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Poslovni 
rezultati 
v 
prvem 
polletju 

O poslovnih rezultatih smo v našem glasilu 
ali na kakšen drugi način vsak mesec sproti 
seznanjali. Vendar pa je potrebno, da se ob 
zaključju prvega polletja, tako kot običajno, 
tudi letos bežno ozremo nazaj in poskušamo 
ugotoviti, kako smo se lotevali nalog in s 
kakšnim uspehom smo jih reševali. Ker je 
v tem obdobju sklenilo delovno razmerje 
z našo delovno skupnostjo kar precejšnje 
število novih članov kolektiva, ki morda še 
ne poznajo celotnega obsega naše dejavnosti, 
končno pa tudi ostalim članom kolektiva ver
jetno ne bo odveč, v začetku predstavljamo 
našo delovno organizacijo v obsegu, v ka
kršnem je poslovala v I. polletju 1973. 
Usnjarna Vrhrika predeluje svinjske kože v 
visokokvalitetne svinjske velurje za oblačil
ne in obutvene namene, ki jih največ proda
jamo v izvoz. Tiste kože, ki niso sposobne 
za velurje, pa predelamo v ostale vrste anilin 
ali plastik usnja, ki se največ uporablja kot 
podloga za obutev in v razne druge namene. 
Del zmogljivosti pa uporabljamo za dodelava 
govejega lak usnja, in sicer v sodelovanju 
i usnjarno v šmartnem, kjer kože pripravijo 
do polizdelka. Pri tej dejavnosti je bilo, 
skupaj z vzdrževalnimi službami in vsemi 
skladišči, zaposlenih 914 oseb. 
ščetinarna na Vrhniki sortira surove svinj

ske ščetine, ki jih odstranimo iz kož v us
njami. Sortirane svinjske . ščetine so vedno 
zelo iskane in jih vsako leto skoraj vse izvo
zimo. Uporabljajo pa se za izdelavo čopičev 
in ščetk. Sortirnica ščetin zaposluje poprečno 
61 oseb. 
Na_ Vrhniki je še obrat za izdelavo ženske 
usnjene konfekcije, ki predeluje domače 
svinjske velurje. Večina · izdelkov gre v iz
voz. ·zaposlenih pa je bilo 52 oseb. 

Tovarniško poslopje industrije usnja Vrhnika 
pogled s ceste 

Usnjarna v šmartnem izdeluje goveje usnje 
(bokse) v glavnem po naročilih domače čev
ljarske industrije. Vsak mesec pa pripravi 
nekaj tisoč kvadratnih metrov polizdelkov 
za dodelava v lak usnje. Usnjarna je zapo
slovala poprečno 233 oseb. 
Krznarna v šmartnem je usposobljena za 
proizvodnjo navadnega ovčjega krzna, ki se 
uporablja kot podloga za obutvene in obla
čilne namene. V zadnjem času pa vse več 
svojih zmogljivosti uporablja za proizvodnjo 
zelo iskanega ovčjega krzna »embrofiks«, ki 
se uporablja za izdelavo ženskih plaščev. 
V okviru krznarne deluje še manjša delav
nica za proizvodnjo plemenitega krzna raz
nih vrst domače in tuje divjačine. Pri teh 
dejavnostih je bilo zaposlenih 89 oseb. 
V šmartnem je še organizirana proizvodnja 
usnjene konfekcije, ki v glavnem zadovoljuje 
moško modo. Tudi za · te izdelke rabimo 
pretežno usnje iz domače proizvodnje, saj 
se je, tako za žensko kot za moško konfek
cija, zadnje čase zelo uveljavil svinjski velur, 
ki glede na ceno skoraj nima resnega tek
meca. Kozji velurji so precej dražji, ovčji 
pa po kvaliteti niso tako uspešni. Delavnica 
zaposluje poprečno 63 oseb. 
V šmartnem je organizirana tudi proizvod
nja krznene konfekcije. Po ženskih .krznenih 
plaščih · je vedno dovolj povpraševanja na 

domačem in tujem tržišču. Vendar se opaža, 
da zadnje čase raste povpraševanje po pla
ščih iz cenejših vrst krzna in tem željam 
odjemalcev skušamo ugoditi z našimi em
brofiks izdelki. Izdelujemo še razne vrste 
ovratnikov za tekstilno konfekcija in seveda 
še celo vrsto drugih izdelkov (razna pokri
vala, pregrinjala za avto sedeže, tepihe itd.). 
Delavnica zaposluje poprečno 58 oseb. 
V vzdrževalni službi in drugih servisnih de
javnostih je za potrebe osnovnih proizvodnih 
enot v skupnih službah šmartna zaposlenih 
93 oseb. 
Poleg osnovne krznarske delavnice v šmart
nem imajo organizirano manjšo krznarsko 
delavnico še v Ljubljani, ki izdeluje krznene 
ženske plašče po meri in po potrebi po
pravlja krzneno konfekcija, ki jo prodajamo 
v trgovini. 
V Ljubljani imamo organizirano tudi proiz
vodnjo usnjene galanterije. S to dejavnostjo 
se ukvarjamo šele dobri dve leti in se v pro
izvodnji in prodaji še vedno nismo uspeli 
popolnoma organizirati. Ta dejavnost je bila 
organizirana predvsem zato, da popularizi· 
ramo uporabno vrednost našega usnja. Obrat 
je zaposloval 91 oseb. 
Na istem mestu v Ljubljani, kjer deluje 
usnjena galanterija, imamo tudi grosistično 
skladišče za promet z u~njem. Tu prodajamo 
naše usnje in ga seveda . zaradi potrebe 
kupujemo tudi od drc.gih usnjarn v državi 



ter tako oskrbujemo industrijske in obrtne 
o bra te. Ta dejavnost zaposluje 6 oseb. 

Poleg tega pa imamo še 7 maloprodajnih 
trgovin, kjer prodajamo naše izdelke usnjene 
in krznene konfekcije ter usnjeno galante
rijo. Po potrebi dopolnjujemo izbiro blaga še 
z drugimi izdelki. Maloprodajna mreža za
posluje 20 oseb. 

Za opravljanje skupnih upravnih, komerci
alnih in finančnih zadev je na Vrhniki skup
na uprava, kjer je zaposlenih 75 oseb. 

Vse te enote delujejo v okviru podjetja kot 
organizacije združenega dela s svojimi organi 
upravljanja. Med seboj poslujejo na ekonom
ski osnovi in si usluge ter izdelke zaraču
navajo po dnevnih tržnih ali dogovorjenih 
cenah, Ne preziramo pa dejstva, da vlada 
med vsemi enotami popolna medsebojna 
sol iclarnost in odgovornost, tako ela močnej
ši vedno pomagajo šibkejšim. Takšna med
sebojna sol idarnost pride elo izraza takrat, 
kadar eni enoti ne gre vse po maslu in 
kadar s svoiimi uroizvodllimi in poslovnimi 
rezu 1 ta ti ne us tv ari clovol i dohodka za iz
plačilo osebnih dohodkov svojim zaposlenim. 
Zakoni ekonomike delujejo pač tako, ela 
nikdar vse dejavnosti niso poprečno enako 
stimulir<me in se vedno pojavljajo nihanja. 
Te težave se pa seveda lažje prebroclijo, če 
se ljudje združijo v večjo delovno skupnost 
in se dogovorijo za medsebojno ponwč. 
Seveda pa ne bi bilo pošteno, ela bi v tak
šnem sožitju nekateri vedno delali -za druge. 
Zato sproti ugotavljamo, koliko je ena enota 
že pomagala drugi. če ugotovimo, ela neka 
dejavnost nima prav nobenih možnosti za 
izhod na bolje, ne bi smeli nič -kaj dosti 
premišljevati o njeni ukinitvi. Imamo nam
reč dovolj sredstev in možnosti za zagoto
vitev redne zaposlitve . v okviru obstoječe 
dejavnosti ali za organiziranje nove proiz
vodnje za tiste ljudi, ki bi bili ogroženi 
zaradi ukinitve nerentabilne proizvodnje. 

Vse te dejavnosti, ki smo jih doslej našteli, 
poslujejo enotno po imenom Industrija usnja 
Vrhn ika in imajo skupen obračun ter zdru
žena vsa sredstva. Seveda se za vsako ele
javnost vodi posebna evidenca in ugotavlja 
finančni rezultat, kakor tudi vrednost vseh 
uporabljenih sredstev za posamezno dejav
)lOSt. 

Verjetno ste že vsi seznanjeni, ela posluje 
v okviru našega podjetja kot samostojna 
organizacija združenega elela s samostojnim 
obračunom in s posebej vodenimi sredstvi, 
Igrad Vrhnika. Dejavnost te enote je proiz
vodnja opeke in gradbena dejavnost. Tu je 
poprečno zaposlenih- 280 ljudi, od katerih 
odpade 57 na proizvodnjo opeke, ostali pa 
so zaposleni pri gradbeni dejavnosti. 

Naš integracijski razvoj pa s tem še ni za
ključen, zato poglejmo, kakšen obris dobiva 
naša delovna organizacija v najnovejšem 
času. Pogodba o poslovno tehničnem sode
lovanju s Tovarno usnja šoštanj, na osnovi 
katere smo v šoštanju organizirali prede
lavo svinjskih kož, bo, kot kaže, v kratkem 
dobila drugačno podobo. l:'fa osnovi sanacij
skega programa, ki smo ga pripravili za to 
usnjarno, je že odobren večji del potrebnih 
finančnih sredstev, kar nas je ločilo še od 
popolne integracije. Tako je namreč že skle
nil delavski svet našega podjetja in potrdil 
priključitev Tovarne usnja šoštanj k na
šemu podjetju, ko bodo zagotovljena potreb
na finančna sredstva. Ta čas je sedaj napočil 
in bomo lahko v najkrajšem času izpolnili 
ta sklep in na ta način povečali naš polektiv 
za 600 zaposlenih ljudi v Tovarni šoštanj, 
ki že sedaj namaka na elan 12 ton svinjskih 
in 7 ton govejih kož, prihodnje leto pa bo 
namok svinjskih kož povišan na 20 ton 
dnevne zmogljivosti. 

V težnji za čim večjo razširitev naše trgov
ske mreže na domačem tržišču pa smo k 
našemu podjetju priključili še Trgovsko pod
jetje Soštanj Ljubljana, ki trguje na doma
čem tržišču z vsemi vrstami usnja, zaščit-
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nimi sredstvi, plastiko, čevljarskimi potreb
ščinami in drugim. 

To so bili nekoliko podrobnejši podatki 
o doseženi proizvodnji, realizaciji in finanč
nem rezultatu. 

Sedaj pa se le v grobem seznanimo s samimi 
poslovnimi rezultati. V usnjarni na Vrhniki 
smo v šestih mesecih predelali 7.260 ton 
svinjskih kož, oziroma za 35% ali 1.900 ton 
več, kot v istem obdobju leta 1972. Vsak 
delovni dan v tem času smo torej namočili 
51.112 kg surovih svinjskih kož. 

V šmm' tnem pa je predelanih 1.830 ton go
vejih kož. V primerjavi s I. polletjem leta 
1972 smo v šmartnem namočili okrog 200 ton 
kož manj. Poprečni namok na elan je letos 
znašal 13.572 kg. Do zmanjšanja namoka v 
šmartnem prihaja letos zaradi izredno ne
urejenega tržišča. Cene · so bile _zelo _nestabil
ne in so v začetku leta porasle celo do 2.200 
din z3 1 kg surovih kož, kasneje pa --se je 
položaj popravil in so se cene ust~J.,ile pri 
1700-1800 starih dinarjih za 1 kg: ·v času 
največjih nihanj tudi čevljarska iriclt!$,,Frija 
ni dajala nekih čvrstejših naročil, zato je 
začasno prišlo elo določenega zastoja in 
zmanjšanja namoka. Sedaj je položaj že 
precej drugačen in lahko računamo, da se 
bo do konca leta proizvodnja gibala na lan
skoletni ravni. 

Krznarna v šmartnem pa je namočila 381 
ton ovčjih kož oziroma približno toliko, kot 
v prejšnjem polletju prejšnjega leta. 

Poprečni dnevni namok je torej znašal: 

Na Vrhniki - svinjske kože 
v šmartnem goveje kože 
v šmartnem - ovčje kože 

Skupaj 

51.112 kg 
13.572 kg 
3.000 kg 

67.684 kg 

če k temu dodamo še namok svinjskih kož 

v usnjarni šoštanj v surovi teži 
dobimo dnevni namok 

14.000 kg 
81.684 kg 

kar je že v svetovnih razmerah zelo velika 
lwličina in se brez sramu lahko uvrščamo 
med največja usnjarska podjetja v svetu. 

Za tako velik vsakodnevni namok je treba 
zagotoviti potrebno surovino. Domača suro
vinska osnova daje premajhne količine suro
vih kož, zato smo se pri nabavi usmer ili tudi 
na svetovna tržišča. Največ svinjskih kciž 
zadnja tri leta uvozimo iz Sovjetske zveze 
in imamo tudi za naslednja tri leta zago tov
ljene zadostne količine. Seveda pobiramo tu
di na domačem trgu vse razpoložljive koli
čine; ker vemo, ela domače surovinske osnove 
ne smemo zanemariti, pa čeprav za današnje 
razvrščanje proizvodnje veliko bolj ustrezajo 
ruske kože kot naše domače. Prav tako smo 
z nabavo govejih kož usmerjeni na svetovno 
tržišče in jih največ kupimo v Združenih 
državah Amerike. Ovčjih kož, vsaj takšnih, 
kakršne mi potrebujemo za našo proizvod
njo, domače tržišče nima; zato jih vsako leto 
celotno potrebno količino uvozimo. Zadnje 
leto so cene za surove kože zelo poskočile. 
Največ vsekakor za goveje kože, v zadnjem 
času pa tudi za ovčje kože opažamo neza
držno rast cen. Za surove goveje kože bi 
lahko trdili, da postaja položaj že kar kriti
čen. Države južne Amerike (Argentina, Bra
zilija), ki so bile nekdaj največje prodajalke 
surovih kož na svetovnem tržišču, so svoje 
tržišče zaprle in same organizirajo predelavo 
v polizdelek ali celo v usnje in izdelke iz 
usnja. To zapiranje svetovnih tržišč moramo 
vzeti kot resno opozorilo in bi bil skrajni 
čas, da si za perspektivne nakupe potrebnih 
količin za naše potrebe zagotovimo stalne 
vire primerne surovine ali polizdelkov. 

Predelane količine surovin so nam dale na
slednje količine gotovih izdelkov, ki jih obe
nem primerjamo s količinami iz prvega pol
letja 1972, in sicer (v m 2

): 

svinjsko usnje in ceplj. 1,900.574 1,283 148 
goveje usnje s ceplj. 399.923 407.940 98 
ovčje krzno 99.347 120.920 82 
sortirane ščetine 45.353 42.018 108 
krzno clivjačine 2.562 14.371 18 
krznena konfekcija 13.256 6.808 195 
usnjena konfekcija 60.991 434 151 
usnjena galanterija 19.168 10.450 183 

Količine merimo v _ m' (kvadratnih metrih), 
kg in kosih. Primerjavo med letom 1973 in 
1972 prikazujemo z indeksom. število, izra
ženo z indeksom, pove, za koliko odstotkov 
je bila leta 1973 dosežena proizvodnja v pri-
merjavi z letom 1972. . 

Glede na velikost naše delovne organizacije 
oziroma na količine naših izdelkov smo pri 
prodaji tudi usmerjeni na svetovno tržišče, 
kaj ti samo naše domače tržišče ni sposobno 
kupiti tolikšnih količin, kot smo jih mi spo
sobni izdelati. To velja predvsem za svinjsko 
usnje in usnjeno galanterijo. Pri oblikovanju 
prodajnih cen za naše izdelke smo se seveda 
morali prilagajati trenutnemu stanju nabav
nih cen za surovino. Upoštevati moramo na
mreč, da surovina v sestavu prodajne cene 
za goveje usnje znaša okrog 65 %, pri svinj
skem usnju pa okrog 41 %, in vsaka spre
memba nabavne cene za surovine zelo hitro 
vpliva na naš finančni rezultat, če istočasno 
ne uspemo popraviti tudi prodajnih cen za 
naše izdelke. Pri tem smo imeli seveda precej 
težav, saj so cene za naše izdelke pod kon
trolo, tako kot so pod kontrolo cene za vse 
industrijske in druge izdelke v naši državi. 
To ni nobena novost in tudi drugod po svetu 
uporabl.jajo takšne administrativne ukrepe 
za ureditev gospodarskih razmer in tržišča. 

Celotna vrednost naše prodaje je v prvem 
polletju 1973 znašala nekaj manj kot 30 sta
rih milijard dinarjev, oziroma kar za celih 
12 milijard več, kot v istem obdobju leta 
1972. Ta skok za celih 63 % v enem letu je za 
na~e sposobnosti precejšnje breme, saj je 
pn tako povečanem obsegu proizvodnje in 
realizacije treba zagotoviti tudi potrebna ob
~~tna ~recl~tva (denar za nakup surovin in za 
br~anCiranJe postopka predelave in prodaje). 
Pn tem nam je pomagala Ljubljanska ban
k?, saj bi sami z lastnimi sredstvi tega pod
VIga prav gotovo ne zmogli. Naša sredstva 
poslovnega sklada in amortizacije smo v več
ji meri porabili za investicijske naložbe za 
povečanje zmogljivosti. Vsi smo priča nepre
stan~mu spreminjar;ju podobe naših proiz
vodmh oddelkov, saJ vsak mesec montiramo 
nove stroje in naprave, s katerimi si omocro
čamo tako velilm proizvodnjo. Seveda pa bo 
treba vse dolgove pošteno in z obrestmi vr
niti, zato si pri našem delu prizadevajmo iz 
razpoložljivih surovin iztisniti čim boijše iz
elel~<~, ke~v?omo n_a ta način tudi sebi zago
tovili bol.JSI osebm dohodek in možnosti za 
višji splošni standard. 

Poprečni izplačani OD v prvem polletju 1973 
zna~a 212~600 starih dinarjev. Prejšnje leto 
pa Jev zl"l:asal 1?9.500 starih dinarjev. Najvišji 
Izplacam OD Je 750.000 starih din. Najnižji 
pa se giblje okrog 140.000 starih din. 

Z doseženimi rezultati smo na splošno lahko 
zadovoljni. Naša prizadevanja so ustvarila 
skoraj 4 milijarde dobička, ki ga bomo ob 
koncu leta razdelili na naše sklade. Od tega 
bo seveda lahko dober del namenjen za grad
njo stanpvanj, saj je v tem znesku vštet tudi 
že tisti del dobička, ki ga člani kolektiva do
prinašamo -z boljšim osebnim prizadevanjem 
pri našem dnevnem delu. Prav gotovo pa bi 
v tem času razpolagali še z večjo vsoto do
bička, če bi odpravili še tiste napake, ki se 
pojavljajo vsak dan, saj pogostokrat v sor
tirnicah opažamo slabšo kvaliteto usnja, kot 
bi lahko bila iz takšne surovine, ker je ve
likokrat moč očitno opaziti, da je blago slab
še kakovosti tudi zaradi slabega in površnega 
dela. O rezulta:tih naše varčevalne akcije bo
mo v kratkem napisali za naš časopis pose, -
ben obračun in pregled . doseženih · podrob-
nejših rezultatov. M .. P. 



O stališčih do 
varčevalne akcije 
govore člani 
samoupravnih 
in družbeno 
političnih . . . 
organJzaciJ 
v podjetju 

Predsednik odbora za medsebojne odnose 
Stane Kukec ml. 

Sam odbor za medsebojne odnose pravza
prav nima neposrednega vpliva na izvajanje 
varčevalne akcije, saj je uspeh te akcije od
visen v veliki meri od neposredne proizvod
nje same. Motiv akcije varčevanja pa smo 
pozdravili tudi na sestanku odbora in pogo
sto se pogovarjamo, kako bi izboljšali discip
lino, kako bi se izboljšal odnos do dela in 
kako bi z boljšo organizacijo dosegli čim več 
uspehov. Seveda pa samo govorenje, brez 
ustreznih ukrepov v neposredni proizvodnji 
ne bo prineslo vidnejših rezultatov. · 

Vsako podjetje ima svoje težave, ki so bo
disi objektivni bodisi subjektivni. Toda pri
pomniti moram, da se člani odbora dostikrat 
pogovarjamo, kako kvaliteta v zadnjem času 
y ~ašem podjetju ~ada. Padla je poprečna 
rzbrra blaga m tudr lmmercialna služba je 
že obč~tila dol~čene težave pri prodaji usnja. 
Danes Je prevec slabe robe, da bi lahko tekla 
prodaja brez zastoja, predvsem pa brez do
ločenih popustov, ki jih moramo priznati 
kupcem. Seveda nalagamo s tem komercial-

Pogl~d na del mokrega oddelka (strojenje in 
stroJna obdelava) Tovarne usnja šoštanj 

ni službi veliko nepotrebnega dela, pa tudi 
ugled podjetja počasi bledi. Od maja letos 
smo izdelali okrog 50.000 m' usnja neustrez
ne kvalitete in samo ta podatek nam dovolj 
zgovorno pove, da kvaliteta usnja ni več za
dovoljiva. Vsi razumemo, ela so težave v pro
izvodnji, vendar pa je ta številka vsekakor 
precej visoka. 

Tudi odbor za medsebojne odnose, kot tudi 
vsi posamezniki, pa se strinjamo, da je de
nar, ki bi ga pridobili z varčevalna akcijo, 
prav gotovo najbolje nameniti za rešitev 
stanovanjskih problemov, za ureditev počit
niških domov in za rekreacijo delavcev. Vse 
pa zanima, kaj smo v pol leta že privarčevali 
in kako akcija sama poteka? Vemo, da se, 
sodeč po oceni kvalitete usnja v sami proiz
vodnji, ni dosti izboljšalo in spremenilo, zato 
pa nas še bolj zanima, če smo v tem času res 
kaj dosegli. Odgovor na to pa bo moral biti 
vsekakor podan čimprej s strani pristojnih 
služb v podjetju! 

Sekretar osnovne organizacije ZK - obrat 
šmartno - Branko Pintar 

Osnovna organizacija ZK obrata šmartno 
je mt enem svojih sestankov razpravljala o 
akciji varčevanja in jo na splošno ocenila 
kot zelo pozitivno. Zavedamo se, da ta akcija 
dejansko ni namenjena samo za ureditev sta
novanjskih problemov. temveč na splošno vo
di do boljšega finančnega rezultata in na
predka podjetja. Mišljenja smo, da ne bi 
~mf'h hiti ~"nkratna. temveč. ela bi jo mre
ljavljali tudi naslednja leta . 

Seveds si z nio zadaiamo veliko na]ng. po
sebnn še vorlilni kadf>r. ki bi moral dati od 
SPhP l<ar naiveč ~vojega znanja in organiza
cij s kih sposobnosti. 
Delavri na rlelovnih mestih. lder vemo . da hi 
s svojim delom lahko marsikaj privarčevsli. 
ua bi se morali zavedati, da je uspeh akciiP 
v določenem smislu precej odvisen prav od 
njih samih. Zavzeli srno se, da bi posamez
niki na odgovornejših delovnih mestih na
redili nekakšen program, kje in kako bi lah
ko največ privarčevali. 

To so torej stališča osnovne organizacije ZK 
- obrata šmartno; so sicer bolj načelna, to
da menim, da zadoščajo za politično organi
zacijo. 

Enotni pa srno si, da bi dejansko ta denar 
namenili za gradnjo najernniških stanovanj, 
predvsem zaradi tega, ker v šmartnem od 
leta 1958 praktično nismo kupili več kot eno 
stanovanje letno, pa še ta so bila dodeljena 
strokovnim sodelavcem podjetja. čeprav so 
bile potrebe po stanovanjih velike, pa za 
ostalo delovno silo nismo nič naredili. Po
udariti moramo, da srno v analizi pred peti
mi meseci, torej pred uvedbo varčevalne ak
cije, določili, da bi v perspektivi v naslednjih 
petih letih rabili okrog 60 stanovanj v blo
kih. 

V nadaljnji razpravi smo bili mnenja, da je 
edino namensko varčevanje izhod za ustvar
janje in izločanje sredstev za gradnjo blo
kovskih stanovanj. Zadali smo si nalogo, da 
bi v prihodnjem letu morali začeti z gradnjo 
enega bloka na parcelah zazidalnega otoka 
Ustje, kjer bi morali že letos kupiti zemlji
šče s površino 5000 rn'. Po informacijah, ki 
nam ·jih je dala urbanistična služba, bi bilo 
v bloku 20 stanovanj in v ceno 350 milijonov 
starih din so vštete že vse dajatve - vštet je 
tudi komunalni prispevek. Mišljenja smo, naj 
bi bila ta stanovanja grajena tako, da bi za
gotavljala potrebe minimalnega standarda, 
oziroma bi bila stanovanja tipizirana tako, 
kot so nam nasvetovali politični forumi. Na
ša naloga je, da bi si zagotovili sredstva za 
štiri bloke, kupili zazidalno zemljišče, obe
nem pa še rezervirali prostor za garaže. Ta 
sredstva pa, kot sem že poudaril, lahko do
bimo le z varčevanjem - torej z varčevalna 
akcijo. 

Sekretar osnovne organizacije ZK - obrat 
Vrhnika - Tomo Butko 

Na sestankih osnovne organizacije ZK elo 
zdaj še nismo razpravljali o varčevalni ak
ciji, pač pa na sekretariatu ZK, ki ga sestav
lja pet članov kolektiva. Po sklepu DS smo 
obširneje govorili o varčevalni akciji in se 
strinjali, da je zelo pozitivna. Mnenja smo, 
da bi se moral vsak član kolektiva zavzeti 
zanjo in ela vsi napnemo vse sile, ela bi 
akcija tudi uspela. Domenili smo se, da bi 
tudi vsak član ZK imel nalogo, ela bi spod
bujal ostale člane kolektiva k vestnejšemu 
delu. Vsi člani družbeno političnih organi
zacij se načelno strinjajo z akcijo varčeva
nja kot idejo, toda mnenja sem, da smo prav
zaprav zaradi poslabšanja kvalitete usnja 
zelo malo tudi naredili. Vemo, ela je v zad
njem času poprečna izbira usnja na Vrhniki 
padla, to pa ni in ne more biti vodilo k 
večjemu uspehu podjetja, obenem pa tudi 
s te strani ne bomo mogli pozitivno pri
kazati varčevalne akcije. Torej, čaka nas 
predvsem naloga, da izboljšamo kvaliteto 
usnja, kar je pogoj za ustvarjanje dodatnih 
sredstev, ki naj bi jih pridobili prav z akcijo 
varčevanja. 

Sindikalna organizacija IUV - obrat Vrhni
ka - tajnik sindikata tov. Alojz Miklavčič 

že ko je delavski svet sprejel sklep, da se 
začne varčevalna akcija, se je sindikalna or
ganizacija obrata Vrhnika začela močno zav
zemati, da bi jo tudi resnično čimprej spra
vili v življenje. K tej akciji varčevanja sta 
nas vodili pravzaprav dve poti: 

l. varčevalna akcija je pravzaprav delo in 
pobuda DS in sindikata, 

2. prav v tem času je bilo stanovanjsko 
vprašanje na Vrhniki in ostalih obratih zelo 
pereče. 

Na sestankih sindikalne organizacije smo 
večkrat razpravljali, kako bi čim hitreje in 
najučinkoviteje rešili veliko število prošenj 
za dodelitev stanovanj in kreditov. Pogosto 
smo iskali rešitev, kalw bi lahko sindikat 
neposredno vplival na rešitev teh problemov. 
Predlogov je bilo več in eden od teh je bil, 
da bi se spremenil odstotek odvedenega de
narja, ki je namenjen za stanovanjsko grad
njo. Po sprejetju sklepa, da bi z akcijo var
čevanja dobili veliko več sredstev za stano
vanja, pa se odstotek odvedenega denarja 
ni spremenil. Torej za letos so sredstva 
ostala nespremenjena, za drugo in naslednja 
leta pa resno računamo na velik delež de
narja, ki ga bomo privarčevali. 

Ko že govorimo o varčevalni akciij, smo 
dostikrat ugotavljali, da ta akcija pravza
prav še ni v polnem teku in razmahu. Vzro
kov je pravzaprav več, glavni pa je prav go
tovo ta, da se še vedno veliko članov kolek
tiva prav ne zaveda, kakšno pridobitev bi 
nudil ugoden rezultat akcije, tako za posa
meznika kot za podjetje kot celoto. Ugotav
ljamo tudi, da se nekateri člani kolektiva 
za to akcijo še niso zavzeli z vso zavestjo 
in resnostjo. Menimo, da bi morali s svojo 
delavnostjo predvsem starejši člani kolek
tiva dajati vzgled mlajšim in neizkušenim 
delavcem, ter jih tako spodbujati k čim 
večjemu delovnemu elanu. Prav s kolektiv
nim delom pa bomo tudi neposredno vplivali 
na uspeh te akcije varčevanja. Predvsem 
na mlade delavce bi morale tudi družbeno 
politične organizacije s prepričevanjem vpli
vati, .da bi se dejansko bolj zavzeli za kva
litetno delo pri posameznih delovnih stop
njah. Treba je vsem pokazati voljo do večje 
discipline in samozavesti do dela, saj le od 
tega lahko pričakujemo večjo produktivnost 
in celoten napredek podjetja. 

Mnenja pa smo, da ta akcija varčevanja ne 
bi smela biti enkratna, temveč naj bi se 
izvajala vsako leto in vsako leto naj bi bil 
tudi viden rezultat· varčevanja. Letošnji re
zultati akcije prav gotovo še ne bodo tako 
uspešni, kot morda pričakujemo; naslednja 
leta pa bomo imeli že določene izkušnje 
predvsem o tem, kje in kako se da največ 
privarčevati_ 
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Prav gotovo pa bomo morali del sredstev, 
pridobljenih z akcijo, uporabiti tudi za iz
boljšanje delovnih pogojev delavcev, za od
pravo nočnega dela ženske delovne sile, pa 
čeprav bomo nekaj denarja žrtvovali tudi za 
nabavo dodatne strojne opreme. Stališče sin
dikata pa je prav gotovo tudi to, ela bi s tem 
denarjem poskrbeli tudi za rekreacijo delav
cev v prostem času, saj ima tudi sprostitev 
delavcev določen vpliv na delo v tovarni. Na 
Vrhniki bi skoraj nujno potrebovali novo 
športno opremo, o kateri je bilo že veliko 
govora, pa le premalo narejenega. Tudi po
čitniški domovi so zdaj vse pretesni, da bi 
zadovoljevali za vse potrebe podjetja, ki se 
je prav v zadnjem času močno razširilo. 

Sindikalna organizacija IUV - obrat šmart
no - predsednik tov. Anton Savšek 

Sindikalna organizacija obrata šmartno je 
na dveh sejah govorila o akciji varčevanja in 
jo ocenila kot zelo pozitivno. Sklep DS smo 
odločno podprli in sklenili, da se bomo pri 
akciji zavzeli z vso vnetostjo. Sklenili smo, 
naj strokovne službe izdelajo nekakšen pro
gram, kako naj bi akcija varčevanja pote
kala, toda mislim, ela ta program v resnici 
ni bil sestavljen. 

Zavedamo se, ela bi nam varčevalna akcija 
prinesla ne samo boljšo kvaliteto usnja, tem
več tudi večji delež pri dobičku. Težko pa 
bo verjetno dejansko prikazati, ali je ta 
denar, ki se bo zbiral in prikazal, res privar
čevan, ali pa v okviru teh sredstev nastopajo 
tudi drugi dejavniki. 

Strinjali smo se tudi z DS, da bi bil ta 
denar uporabljen za stanovanjsko gradnjo. 
Zavzeli smo se predvsem za blokovski način 
gradnje. Tistim pa, Id so bolj navezani na 
sv.ojo zemljo, bi morali pomagati tudi s kre
diti, ela bi si uredili svoj dom. 

Glede stanovanjske gradnje je naša občina 
gotovo na enem izmed zadnjih mest, saj 
celih 14 let praktično nismo zgradili stano
vanja za potrebe delavcev. Kar smo stano
vanj kupili, so bila namenjena le strokov
nemu kadru, kar je sicer pravilno, čeprav 
ob tem ne bi smeli zapostavljati tudi druge 
delovne sile. 

Res pa je, da o sami akciji varčevanja ljudje 
niso bili dovolj obveščeni in vsaj na enem 
samoupranem jedru bi morali ljudem bolje 
razložiti, kaj je pravzaprav pravi namen var
čevanja. 

ZMS - aktiv IUV - obrat Vrhnika - pred
sednica tov. Dragica štirn 

Na sestankih mladinskega aktiva smo le elel
no govorili o varčevalni akciji in to v ožjem 
krogu, torej v skupini, ki pa je najbolj de
lovna med mladinci v naši tovarni. Sklenili 
smo, da bomo skušali vsaj v neki meri tudi 
mi sodelovati. Zaenkrat smo organizirali de
lovno akcijo v Strunjanu, kjer smo očistili 
in uredili okolico in poti. Vsalw leto so to 
delali drugi delavci in mislimo, da smo vsaj 
nekaj prihranili pri času in plačilu teh de
lavcev. Lahko pa trdim, da je vseh 15 mla
dincev delalo v Strunjanu od 7. ure zjutraj 
do 19. ure zvečer (z vmesnim kosilom) zelo 
marljivo in kritike na račun njihovega »Wee
kenda« so bile povsem neupravičene. že tako 
se o mladini ne govori v ne vem kakšnih 
superlativih, toda menim, ela taki, ki vsako 
njihovo delo prikažejo v slabi luči, ne ko
ristijo dosti ne samo obstoječemu mladin
skemu aktivu, temveč tudi tistim mladin
cem, ki se vanj želijo vključiti. 

Pred dvemi leti mladinski aktiv ni skoraj 
nič delal in tudi predsedniki so se menjavaH 
na vsakih nekaj mesecev, kar pa· je bilo 
vedno premalo, da bi se dejansko vključili 
v resnejše delo. Tudi sedaj večina elela sl0ni 
na predsedniku, medtem ko ostali člani po
gosto prevzemajo ·delovno nalogo, ki pa je 
potem ne izpolnijo, čepr~v si kasneje lastijo 
pravico, da so to delo oni opravili. To seveda 
ni pozitivno in v prihodnje bomo morali 
delo resneje razdeliti; vsak, ki pa bo elelo 
sprejel, naj zanj tudi odgovarja. 
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Detajl iz dodelave (tudi za obrezovanje velur
ja je potrebno primemo poučiti delavke) 

'Tovarna usnja šmartno 

Spregovorila bi tudi o tem, da pri odraslih 
in voclstvenem kadru večkrat ni pravega ra
zumevanja za mladino. 

Organizirali smo obisk mladincev iz šoštanja 
in z veliko težavo in negodovanjem se nam 
je posrečilo dobiti strokovno vodstvo pri 
ogledu tovarne in kasneje udeležence pri 
športnih tekmah. Seveda so s tem posamez
niki prav mladinski aktiv postavili v zelo 
medlo luč, kar pa se v prihodnje ne sme 
zgoditi. 

Pripravili smo tudi naslednje akcije: 
l. 
zbrali smo prostovoljne prispevke za grad
njo doma v Kumrovcu in to okrog 220.000 S 
din. Mislim, ela je bila to zdrava akcija, ki 
pa bi jo morali vsi bolj podpreti, saj se 
moramo zavedati, ela vse to zahteva svoje 
delo in določen čas. Pri tej akciji so se iz
kazali predvsem delavci, ki imajo soraz
merno nižje osebne dohodke, in prispevali 
so tudi po 2000 S din, medtem ko je nekdo 
z osebnim clohoclkom okrog 450 tisočakov 
gladko odklonil prispevek. Menim, ela bi 
prav starejši ljudje, in to še na vodilnih po
ložajih, dostikrat morali dajati večji vzgled 
mladini, tako pri akciji . kot je bila ta, kot 
tudi pri delu na delovnih mestih; 

2. 
organizirali bomo skupno z JLA plesne 
večere; 

3. 
pomagali bomo mladincem, ki imajo do
končane osemletke, ela bodo to tudi zaklju
čili. in to na Vrhniki. Seveda pri tem iščemo 
tudi pomoč podjetja, ki je tudi obljubljena; 

4. 
očistili bomo skupno z vrhniškim aktivom 
prostor okrog Starega mlina. 

Ob tem programu lahko trdim, da smo naj
aktivnejši, pa čeprav največji aktiv v občini. 

Spregovorila bi še malo o mladini na po
sameznih delovnih mestih. Opažam, da ve
liko mlajših in novih delavcev nima dovolj 
interesa in zavesti pri opravljanju dela. Ve
mo, ela marsikdo ni vezan na kraj Vrhniko 
in tak prav gotovo ne bo dosti storil za ures
ničitev varčevalne akcije; tisti pa, ki imajo 
svoje družine in ki si hočejo urediti oziroma 
že imajo urejena stanovanja, pa gledajo na 
to .akcijo prav gotovo z drugim interesom, 
saj od nje pričakujejo tudi korist. Taki de
lavci, in večkrat tudi starejši, so pri delu 
bolj vestni in . natančnejši. Dogaja pa se, ela 
starejšim· delavcem' bolj popuščamo kot 
mlajšim (primer - marsikdo od starejših 
delavcev je pogosto vinjen in se proti njemu 
ničesar ne ukrene) . Prav· pri sprejemanju 
kadrov bi morali biti zelo pazljivi in če 
dr ugega ne, bi morali vsakemu temeljito 

pregledati zclravstve;.-:.o izkaznico, saj si prav 
z bolniškimi izostanki nakopljemo veliko te
žav in zastojev. 

Tudi organizacija dela ni popolna in to ob
čutimo prav izmenovodje, ki smo večinoma 
mladi, v popoldanski in nočni izmeni. De
lovne naloge so ta čas za enega absolutno 
prevelike, posledica pa je slaba kontrola elela 
in seveda tudi disciplina. Tudi obratnih 
ključav~1ičarjev in elektrikarjev prav gotovo 
v teh rzmenah manjka, saj imajo dežurni 
veliko dela za pravzaprav ne visoke osebne 
dohodke. Tudi osebni dohodki med mladimi 
in starejšimi izmenovodji bi morali biti 
pravičneje urejeni, saj je razlika v OD tudi 
elo 100.000 S din, opravljeno pa je enako 
delo in imamo enako odgovornost. 

če pregledamo vse probleme in težave, se 
moramo zavedati, da nas čaka še veliko trde
ga dela, če hočemo, ela si bomo ustvarili 
boljše pogoje v odnosih za delo na posamez
nih delovnih mestih in tudi za akcijo var
čevanja. Akcija pa mora biti množična in 
enotna, ker le to je pogoj za uspeh. 

ZMS - aktiv IUV - obrat šmartno - pred· 
sednik tov. Ciril Hauptman 

Na sestankih mladinskega aktiva obrata 
šmartno posebej nismo razpravljali o var
čevalni akciji. Nasploh moram dodati, da ni 
dolgo, kar sem prevzel funkcijo predsednika 
aktiva in sem ugotovil, da prejšnji aktiv ni 
lani pravzaprav prav nič naredil. šele pred 
mesecem dni smo sestavili program dela, 
ki ga bomo uresničevali letošnjo jesen. V 
našem načrtu so zajete razne akcije in pri
reditve in trenutno smo se odločili za na
slednje: 

l. 
plesni tečaj skupno z aktivom mladine 
šmartno; 

2. 
izvedli smo orientacijski pohod s športnim 
streljanjem in malim piknikom ob zaključku. 
Na tem pohodu je sodelovalo 30 mladincev 
iz tovarne; 

3. 
pomagali bomo pri šolanju tistih mladincev, 
ki nimajo dokončane osemletke; 

4. 
finančno· smo pomagali pri gradnji ceste. 

Lahko pripomnimo, ela so odnosi v našem 
aktivu dobri in da se tudi s st~rejšimi de
lavci dobro razumemo in sodelujemo~ Mislim 
tudi, da' je akcija varčevanja dobro iamiš
lj(ma in na prihodnjem sestanku mladinske• 
ga· aktiva bomo o tem prav gotovo. raipra\1-~ 
lj<~Hi in· s·kušali ' s · svojimi možnostmi' tUdi' kaJ 
doprinesti. 



Vpliv 
monetarnih 

-sprememb na 
poslovanje IUV 

V letošnjem prvem polletju je bil v skupni 
vrednosti prodanega blaga dosežen izvoz bla
ga, proizvedenega v našem podjetju, s 44 %. 
Nad 7 milijonov dolarjev je znašal izvoz na 
konvertibilno področje. S tem je IUV postala 
eden najpomembnejših slovenskih izvozni
kov, saj več izvaža le troje proizvajalnih 
podjetij v Sloveniji. 

To pa hkrati pomeni, da so gospodarski po
ložaj našega podjetja, celotni dohodek in 
končno tudi osebni dohodki posameznika ze
lo, skoraj polovico odvisni od tega, kaj se 
dogaja na svetovnih tržiščih. Predvsem je 
pomembno, kakšne so možnosti prodaje in 
kakšna je vrednost denarja, za katerega bla
go prodajamo. 

Letos so bile doslej dobre možnosti pro
daje na zahodnih tržiščih. Ponekod je celo 
večje povpraševanje, kot lahko nudimo bla
ga. Cenimo, da bo tudi jeseni in do konca 
leta še takšen položaj ter da bomo v letu 
1973 prodali za okoli 15 milijonov dolarjev 
blaga v Zahodni Evropi in ZDA. 

Z denarjem oziroma z vrednostjo posamez
nih valut so bile večje zmešnjave. Vsa po
vojna leta ni bilo toliko sprememb na po
dročju valutno-monetarne ureditve v svetu, 
kot samo letos spomladi. S tem, ko je do
lar izgubil vlogo tako imenovane svetovne 
rezervne monete, je pravzaprav potegnil v 
igro špekulacij in nekontrolirane igre s seboj 
tudi svetovni denar št. 1 - zlato. To pa je, 
ob nakupičenju nekaterih svetovnih gospo
darskih problemov ter v velikem političnem 
razporejanju svetovnih »Supersil«, povzročilo 
velike denarne in valutne pretrese v svetu. 

Tudi dinar ni ostal izven teh viharjev. Ko 
je bil v začetku leta razvrednoten dolar, je 
Zvezni izvršni svet v enakem odstotku raz
vrednotil tudi dinar, razne izvozne instru
mente pa prilagodil novim razmerjem va
lut. Kasneje je bilo vpeljano devizno tržišče, 
ki je kmalu pokazalo, da naše administra
tivno določene vrednosti dinarja proti po
sameznim valutam niso pravilno odmerjene. 
Tako, kot so že nekaj mesecev pred tem 
pričele »plavati« druge valute (nemška mar
ka, šiling, frank, funt, krona ipd.), je ZIS 
v juliju določil, da tudi dinar »zaplava« . . 
Kmalu je cena dolarja padla od 17,00 na 
15.22 din in porasla vrednost DM od 578.- na 
595.- din. 

Ministri za finance vseh držav zelo pospe
šeno iščejo rešitev za novi valutno-monetarni 
red. Konec julija so se sestali v Washing
tonu, v septembru bodo nadaljevali razprave 
na skunščini mednarodnega monetarnega 
sklada in Mednarodne banke, Id bo takrat 
v N~irobiiu. Težko pa ie nričakovati. da bi 
že lPtOS UVeli:Wili take Ukrepe. ki bi dali 
praktične rezultate. to na ie. da bi sistem· 
medn:wodnih valutno-mnnPt::>rnih vrPtinosti 
imf'l mnet neko dolgoročneišo in trdneišo 
podlago. 

V finančnem smislu letošnje valutne spre
membe niso negativno vplivale na naše po
slovanje. Skoraj 3/5 izvažamo namreč v drža
ve, katerih vrednost valute je porasla, ter 
smo lahko dosegli dobre cene. Pri izvozu, 
ki ga dobimo plačanega v dolarjih, smo 
izgubili, torej, da smo za 2/5 izvoženega bla
ga dosegli slabše rezultate, kot smo računali. 
Pri uvozu iz konvertibilnega področja (uvoz 
strojev in reprodukcijskih materialov, kemi
kalij ipd.) smo vezani na tržišča, katerih 
vrednost valute je porasla, se pravi, da smo 
tudi za uvoženo blago plačali več, kot smo 
predvidevali. Kljub vsemu je skupna raču
nica nam v korist, še zlasti, če upoštevamo 
tudi uvoz svinjskih kož iz SZ in NDR. 

Po trgovski strani pa valutne spremembe 
v svetu vedno bolj pretresajo tudi naše po
slovanje. Nenehno spreminjajoče se vredno
sti valut in hitro rastoča cena kapitala zunaj 
onemogočajo solidnješo kalkulacijo cen in 
zagotovitev prodajnih pogojev na dolgoroč
nejši podlagi. Zato pravzaprav sploh ne ve
mo, ali bo kakšno blago, ki je že prodano, 
tudi ob izvozu ustvarilo dobiček ali izgubo. 
Recimo: za 1000 $ izvoza smo pred mesecem 
dni dobiti 18.000 din, danes pa 16.340, ali za 
11 odstotkov manj. Tolikšnih pretresov tako
rekoč čez noč pa nobeno solidno, pa tudi naše 
poslovanje, ne prenese. Zato nastajajo vse 
večje težave v trgovini, zlasti še, ker naši 
inozemski kupci tudi ne morejo izdelati kal
kulacij, ker tudi njih prizadene tako spre
minjanie vrednosti čez noč in se vedejo po
dobno kot mi, da si svoj dohodek čimbolj 
zaščitijo: mi si ga skušamo s tem, da v 
startu postavimo čim višje cene, oni pa s 
tem, da dosežejo čim nižje. Tečajne razlike 
skuša vsaka stran prevaliti na drugo. 

Problem je tudi v tem, ker je cena kreditov 
zunaj močno narasla, zategadelj kupci vse 
bolj pritiskajo, da se jim podaljšajo roki 
plačila . Pa še tako dogovorjene roke, ki nam 
jih dovoljujejo naši predpisi, nekateri kupci 
prekoračujejo, za kar moramo plačati kazni. 

Glede na naš sestav izvoza nas tare še en 
?roblem: pri nas je namreč razmerje dinar
Ja proti DM in dolarju za okoli 15 % nižie, 
kot je razmerje DM proti dolariu na tujih 
borzah. Pri nas je dolar precenjen, DM 'pa 
podcenjena. To vedo tudi naši kupci, ki pri
tiskajo, da nam v ZR Nemčijo izvoženo 
blago nlačaio v dol::>riih. Slei ko nrei hi za 
nas to pomenilo nižje cene in manjši doho
dek. Le izjemoma, kadar gre za izvoz čez 
ZR Nemčiio v tretjo državo, nnr. v ZDA, pa 
moramo tudi take predloge sprejeti. · 

Izhajaioč iz dejstva, da je domače tržišče 
premaihno za take količine usnia - 7h><:ti 
svinjskega - kakršne proizvedemo v IUV. 
je naša trajna usmeritev v izvoz. Najmanj 
polovico moramo prodajati v tujino. Zato bo
mo morali zelo pazljivo proučiti vsa novo 
nastala razmerja z namenom, da obdržimo 
že osvojena tržišča in da prodremo na nova. 
Le z večjo kvaliteto izdelkov nam bo uspelo 
zadržati dobre cene. 

Izrazito izvozna usmeritev IUV in vse bolj 
zamotan valutno-monetarni položaj v svetu 
zahtevajo vse večjo neposredno udeležbo na 
svetovnih trgih. Zato bomo morali tudi naše 
izvozne službe in organizacijo nastopanja 
v tujini postopoma prilagoditi. Prej ko slej 
bomo morali najbrž na nekaterih trgih imeti 
svoja predstavništva ali mešane družbe. 

Letos pričakujemo relativno dobre izvozne 
rezultate, ki bodo kljub negativni!ll mone
tarnim vplivom dali tudi dobre poslovne 
rezultate in dohodek. Ta položaj pa mora~ 
mo hkrati izkoristiti za naložbe bodisi· doma 
ali v tujini, da si zagotovimo dolgoročnejši 
o,bst.oj in tudi vpliv na trg povsod, kjer se 
poja:vljamo kot pomemben svetovni proizva
jalec svinjskega usnja in izdelkov iz usnja. 

Antek Mahkovec 

O sindikatu 
• • 
~n n]Pgovem 
delu 

Sindikalna organizacija vrhniških obratov 
je v sedanji mandatni dobi, to je od letoš
njega februarja dalje, zaupala delo novemu, 
sedemnajstčlanskemu izvršnemu odboru. Ta 
je sestavljen tako, da so v njem zastopniki 
vseh samoupravnih jeder prvotno zamišlje
ne TOZD, zato tu ni predstavnikov skupnih 
služb. Ker pa sta sedaj mišljeni ščetinama 
in vrhniška konfekcija usnja kot samostojni 
TOZD, skupne službe pa ne, bo med njimi 
potrebno urediti nekatere odnose. Tokrat bo 
verjetno potrebno naprav.iti tudi nekaj spre
memb v sami sindikalni organizaciji, kakor 
tudi v njenem izvršnem odboru. 

Delo prejšnjega izvršnega odbora naj bi 
nadaljevali na vseh področjih ter ravneh od 
samoupravnih jeder pa do izvršnega odbora 
sindikata. Tako bi lahko vsak delavec ures
ničeval svoj osnovni samoupravni položaj, 
torej ustvarjal in delil rezultate svojega de
la. Najvažnejše naloge s tem v zvezi naj bi 
bile sodelovanje pri ustanavljanju TOZD, sta
novanjska problematika, izboljšanje delovnih 
pogojev delavcem, kjer se bo potrebno zav
zeti tudi za odpravo nočnega dela žensk 
in drugo. 

O stanovanjski politiki smo govorili že ob 
pregledu poslovnega poročila. Največ smo se 
zadržali pri razdelitvi sredstev. Od 5 % pri
spevka od bruto osebnih dohodkov, ki naj 
bi ostali za reševanje naših stanovanjskih 
problemov, so bili namenjeni 3 % na razpo
lago stanovanjski komisiji, z 2% pa naj bi 
razpolagal odbor za medsebojne odnose. Ti 
3% pa seveda niso zadoščali za rešitev vseh 
stanovanjskih problemov, pa tudi 5% ne 
bi. Vendar je bilo stališče sindikata takšno, 
da bi bilo priporočljivo povečati sredstva, 
s katerimi bi razpolagala stanovanjska ko
misija. 

Povečanie naj bi bilo vsaj za 0.5 %, če že ne 
za 1 %. Na drugi strani pa nikakor ne smemo 
prezreti potrebe po strokovnih kadrih, za 
katere sta sedai namenjena 2% sredstev. 
Predlagano ie bilo, da bi ta sredstva neko
liko zmanjšali, poiskati pa bi morali nov vir, 
ki bi nam zagotovil manikaioča sredstva za 
strokovne kadre. S tem bi dosegli pomemben 
korak v reševanju stanovan.iskih problemov 
naših delavcev, predvsem tistih, ki z last
nimi močmi tega problema ne morejo rešiti. 

Prav takrat smo pričeli razmišljati o akciji 
varčevanja v našem podjetju, ki pa je sedaj 
že boli ali manj v teku. Bolj, ker se je ne
kateri zavedaio, in mani, ker nekateri sploh 
še niso dojeli, da je od akcije varčevanja 
odvisnih nrecei za nas vse pozitivnih dejav

nikov. Zato nrei m\vt"denih odstotkov delitve 
sredstev 7~ stanovania nismo spreminjali, 
sai '"' nrPdvlarlnvalo mnenie. da bomo del 
potrPhnih sredstev kmalu lahko dobili iz 
skl::>da. nridoblienega z . akciio varčevanja, 
O tei akciji ie bilo v našem listu napisanega 
že precej. Stališče sindikata pa je takšno, 
da od te akcije zavisi tudi še hitrejše iz-

5 



boljšanje delovnih pogojev delavcev, kot tu
di odprava nočnega dela žensk, za kar se je 
sindikat še posebej zavzel. 

Dopuste delavcev in probleme okrog zmog~ 
ljivosti počitniškega doma smo skušali re
ševati kar najuspešneje. Letos je bilo to še 
posebno težavno, saj so imeli skoraj vsi vrh
niški obrati kolektivni dopust. Ponovno smo 
ugotavljali, da so zmogljiosti v Strunjanu 
daleč premajhne, zato bo povečanje počitni
škega doma več kot dobrodošlo in bo reše
vanje teh problemov kmalu veliko lažje. 

Ko že govorimo o dopustih, je treba omeniti, 
da smo tudi letos omogčili šestim članom 
naše sindikalne organizacije okrevanje v raz
nih zdraviliščih. Od delavcev, zaposlenih na 
delovnih mestih s posebnimi delovnimi po
goji, pa se jih je od 18 kandidatov za brez
plačen dopust v Strunjanu odločilo le sedem. 

Poleg dopustov in počitka delavcev v tem 
času pa ne smemo zanemariti tudi rekre
acije nasploh. Zavzemamo se za boljšo re
kreacijo delavcev, ki je potrebna in bi naj 
bila tudi omogočena vse leto. 

Na kulturnem področju smo delno sodelovali 
z občinsko sindikalno organizacijo ob dram
skih in drugih prireditvah. Dogovorili smo 
se tudi o skupnem pikniku vseh zaposlenih 
v podjetju, saj je le tako možno, da se ve
čina zaposlenih v našem podjetju med seboj 
spozna. Nadalje bomo verjetno poizkušali za 
naše delavce organizirati razne izlete in po
dobno. Na drugi strani pa smo organizirali 
razna športna srečanja ter sodelovali tudi 
na Usnjariadi v Kranju. To prakso m islimo 
še naprej nadaljevati. Poleg tega pa imamo 
v načrtu pomagati pri gradnji težko pri
čakovne športne dvorane na Vrhniki. 

Ne smemo prezreti, da je tudi sindikalna 
organizacija tista, ki se mora zavzemati še za 
celo vrsto drugih dejavnikov v podjetju. So
delovanje pri izbiri in določanju kandidatov 
za organe samoupravljanja ter zagotovitev 
večjega števila delavcev pri delu samouprav
nih organov v podjetju, sta dva od teh de
javnikov. Nadalje je potrebno dati mladim 
samoupravljalcem možnost za strokovno in 
družbeno ekonomsko izobraževanje. 

Delo in prizadevanje sindikalne organizacije 
naj bo torej dejanski odraz potreb in želja 
večine članov. 

Kot doslej, se moramo tudi še naprej zav
zemati, da bo podjetje poslovalo in spošto
valo načela gospodarske reforme. Zavzemati 
se moramo, da bo vsakega posameznika po
sebej zanimala razvojna pot podjetja ter da 
bodo zaposleni čimbolj seznanjeni s perspek
tivami posameznih obratov, kakor tudi s po
slovanjem podjetja ko celote. Del tega po
izkušamo doseči z razgovori na samouprav
nih jedrih. 

Letos slavimo 30-letnico nove Jugoslavije. Ta 
pomembni jubilej bodo slovesno proslavili 
vsi delovni ljudje .in občani SFRJ. Zato bi 
bilo prav, da bi se tudi mi ob tem prazno
vanju spomnili vseh vrednih in zaslužnih de
lavcev našega podjetja, ki so v preteklih 
letih zaslužili splošno priznanje. Zato je sin
dikalna organizacija v sodelovanju z ostalimi 
družbeno političnimi organizacijami v pod
jetju predlagala kandidate, ki pridejo v po
štev za podelitev priznanj. Teh naj bi bilo 
nekako okrog 40. Izmed njih · pa mora v ta 
namen določena komisija izbrati delavce 
z največjimi delovnimi uspehi. Ker je naš 
kolektiv v zadnjih desetih letih dosegel lepe 
uspehe, je torej prav, da te delavce nagradi
mo za uspešno in prizadevno opravljanje 
delovnih nalog. Njim v priznanje, ostalim 
v spodbudo. 

M.A. 
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Kako smo 
poslovali v 
mesecu juliju 1973 
proizvodnja 
po obratih 

Usnjarna Vrhnika 
ščetinama 
Usnjarna šmartno 
Krznarna šmartno 

191.411 m' 

Usnjarna šoštanj - samo svinjina 

4.631 kg 
64.959m' 
11.105 m' 
48.200m' 

Poraba usnja in krzna v konfekcijah 
Konfekcija krzna šmartno 2.093 m' 
Konfekcija usnja šmartno 4.858 m2 

Konfekcija usnja Vrhnika 4.479 m' 
Galanterija Ljubljana 421 m' 

Realizacija 

Usnjarna Vrhnika in ščetinama 
Us. šmartno, Krzn. in konf. 
Galanterija Ljubljana 
Prodajno skladišče Ljubljana 

Izvoz v juliju 
Izvoz I.-VII. 

Poprečni OD 

Skupaj 

$ 1.026.568 
$ 8.097.821 

N din 
27.008.327.05 
12.718.022.30 

375.627.80 
1.321.749.95 

41.423.727.10 

Poprečni OD je znašal za 184 ur v mesecu 
juliju 2.044.42 N din na enega zaposlenega. 

Bolniški izostanki 
Na enega zaposlenega smo imeli v mesecu 
juliju zaradi bolniških izostankov (vključno 

Podatki o 
bolniških 
izostankih 
V letu 1972 je bil odstotek za delo nezmožnih 
zaradi bolezni (brez porodnic) v primerjavi 
s celotnim številom delavcev naslednji: 
Za primerjavo· imamo na razpolago podatke 
samo za obdobje od januarja do septembra 
1972 leta: 
- v vrhniških obratih 5,6 
- v obratu šmartno 5,5 
- v galanteriji Ljubljana 3,1 
- v tovarni usnja Kamnik 6 
Iz grafikona je videti, kako visok je bil od
stotek v zadnjih letih. 
Kako je v letošnjem letu? 
Za l. polletje 1973 imamo zbrane naslednje 
podatke: 

Januar 
Februar 
Marec 
April 
Maj 
Junij 
Poprečje 

Vrhnika 
5 
4,8 
4,6 
4,1 
4,5 
4,9 
4,6 

šmartno 
6,9 
7,6 
6,2 
6,4 
5,2 
5 
6,2 

Značilno je, da je bil do leta 1972 odstotek 
za delo nezmožnih delavcev zaradi bolezni 
v vrhniških obratih vedno manjši kot v vseh 
dejavnostih na področju Komunalnega za
voda za socialno zavarovanje Ljubljana. V 
letu 1972 in tudi v letu 1973 pa se je znatno 
povečal. 
V veliki meri je to zaradi tega, ker se je v 
tem času na novo zaposlilo precej delavcev, 
istočasno pa je bilo tudi prelivanje delovne 
sile veliko. S. Z. 

Prišli- odšli 

PRišLI - ODšLI 
Od 10. julija do 17. avgusta 1973 se je na 
Vrhniki zaposliJo 10 delavcev; 
od tega so bili na novo sprejeti: 
Milka Blagojevic, Nataša Dobic, Iztok Fabjan, 
Rade Jankovic, Franc Jurovič, Vanda Juva
nec, štefan Kočunik, Vidoslav Kovačevic, 
Irena Kržmanec, Franc Lukman, inž. Daniel 
Makar, Anton Malovrh, Frančiška Muha, 
Gordana Novakovic, Tatjana Plahutar, Dušan 
Slabe, Ivanka Slabe, žarko Vukovic, Urban 
žirovnik, 
iz JLA se je vrnil: 
Rado Trček. 
Delati je prenehalo 20 delavcev: 
Franc Hlebec, Jože Horvat ml., Karel Knapič, 
Boris Knavs, Stane Kukec st., Franc Mala
vašič, Rade Mamuza, Milomir Milovanovic, 
Samid Mustafagic, Stanislav Oblak, Ekrema 
Pehlic, Vojislav Pejic, Vinko Rejc, Ranko 
Simic, Marija šubic, Milan Tomic, Marija 
Vezmar, Lidija Zagoričnik, Pavla žerjal, Ilija 
Djelebdjic. 
V obratu šmartno se je v mesecu juliju za
poslilo 25 delavcev: 
Anton Bajc, Marjan Berdajs, Darka Boštjan
čič, Marjana čopar, Martin Golob, Anton 
Jakopič, Miran Jerin, Zdenko Jerin, Marko 
Kepa, Boris Kokalj, Jožica Kolar, Florjan 
Lindič, Cilka Pavlin, Zvonka Pregelj, Anton 
Sinigoj, Alojz Smrekar, Zdenka Stopar, Bran
ko škrabanja, Marija Tekavec, Martin Ulčar, 
Srečko Vavtar, Franc Zagorc, Marija Zagorc, 
Metka Zaman, Tončka žitnik; 
delati sta prenehala: 
Boris Kokalj in Marta Pajtler, 
vojaški rok sta šla služit: 
Rado Poglajen in Miro Vuzem. 
V obratu galanterija v Ljubljani se je za 
poslil Mehmed Tahirovic, 
delati so prenehali: 
Katica Dimic, Alojz Jerebic, Milena Kočevar 
Milica Mitic, Andrej Orel, 
tragično je preminula Marija Brank. 

J.B. 

-·-·-·- Odstotek za delo nezmožnih na področju KZ SZ l.j.ubljana 
- -Odstotek za delo nezmožnil> v vrmiških obra tih 

---- Ods totek za <klo nezmožrih v obratu Šmartno 
• • • Odstotek ze delo ne zmožnih galantenja L jub lj"ana 



Mariji Brank 
v slovo 

23. julija nas je za vedno zapustila naša do 
bra sodelavka in prijateljica. 

Rodila se je 17. marca 1955 v Reporjah ~r~ 
Vodicah. ž ivela je v težkih razmerah, kaJti 
njeni starši so revni kmetje. Osnovno šol? 
je naredila s prav dobrim usp~hom ': Vo~I
cah. Marija bi zelo rada nadal]~Va~a s~lan]e 
na tehniški šoli vendar zaradi fmancnega 
stanja staršev r{i mogla~. oziro~a !li imela 
finančnih sredstev. Stars1 so zeleh, da po 
čim krajši poti pride do poklica in svojega 
kosa kruha. Tako so jo dali v uk k Okršlar 
Vinku v Vižmarje, kjer se je izučila za poklic 
usnjene galanteristke. Poklicno šolo je kon
čala v Domžalah z odličnim uspehom. To do
kazuje, da je imela veselje do poklica! ki 
se ga je izučila. Bila je z7lo pridn~, mirna 
in ubogljiva. Svoje delo Je opravlJala zelo 
vestno in resno. 

Na delo se je vozila vsak dan iz rojstne 
vasi. Avtobusne zveze je imela zelo slab_e. 
Ko je prišla pozno popoldne domov. pa .~? 
je doma čakal .še kup dela na kmetiJI. 
Njeno življenje res ni _bil? n!kol_i 12osuto z 
rožicami, pa vendar se m mkoh pntozevala. 

V ~ašem podjetju je bila zaposlena od l. l. 
1973. Težko se je vključila v novo delovn? 
o~olj e. Ni našla pravega stika s sodelavka!I!-1. 
če prav je imela rada veselo družbo m 
glasbo. 

Našla si je prijatelja, za katerega je misli~a, 
da ji bo resnični prijatelj v težkih .trenu~kih! 
vendar pa jo je takrat,. ko ga )e ~aJ bOlJ 
potrebovala, pustil na c~~~~u. Ker Je bila zel? 
mlada in neizkušena, JI Je lahko napravil 
življenje še težje. Zar~9-i njega .je _iz~ubil~ 
mnogo prijateljic in pn]atelJev, ~~ bi JI. ra~h 
pomagali,_ vendar .jih je. o.d~lanJala. LJUdJe 
smo včasih preostn sodmki m tako smo llJO 
tudi obsojali. Bila je zelo rahločutna, č~
ravno tega ni nikomur pokazala. Vsaka kn
vica io 'je 7P.lo pri7:adela. Nihče ni mislil, 
da ne bo· našla izhoda iz problemov, v katere 
je zašla. Mnogo prekmalu j~ oJ;>~pala in našl~ 
rešitev v smrti. Dne 23. ]Ulila ob 21. un 
57 minut jo je povozil vlak v Vižmarjih. 

Dogodek sam iri ona nam bosta ostala v 
trajnem spominu. 

Sodelavke 

Od 
vsepo vsod 
DJUKA DJINic Niš, POMEMBEN I ZVOZ
NIK SVINJSKEGA VELURJA 

Tovarna je v šestih mesecih letošnj~ga leta 
prodala na tržišča Zahodne Evrope m Ame
rike okrocr 150.000 m' svinjskega velurja v 
vrednosti SOO.OOO US $. To je največji izvoz, 
ki ga je doslej doseglo. to. podjetje .. V po?
jetju poudarjajo, da b~. b1~ lahko Iz_voz .. se 
precej večji, kajti narocila IZ Vel. Bntam]e, 
Francije, ZR Nemčije in drugih držav s ~~n
vertib!lnega področja še vedno prihaJaJO, 
in to celo že za pFihodnje leto. Vendar zmog
ljivosti podjetja niso zadostne. Da . bi po9-
jetje razširilo zmogljivosti za. pr01zvodn]~ 
svinjskega velurja za 50 °~o, b1 po~reboval~ 
4 milijone N din. Tako b1 povecah celot~~ 
dohodek za 27 milijonov N din in zaposhh 
tudi 200 novih delavcev v obratu usnjene 
konfekcije. Kljub tem~, da bi se. s~eds~va 
izplačala že v dveh !e!Ih, do s7daJ se .m~o 
bila odobrena. NadalJnJa usmentev podJetJa 
je izboljšanje kvalitete velurja, ki zelo uspe~
.no zamenjuje kozji velur .Po be_sedah c;li
rektorja Grašica bodo pričeli tudi s prOiz
vodnjo svinjskih boksov za otroško obutev, 
pri čemer so glede kvalitete dosegli pomemb
ne rezultate. Pričakujejo, da bodo povsem 
izpolnili predvideno letno realizacijo v višini 
100 milijonov N din. 

SKOPSKA GAZELA POD PRISILNO 
UPRAVO 

Zaradi izcrub v preteklih letih in slabo ure
jenih not~aniih odnosov bo industrija obut
ve in gumijastih proizvodov Gazela iz Sk~nja 
prišla za eno leto pod prisilno upravo. Pod
jetje že več let Posluj~ .~ izgubo, ~i danes 
z11aša skupno nad 50 miliJonov N dm. V ko
likor v tem času podjetje ne bi uspelo po
kriti izgubo, bi bil :z;ačet ~ostopek pi. stev~aj. 
Odgovorni predlagaJO, na.1 se podJetJe cim
prei poveže z neko zunanjetrgovinsl5o orga
nizacijo ki bi organizirala prodajo tako na 
domače~ kot na inozemskem tržišču. Tre
nutno največji problem predstavlja pomanj
kanie surovin in reprodukcijskega materiala. 
Glede na to naj bi se podjetje priključila 
zunanjetr.govinskemu podjetju Interimpeks 
iz Skopja. 

TTJni AVSTRALIJA :RO MORDA OMEJILA 
IZVOZ SUROVIH KOž 

Glede na stalno pomanjkanje surovine, ki 
io še vedno v veliki meri izvažajo, so tam
kajšnji usnjarji priče~i pri v_lad} ;. akcijo .~a 
omejitev izvoza surovme. NaJvee JO pokupiJO 
države vzhodnega bloka in. Jal??nske: V.lfl~a 
se sedaj posvetuje z doba~11tel]I, !!SnJarJI m 
čevljarji ter šele u~otavlJa st.an]e pa~?ge, 
tako da je malo venetno, da b1 do omeJitev 
prišlo v ·kratkem času. Prve zahteve so za
interesirani postavili že v začetku preteklega 
leta s poudarkom, da je zaradi izvoza zelo 
težko zagotoviti dovolj surovine za oskrbo 
usnjarske in obutvene industrije, ki skupn~ 
zaposluje okrog 50.000 delavcev. Po drugi 
strani pa se je močno povečal tudi uvoz 
obutve tako da je čevljarska industrija tudi 
po tej 'strani prizadeta in čevljarji zahtevajo 
uvozne kvote. številne usnjarne • in tovarne 
obutev so prav zaradi tega propadle in Je 
združenje usnjarjev in čevljarjev v zadnJih 
petih letih izgubilo tretjino svojih članov -
od 4.500 na 3.000. Omejitve naj bi bile le to
likšne da ne bi trpela domača predelovalna 
industrija, ki je s tem pripomogla v k še v~č
jim ekonomskim problemom te dezele - m
flaciji in nezap0slenosti. 

NOV KOMPLEKS USNJA V ZSSR 

Pr i Berclivešu gradi tri nove usnjm~ne, ki naj 
bi letno proizvedle 1,250.000 m' usnJ~. za obu
tev konfekcija, podlogo .in galanteriJO. Pred
vse'm bodo izdelovali telečji velur za obla
čila in goveji boks, katerega proi~~?dnja 
naj bi v prihodnosti znašala ce}o 6 mih.JOn?y 
m', kar bi zadostovalo za vec kot 45 mih
jonov parov obutve. 

NOVA USNJARNA V BRAZILIJI 

Nedavno je bila odprta nova velika ~oder
na usnjarna Cearenses ?.A .. v Fertalez!· Pr?
gram obsega proizvodnJO visoko kvah~etmh 
vrst usnja, predvsem napo. za obutev 111 o?
lačila anilin, goveji boks 111 mehko gove.1e 
usnje'. Dnevna proizvodnja bo z_našala. 1000 
kosov. Z moderno opremo se Je usnJarna 
oskrbela v Nemčij i in Fran~iji, vodstv~ pod
jetja pa je v rokah sposobmh strokovnJa~ov. 
Grupa A. Cidr ao, ki je tudi lastnik omenJene 
konfekcije v Južni Ameriki, ki bo zaposlo
vala 1500 delavcev. 

NOVI PROIZVODI ZRENJANINSKE 
USNJARNE TOZA 

Omenjeno podjetje je priš~lo z iz9-elova
njem treh novih vrste ~el~c]ega usnJa pod 
imenom »amalin«, »vaski« m »relaks<<, ki ga 
izvažajo predvsem v ZR NemčiJo in. Ameri
ko. V podjetju poudarjajo,. da. kupc_I ':edn~ 
bolj povprašujejo po omenJ~mh art1khh, ki 
so namenjeni predvsem za Izdelavo obutve, 
tako da ne morejo več sprejemati vsa naro
čila. Zato v nekaterih oddelkih delajo celo 
v soboto in nedeljo. Glede na umiritev cen 
surovim kožam in ob ugodni konjukturi go
tovih izdelkov podjetje pričakuje, da se bo 
rešilo iz težav, v katere je zašlo v prvih 
mesecih letošnjega leta. 

TRETJINA PROIZVODNJE ZA IZVOZ 

Industrija usnja in volne K~zno iz ?vrljij?:a 
zaposluje danes 150 delavcev m predvidevaJo, 
da bodo letos ustvarili realizacijo za 24 mili
jonov N di~, izvoz P.a naj. bi d_osege~ 8. mili
jonov N dm. Glavni prOizvodi podJetja so 
usnje za usnjeno konfekcija, napa, krzno-ve
lur, belo krzno in pletena obu~~~· ki ponov~ 
no osvaja kupce, posebno v tuJim. Zato tudi 
objektivno računajo na povečanje izvo~~· 
Lani je podjetje izdvojilo za sklade 1,1 mih
jona N din, medtem ko za letos po~sem r_e~ 
alno predvidevajo, da bodo lahko IZdVOJih 
1,8 milijona N din. 

NOV OBRAT TOVARNE USNJA V KOTOR 
VAROšU 

Predstavnik zagrebškega gradbe~ega P<;>djet
.ja Tempo je izjavil, da bodo naJkasneje do 
jeseni letos zgradili nov o~rat Tm;arne us
nja Proleter v Kotor Varosu. Konstna po
vršina objekta znaša 6.500 m' in bo stala 
približno 10 milijonov N din. 

Pismo od vojakov 

Pozdravi jeni! 
Najprej ves kolektiv prav lepo pozdravljam, 
posebno pa pasting. RazporeJen sem v centr.u 
za . usposabljanje bolničarjev. Pričela se 17 
»nastava<<, ki j~ razdeljena v .dva de~a: >~stro,J
no obuko« in solskl pouk. Jlt prev!c te'{.kO, li'! 
mislim; da bom tečaJ uspesno koncal. D_!sctplt

na je stroga, zato upam, da se bom tz .teg_a 
kaj naučil. Hrana je v redu, le zame Je Je 
prem{llo. · . . . . 
Zelo me zanima, kaJ m ka~.o. Je v tovarn~: 
Zato vas bi prosil, da mi postl}ate tovarmškt 
list UsnJar. . . 
še enkrat vse prav lepo pozdravljam, kolek
tivu· pa želim še veliko delovnih uspehov! 

· . . Vojak 1 gor žilavec 
V . P. -7077190, 54500 Našice 
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Hitreje do nove 
telovadnice 

(Mnenje ravnateljice osnovne šole Ivana 
Cankarja ... ) 

Telesna vzgoja ima v predmetniku osnovne 
šole pomembno mesto, saj so zanjo dolo
čene dve do tri ure na teden. Tudi novi učni 
načrti ne bodo tega števila zmanjševali, tem
več raje povečali, tako da bi imeli dobro or
ganizirano telesno vzgojo vsi učenci, ne sa
mo tisti, ki jih šport posebej zanima. 
Ob načrtovanju potreb po novih prostorih 
za vzgojno izobraževalno delo v naši občini 
smo se posebej ustavili ob telovadnicah. Se
daj jo ima edinole šola Janeza Mraka, a je 
premajhna za vse oddelke in dejavnosti. Os
novni šoli Ivana Cankarja in Borovnica pa 
gostujeta v društvenih telovadnicah TVD 
Partizan. 
Zadnji osnutek programa razvoja predvideva. 
da bi v letu 1978 pridobili prostor za telesno 
vzgojo v Borovnici, na Logu in na šoli Ivana 
Cankarja. O tej zadnji bi rada povedala ne
kaj besed. 
šola sodi med redke novejše v Sloveniji brez 
lastne telovadnice. Finančne razmere tudi v 
času njene gradnje niso bile ugodne, saj 
je bilo treba zaradi kreditnih omejitev na
črte večkrat spremeniti in celo prekiniti, 
tako da na telovadnico ni bilo mogoče mis
liti. Bližnji dom Partizana dopoldne ni bil 
zaseden, zato je telovadnica lahko sprejela 
tudi šolarje. Od takrat se je povečalo število 
oddelkov na šoli in število ur za telesno 
vzgojo, da se .srečujemo iz leta v leto z več
jimi prostorskimi težavami. 
V tem letu je ob 21 oddelkih telovadnica 
zasedena takole: 
na teden v prvem polletju dopoldne 24 ur, 
popoldne 18, skupaj 42, v drugem polletju do
poldne 31 ur, popoldne 27, skupaj 58 ur. 
Prihodnje šolsko leto bomo imeli en oddelek 
več, zato se bo povečalo tudi število ur. Ker 
radi računamo poprečje, lahko mimogrede 
ugotovimo, da je društvena telovadnica za
sedena s šolsko telesno vzgojo prvo polletje 
8,4 ure na dan, drugo pa 11,6 ure, to je ne
prekinjeno od 7.20 do 17.20. Ker jo poleg nas 
uporabljajo tudi drugi, združujemo oddelke 
zlasti popoldne, pa je kljub temu zadrega 
ob vsakem sestavljanju urnika. 
če se bomo z referendumom odločili za samo
prispevek za razvoj šolstva v občini, bo po 
sedanjih načrtih tja do leta 1980 na vseh 
šolah enoizmenski pouk. V tem primeru bi 
lahko društvena telovadnica sprejela komaj 
polovico vseh oddelkov, drugi pa bi bili brez 
telesne vzgoje! Gradnja nove telovadnice to
rej ni trenutna želja, ampak nujna potreba, 
če nočemo v delu nazadovati. 
Zakaj pa bi radi gradnjo še pospešili? Ena 
sama telovadnica je za vse uporabnike -
šolo, šolsko športno d~štvo, posebno šolo, 
sekcije, društva in druge že sedaj premalo. 
Tudi če bodo finančne razmere v naslednjih 
letih ugodne, bi morali na povečanje pro
stora za telesno vzgojo čakati precej let. Ve
čina učencev in pošolske mladine ne bi bila 
deležna ugodnejših pogojev za zdrav telesni 
razvoj_. Podatki pa nas opoz~rjajo, da je ved
no ·več mladih ljudi z raznimi organskimi 
motnjami, kar ugotavljajo zdravniki tudi pri 
rednih pregledih naših učencev. Precejšnje 
število otrok ima slabo držo, motnje v te-
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lesnem razvoju, deformacije stopal, hrbte
nice in prsnega koša, da ne govorimo o ved
no večjem številu tistih, ki imajo odpor do 
slehernega gibanja. V šoli ugotavljamo, da 
otroci preveč sedijo. Tisti, ki so v iiolskem 
varstvu po ves dan, pa še morda zvečer pred 
televizijskim sprejemnikom! Ne samo da so 
učenci obremenjeni z učenjem, tudi prostega 
časa ne znajo prav izkoristiti. Nekateri se 
skušajo z lažnimi opravičili izogniti uram 
telesne vzgoje, ker se enostavno boje na
pora. Isto se dogaja ob športnih dnevih, ko 
bi posamezni učenci raje zboleli, samo da 
bi ne bilo treba prehoditi nekaj kilometrov 
poti. 
Otroke pa je na gibanje treba navaditi. 
Privzgojiti bi jim morali potrebo po zdravi 
rekreaciji v naravi, v telovadnici in na igri
šču, kar bo vsak dan pomembnejše ob ved
no bolj zastrupljenem ozračju in zahtevnej
šem poklicnem delu. 
Zato imamo v šoli poleg rednih ur telesne 
vzgoje tudi druge oblike dela. Prizadevamo 
si zmanjšati število neplavalcev z rednim or
ganiziranjem tako imenovane šole v naravi 
ob morju, kjer se vsako leto nauči plavanja 
okrog 70 učencev četrtega razreda. Učenci 
petega razreda pa osvoje osnovne smučar
ske prvine na tečaju na Ulovki. Mimogrede: 
letošnji smučarski tečaj je izredno uspel 
zaradi nove in dopolnjene opreme! 
Na šoli deluje tudi športno društvo z več 
sekcijami. Vendar se ta dejavnost zaradi sti
ske s prostorom ne more razviti tako, da bi 
bilo zajetih več učencev. Telesna vzgoja v 
osnovni šoli in dejavnost šolskega športnega 
društva pa bi morala postati del vsakodnev
nega bivanja otrok v šoli. Po odhodu iz šole 
naj bi v prostem času našli pot na igrišče ali 
v telovadnico ne le za vrhunski šport vneti 
posamezniki, ampak vsi, ki jim je mar lastno 
zdravje in razvedrilo. Telesna kultura naj bi 
ne bila· privilegij nekaterih, ampak vsakdanja 
potreba vseh. Zlasti pa bi morali misliti 
na to ob napovedih skrajševanja delovnega 
časa, da bi· znali prosti čas smotrno izkori
s:titi tudi za raznovrstno športno dejavnost 
in s tem za krepitev zdravja in dobrega po
čutja. 
In ne nazadnje bi morali pomisliti tudi na 
razvijanje obrambnih sposobnosti, saj nam 
sedanji podatki nabornih komisij o tem lah
ko vzbujajo precejšnjo skrb. 
Običajno je z načrti tako, da vedno kasni 
njihova uresničitev. Zakaj bi tokrat ne ubrali 
drugačne poti in načrt prehiteli, tako da bi 
dobili telovadnico že prej? S tem bi za zdrav 
razvoj ·mladine storili mnogo več kot do
slej, vloženi trud in sredstva pa bi se obre
stovala leta in leta! 
( ... in članov TVD Partizan, Vrhnika) 
Na Vrhniki ni samo · šola tista, ki tako nujno 
potrebuje primerno telovadnico za pouk te
lesne vzgoje. Na tak objekt že dolgo čakajo 
tudi vsi športniki. 
Obstoječa delovadnica šD Partizan je žal že 
zdavnaj _premajhna, predvsem pa preobreme
njena. Poleg pouka telesne vzgoje na šoli 
Ivana Cankarja, ki telovadnico zasede vsak 
dan do približno 16. ure popoldne, so upo-

r-abniki in interesenti za vadbo tudi vsi šport
niki, ki se ukvarjajo bodisi z rekreativnim 
ali pa tekmovalnim športom. Tako se vadba 
v obstoječi telovadnic;i odvija pozno v noč, 
pa vendar ne pridejo na vrsto vsi, ki bi to 
želeli. Najbolj množičen šport na Vrhniki 
je danes košarka. To je tipično dvoranski 
šport, zato je že davna težnja vseh, da se 
ta šport popolnoma preseli v dvorane. 
V zadnjih letih se ta želja v Jugoslaviji in 
Sloveniji že krepko uresničuje, saj je za vsa 
zvezna tekmovanja že nekaj leto obvezno, 
da se odigravaj.o v dvoranah in ne več na 
prostem. Tekmovanje v sezoni 74 bo tudi za 
republiško raven zadnje, ki se bo odvijalo 
na prostem. Odločitev, da je treba tudi tek
movanje v republiških ligah preseliti v dvo
rane, je stara že eno leto. Ugotovljeno je bilo, 
ela velika večina krajev z razvito košarko 
že razpolaga s primernimi dvoranami, ki so 
po večini rastle ob novih šolah v zadnjih le
tih. Eden redkih krajev, ki take telovadnice, 
nima, kljub temu da je vrhniška košarka med 
vodilnimi v Sloveniji, je Vrhnika. Obstoječa 
telovadnica TVD Partizan je za regularna 
in uradna tekmovanja premajhna. Iz tega 
sledi, da mora Vrhnika zgraditi primerno 
telovadnico, če hoče nadaljevati z bogato 
košarkarsko tradicijo., ali pa kot domačin 
tekmovati izven svojega kraja, to je v Ljub
ljani ali v Idriji. Kaj bi to pomenilo za ta 
šport, ni treba posebej poudarjati. Interes 
za košarko bi ugašal in namesto nadalj
njega razvoja tega športa, ki privablja na 
igrišče mnogo mladih in najmlajših, bi v 
nekaj letih košarka popolnoma zamrla. To 
pa bi bila velika škoda, ne samo za ta šport, 
pač pa predvsem za vrhniško mladino, ki 
bi izgubila eno najpomembnejših dejavnosti. 
Vendar ni samo košarka tista, ki tako nujno 
potrebuje primeren prostor. Poleg nje so 
zainteresirani tudi vsi ostali športi. Nogome
taši na primer pozimi nimajo več kot 2 uri 
tedensko možnosti trenirati v premajhni te
lovadnici. Ob takih razmerah pa je težko 
pričakovati večje uspehe. 
Tu je še namizni tenis, ki bi bil lahko ob 
boljših pogojih mnogo kvalitetnejši. še cela 
vrsta športov bi se lahko razvila le, če bi bili 
na razpolago primerni prostori. Verjetno ni 
treba poudarjati, da se splošna telesna vzgo
ja v društvu odvija le v minimalnem obsegu, 
saj pozimi od 16. ure dalje ni več mnogo 
časa, ela bi se zvrstili vsi oddelki od cicibanov 
naprej. 
še en razlog je, ki govori v prid takojšnji 
gradnji telovadnice, to pa je športna rekre
ar;:ija delovnih ljudi, predvsem v zimskem 
času. Društvo mora sedaj po vrsti odklanjati 
vse delovne organizacije, ki bi rade nekaj ur 
tedensko u-porabljale telovadnico za svoje 
zaposlene. Z novo telovadnico bi ta problem 
veliko lažje rešili, saj bi našli v njej čas 
in prostor prav vsi, . ki potrebujejo tako 
dejavnost. Kako koristna in nujna je telesna 
vzgoja in športno udejstvovanje delovnemu 
človeku, pa je gotovo vsakomur jasno. 

Iz 
počitniške 
prakse 

S. K. 

Vodja oddelka: »Katero šolo obiskuješ?« 
Praktikant: »STš - oddelek za kemijo.« 
Vodja oddelka: »V to šolo sem tudi jaz ho-
dila.« · 
Praktikant: »0, potem pa je ta naša šola že 
zelo stara.« 
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Okoli pol desetih zjutraj se je avtobus pri
bližal Celju. še malo in moja avantura se bo 
začela, sem si mislila. 
Malo mi je bilo tesno pri srcu, kot vedno, 
kadar greš novi stvari nasproti. Bila sem 
sama, spraševala sem se, ali bom našla zbor
no mesto, ali bom dobila nove prijatelje. 
Komaj sem stopila iz avtobusa, sem videla, 
da je bil moj strah odveč. Iz mladih grl 
se je razlegalo. Brigadirski pozdrav za naša 
dekleta: C-M-0-K, cmok, cmok, cmok in 
za fante Z-D-R-A-V-0, zdravo, zdravo, 
zdravo. Fantje in dekleta so sedeli v kavarni 
ob zbornem mestu, pred njimi je bilo morje 
steklenic piva, pa tudi kakšen sadni sok je 
bil vmes. To so bili brigadirji iz prejšnje 
izmene, torej naši predhodniki. Oblečeni so 
bili v temnozelene uniforme, vse popisane 
z napisi KOZJANSKO 73' in naslovi tovari
šev - brigadirjev. Vse je kazalo, da me čaka 
zanimivo življenje. Ko sem videla njihove 
vesele obraze, se tudi žuljev nisem več tako 
bala. Upala sem, da se bomo tudi mi tako 
lepo imeli, kot so se naši predhodniki. 
Prvo soboto in nedeljo je bilo le pripravlja
nje na delo, ki naj bi se začelo v ponede
ljek. Imeli smo tudi srečanje z brigadirji 
KOZJE 73'. 
Stanovali smo v gozdarskem domu pod Bo
horjem, 7 km od Planine pri Sevnici. Na raz
polago smo imeli svoj avtobus, tako imeno
vano »raketo«, v kateri smo preživeli veliko 
ur, večino ob pesmi. Hranili smo se v šoli 
v Planini, delovišče pa je bilo še 4 km od 
Planine. Najbolj hudo je bilo vstajati že ob 
4.15, no sem pa vsaj sočni vzhod videla vsak 
dan. 
Dnevi na delovišču so bili vsi bolj ali manj 
enaki, dovolj bo, če opišem samo enega. 
Avtobus nas je pripeljal pred hišo, v kateri 
smo imeli spravljeno orodje (lopate, polavto
matske stroje - krampe seveda in ~amo
kolnice). Prvi dan so žulji kar puhali eden 
za drugim. Kopali smo odtočni jarek. Kako 
smo preklinjali korenine in skale! če pa ni 
bilo ne enega ne drugega, pa je bila zemlja 
ilovnata in lepljiva. 
Vedno pa se je našel kakšen veseljak, ki je 
še tako nesimpatičen kamen spremenil v ob
jekt humorja. Večkrat smo se morali na
sloniti na naše »polavtomate«, da smo ukro
tili smeh. 
Bilo nas je veliko, zbranih iz vse Slovenije. 
Prevladovali sta dolenjska in primorska re
gija. Bilo pa je tudi precej štajercev. Raz
deljeni smo bili v dve brigadi in med njima 
,ie vladalo že od vsega začetka rivalstvo. 
Nekaj dni kasneje, ko smo si že zdravili 
žulje na dlaneh, se je pred našim >>Grand 
hotelom<< - tako smo imenovali naš goz
darski dom - ustavil avto s tržaško regi
stracijo. Prišlo je pet mladih fantov, za
mejskih Slovencev, ki so hoteli s svojim de
lom prispevati k napredku Kozjanskega. Ta
krat šele se je začelo pravo veselje. Bili so 
sami veseljaki, že po dveh dneh smo dobili 
svojo himno. Eno za obe' brigadi, ena pa je 
bila samo za šeškavo, kateri sem pripadala 
tudi jaz. 
Ne bi vas dolgočasila; vendar vam hočem 
predstaviti samo eno kitica: V naši brigadi 
je bilo le šest deklet in smo imele tudi nekaj 
privilegijev, vendar to ne pomeni, da nismo 
delale. Dokaz vam je besedilo iz ene od kitic 
naše himne: 
šeškave brigadirke so vzgled celi četi, one 
kopljejo, ko fantje pavzo imajo, oj, ta de
kleta, oj, ta dekleta, oj, ta dekleta, so prva 
naša četa. 
Na delovišču smo bili vsi v kopalkah, zato 
ni čudno, da smo dobili tako lepo barvo, 
kot bi bili tri tedne na morju. Po sedmih 

urah na delovišču, smo šli v >>raketo<< in naj
prej na kosilo, potem pa v >>grand hotel<<, 
v toplice na kopanje, ali pa na kakšno sre
čanje (imeli smo srečanja z vojaki, briga
dirji KOZJE 73', s kmeti, koncert Ota Pest
nerja itd.). 
Tako je mineval dan za dnem in zdelo se 
mi je, da vsak dan hitreje. Nekaj večerov 
smo v manjših skupinah preživeli v planin
ski koči na Bohorju, nekaj ob tabornem 
ognju. 
Prišel je tudi zadnji dan, najbolj slavnosten. 
Zjutraj smo bili na delovišču, popoldne pa 
je bila slavnostna podelitev priznanj in bri
gadirskih izkaznic. Zvečer smo bili dolgo ob 
tabornem ognju; seveda to ne bi bila zadnja 
noč, če ne bi bilo mazanja s kalodonti. 
Mnogi so bili zjutraj, neposredno pred od
hodom, kot pustne šeme. 
V soboto zgodaj zjutraj smo se še zadnjič 
vkrcali v našo >>raketO<< za smer Celje. V 
Celju smo se razšli vsak na svoj dom. To, 
da je bila potočena marsikatera solza, naj 
ostane javna skrivnost. 
Zadovoljna sem, da sem lahko v imenu na
šega kolektiva, sodelovala v taki delovni ak
ciji, kot je mladinska delovna brigada. Ne 
samo, da sem se lepo imela v družbi novih 
prijateljev, temveč sem tudi spoznala del 
naše lepe Slovenije, ki bi mi drugače ver
jetno ostal neznan. Domačini, s katerimi sem 
prišla v stik, so imeli dobro mnenje o nas 
in so bili zadovoljni z našim delom. Veli
kokrat so nas postregli z vinom, pa tudi vse 
češnje daleč na okoli so bile naše. 

Gasilsko 
tekmovanje 
občine Litija 

Pokrajina na Kozjanskem je zelo lepa, tudi 
vasi in domačije so lepo urejene. Videli 
smo veliko mehanizacije - od traktorjev do 
kosilnic. Zdi se mi, da je mišljenje, da je 
Kozjansko zaostalo, krivično. Tistim krajem 
manjkajo le ceste, po katerih bi svoje pri
delke prepeljali na. trg. Prvi koraki so bili 
zdaj narejeni prav z mladinskimi delovnimi 
brigadami. Kmalu bodo tudi ljudje na Koz
janskem dobili cesto, ki bo po predvideva
njih odprta že letos. S. B. 

Tekmovalna desetina gasilcev šmartno pred 
pričetkom tekmovanja 

V soboto, 24. junija letos, je bilo v K.resnicah 
gasilsko tekmovanje občine Litija, v organi
zaciji krajevnega prostovoljnega gasilskega 
društva. 
Tekmovanje je bilo razdeljeno v tri skupine. 
Gasilci našega obrata šmartno so nastopili 
v skupini industrijskih gasilskih društev. 
Naši fantje so se skrbno pripravljali več kot 
dva meseca z željo, da ponovno osvoje pre
hodni rpokal, ki so si ga v lan&kem letu zaslu
ženo priborili. 
žal pa se tekmovanja iz neznanih razlogov 
niso udeležili naši' >>večni<< tekmeci, gasilci 
Predilnice Utija. Kljub temu pa •so bili do
seženi odlični rezultati v trodelnem napadu 
in taktični vaji, tako da ponovna osvojitev 
pokala, tudi ob nastopu konkurentov, ne bi 
bila vprašlj<iva. 
Naslednje leto pa - osvojitev poka.Ja v traj
no last! P. P. 

9 



Nekaj zanimivosti 
s poti po 
vzhodni Nemčiji 

Iz Jugoslavije se v NDR najhitreje pripelje 
z letalom, ki let>i na relaciji Zagreb - Vzhod
ni Berlin (letalo pristane na .letališču Schen
defeld). Ta zveza je tudi edina neposredna 
zveza me ddržavama. Prvič sem potoval v 
NDR leta 1969, ko .sem opravil >tudi prvi pre
vzem svinjskih surovih kož (kruponov) s stra
ni naše ·tova!1ne v tej državi. 
Ob obisku kakšne tuje države ima obisko
valec pred očmi vedno nekaj bistvenih :podat
kov iz zgodovine, sedanjega politionega po
ložaja v tej državi in te države v svetu, druž
bene ureditve, industrijskega ,razvoja ~td. T.i 
podatki mu pomagajo, da se v tej drža,vi ne 
čuti kot tujec, temveč le kot obiskovalec iz 
tujine, ki hoče in bo dopolnil svoje znanje 
o tej dežeLi z lastnimi spoznanji, nastalimi v 
neposrednem stiku z mesti in ljudmi te dr
žave, kar še bolj občutite, če s•te na potova
nju sami. 
Naj navedem nekaj osnovnih podatkov, ki naj 
omogo6ijo boljše razumevanje razvoj~ in :po
mena NDR v okviru sedanjega sveta, to pa 
še posebej glede na rastoči pomen in vlogo 
NDR. 

Površina NDR znaša 108.000 km'. Na tem 
ozemlju živi, dela in ustvarja 17,3 milijona 
prebivalcev. Po II. svetovni vojni je bila NDR 
sovjetska okupacijska cona. Leta 1949, v naj
bolj hladnem obdobju hladne vojne, je bila 
ustanovljena NDR kot država z lastno notra
njo upravo z vsemi značilnostmi države. Na
stala je na področju Prusije, ki je bila nekoč 
nosilka militarističnih teženj, ter Saške, ki 
pa ima bogato kulturno dediš6ino; na primer 
v Dresdenu so znane galerije in muzeji, v 
Leipzigu pa je ustvarjal veliki glasbenik 
Bach. 
Sedanja politična usmeritev pa poudarja po
trebo in željo po sodelovanju z vsemi drža
vami, posebej •pa s sosedi na Vzhodu. Z ZR 
Nemčijo ima kljub velikim političnim razli
kam •izredno bogato trgovinsko menjavo. ZR 
Nemčija namreč računa NDR kot del Nem
čije in je NDR oproščena izvoznih carin v ZR 
Nemčijo. 

NDR se je na svoji poti do sedanje stopnje 
razvoja srečevala s podobnimi težavami kot 
vzhodni del Evrope, ki je bil zelo porušen 
med II. •svetovno vojno. Poleg tega je NDR 
morala plačevati reparacijo, pri čemer je 
dobršen del industrijskih naprav služil kot 
plačilno sredstvo in je bil demontiran ter od
peljan v ZSSR in Poljsko itd. To je po eni 
strani prisililo NDR h graditvi povsem no
vih tovarn s sodobnimi stroji. PPi .vsem tem 
je do leta 1961 emigriralo v ZRN nad 3 mili
jone prebivalcev, ki so bili večinoma za delo 
sposobni in kvalificirani. Kljub težavam se 
je NDR hitro razvijala in se danes uvršča 
med deset najbolj razvitih držav sveta. Na 
mnogih področjih znanosti, tehnike in športa 
kot pomembnega dejavnika v sodobnem živ
ljenju je med vodilnimi v -vetu . Svetovno 
znana je njena industrija O'"ltičnih naprav 
in merilnih inštrumentov, elektronska indu
strija, posebno pa je razvita kemična indu
strija Vse te rezultate so dosegli na podlagi 
industrijske tradicije in ob velikih naložbah 
v izobraževanje in raziskave ter ob nemški 
pridnosti in organizacijski spretnosti , ki je 
že prišla v pregovor. 

lO 

Po NDR sem potoval ves čas z vlakom, od 
Bartha na severu do Dresdena in Karl-Marx
Stadta na jugu ter Magdeburga in Hallea 
na zahodu in Frankfurta na Odri na V'zhodu. 
Pr.i tem .sem imel priLožnost, ob nekajkratnih 
obiskih v tej državi v obdobju štirih let, opa
ziti velik nrupTedek v razvoju kmetijstva, ki 
se je na zunaj odražal v graditvi sistema za 
namakanje ter drugih sodobnih objektov v 
kmetijstvu. Te vtise do:polnjuje povečanje 
števila govedi, prašičev in ovac v zadnjih le
tih: 

1969 
197()' 
1971 

govedo v 000 
5.171,4 
5.190,2 
5.292,9 

prašiči v 000 
9.237,3 
9.683,6 
9.995,0 

>Ovce v 000 
1.696,1 
1..597,5 
1.607,2 

Povečali so zmogljivost>i že obstoječih klav
nic, ob vzporedni graditvi novih :klavnic z 
novo tehnoLogijo, kjer dosegajo dnevne zmog
ljivosti od 1.000 do 3.000 glav živine. 

To je neposredno povezano s pove·čanjem 
koJ.ičine svinjskih surov>i11 kruponov (ne odi
rajo cele kože), k!i znaša v štirih letih okrog 
25 '0/o. Kot ilustracijo teh naporov . v razvoju 
prašičereje naj navedem, da je ljubljanska 
Emona v letu 6968/69 gradila farmo prašičev 
in isnočasno prodala 10.000 ,Jl!osov izbranih 
glav. Zimogljivost že zgrajene farme v mestu 
EberswaLde, 30 ikm severovzhodno od Berlina, 
pa je 100.000 kosov na leto. 
Pri •vseh obi~kih v NDR pri raznih podjetjih 
v Leipzigu, Dresdenu [n Karl-Marx-·Stadtu 
sem v razgovorih z v>Odilnimi uslužbenci opa
zil veliko želj>O, da bi se naše poslovno sode
lovanje še naprej razvijalo v obojestransko 
korist. in:z. P. T. 

Tudi v Zagrebu smo preuredili prodajalno 
- kljub nekoliko starinskemu zunanjemu 
videzu ... 

Pogled na novo urejeno trgovino usnjenih 
izdelkov v Beogradu 

Po ]ugoslar~ji 
ali - za malo 
denarja prijetno 
tritedensko 
letovanje 

Danes začnem pisati svoj popotni dnevnik. 
Veste, zmeraj rada potujem; pravijo, da 
imam nemirno kri. In posebno me zagrabi 
potovalna mrzlica, če pomislim na morje, 
na plažo, sonce. 

Da se najprej predstaviva. Da, dva sva. 
Pavle in jaz. Dva mlada človeka, bolje re
čeno dobra prijatelja in ne nazadnje zaljub
ljenca. Kdaj, kje in kako sva se srečala, o 
tem bi pripovedoval drug roman, o tem, da 
sva že dalj časa srečna, pa tudi. Torej -
Pavle je študent elektrotehnike, drugi Jetnik 
končuje. šmarčani ga dobro poznajo, pri
imek pa tako ni važen. Glede uspešnega štu
dija ga ne bi hvalila, ker bo tole bral ... 

In jaz? Delam v šmartnem v analitskem 
laboratoriju kot kemijski tehnik. če takole 
kdaj pa kdaj primem za pero, si lahko olaj
šam dušo in - mogoče se kdaj izcimi tudi 
kaj zanimivega. 
Sedaj pa dovolj o naju. Mogoče samo še to, 
da imava poleg nekaterih malih skupnih 
točk tudi eno veliko: strast do potovanja, 
slo za dogodivščinami. 
In kam naju je zanesla ta velika »strast«? 
Po naši ljubi, dragi, stari in sploh - JUGO
SLAVIJI. NA AVTOSTOP, seveda. Sedaj, ko 
veste vse, naj končam z uvodom in preidem 
na: jedro. Torej začelo se je ... 

4. juliia - sreda 
Budilka naju je zbudila že ob 3.30. Moje oči 
so same lezle skupaj - ampak čaka naju 
potovanje. Včeraj sva z vso ihto polnila 
nahrbtnik. 
Danes zjutraj sva privezovala še mojo spal
no vrečo na vrh nahrbtnika in prtljaga je 
bila pripravljena. Ena spalna vreča kar naj
bolj stisnjena in zvita v šotoru, šotor, velik 
nahrbtnik in moja hipijevska torba, kot jo 
imenuje Pavle. 
Od šmartna sva se poslavljala s pogumnim, 
vedrim korakom. Pa je Pavleta kmalu minila 
vsa samozavest. Težak nahrbtnik in šotor 
sta terjala svoje. Tudi jaz sem proti Litiji 
delala precej kisel obraz, nekaj zaradi moje 
hipijevske torbe, ki me je rezala v ramo, 
nekaj pa tudi zaradi tega, ker je do odhoda 
vlaka manjkalo čedalje manj minut, midva 
pa sva bila skoraj na istem mestu ... 

Končno .sva srečno prispela na vlak. 
Pravijo, da slabemu začetku sledi dober ko
nec. In najin začetek je bil res slab. Najprej 
v Ljubljani ni in ni hotelo biti mestnega 
avtobusa proti Viču. No, in ko je končno 
prišel, sva ugotovila, da je napolnjen s sa
mimi »štoparji«. Bil je državni praznik in 
mladi so trumoma odhajali v Trst. 

Da stari pregovor ne drži, je potrdilo najino 
štopanje. Tri ure sva štopala in štopala. Ob 
devetih sva obupala. Ne, ni naju minil op_timi
zem, samo denar sva imela in lahko sva 
si privoščila vožnjo z vlakom do Reke. ·· 
Ob desetih sva se že vozila proti sončni Pri
morski. Prva malica, uprizorjena na vlaku, 
glasba iz tranzistorja in najina živahnost sta 
precej popestrili vožnjo. Prek Postojne, Piv
ke in Ilirske Bistrice sva prispela v središče, 
oziroma glavno luko Jadrana, na Reko. 



Mesto je tipična luka. S svojimi ženskimi 
očmi sem najprej opazila, da dekleta no
.sijo ogromno italijanskega blaga. Mesto sa
mo se precej razvija, vidijo se nove ceste, 
poleg starih hiš v primorskem slogu. človek 
potrebuje kompas, da se znajde na zemlje
vidu mesta, ki stoji na postaji. čisto po ob
čutku sva se odpravila ven iz mesta in po 
približno pol ure hoje, nekaj vožnje z avto
busom, prispela na »Štop prostor«. Pavle, 
prekleto izmučen, jaz malo manj. 
Tako, štop se je začel. Mislila sva, da po 
vsej tej nesreči v Ljubljani srečno, a .. . 

Dve uri sva stala. Vmes sva dvakrat pila 
vodo, ki sva jo dobila v hiši čez cesto, obi
skal naju je prijazen, že kar malce preveč 
prijazen miličnik in zahteval osebni izkaznici 
(seveda sta bili čisto na dnu nahrbtnika). 

Poleg pregledovanja se je raznežil ob misli 
na Slovenijo in svoje bivše dekle tam. Ne 
pretiravam, kar požiral me je z očmi ... 

No in tam okrog 16. ure sva končno ujela 
dva, ki nista šla na plažo 2 km stran, ampak 
kar približno 20 km. Francoza v fiatu 128 
sta iskala camping in naju vzela s seboj. 
Najino potovanje se je tokrat začelo zares. 
Francoska mladeniča nista znala angleško, 
1J!idva pa ne francosko . In smo se sporazu
mevali z avtokarto in rokami. Rrazumeli smo 
se bolj malo, šlo .ie pa Je. Lepa jadranska 
magistrala je peljala skozi Kraljevico, Crik
venico in Selca do Novega Vinodolskega. Tu 
sta se turista iz Francije odločila kampirati 
in hočeš nočeš sva se morala posloviti. 

In spet sva bila na cesti. Sonce je že malo 
manj pripekalo in, ko nama je tako ustav~: 
mercedes s tujo registracijo, sva bila res 
presenečena. Zakonski par srednjih let je po
toval v Senj. Očitno sta bila izseljenca. Mož, 
ki je vozil, je odlično obvladal volan in cesto, 
tako ela je ta užitek včasih prehajal kar v 
divjo, skoraj vratolomno vožnjo. 

Nekaj časa smo bili lepo tiho, potem sta 
naju vprašala v čisti nemščini, če govoriva 
nemško. Lepo sva odgovorila, da ne in vpra
šala, če onadva znata angleško. Sledilo je 
odkimavanje. Potem smo bili spet nekaj 
časa tiho. In- kot strela z jasnega- onadva 
sta se pogovarjala v srbohrvaščini. Nekaj 
časa sva poslušala njune tožbe kot, škoda, 
da ne znata nemško, potem pa sem se »Opo
gumila« in priznala, da sva Jugoslovana. 
Sledilo je malce smeha, pogovor pa se je 
naprej razvijal bolj pretrgana. Mož je pripo
vedoval o svojem služenju vojaščine v Tol
minu, žena je molčala. 

Vse prehitro smo bili v Senju. Malo mestece 
pod mogočnim Velebitom, znano po burji, 
je bilo prav prijetno. »Burja« je bila lahen 
vetrič, ki je hladil, midva pa sva čisto ·po 
»snobovsko« sedela na vrtu male kavarnice 
in občudovala galebe. Pozneje sva občudo
vala tudi račun za pivo in limonado, ki je 
znašal 1000 din. Sklenjeno - luksuza v ka
varnah mora biti konec. 

V vsakem kraju je primeren »Štop« prostor. 
V Senju sva ga našla malce izven mesta, 
pod staro trdnjavo. Tu sva srečala >>Sotrpina«, 
ki je z malo potovalko in v solidnih kratkih 
hlačal štopal. 
Mladi hitro navežemo stike in fant se je 
predstavil za prebivalca čuprije (Pavle ga 
je takoj označil, da je >>kmet«). Takoj se 
je ponudil, da bi potovali skupaj, ko pa je 
videl najino nejevoljo, je odstopil. Na srečo 
ga je kmalu pobral >>frajer« v fiatu SOO, mid
va pa sva veselo naprej dvigala palec. 

Pavle 'je odšel na >>ekspedicijo«. Vrnil se je 
z vestjo, da je našel prima prostor. Potem 
sva z združenimi močmi zvlekla prtljago 
v hrib, se malce potrkljala po ostrem kame
nju in prispela na prima prostor. Poznalo 
se je, da nisva . prva in verjetno tudi ne 
zadnja >>Črna« tabornika na prostoru pod 
senjsko trdnjavo. Kupi ·papirja in konzerv 
so pričali o tem. . 

šotor je bil postavljen v s minutah. Res·, da 
je.malce visel na krivih tleh, ampak šlo je. 

In najin prvi dan se je ob 20. uri končal. 
V spalnih vrečah sva zaspala novim dogodiv
ščinam naproti. 

5. julij - četrtek 
Sonce naju je zbudilo že ob 6. uri. Polna 
optimizma sva vstala, pojedla tisto malo 
kruha, kar nama ga je ostalo od prejšnjega 
dne, pospravila šotor in se odpravila štopat. 
že kmalu sva imela družbo. Po klancu nav
zgor jo je primahalo dekle. Preveč polna 
v telo, z divjo frizura in vrečko hrane v ro
kah se je postavila pred naju. Pavle ni in 
ni mogel strpeti, ne da bi ugotovil, kakšna 
cipa je. Res, obnašala se je prostaško. Ko 
je videla, da nama ni za družbo, se je od
pravila na drugo stran ceste in štopala proti 
Crikvenici, kot je povedala. Seveda jaz ne bi 
bila ženska, če ne bi zganjala svoje rado
vednosti. Povedala mi je, da je doma iz 
Poreča in da je prišla sem z neko družbo. 
Ko ji je postala zoprna (v drugi varianti 
se je glasilo, da so jo pustili na cedilu), se 
je odpravila štopat nazaj. 
Kmalu ji je ustavil tovornjak. In Pavle 
si je z vso dušo oddahnil. Ob 9. uri naju 
je pričela dajati žeja. Vročina, sonce, kup 
avtomobilov in napol pečen palec sta >>uda
rila« na najine možgane. Pavle je že malce 
sitnaril, potem sem začela še jaz. čas se je po 
polžje premikal naprej ... 

Ob 12. uri sva odnehala. Odpravila sva se 
v Senj. Liter radenske je izginil v najinih 
želodcih, kot bi mignil. Potem sva začela 

Konglomerat 

šmartno je trg, Litija je malo mesto. Precej 
ljudi živi v teh dveh krajih. Raje manj kot 
bolj se razumejo med seboj , toda ... pusti
n1:o to. 

Mladih je precej. In životarijo. Da, životarijo. 
~enkov l~.ran!- pa Poš.ta v Litiji, pri Gabru 
111 v MaJolki v šmartnem - to so njihova 
shajališča. Ko gledaš bolj ali raje še bolj 
>>okrogle« fante -in dekleta, ki prihajajo ob 
p~nnih veče;rnih urah iz teh >>pr-ibežališč«, 
kJer so ves elan sedeli in rpo malem >>žulili« 
alkohol, pomisliš na mm,sikaj. 

Kultura v teh krajih je na psu. Točno tako. 
Starejši >>nimajo časa« ozimma ·samo kriti
zirajo mlade, ki nič ne delajo (spodbude in 
denarja pa ni in ni) . 

ZVONčEK (šolsko kulturno društvo v šmart
nem ima prostor veoinoma samo za svoje, 
popularne goste, mi mladi smo neresni), 
ODER MLADIH je razpadel, ker pač ni bilo 
>>elela«, niti delavcev. 

In smo se odločili. Ma-la skupina nas je. In 
delamo. Kdo? Mi! Kabaretna skupina KON
GLOMERAT. Rekli boste - ka-kšno -ime. Le
po po vrsti. Naj razložim. To je beseda, ki 
smo •si jo ·sposodili pri geologih, v njihovem 
jeziku pa pomeni sprimek (na primer: spri
mek prsti). Torej zbrali smo se. Iz šmartna 
nas je največ, pa še iz Litije, Ljubljane, Za
loga . .. In delamo. Na vseh področjih: dram
skem, recitacijskem, literarnem, likovnem, 
glasbenem. V naših vrstah smo delavci, di
jaki in študentje. Malo nas je, pa' vendar se 
čvrsto počutimo. VtSaj v zaves-ti. 

Prvič smo se predstavili javnosti 25. maja. 
Pripravili smo proslavo · za nas, mlade. Sami 
smo napisali literarni, resni del, sami izvedli 
zabavno-glasbeno prireditev Mladi mladim. 
Skoraj vse, kar znamo, česar -smo zmožni, 
smo pokazali tam. Naš ansambel VIA VOL
VOKS je igral, mlade igralce smo preizkušali 

razmišljati o avtobusu. Kar stekla sem vpra
šat, koliko stane karta do Splita. Ko sem 
zvedela, da samo 6.000 din, je bil Pavle takoj 
za udobje vožnje in avtoštop je bil zapo
stavljen. 

Ob 14. uri sva že sedela v udobnem avto
busu. Vožnja je bila čudovita. Seveda sva na 
zadnjih sedežih, skoraj vseskozi z zemljevi
dom na kolenih, proučevala obalo, posejano 
z otoki, ki so se s ceste, ki pelje precej nad 
morjem, čudovito videti. V Karlobagu nas je 
presenetil dež. Kar na lepem, z jasnega neba, 
so se pokazale kapljice na šipi. Kaj takega 
je bilo res edinstveno. 

Potem nas je pot vodila prek Zadra in ši
benika. Malce večji dalmatinski mesti, poleg 
drugih majhnih, živih turističnih naselij. 
Ob 19. uri sva začela s skrbjo gledati na 
uro. Kako bova postavila šotor, če bo tema? 
No, ko smo ob 20. uri prispeli v Split, ni 
bilo časa za paniko. Zadnji trenutek sva 
prispela na mestni avtobus. Odpeljala sva se 
po cesti proti Makarski. Izstopila sva v po
polni temi. 

Potem se je začelo iskanje. Lazila sva prek 
napol izsušenega močvirja, tavala in iskala. 

V daljavi sva ugledala obrise deves in ko 
sva prispela do njih, ugotovila, da so b;esk
ve. ~a žalo~t ~eleJ.?-e. šotor je ?il k~alu po
stavlJen, vecerJa hitro pospravljena 111 zaspa
la sva spanje pravičnih. Kako ne?! 

(nadaljevanje sledi) 

v znanju zgodovine, ],iterature, z narni so se 
nasm_ejal~_jecl_cem samm:ih rezin, prisluhnili 
S~1fO m uzivah ob gledanJu odlomka iz kome
dLJe A. P. čehova Snubač, smejali smo se 
Dvema pijancema. 

In d~ clelt~jem9 r~s na vseh področjih, do
kazuJe tudi nase literarno o-Jasilo SMISLI -
resni elel in NESMISLI - humoris-tični del. 
P-riznamo, v dobička ni bilo. Kaj je temu kri
Vf!? Mogoce to, ker smo preveč sami, ker 
nunama podpore s_tarejših (in vendar je naš 
ansam?el.~gral tud~ v domu počitka TISJE), 
ker pn_ nJih ne naJdemo razumevanja in ne 
nazadnJe v- ~er ni denarja. Manjka nam pev
s~o. oz~ocen]_e za ansambel, pa denar za pa
pir In tiskanJe (tokrat smo vse naredili sami 
tudi tipkali, razmnoževali in prodajali). ' 

~n kdo je vodja? Nihče in vsi. Vsak ima svo
JO zavest in svoje prepričanje - dokazati 
starej-šim, vsem v naši občini, ela ni·smo sa
mo brezdelna mladež, da tudi nekaj zmo
remo. 

Kritike so deževale. Umestne in neumestne. 
Kritiz~rali so (~ulturni delavec) mojo obleko 
pa nase vedenJe na odru. Skušali smo bit-i 
n~l~di; kolik? smo uspeli, ne vemo. Mladi so 
bili zadovolJni. Vemo pa -tudi to, da so ne
kateri starejši izjavili: >>Odlično!« Samo bolj 
potiho pod >>Strogo zaupno«. 

In kaj imamo še v programu? - Za jesen 
pripravljamo spet pr,ireditev MLADI MLA
DIM ali raje STUDIO 15, pišemo komedijo 
TRIJE NA KAVčU, vadimo igro VDOVA 
ROšLINKA, predstaviti hočemo mlade pev
ske talen-te iz občine v primernem koncertu. 
In še in še. -Dela je dovolj. Poleg tega bodo 
še naprej izhajali SMISLI IN NESMISLI, 
likovna sekcija pa bo pripravila raz-stavo. 

Tako, sedaj nas poznate. Koliko mi je uspelo 
predstaviti nas, ne vem. Dovoli:te, da izkori
stim tole priložnost še za .reklamo. Najmlaj
ši, mladi, malo manj mladi, pišite nam. Pi
šite o vsem, kar vas teži, kar si mislite, pač 
razpišite se. Ne, nismo konkurenca tovarni
ški mladini, posebno v šmar-tnem, niti gla
silu USNJAR. živimo 'in delamo za rvas, za 
vse. Ne dobimo honorarja in vendar ne obu
pamo. Mladi smo ·in take se hočemo poka
zati. Pristopite k nam! 

In na koncu še nekaj. Glede denarja. Vsak 
dinar pride prav, zato apeliram na vodstvo 
kolekt·iva- POMAGAJTE! 

Tjaša 



Vsak po svoje, kakor more, 
pač dopust svoj preživi; 
ta na morje, on v planine 
kakor zajec pohiti. 
Ta se tam na soncu pari, 
v morju kožo si soli, 
on pa »Švica<< po skalovju -
jezik mu do tal visi. 
Ta prinese opekline 
sem od morja za spomin, 
oni žulje iz planine 
in pa šopek rož v spomin. 

Mnogo jih doma ostane -
prav res razni vzroki so -
a največ so »pare« krive -
v žepu črne luknje so. 
Pa poduhajmo jih nekaj, 
ki ostali so doma, 
ki pod streho so domačo 
preživeli brez mesa. 

Ko dopust naš kolektivni 
v vročih dneh napočil je, 
ni »foršus« pozabil vzeti 
nadobudni naš France. 
Ni porabil ga za morje, 
rož planinskih duhal ni, 
dalj prišel ni od »lavorja«, 
saj mu voda ne diši. 
Romal je po oštarijah, 
tam »foršus« svoj pustil je; 
prazen žep mu le ostal je 
in pa skrokano srce. 

Pepe pa se je oženil 
v teh vročih pasjih dneh, 
hudo ženo si nakopal, 
zdaj pa ga minil je smeh. 
že tako v vročini shujšaš, 
Pepi dvakrat shujšal je, 
le oči so še debele 
in pa škrbasti zobje! 

Oj ti naš 
dopust! 

Kršen ferkelc, naša Mica 
malo bolj debela je, 
pa zato ji koža švica, 
da kar megla dela se. 
Svoj vrtiček okopava, 
sonce se z neba reži; 
ko jo brencljev roj napade -
reva skoraj ponori. 

Janez pa si hišo zida, 
ves usran od malte je; 
raste bajta kakor goba, 
da se smeje mu srce. 
Brhke hčerke in sinovi 
gledajo ga od strani: 
»Oj le guraj ti naš stari, 
tu bomo živeli mi. 
Ko odplačal boš dolgove, 
stev-nil c;e boš zadnjikrat, 
regrat zraste ti iz nosa, 
ko prišla bo spet pomlad.« 

Polde si obril je brado, 
skrajšal črne si lase, 
zdaj pa s to frizura novo, 
brhko našel si dekle. 
Z njo v gozdove rad je hodil
gobe sta nabirala -
za kaj drugega pa Polde 
pravi, da prestara sta! 

Da kmetijstvo ne propade 
Miha naš se brigal je 
in garal kakor živina, 
da škripali so zobje. 
Dan za dnem nevihta, strela 
ga podila je domov, 
večkrat moker kakor ribe 
je priklel pod rodni krov! 

A naš Tone med dopustom 
»plate« hodil delat je, 
da ima zdaj roke daljše 
kot ožuljene noge. 
Komaj čakal je, da mine 
ta dopust prešmentani, 
saj drugače od garanja 
se med krte selil bi! 

Suzi štopala je vneto -
razne registracije -
vse za dinarje, devize 
in pa naturalije. 
Ko pa je dopusta konec, 
na bolniško Suzi gre, 
da si odpočije »glide«, 
zopet naravna srce! 

In tako je marsikomu 
brez planin dopust minil, 
saj ni treba morske vode -
z znojem srajco je solil! 
Vsak po svoje se zabava 
kakor ve in kakor zna! 
Drugo leto bo pa bolje ... 
upa tam na dnu srca ! ! ! 

I.M. 



Vodoravno: N d k • v k 
l. del osebne garderobe; 7. glasilo našega agra na rtzan a 
ft~ft~:; B~~j!t~ ~~~1~e~~J\1~ml5~0!~~-e~~~tč:, · 
lunina faza; 18. makedonski revolucionar, 
eden od ustanoviteljev Ilindenske vstaje (Ni
kola 1877-1905); 19. osebni zaimek; 20. ime 
pisatelja Levstika; 22. tehtnica; 23. avtomo
bilska oznaka Kutine; 24. časopis, ki izhaja 
vsak teden; 26. kemijski znak za radon; 
27. angleško univerzitetno mesto blizu Lon
dona; 29. ekonomski izraz za: mi račun; 
32. skupina oz. radikal aromatskih ogljiko- . 
Vodikov v kemiji; 34. Avar; 35. v določeno 
obliko stisnjen premog, stisnjenec; 37. operni 
spev (orig.); 39. površinska mera; 40. krhek 
in prozoren material (npr. za šipe); 42. kra· 
tica za zvezo komunistov; 44. ime napovedo· 
valca ljubljanske TV . Vodopivca; 47. vrsta 
embalaže, ovoj; 48. kratica za: stran; 49. pod
stavek za sekanje drv; 51. kemijski znak 
za argon; 52. povezan snop slame; 53. del " 
voza; 55. preplah, brezglavost; 57. spomladan
ska solata; 58. osnovna surovina za večino 
usnjarskih, barv. 

Navpično: 
l. operacija pred luženjem; 2. lesene posode 
za prenašanje grozdja; 3. veletok v Sibiriji; 
4. žensko ime (pevka Sršen); 5 . . avtomobil
ska oznaka Karlovca; 6. sozvočje, plačevanje 
zaslužka po učinku_; 7. pamet; 8. ribiška 
mreža; 9. značaj, morala; 10. cmerav človek; 
11. v glasbi oznaka za hitro, vedro podaja
nje skladbe; 12. ravnina; 17. ime irske pevke 
zabavne glasbe (pela je tudi na letošnji Slo
venski popevki); 20. bajeslovrii ptič v egip
čanski mitologiji, ki se je vsakih petsto let 
sežgal in se znova rodil; 21. moško ime; 
24. naziv za konzervativca v angleškem par
lamentu; 25. radioaktivna kovina (znak je 
Co); 28. himalajska koza; 30. rimski cesar, 
ki je zažgal Rim; 31. številka; 33. daljše 
časovno obdobje; 35. visokogorsko iglasto 
grmičevje z zelenimi jagodami; 36. mrak; 
38. indijansko pleme na ozemlju današnje 
Mehike; 39. tvorec, ustvarjalec; 41. priimek 
odličnega jugoslovanskega namiznoteniškega 
igralca; 43. glavna oseba iz zelo znane Levsti
kove povesti; 45. slavni nemški filmski re
žiser (Fritz); 46. nekdanji prebivalec na na
ših tleh; 48. slog; 50. srbsko moško ime; 
52. osebni zaimek; 54. arabski žrebec; 56. 
nemški predlog. 

Sestavil Mitja Urbanc 

Začetek 

nogometne 
sezone 1973-74 

Nogometna tekmovanja v novi prvenstveni 
sezoni so se praktično že začele. Nogometaši 
USNJARJA so pričeli s treningi že 24. julija, 
kajti tekmovanje samo se je pričelo že l. 
septembra in je bilo tako za priprave na vo
ljo le dober mesec. 

Izdelan je bil program treningov za vsa tri 
moštva do začetka prvenstva, načini tekmo
vanja in kraj izvajanja. Rečemo lahko, da · 
treningi potekajo po programu. Prvo moštvo 
trenira praktično trikrat na teden, vmes pa 
prirejajo prijateljske tekme s klubi iz bliž
nje okolice Ljubljane in . z ljubljanskimi 
klubi. 

Trener prvega moštva ima na voljo čez 20 
igralcev, ki pridejo v poštev za sestavo in na
stopanje, vendar bo potrebna' še izbira, da 
bi dobili od 16 do 18 kvalitetnih .in standard
nih igralCev. V letošnji sezoni bodo v prvo 
moštvo vključni lanskoletni mladinci (8), ki 
pa, razumljivo, vsi haenkrat ne bodo;sposobni 
za takqjšnje nastope v prvem ·mo'štvu. 
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Slabše stanje, če že ne kritično, pa je z mla
dinskim in pionirskim moštvom. Treningi 
so neredni, izbira igralcev je zelo majhna, 
skrb za ti moštvi je zelo slaba. V kolikor nam 
ne bo uspelo dobiti mladincev in pionirjev 
za normalno tekmovanje, lahko pričakuje
mo, glede na novo tekmovalno pravilo, da bo 
tudi prvo moštvo presedlalo v nižjo stopnjo 
tekmovanja. Mislim pa, da bi taka degrada-
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cija nogometa na Vrhniki slabo vplivala na 
nadaljnji razvoj glede na vloženi trud, sred
stva in končno tudi na igralce, kakor tudi na 
simpatizerje nogometa na Vrhniki. A. S .. 

Veliko in neprijetno delo za os~bje voznega 
parka je nalaganje in odvoz blata iz vsedal
nih bazenov čistilnih naprav 

13 



V času kolektivnega dopusta v usnjarni na 
Vrhniki je osebje iz pomožnih obratov opra
vilo številna, nujno potrebna vzdrževalna 
dela, med njimi tudi antikorozijsko zaščito 
kovinskih površin v lužilnici 

MED NEBOM IN ZEMLJO: Remontna in 
vzdrževalna dela na visokih dimnikih zahte
vajo od izvajalca del veliko hrabrosti in po
guma. Na sliki: Nameščanje varovalnih ob
ročev na dimnik (visok je 54 m) energetskega 
obrata na Vrhniki 

14 

V teleobjektivu 

V novo urejenem oddelku za potrebe lužil
nice so tudi za delavce pri strojih za odma
ščevanje boljši delovni pogoji 

Na lgrad-ovem novem gradbišču je zelo ži
vahno; pričetek gradnje samskega doma s 
prostori za družbeno prahrano za potrebe 
vrhniških obratov 

Krznarna šmartno 


