ga je bolezen že toliko izčrpala, da Je lahko 
fe še za krajši čas prihajal na ~biske}er. na.s 
vedno znova in znova presenecal z ZIVlJenJ
skim elanom in novimi upi, da se nam bo 
kmalu ponovno priključil. 
Za njim je r<:s~čno pre.kr~tk~ pot, .<?snovpo
šolec v SvetmJah, ptUJSki gimnaziJec, stu
dent v Ljubljani in od leta 1964 dalje član 
našega kolektiva. 
Kljub temu, da je bila njegova pot kratk_a, 
pa je bila istočasno tudi težka, polna bolečm 
in težav, zato tudi uspešna. Rodil se je kot 
edinec, viničarski sin materi šivilji in očetu 

krojaču, ki sta se poleg teh poklicev borila 
še za zemljo, za večji in boljši njegov in nji
hov kos kruha. želja po znanju in da bi do
segel čim več, ga je izpeljala iz domačega 
kraja. Ta odhod pa je bil le telesni in navi
dezni, kajti izkoristil je vsak prosti čas in se 
vračal nazaj v svoj rojstni kraj. Na Vrhniki 
je živel Z'a svojo ljubljeno družino, drugi 
dom pa mu je bila tovarna. 

Dragi naš Lado! 
Zahvalujemo se ti za tvoj neizmeren trud, 
ki si ga vlagal z·a naš skupni procvit, zahva
lujemo se ti za tvoje truda polno in nesebič
no delo v podjetju in ti izrekamo zadnje 
javno priznanje in zahvalo kot poštenemu 
družbenemu delavcu in komunistu, za tvoj 
doprinos k našim skupnim uspehom. 
V vseh naših uspehih ostajaš prisoten tudi 
v naprej, pa čeprav si ne bomo več zrli v 
obraz in snovali načrtov za prihodnost. 
Kunstelj Janez 

Akcija v našem 
počitniškem domu 
v Strunjanu 
že dalj časa smo na sestankih mladinskega 
aktiva Industrije usnja pogovarjali, s kakšno 
akcijo bi dokazali našo aktivnost in s tem 
tudi, da nismo od muh. Po mnogih predlogih 
smo se odločili za Strunjan - očistili naj bi 
sobe, okopali poti in dvorišča okoli doma 
in stezo, ki pelje k obali. 
Dne 27. in 28. aprila smo se ob 6.uri zjutraj 
sestali pred glavnim vhodom v IUV, kjer sta 
nas čakala dva kombija. Lahko bi se takoj 
»vkrcali«, vendar, kakor vedno, tudi sedaj 
ni šlo brez zamudnikov. Končno smo se ob 6.30 
razdelili v dve skupini in se odpeljali napro
ti dvema delovnima dnevoma. Seveda ni šlo 
brez vmesnih kratkotrajnih postankov in ta
ko smo na cilj prispeli šele okoli 9.15, prva 
skupina pa malo prej. Tako smo bili vsi 
zbrani in začeli pogumno delati. Nekdo je 
pograbil motiko, nekdo grablje, drugi spet 
metlo, pa škarje za obrezovanje grmovja in 
dreves in tako smo tekali drug čez drugega 
in se suvali v rebra z držali. Kaj kmalu pa 
smo spoznali, da tako ne gre več naprej in 
da si moramo delo razdeliti. Fantje so mora
li pospraviti dvorišče, poti in stezo k obali, 
tri dekleta sobe - omesti pajčevino, obrisa
ti tla in pripraviti postelje za spanje, kuha
rica je skrbela, da ne bi bili lačni, pospravi
ti pa je morala tudi kuhinjo, vežo pred njo 
in poribati stopnice, eno pa smo določili za 
nadzornico, ki bi skrbela, da bi vse potekalo 
nemoteno in čim hitreje. S seboj smo tudi 
pripeljali vse potrebno - hrano in pijačo za 
žejo in korajžo, ni pa šlo tudi brez šal in 
smeha ter slikanja v različnih okoljih za 
spomin, najlepše slike pa bodo pri.šle v Us
njarja. Po kosilu in kratkem počttku smo 
nadaljevali z delom do mraka, nato pa smo 
se umili in preoblekli, da bi šli malo na spre
hod ali ples, vendar nismo .~ili enotni, k~n~ 
naj bi šli, in smo se r~zdehh v dve skup1m 
- ena je šla v StrunJan, druga pa v Por
torož. 
Zjutraj smo se zopet do~ili skupaj ~~ nade
ljevali z delom, dokler msmo o~ravl11 pr~d
videnega dela do konca. Po kosilu smo ca
kali kombija, ki sta se prejšnji dan vrnila 
na Vrhniko, in marsikdo je izkoristil ta čas 
za sončenje. 
Domov smo prispeli okoli 17. ure, ker smo 
se med potjo ustavljali, da smo zaradi vroči
ne pogasili žejo. 

Upamo, da smo dobro opravili nal~~?· ~i 
smo si jo zastavili, in da bodo letoviscarJI, 
ki bodo tja prišli prvi, z nami zadovoljni. 
Vendar to ni bila naša zadnja akcija. 

V.č. 

Obisk mladine 
v 

iz Soštanja 
viUV 
V soboto 19. maja letos je Imel mladinski 
aktiv IUV v gosteh mladince Tovarne usnja 
šoštanj. šoštanjčani so si najprej v sprem
stvu predstavnikov tovarniške mladine .ogl~ 
dali vrhniško usnjarno. Z vsem, kar so v1deh, 
so bili Z'adovoljni, kljub temu da obrat n i 
delal s polno zmogljivostjo, saj ni bil redni 
delovni dan. Nato smo gostom pokazali 
še ostale vrhniške znamenitosti. Nadalje 
smo se zadržali seveda pri največji znameni
tosti našega kraja - rojstni hiši pisatelja 
Ivana Cankarja. 
Po krajšem odmoru v mlečni restavraciji 
smo vsi skupaj odšli v športni park Parti
zana, kjer smo med seboj odigrali prija~e
ljsko košarkaško tekmo. TUš nam ni bila 
enakovreden nasprotnik, saj smo jih prema
gali kar z 82 : 23. Razlika bi bila lahko še 
večja, če bi nekateri, predvsem mlajši igral
ci zaigrali bolj resno. Pri gostih velja ome
niti edino veterana inž. Vovka, ki je s toč
nimi meti od daleč dosegel skoraj vse zadet
ke za svojo ekipo. Tekmo smo igrali po 
največji vročini, tako da smo nagrado -
zaboj mrzlega piva ob pomoči navijačev 
popili kar med time-outi. 
čas do kosila, ki smo ga imeli v tovarniški 
jedilnici, smo prebili na kegljišču hotela 
Mantova, kjer smo se izkazali tudi kot bolj
ši keglj ači. 
Najavljena je bila tudi nogometna tekma, 
vendar so gostje pozabili svojo ekipo v šoš
tanju in domačim ni preostalo drugega, kot 
da so igrali med seboj za trening. Pred tem 
so si seveda razdelili in tudi popili nagrado .. 
Ko smo v menzi nadomestili izgubljene ka
lorije, smo se odpravili na izlet v Bistro. 
Tam smo najprej obiskali Tehniški muzej 
Slovenije. Ogled muzeja je bil tudi za nas 
domačine zanimiv in poučen, saj večina iz
med nas še ni bila v njem, odkar je preno
vljen. Vse nas je najbolj prevzel oddelek, v 
katerem je prikazan razvoj cestnega prome
ta, saj tako starih avtomobilov, motorjev in 
koles ne moremo več videti na cestah. V Bi
stri smo hoteli obisk šoštanjčanov zaklju
čiti, vendar so si živahne gostje zaželele plesa. 
Krenili smo proti Podpeči, kjer je bilo v 
crostilni »Pri Mari« poskrbljeno za glasbo. 
Tam sta nam dve urici ob plesu, jedači in 
pijači kar prehitro minili. 
Ob slovesu so nas gostje iz šoštanja povabi
li, da si ogledamo njihovo mesto in tovarno, 
hkrati pa so zahtevali povratna športna sre
čanja, za katera so obljubili, da se bodo bo-
lje pripravili. C. P. 

Z 1nlaclinske delovne akcije v Strunjanu 



Uspešen start 
košarkarjev v 
spomladanskem 
delu 
tekmovanja 

Tekmovanje v l. republiški ligi se bliža kon
cu spomladanskega dela. Ko bo časopis izšel, 
bo prvi del tekmovanja že za nami. 
Po desetih kolih je moštvo Vrhnike na prvem 
mestu z enakim številom točk kot Maribor, 
z dvema točkama manj pa sledita Novoteks 
in Triglav. že ta podatek pove, da je boj za 
najvišje mesto zelo oster. Prijetno presene
čenje je moštvo Novoteksa, ki se je šele lani 
uvrstilo v republiško ligo, letos pa že kroji 
razvrstitev na vrhu. Napovedovanje je sicer 
nehvaležno elelo, vendar Novomeščani ver
jetno ne bodo posegli v boj za vrh, ker v je
senskem delu vse težke tekme igrajo na tu
jem. 
Drugi kandidat za najvišja mesta je žKK Ma
ribor. Ekipa se že dolgo vrsto let uvršča tik 
pod vrhom, vendar ji še ni uspela osvojitev 
prvega ali drugega mesta. Letos so moštvo 
precej pomladili, poleg tega pa pritegnili ne
kaj dobrih igralcev drugih mariborskih klu
bov, tako da imajo vse možnosti za osvojitev 
prvega mesta. Z dosedanjimi igrami so do
kazali, da se zanj resn opotegujejo. 
Naslednja ekipa, ki ima velike možnosti za 
osvojitev naslova, je kranjski Triglav. Zani
mivo je, da je to ekipa brez visokih igralcev, 
pa vendar nastopa zelo uspešno. Vzrok temu 
je izredna telesna pripravljenost vseh igral
cev ter zelo trda igra v obrambi. Poleg tega 
so v ekipi znali združiti mladostni polet 
mlajših z rutino starejših. 
še en kandidat je za prvo mesto, ekipa iz 
Vrhnike. Fantje v osmih kolih niso prikazali 
preveč dobrih iger. Lahko bi se reklo, da je 
moštvo v krizi. Poleg tega skoraj ni bilo tek
me, da bi nastopili popolnoma kompletni in 
se to na igri seveda pozna. Ovirale:: so nas 
tudi poškodbe, šolske obveznosti igralcev, pa 
tudi nekaj neodgovornosti posameznikov je 
bilo vmes. Vendar pa smo v devetem kolu 
premagali Kranjčane na njihovem igrišču in 
smo zaradi spodrsljaja Novoteksa v Maribo
ru prevzeli vodstvo na lestvici. Najtežja pre
izkušnja pa nas še čaka v Mariboru. 
Nič manj zanimiv, kot boj za prvaka, pa bo 
boj za obstanek. Kandidatov za izpad je več, 
dva, ki bosta izpadla pa je treba iskati pred
vsem med Jesenicami, Litijo in Lesonitom. 
Jesenice so po odhodu Božiča in Bunderla k 
Olimpiji samo še bleda senca nekdaj solidne 
ekipe. Realnih možnosti za obstanek skoraj 
nimajo. 
Litija, novinec v ligi, s poprečno starostjo 
prve peterke nad 30 let tudi ne more uspeš
no konkurirati mnogo mlajšim ekipam. 
Lesonit, ki je že popolnoma pomladil svojo 
ekipo, vendar z izkušenim Potočnikom na 
čelu, bo tudi preživljal težke ure, da se bo 
rešil nevarne cone. Vsekakor je pa kakršna
koli napoved preuranjena in bodo boji pod 
košema pokazali, kdo je obljši. 
še beseda o pokalnem tekmovanju. 
že v prvem kolu smo presenetljivo poklek
nili v Kopru proti moštvu, ki igra v Il. re
publiški ligi. Poraz smo popolnoma zaslužili, 
saj se ni nihče posebej trudil, svoje pa je 
prispevala vročina in razmajani koši. Poraz 
ni jemati tragično, je pa resno opozorilo, da 
se mora tudi še tako velik favorit za zmago 
pošteno potruditi. 

.... 

še lestvica po 9. kolu: 
1. Vrhnika 9 8 1 736:627 16 
2. Maribor 9 8 1 75S:6S4 16 
3. Novoteks 9 7 2 781:670 1~ 
4. Triglav 9 7 2 734:670 14 
S. Trnovo 9 5 4 660:705 JO 
6. Marles 9 4 5 673:678 8 
7. Radenska 9 4 5 695:720 8 
8. Branik 9 4 5 650:675 6 
9. Fructal 9 3 6 670:697 6 

JO. Lit'ija 9 2 7 683:744 4 
11. Lesonit 9 2 7 623:708 4 
12. Jesenice 9 o 9 612:724 o 
Pari prihodnjega kola: Jesenice - Trnovo, 
Novoteks - Radenska, Fructal - Branik, 
Marles- Maribor, Vrhnika - Lesonit, Litiia 
-Triglav S. K. 

Sindikalna 
v sport na 

9. junija letos so bila športna srečanja ekip 
v namiznem tenisu in šahu med IUV, obrat 
Vrhnika, in Tovarno usnja šoštanj. Srečanja 
so bila v šoštanju. Rezultati šahovskega tek
movanja: 
Vrhnika : TUš 0:4 
Vrhniko so zastopali: Popovic, Plestenjak, 
Nact in Nikolčic. šoštanj so zastopali: Pelko, 
Leskošek, Bergles in žučko. 
Po končanem ekipnem tekmovanju je bilo še 
šahovsko srečanje med posamezniki. Reztll
tati: 

l. Pelko - šoštanj 
2. Prvinšek - Vrhnika 
3. Perovc - šoštanj 
4. Nikolčic - Vrhnika 
5. Mlinar- Vrhnika 

6.-7. Nad- Vrhnika 
Berglez - šoštanj 

8. Popovic - Vrhnika 
9. Leskošek - šoštanj 

10. Plestenjak - Vrhnika 
11. žučko - šoštanj 
12. špegl - šoštanj 
Rezultati tekmovanja v namiznem tenisu: 
l. Vrhnika : TUš II - 5:0 
2. Vrhnika : TUš I - 5:3 
Vrhniko so zastopali: Prvinšek, Mlinar, Mi
klavčič in Jazbec. šoštanj so zastopali: Le
skošek, Perovc, Burger, Brglez, Klanfer in 
Sevčnikar. 
13. junija sta se srečali ekipi Vrhnike in 
šmartna v malem nogometu v šmartnem. 
Rezultat: 
Vrhnika : šmartno- 7:3 

Počitnice 
v· za nogometase 

Smo pred počitnicami in nogometni živžav 
je za nami. Z zadnjo tekmo Slovan : Usnjar 
je končana nogometna sezona jesen 72 -
spomlad 73. Tekmovalni uspeh NK Usnjar je 
bil različen - jesenski del neuspešen, spo
mladanski del pa zelo uspešen, z eno samo 
izgubljeno tekmo na tujem. Uvrstitev na S. 
mesto v ZCNL lahko štejemo kot uspeh gle
de na vse okoliščine v teku tekmovanja. 

LESTVICA ZCNL po zadnjem kolu je na-
slednja: 

l. Slovan 22 17 4 1 56:16 38 
2. Primorje 22 14 2 6 53:32 30 
3. Vozila 22 13 3 6 44:24 29 
4. Litija 22 11 4 7 46:28 26 
5. Usnjar 22 9 s 8 33:41 23 
6. Adria 22 8 5 9 59:45 21 
7. Tolmin 22 7 7 8 30:33 21 
8. Sava 22 7 7 8 27:37 21 
9. Jadran 22 7 s 10 37:44 19 

10. LTH 22 7 3 12 .40:40 17 
11. Piran 22 3 4 15 17:59 10 
12. Zagorje 22 3 3 16 18:61 9 

Mladinsko moštvo je zasedlo v zelo hudi kon
kurenci mladinske A lige 10. mesto, kar pa 
spričo pomanjkanja igralskega kadra in po
trebnih izkušenj ni niti neuspeh. 
Pionirsko moštvo je v notranjski pionirski Ii
gi zasedlo predzadnje mesto in bo potrebno 
kar največ pozornosti in elela posvetiti pray 
pionirjem. 
Na zadnjem sestanku UO NK Usnjar elne 12. 
junija letos je bilo poleg ostalih stvari skle
njeno, ela se začne z ureditvijo igrišča (ure
diti drenažo, dokončno ograditi igrišče, ure
eliti nasip za bodoče tribune ter usposobili 
pomožno igrišče za trening). Kako in kdaj 
bodo ta dela opravljena, pa bo odvisno od 
posameznih članov odbora, kakor tudi od iz
vajalcev teh elel, kajti do naslednjega prven
stva je samo el\'a meseca in pol. 

Anton Sokač 

Streha sveta 

pregovor 
Kjer je volja, 
tam je pot! 

čeprav smo bili utrujeni in polni novih vti
sov, je vodja že naslednji dan odredil za po
izvedovalni elan. Razkropili smo se na vse 
strani in z daljnogledi strmeli v gosto meglo, 
ki se ni hotela dvigniti. šele dež in sneg sta 
nas prepodila v bazno taborišče. Monsuma 
še vedno ni bilo konec in tako smo nasled
nja dva dneva prečepeli v šotoru, zunaj pa 
je razsajal silen vihar. Star pregovor, ki pra
vi, da za dežjem vedno pride sonce, je veljal 
tudi v Himalaji. In v lepem sončnem jutru 
smo se s težkimi nahrbtniki odpravili proti 
gori, da najdemo primeren prostor in po
stavimo prvo višinsko taborišče. V bazi so 
ostali samo znanstveniki in kuhar, vse drugo, 
kar leze in gre, pa se je zagrizlo v prve ne
znane strmine Makaluja. Dosegli smo že vi
šino prek 5000 m, toda zadnja flora (planike 
i~ različni mahovi) nas je še vedno sprem
lJala. Ker terena prav nič nismo poznali, 
smo se razdelili v skupine in vsaka skupina 
je zase iskala vse boljše prehode v razdrap
nem skalovju. Pred nami je bil zelo strm 
skalnat kuloar, na levi in desni pa so nas 
že spremljali ledeniki z grozečimi, visokimi 
ledenimi gmotami in seraki. Višina ni priza
našala nobenemu in tako je bilo vedno več 
počitkov, glave so postajale težke in razbi
janje v njih je bilo podobno udarcem težkih 
kladiv. Le šest se nas je prebilo na skalni 
pomol v višini 5900 m, vsi ostali so morali 
odnehati prej. Postavili smo šotor, ki naj bi 
bil osnova taboru I, odložili smo opremo, 
ki smo jo prinesli s seboj, in se pojem po 
hitrem postopku spustili nazaj v baze, to se 
pravi na nižje položaje, ki imajo več kisika 
in več udobnosti. 



Ves ta vzpon in sestop smo v naslednjih 
dneh zopet ponovili še trikrat in vedno bolj
še je bilo naše počutje. človek se privadi 
teh pogojev, organizem se aklimatizira na 
pomanjkanje zraka in nižjega zračnega pri
tiska. Znano je, da če bi nekoga, ki živi v 
dolini ali ob morju, prepeljali z helikopter
jem na 8000 m višine, bi verjetno zaradi 
neaklimatiziranega telesa umrl. Ker pa se 
telo počasi privaj-a na nove pogoje, traja 
taka aklimatizacija tudi po tri tedne ali celo 
več. V tem času privajanja smo nosili opre
mo in hrano v tabor I, postavili tabor II in 
dosegli na gori višino 7000 m. Ker so imela 
višinska taborišča le po enega ali dva šotora, 
smo se razdelili v naveze in se menjavaH na 
čelu naše 9-članske verige. Večkrat smo ime
Ii tudi več sreče kot pameti. Tak primer je 
bil plaz, ki bi že skoraj prav na začetku 
prekinil našo himalajsko ekspedicijo. Tabor 
I, je stal na lepi in široki polici, nad njo pa 
je bila 100m dolga snežna strmina. šest sa
hibov-plezalcev nas je prespalo v udobnem 
šotoru, zjutraj pa sva ostala sama z Marjo
nom, uredila sva skladišče opreme in hrane, 
ker je bilo te robe v šotoru že zelo veliko. 
Matic, šrauf, Bron in Janko pa so odšli is
kat najboljši prehod v samo južno steno. 
Ob 2. uri popoldne so se vrnili, toda njihovi 
klici z roba nad taborom, ki so bili v znaku 
žeje, so nenadno sprožili ta plaz. Z Marjo
nom sva bila v šotoru in pripravljala pijačo, 
ko so naju vznemirili divji klici >> p 1 a z«. 
Refleksi za ohranitev življenja so delovali 
zelo hitro, v trenutku sem bil zunaj in na 
skalnatem pomolu, medtem ko je bil Mar
jon počasnejši in je samo pokukal iz šotora, 
ko je pridivjala snežna gmota. K sreči je le 
oplazHa šotor, pokopala pod 3-metersko de
belo snežno odejo skladišče opreme, zasula 
polovico drugega šotora in oddivjala čez 
skalnati prag v prepad. Vsi smo strmeli v 
grozno razdejanje, šele čez nekaj časa je 
prišlo v nas spoznanje, da bi bilo lahko še 
vse hujše. 
Makalu nas je še na kar spodoben način 
opozoril, da se bo na vse kriplje branil pred 
vsiljivimi ljudmi. Pod vtisom tega dogodka 
smo se vsi poparjeni spustili v bazo, da pri
pravimo načrt za reševanje opreme in, da 
najdemo bolj varno mesto za naše taborišče. 
Tudi višinska bolezen ni prizanašala. Tako 
je pri povratku v bazo zbolel Marj on in je le s 
svojo pravo gorenjsko trmo, saj moči že 
skoraj ni imel več, prišel pozno ponoči v ba
zo. Da pa nam težav ne bi povzročali samo 

Marjan v ledeni strmini južne stene 

V steni Makaluja (1. Kunstelj) na vzsznz 
7100 m. V ozadju gore med deželo šerp 
Solo Khumbu 

plazovi, sneg, viharji in višinske bolezni, so 
poskrbeli še prebivalci sinjih višav - kro
karji. Ko smo drugič prišli v tabor II, je bilo 
tam pravo razdejanje. Krokarji so s svojimi 
ostrimi kljuni napravili veliko škode. Pred 
njimi niso bili varni niti lepi živobarvni 
šotori, kaj šele hrana. Tem ptičem smo ob
ljubili krvavo maščevanje v podobi našega 
ornitologa in tudi lovca Gregorija. 
Težav je pri takih podvigih v Himalaji vedno 
veliko, zato bo bolje, da se vrnemo k naše
mu napredovanju v steni Makaluja. Potem, 
ko smo tabor št. I prestavili na varno mesto 
pred p1azovi, smo prek ledenika dosegli viši
no 6300 m. Tu je bilo pobočje zelo strmo, 
tako da smo za šotor morali skopati v sneg 
teraso. Sam ledenik se je iz dneva v dan 
spreminjal, razpoke so se širile in vedno 
znova je bilo potrebno iskati novo pot, var
nejšo seveda. Naša doba aklimatizacije še 
ni bila končana, zato smo še veliko hodili na 
relaciji: baza - tabor IL Pred nami pa je 
bil zares težaven del stene, ki še ni pokazal 
vseh svojih prehodov in nam je pripravljal 
sama presenečenja. Da smo premagali 80 m 
navpično visoko steno, je bilo potrebnih kar 
S poizkusov. Enkrat nas je obrnHa noč, dru
gič slabo vreme in plazovi, nekajkrat pa celo 
neznosna vročina, kar ni nič čud,nega, saj 
sonce pripeka direktno v steno in ima veliko 
moč. Stena je bila ves čas strma brez polic, 
ki bi nudile primeren prostor za tabor III. 
Končno smo ga postavili na nekakšen snež
ni pomol v višini 7200 m. Spanje v njem je 
bilo bolj podobno nočni mori kot pa spanju. 
šotor je bil zelo izpostavljen vetrovom, pa 
je bil tako močan, da nam je lomil palice in 
vsako jutro smo bili dodatno pokriti še z uni
čenim šotorom. Kasneje smo nekaj metrov 
višje skopali v sneg boljše mesto za šotor in 
to prav zadnji čas, ker je spodnji šotor noč
ni vihar odtrgal s terase in ga vrgel v glo-

bino. Po postavitvi tega tabora smo vsi od
šli na počitek v bazo pred zadnjim nasko
kom. Tedaj pa nas je presenetilo slabo vre
me, k sreči smo bili vsi na varnem. Snežilo 
je ves dan in vso noč in zapadel je dober 
meter snega. Skrbelo nas je za naše šotore 
v višinah, toda pomagati si nismo mogli. 
čepeli smo v bazi, odmetavali sneg nad šo
tori in seveda napravili pot do jedilnice. Ze
lo prav so nam prišli trije pari Elanovih 
smuči >> G L M, « ki smo jih imeli s seboj. 
V brezdelju smo se celo smučali že ob koncu 
septembra na višini 5000 m. Sonce je hitro 
pobiralo sneg in po treh dneh smo že lahko 
gazili nazaj na hrib. K sreči nam sneg ni 
prizadejal veliko škode. Nekaj polomljenih 
nosilcev šotorov, izgubljene stvari pod sne
gom, to je bil ves davek, ki ga je zahteval 
snežni vihar. 
Potem pa smo se vzpenjali in sestopali po 
steni, kot bi bili tu doma. Prvi dan iz dvojke 
na trojko (najbolj garaška pot), naslednji 
dan iz trojke v štirico (tabor IV) na višini 
7500 m. ln to sama plezarija v teh višinah, 
ki že pri hoji ne prizanaša s težko sapo, 
kaj šele pri plezanju. Potem odkrivanje in 
plezanje v še neznanem svetu, nato sestop 
na počitek v dvojko in na čelo verige je 
prišla nova navezan spočitih ljudi. Tako smo 
do srede oktobra postavili tabor št. V na 
višini skoraj 8000 m, kljub vsem težavam, 
ki so nas spremljale. Pričel se je odločilni 
naskok na vrh, vreme pa je bilo vedno slab
še. Indijski radio je sporočil, da piha veter 
na višini 7500 - 8000 m s hitrostjo 130 -
180 km na uro ob mrazu -320 C. Vreme nam 
res ni prizanašala in vsako naprcdoY:lnj:- n:l 
gori je bilo tvegano in sprem] ian o z iz:-c· ' 1· 
nimi napori. Janku in Maticu je uspelo, da 
sta se iz zadnjega tabora povzpela na ro@ 
južne stene, da pa bi po grebenu prodrla na 
vrh samega Makaluja, ob tako močnem ve
tru ni bilo za misliti. Vrnila sta se v tabor V 
in tu čakala še dva dni na izboljšanje vre
mena. Toda veter ni ponehal, tudi snežilo je 
občasno. V si smo upali na čudež - samo 
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en dan brez vetra - ki ga ni bilo. Bo povra
tek vseh alpinistov iz stene postal vpraša
nje? Umik je postal pravi boj za golo življe
nje. V takih neprijaznih vremenskih pogojih 
je bHa prava sreča, da smo se 28. oktobra 
vsi živi vrnili v bazo. Dosegli smo uspeh, 
premagali smo južno steno, toda sam vrh 
nam je ostal nedosegljiv. Vsi smo bili izčrpa· 
ni in potrebni počitka. Do tega pa nismo 
prišli kar tako, saj nam je vreme še enkrat 
zagodilo. čez noč je zapadel meter novega 
snega in povratek v zelene gozdove in trav
nike je bil _prava kalvari}a. Sto nosačev, 
večinoma bosih, se je po ozki gazi opotekalo 
pod težkimi tovori. Pot, ki bi jo v normalnih 
pogojih prehodili v 2 urah, smo tedaj hodili 
ves dan. Pet nosačev je dobilo hude ozebline 
na nogah. šele po šestih dneh gazenja po 
snegu smo se v prvi vasi oddahnili in spro
stili naše več kot napete živce. Vrgli smo 
se na dobrote v obliki hrane, molili vse štiri 
od sebe in se predali toplim sončnim žar
kom na zeleni trati. Pot do doma je bila še 
dolga, minila pa je v pogovorih o domu, o 
domačih prelepih gorah. 

•,p·' \ )-~- _... : 1 

· v višinah; kjer potrebuje dnevno ·okrog 51 veliko -rie\rsečnih zapletov, ki pa so se še kar 
tekočine, se mu tudi to upre. srečno ·iztekli, terjali pa1 so veliko potrplje-

Pa se ozrimo malo nazaj in poskušajmo ana
lizirati delo ekspedicije, ki se je kljub izre
dno težkim pogojem prebila prek južne ste
ne ene najbolj drznih gora Himalaje. Veliko 
sem omenjal slabo vreme, druga velika te
žava so bile šerpe. Vse knjige o himalajskih 
podvigih hvalijo njihove usluge, mi pa smo 
bili nad njimi zelo razočarani. šerpe so pri
šle že na Mont Everest - spomnimo se Ten
singa, pri nas pa so prišli najvišje do tabora 
IV (7500 m) in še to le eden. Tako smo bili 
odvisni le od lastne nošnje tovorov in to 
tudi do 25 kg nad višino 7500 m, kar niso 
mačje solze. Ob neki priložnosti so nam 
celo štrajkali in to bolj iz strahu pred strmi
no kot pa iz lenobe. 
Tudi s hrano so bile težave. Ze v Ljubljani 
nam je ostalo 900 kg tovora in hrane (slad
kor, konjak) in tega nam je zelo primanjko
valo. če človek pije nesladkan čaj ves mesec 

Mala križanka 
Vodoravno: l. obrat IUV, 10. nadav napla
čilo, 13. hud vihar, 14. delavec strar::ske de
javnosti, 16. brez zob, 18. razteleševalec, 
kdor se ukvarja z anatomijo, 19. veliko jeze
ro na jugu filipinskega oto~a Luzon, 20. last, 
22. morski sesalec v severnih morjih, spada 
med delfine, samorog, 24. veliko jezero v 
Sovjetski zvezi, 26. Novi Sad, 28. mlada kra
vica, 31. ime pianista Bertonclja, 32. naša 
domovina, 37. glavni števnik, 38. ne suh, 
39. letopis, kronika, 40. Avtomobilska ozna
ka Trsta, 41. mesto v Istri, 43. vzdevek Goe
thejeve matere, 44. ameriška oznaka za >>vse 
v redu<<, 45. drag kamen, 46.vrsta dragocene
ga krzna. 
Navpično: l. mesto na štajarskem, v kate
rem je eden izmed naših obratov, 2. del abe
cede, 3. televizijski zaslon, 4. del opreme 
šolskih učilnic, S. hrvaško podjetje za pre
delavo nafte, 6. naduha, 7. konec polotoka, 
8. z!lačaj, 9:. prebivalci }z Beocije - Beotijci, 
10. mdoneziJSka porocevalna agencija, 11. 
znan gostinski lokal v Ljubljani, 12. veliko 
mesto v SZ, južno od Omska, 15. slovenski 
tednik za žene, tudi žensko ime, 17. predmet 
sive barve, 21. sadež južnega drevesa, 23. 
umirjen, zavzet za delo, nedovzeten za ne
umnost, 25. vrsta topila, ki ga rabimo tudi 
v naši državi, 27. ruj, vrsta dreves, iz katere
ga dobivamo čreslovino, 29. aperitiv, 30. 
otok čarovnice Kirke,kjer je bil zaprt Odi
sej, 33. gozdni sadež, ki spada k trosovkam, 
užiten ali lahko zelo strupen, 34. okras, 35. 
okrajšava za »Ljudsko republiko<<, 36. mus
limanski bog, 41. solmizacijski zlog, tudi ele
ment Lantan, 42. središče · vrtenja. 
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Imeli smo tudi nekaj poškodb. Zdravnik pa nja in mirnih živcev. 
jih je kar dobro popravil. Od šivanja prsta, Naj na koncu omenim še ocene ekspedicije, 
zdravljenja ledvic, glavobolov, prehladov do ki so jih dali domači in tuji poznavalci Hi
zdravljenja ozeblin (tudi teh se ni manjkalo, malaje. Angleške, francoske in ameriške re
posebno na prstih rok in nog). vije (planinske) so se na veliko razpisale 
Seveda pa je bilo tudi okrog organizacije, o našem prvenstvenem vzponu prek stene 
iskanja dovoljenj, zbiranja nosačev itd. kar Makaluja. štejejo ga za enega največjih uspe-

Ponovno postavljamo taborišče 1 (5900 m), ki 
ga je porušil plaz 
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hov v Himalaji, ob izredno skromnih sred
stvih, ki jih je ta ekspedicija porabila. 
Konec 
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