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Tovariš ko 
v • 

srecan1e 
delavcev in 
upokojencev 
našega kolektiva 

Pozdravna beseda glavnega direktorja Anto
na Debevca: 
Ne bi bilo prav, če ob taki priložnosti, kakrš
na je današnja, ko se kolektiv IUV prvič se
staja, ne bi pregledali naše dosedanje poti, 
doseženih rezultatov, naših slabosti in nalog, 
ki so pred nami. Marsikdo se gotovo še spo
minja, kakšen je bil položaj v IUV v letu 
1961, ko so praktično vsi odklonili pomoč in 
je kolektiv ostal sam. Ta dobra izkušnja in 
naslanjanje na la<stne sile se kot rdeča nit 
vleče skozi vse nadaljnje poslovanje in živ
ljenje našega kolektiva in se je kazala zlas.ti 
v tem, da smo trošili samo toliko, kolikor 
smo imeli na voljo, naslanjati smo se pred
vsem na sposobnosti svojih ljudi in na to, 
da je samo od lastnih prizadevanj odvisna 
perspektiva in prihodnost kolektiva. Boj pro
ti primitivizmu in zaostalosti, zaupanje last
nim kadrom, prodor na inozemska tržišča, 
primerjava lastnih rezultatov z rezultati so
rodnih podjetij v inozemstvo in ne doma, so 
bili osnovna usmeritev našemu ponašanju. 
V IUV se je reforma začela že več kot pred 
10 leti. Kolektiv je sprejel tako politiko in jo 
uveljavljal vse do današnjega dne. 
Mislim, da se lahko pohvalimo, da smo ves 
ta čas skušali obdržati politiko stabilizacije 
našega gospodarstva in da smo kljub teža
vam, ki so nas spremljale, dosegU iz leta v 
leto lepše rezu1tate. Reformsko ponašanje, 
doslednost v uresničevanju politike, ki je bila 
v našem družbenem ži'Vljenju začrtana, če je 
bilo potrebno tudi . odrekanje, niso bili za
man in so dali določene rezultate. Rezultati 
take politike, ki pri ljudeh nikdar ni naletela 
na odpor, se kažejo danes v zaostrenih po
gojih gospodarjenja, v težkih ekonomskih 
razmerah, ko veliko število delovnih organi
zacij doživlja različne .težave, do likvidacij 
podjetij, pa se mi lahko pohvalimo, da smo 
med tistimi delovnimi kolektivi, ki dokaj 
normalno poslujejo, saj že več let ne pozna
mo, kaj je nelikvidnost, blokiran žiro račun, 
bojazen za izplačilo osebnih dohodkov in vse 
druge teža'Ve, in iko iz leta v leto ugotavljamo 
napredek na vseh področjih našega poslova
nja. 

Do prihoda Slakov je skrbela za veselo raz
položenje godba na pihala iz šoštanja 

Seveda tudi pri nas še daleč ni vse v najlep· 
šem redu in je vrsta slaJbosti in napak, za 
katere pa je čutiti pripravljenost, da jih s 
skupnimi močmi odpravimo za doseganje še 
boljših rezult~tov. 
V zadnjih letih je IUV zrasla iz slabo stoječe 
tovarne na Vrhniki v solidno delovno orga
nizacijo, ki danes združuje okrog sebe večino 
slovenskih usnjarskih zmogljivosti in s svo
jimi proiz'Vodnimi zmogljivostmi predstavlja 
dve tretjini slovenske in slabo petino celotne 
jugoslovanske proizvodnje usnja in je največ
ja delovna organizacija v usnjarski panogi v 
državi. 
Naše podjetje je danes nosilec integracijskih 
gibanj v Sloveniji, saj se nam je v zadnjih 
letih priključil nekdanji Kombinat v šmart
nem, v nekaj dneh bo tudi formalno izvedena 
integracija s Tovarno usnja šoštanj, pred 
nekaj leti se nam je pri•ključrla nekdanja To
'Varna čevljev Rožnik, v zadnjem času Trgov
sko podjetje šoštanj iz Ljubljane. PGleg teh 
sodi v okvir •IUV tudi lgrad z Vrhnike. Tako 
bo kolektiv kmalu štel skoraj 3.000 zaposle
nih in že v: naslednjem letu ustvaril nad 100 
milijard S din celotnega dohodka. 
Mislim, da je IUV pri tem združevanju odi
grala pomembno ylogo pri reševanju prob
lemov v nekdanjem kom,binatu šmartno. Iz 
podjetja, kateremu je pred leti grozilo naj
hujše, se je razvil · obrat, ki predstavlja že 
danes pomembno delovno organizacijo v litij-

ski občini. Ne samo po številu zaposlenih, 
ampak po svojih rezultatih, ki jih dosega, 
saj so rezultati lanskega leta in letošnjega 
prvega polletja taki, da jo uvrščajo med naj
uspešnejše delovne organizacije v tej komuni. 
Tudi v Tovarni usnja šoštanj se že kažejo 
pozitivni rezultati skupnih naporov, čeprav 
·bo potrebno •še precej trdega dela, da se bo 
ta kolektiv z re:cultati približal sedanjim pod
jetniškim poprečkom. 
Rezultati sodelovanja z !gradom se kažejo v 
tem, da bomo letošnjo jesen začeli z gradnjo 
nove opekarne v vrednosti okrog 7 milijard 
S din, ki naj bi začela obratovati približno 
čez leto dni. 
IUV je danes največje podjetje v usnjarski 
panogi v državi. Z okrog 5 milijoni m 2 usnja, 
ki bodo predvidoma letos narejeni, sodi med 
največja tovrstna podjetja v Evropi in na 
svetu sploh. 
Največje uspehe pa je kolektiv prav gotovo 
dosegel pri plasmaju izdelkov- od svinjske
ga usnja do usnjene konfekcije - na svetov
nem tržišču. Danes nas poznajo od Avstralije 
do Amerike in vseh e'Vropskih držav kot so
lidnega proizvajalca svinjskega usnja in u
snjene konfekcije. In to je nekaj, na kar mo
ramo še posebej misliti, da ugleda, ki smo si 
ga skozi trdo šolo ustvarili, ne bi izgubili; še 
predvsem ne s slabim delom in z neodgo
vornim izpolnjevanjem obveznosti in morda 
zaradi kratkoročnih interesov. Naša prihod
nost in obstoj je vezana na naš izvoz in, če 
to izgubimo, izgub~mo tudi zaneslojivo per
spektivo. S svojimi izvoznimi dosežki sodimo 
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med pet največjih slovenskih proizvodnih 
organizacij in so pred nami samo taki gigan
ti, kakor jih imamo v slovenskem gospodar
stvu, kot so Iskra, Gorenje, IMV. Obenem pa 
smo največji izvoznik v celotni panogi v o
kviru države. 
Rezultati letošnjih sedmih mesecev potrjuje
jo take rezultate iz prejšnjih let. V prvi po
lovici leta smo ustvarili pet milijard S din 
akumulacije, izvoza za nad sedem milijonov 
in to vse na zahod. Poprečni OD znaša pri
bližno 210.000 S din ob tem, da v podjetju ni 
nikogar, ki bi zaslužil manj kot 120.000 S din. 
Ti in še drugi podatki, za katere je premalo 
časa, da bi jih našteval, so solidna podlaga 
za nove naloge, za nadaljnje širjenje, za do
seganje še boljsih rezultatov v našem poslo
vanju. Ni naš namen, da bi se hvalili z dose
ženimi rezultati in to nikdar ni bila naša na
vada in ne del naše poslovne politike. 
Skušali smo biti objektivni in realni v oce
njevanju položaja. Omenil sem te podatke 
zato, ker so rezultat naših skupnih prizade
vanj, od izpolnjevanja nalog, discipline, do 
dobrih odnosov rv kolektivu, ki so eden naj
važnejših pogojev za normalno poslovanje. 
V našem kolektivu v teh zadnjih letih ni bilo 
nikahšnih afer in aferic. Mislim, da so bili 
veliki večini naših ljudi pred očmi predvsem 
delo in skupni interesi, to je interesi kolek
tiva. 
Seveda pa bi bili skrajno naivni, če bi se pre
dajali samozadovoljstvu in ne bi videli po
manjkljivosti in slabosti, ki jih je veliko vse
povsod. Mislim, da se je pokazala po Tito
vem pismu velika pripravljenost za odstra
njevanje vsega, kar ni v redu, da je bilo raz
položenje izredno ugodno, da pa se je v zad
njem času v akciji nekoliko popustila. Zato 
mislim, da bo treba ob vseh programih, ki 
so bili v tej smeri napravljeni, storiti veliko 
več, preiti k novim pobudam in akcijam za 
izpolnitev šte~ilnih nalog, za katere smo se 
zavzeli. 
Pred nami je velika naloga izpolnitve obvez
nosti, ki izhajajo iz nove republi·ške in zvez
ne ustave, kjer je potrebno več aktivnosti 
vseh, zlasti pa najodgovornejših tovarišev in 
družbeno političnih OI'ganizacij, do sleherne
ga člana kolektiva. Bolj;še samoupravno orga
niziranje in S!Ploh organiziranje podjetja naj 
bi bila ena osnovnih nalog v prihodnosti. 
Skrb za nadaljnji razvoj podjetja mora biti 
stalno :pred našimi očmi. Res je, da smo v 
skl'bi za človeka dosegli določen uspeh, a 
vendar še premalo. Varčevalna akcija mora 
dobiti dmgačno vsebino in težino. Z gradnjo 
stanovanj in reševanjem stanovanjske prob
lematike je potrebno pohiteti. Na vseh ni
vojih je potrebno povečati odgovornost. Ka
kor doslej, pa naj bi bila tudi v prihodnosti 
naša usmeritev tale: imeli bomo le toliko, 
kolikor bomo ustvarili sami. Naša prihodnost 
je odvisna predvsem od nas samih. Reztll
tati pa bodo še boljši, v kolikor bo · kolektiv 
enotneJši in kolikor doslednejši bo boj proti 
vsem slabostim, ki zavirajo tako pot. 

Udeleženci piknika med poslušanjem govora 
glavnega direktorja 

2 

Podporo morajo dobiti vse tiste akcije in u
spehi posameznikov, ki vlečejo naprej, vse 
slabosti pa naj .se razrešujejo sproti in na 
pošten način. To je zanesljivo zagotovilo, da 
bomo ob ponovnem takem srečanju lahko 
ugotavljali še boljše rezultate. 
Ob koncu želim vsem in še posebej našim 
upokojencem prijetno počutje! 

O. pripravah 
na prijateljsko 

v • 
srecan1e 

Upravni odbor sindikalne podružnice IUV 
je na svoji seji sklenil, naj bi organizirali 
tovariško srečanje zaposlenih v združenem 
podjetju, in sicer: obrat Vrhnika, šmartno, 
Usnjena konfekcija in galanterija, Trgovsko 
podjetje šoštanj in druge naše trgovine, Ig
rad in seveda tudi naši upokojenci. To naj 
bi bilo pl'vo tovariško srečanje. Imenovan 
je bil 6-članski organizacijski odbor, ki je 
bil zadoLžen za pripravo in nemoteno poteka· 
nje srečanja. 
Pa-va skrb je biLa izbira prostora. število čla
nov in vabljenih ni bilo ravno majhno, zato 
je bila to ena od največjih skrbi. Treba je 
bilo ·pripraviti prostor za približno 3.000 lju
di, ki bi pr1šli iz omenjenih obratov s svo
jimi svojci. Za prostor se je odbor odločil 
v Tršarjevi dolini - Grogarjevem dolu. Lep
šega p1:ostora v sami Vrhniki in daleč na
okrog ni in je za tovariško srečanje ikot nalašč 
primeren, saj daje vse možnosti za prijetno 
razpoloženje in dobro počutje. S tem. da 
je odbor izbral ta ·prostor, pa so odpadli vsi 
stroški, ki ne bi bili tako majhni, če bi bilo 
srečanje organizirano kje drugje. Pomisliti 
je bilo treba na prevoz ljudi in dostavo hra
ne. Pot za lažji dostop so uredili delavci iz 
!grada, 45 ljudi je postavljalo plesišče, pa
viljone, mize. klopi in drugo, za kar so po· 
rabili več kakor 75 m 3 'lesa, ki ne bo uničen, 
temveč bo uporabljen za razne opaže pri 
gradbenih delih, ki jih na Vrhniki ravno ta 
čas opravljamo. V dolino je bila speljana 
tekoča čista voda, urejena sta bila razsvetlja· 
va in ozvočenje. 
Dela so potekala po načrtih. Treba je bilo 
pomisliti na to, kako bomo pogostili svoje 
člane in povabljene goste, kako pripraviti in 
ka~šen naj bo obrok malice, ki bi jo dobili 
naši ljudje. še toliko težje pa se je bilo od
ločiti in pripraviti več kakor 2.500 obrokov 
suhe hrane. · 
Ponudbe za pripravo hrane, .pijače in dru
gega, kar je bilo potrebno, smo iskali poleg 
hotela Mantova tudi pri turistčinem podjetju 
Viator Lj'Uibljana, vendar smo se odločili za 
hotel Mantova, ,ki je bil v ponudbi neprimer
no cenejši in dosegljiveJši, ko smo skupno re
ševali probleme. Hotel Mantova je treba po
hvaliti, ·saj je s svojim osebjem vložil mno
go truda in s tem dokazal, da je takemu 
velikemu srečanju kos. Pripraviti je bilo po
trebno kar 470 kg pečenih odojkov, 580 k.g 
svinjskega mesa in nad 540 kg piščančevih 
beder. To pa še ni vse. Pripravljati je bilo 
treba še in še. Nekateri imajo radi ražnjiče, 
drugi raje čevapčiče in tretji so se raje od
ločili za enolončnico. Odlični srbski pasulj 
se je kuhal v vojaškem kotlu v količini 650 
porcij, dišal daleč naokrog, ter privabljal 

tiste, ki so si ga zaželeli. 650 porcij pasulja 
in 122 kg suhih reberc je šlo v promet kot 
za med in je bilo teh porcij celo premalo. 
Obilno hrano je bilo treba tudi zaliti. Samo 
nekaj korakov stran je bila organizirana pro
daja alkoholnih in nealkoholnih pijač, črne 
kave, sladoleda in tudi razglednic, da so se 
mnogi s tega veselega srečanja po pošti ogla 
sili svojim znancem in prijateljem. 
Vročina, ki je trajala pred pripravo na sre
čanje, je dala veliko skrbi pripravljalnemu 
odboru, kako ohraniti tolikšne količine hra
ne, da se ne bi pokva.rila. Organizirati je bilo 
potrebno hladilnice, izdelati palete, na kate
rih je bila naložena hrana, i~ jo iz teh hla
dilnic prepeljati na samo mesto. 
Ker so bili ·povabljeni tovariši tudi i;~: drugih 
krajev, je bilo treba preskrbeti varen prevoz 
in smo v ta namen najeli avtobuse transport
nega podjetja Viator iz Ljubljane. 
Med prvimi, ki so prispeli na to srečanje, je 
bila usnjarska godba iz Tovarne usnja šo· 
štanj, ki je s svojimi prijetnim igranjem po
skDbela za dobrodošlico vseh. Da bi bilo sre
čanje čimbolj veselo in pestrejoše, je bilo po
skrbljeno tudi za tiste, ki radi plešejo in je 
bil verjetno redek, ki ga niso zasrbeli pod
plati, pa je odhitel na plesišče. Za ples je 
skrbel ansambel Lojzeta Slaka s svojimi 
pevci. 
Pri tako velikem številu ljudi bi kaj lahko 
prišlo do nesreče ali slabega počutja katere
ga od navzočih; zato je bila organizirana stal
na služba RK. Pripravljen je bil tudi kombi 
za hitro pomoč. Na srečo ni bilo hujših pri
merov. Organizirali smo tudi večje število 
rediteljev, ki so bdeli nad vsem in pazili na 
red. 
Naši mladinci so se lotili aranžiranja ple
sišča, pokrivanja klopi in miz s papirjem, na 
visoko smreko pa so obesili zastavo, ki je 
oznanjala tovariško srečanje, za kar jim je 
treba dati priznanje. 
Ob izvajanju del in organiziranju srečanja 
pa je bila najpoglavitnejša skrb organiza
torja glede vremena. Srečanje je bilo predvi
deno za soboto, v primeru slabega vremena 
pa bi ga prestavili na naslednji dan. Prav za
radi tega smo opustili zelo prijetno in vablji
vo misel na pečenje vola na ražnju. Priprave 
so trajale ves teden in je razumljivo, da je 
bilo veselje še večje, ko se je na dan srečanja 
v jutranjih urah pokazalo sonce. 
Izdelan je bil poseben 1program, ki se je za
čel ob 10. uri dopoldne z uvodnim, pozd.rav
nim govorom predsednika osrednjega DS in 
glavnega direktorja. ·Po končanih govorih in 
pozdravih se je začela zabava, ki je trajala 
ves dan. Marsikdo se je pošteno naplesal in 
vsaj tisti dan pozabil na skrbi in delo, ki ga 
čaka. To je bil dan za veselje, ki ga res ni 
manjkalo. Marsikdo je spoznal novega prija
telja, se pogovoril o starih in novih dogodkih, 
našel starega znanca, ki ga zaradi hitrega 
tempa današnjega časa ni videl že dalj časa, 
se pomenil o tem in onem, videl kolego, ki 
je že med upokojenci. Nekateri, posebno pa 
ovganizatorji, pa so nejevoljna in vprašujoče 
gledali proti nebu, kjer so se začeli kopičiti 
oblaki. Kljub temu je vreme vzdržala do O· 
krog 19. ure zvečer, ko je začelo deževati. 
Na žalost je bil dež tako močan, da je pre· 
gnal domov še tako navdušene prijatelje sre
čanja. Marsikdo je na račun tega zagodrnjal, 
saj, ko je bilo vzdušje najprijetnejše, je želel 
še marsikdo zaplesati in se poveseliti. Proti 
višji sili se pač ne da nič storiti. Prijetno je, 
če na koncu pomislimo, ali ni lepo, ko se lju
dje tako ujemajo, razumejo in tako lepo uži
vajo proste trenutke ter jih izkoristijo za no
va poznanstva. Kako lepo je, da se razidejo 
z lepimi spomini in željami, da se še kdaj 
srečajo, da si bodo lahko povedali, česar si 
danes niso mogli. 
Ko stojiš na vrhu doline in gledaš vso to ve
selo druščina, se nehote spomniš na odprt 
panj ali mravljišče. Toliko jih je na enem 
samem mestu, vsak s svojo mislijo, vsi z eno 
željo. še posebno razveseljivo je, ko vidiš, 
koliko je veselih obrazov, starejših, že upo
kojenih tovarišev, ki so veseli, da so bili po
vabljeni, da se skupaj razveselijo. Lepa je 
misel, da si še zaželen, da si tako dobrodošel, 
kot takrat, ko si bil za strojem. 



Organizacija je v glavnem uspela. Vsak prvi 
korak je težak, tudi ta je bil. Treba je pre
soditi, v koliki meri je bilo kaj narobe, kaj 
je treba spremeniti. Za morebitne napake pa 
se pripravljalni odbor opravičuje. 
Zdaj, k10 je že vse to za nami, ko je mogoče 
kdo že pozabil na to srečanje, ali pa se ga rad 
spominja, se •sprašujemo, če so bili člani ko
lektiva z organizacijo in izvedbo srečanja 
zadovoljni. če je odgovor pritrdilen, je to 
najlepše in najbogatejše plačilo pripravljal-
nemu odboru. · 
Takšno je bilo prvo prijateljsko srečanje na
šega kolektiva in sklenili smo, da ni bilo po
slednje. Drugo leto se bo spet nekdo povzpel 
na visoko smreko in obesil zastavo v znak 
drugega prijateljskega srečanja. 

ALOJZ PARTL 

Pisma 
upokojencev 
Upokojenci Tovarne usnja iz šmartna so 
nam poslali naslednje pismo, z željo, da ga 
objavimo v Usnjarju. 
Zahvala kolektivu Industrije usnja Vrhnika! 
Za novo leto smo bili upokojenci povabljeni 
na prijateljsko srečanje, kjer nas je Tovarna 
usnja obdarovala in pogostila. Hkrati z ob
čutkom, kakršnega do sedaj še nismo po
znali, smo bili prijetno presenečeni, ob po
novni obdaritvi. Naša srca so bila prepolna 
zahvale, le glave niso bile sposobne za pri
merne izraze. Sprejmite zato sedaj prisrčno 
zahvalo. 
Za prvomajske praznike, praznik proletaria
ta, praznik prebujenja narave, ko pomlad od
pre zelena vrata v cvetoče poljane, se je pa k 
našim skromnim proračunom pridružil še 
nepredviden dodatek s strani podjetja - za 
lepše praznovanje teh dni. Tudi za to pri
srčna hvala. Radi bi poznali pobudnika tega 
dejanja, ki naj bi bil za vzgled vsem tistim v 
podjetjih, ki niso ali še danes ne poznajo 
človeka kot človeka, ampak ga imajo samo 
za mehanski del svojega obrata. 
Za povabilo na tovariško srečanje kolektiva 
in nas upokojencev 25. avgusta h~tos na Vrh
niki, za pogostitev in razvedrilo pa še poseb
na zahvala. želimo, da bi imel delovni kolek
tiv IUV, če že ne zelo dober, .pa vsaj prilično 
dober svoj vsakdanji kruh in mu pri nadalj
njem poslovanju želimo polno dobrih u
spehov. 

Zdravo! 

Upokojenec iz šmartna, Lado Karel, pa se je 
prireditvenemu odboru tovariškega srečanja 
oglasil s pismom naslednje vsebine: 
Zelo rad bi se udeležil tovariškega srečanja 
našega kolektiva na Vrhniki, da bi se spoznal 
s tistimi, s katerimi se še ne poznamo. S ti
stimi, ki se med seboj poznamo, pa izmenjal 
mnenja oziroma se >pogovoril o doživetjih, 
uspehih in neuspehih v času odsotnosti nas 
upokojencev od kolektiva. Srečanja se nisem 
mogel udeležiti, ker sem bil ravno v tem ča
su z ženo na dopustu v Prekmurju in sem 
prejel vaše vabilo šele 28. avgusta, ko sva se 
vrnila domov. Ob tem, ko se oprarvičujem 
zaradi moje neudeležbe na tovariškem sreča
nju, izkoriščam priložnost, da se zahvalim 
celotnemq kolektivu za vso pozornost, ki jo 
ima do nas upokojencev. Prav tako se zahva
ljujem za kolektivni časopis Usnjar, ki ga 
redno prejemam in ki je posrednik, da živim 
z vami in vašimi velikimi uspehi, ki sta jih 
dosegli. Na koncu se vam zahvaljujem tudi 
za občasno denarno darilo, ki mi pomeni 
mnogo več, kakor je njegova vrednost. 
Celotnemu kolektivu se še enkrat iskreno za
hvaljujel'l!. in ':'as P?Zdravljam. 

Pozdravni 50vor glavnega direktorja Ansambel Lojzeta Slaka jo je »zagodel« 1'Sa
kemu, ki ni imel dovolj konclicije 

Tovariško srečanje v slikah 

Po uspešno opravljeni nalogi - trenutek pri
jetnega razveclrila; najodgovornejšo nalogo v 
organizacijskem odboru za pripravo piknika 
je imel tov. Partl. Porcije so bile pripravljene 
očarljivo, tako po zunanjem videzu, kot po 
vsebini. Za nekatere neprijetno dišeče odojke 
ne moremo kriviti organizatorjev, pač pa pri
pravljalce. Sicer pa je nekaterim bila potreb
na prva pomoč le zaradi tekočih povzroči
teljev 

Dobra jedača, še zlasti pa pijača, sta »razue· 
žili« vsakogar 

Tudi takšrti so bili 'med nal11.i; toda nan1era 
je bila hitro odkrita, kar dokazuie neprofe
sionalnost izvajalca 
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lVova ustavLt 
'Večji poudfJ re I-r 
(lelovctnj u 
l~ r ctj e z" 11 ih 
~/-rup nosti 

Doslej so krajevne skupnos ti v litijski občini 
usmerjate svojo dejavnos t predvsem na ure
janje komunalnih Jn nekaterih drugih vsako
dnevnih potreb občanov. 
Osnutek slovenske ustave vsebuje o krajevni 
skupnosti zelo ·podrobna določila, kako v bo
doči ustavni ureditvi samoupravno organi
zirati delovne ljudi .pri uresničevanju njiho
hovih skupnih potreb :in interesov. Delovni 
ljudje imajo pravico in dolžnost, da se samo
upravno organizirajo v krajevni skupnosti in 
v njej ter v sodelovanju z drugimi samou
pravnimi skupno!>tmi in organizacijami ne
posredno zadovoljujejo svoje osebne in skup
ne potrebe, odločajo o uresničevanju skupnih 
interesov, sodelujejo pri odločanju o vpraša
njih skupnega pomena v občinah in drugih 
družbeno poiirt:ičnih skupnostih ter skupnostih 
občine. S tako opredelitvijo krajevna skup
nost ni omejena le na delovanje na področju 
ene občine, temveč vključuje še delovne 
skupnosti temeljnih ol'ganizacij združenega 
elela, družbene organizacije in društva ter 
ostale dejavnike, ki delujejo v krajevni skup
nost·i. 
Delovni ljudje v krajevni skupnosti določajo 
vsebino in način zadovoljevanja svojih po
treb na vseh področjih družbenega življenja, 
in sicer: na področjih medsebojnih odnosov 
v naselju, .gospodarjenje s prostorom, progra
miranje in urejanje naselij, otroškega, soci
alnega in zdravstvenega varstva, .jn kulture, 
telesne kulture, rekreacije, stanovanjske po
li!!ike, komunalne in druge dejavnosti, var
stva i.nteresa potrošnikov, organizacije ·sploš
nega ljudskega odpora in družbene samoza
ščite, varstva naravnega okolja, upravljanja 
dru~benega premoženja 1td.! 
Delovni ljudje programirajo tudi razvoj kra
jevne skupnosti, kot tudi način združevanja 
in porabe sredstev za uresničevanje skupnih 
nalog. 
Z osnutkom nove ustave SRS je podana mož
nost povezave naselij v krajevne skupnosti 
ali združevanja z drugo krajevno skupnost
jo, upoštevajo stališča in dogovore v organi
zacijah SZDL kot tudi statuta občine, s kate
rim je določen način in postopek ustanavlja
nja krajevnih skupnosti. 
Po teh obrazložitvah ima krajevna skupnost 
neposreden družben vpliv in •ima možnost, da 
uveljavi svoje interese na vseh področjih 
družbenega življenja na svojem območju. 
V opisanih zadevah odloča krajevna skupnost 
povsod tam, kjer je mogoče; na zborih, ko 
pa gre za odločitev v organizacijah zdn.l!že
nega dela, v interesnih skupnostih, kot so 
šolstvo, zdravstvo, stanovanjska politika itd., 
po svojih delegatih. 
Krajevne skupnosti bodo torej imele zelo 
obsežne naloge za zadovoljevanje skupnih 
potreb kot tudi za skladen razvoj kraja. 
Občani uresntčujejo svoje programe v kra
jevni skupnosti iz naslednjih vitov: 
- s sredstvi, ki jih sami prispevajo, to je 
samoprispevkom, 
- z delom ostanka dohodka, ki ga namenijo 
delavci temeljnih organizacij združenega de
la z območja krajevne skupnosti in temeljne 
organizacije združenega dela, iz katere delav
ci živijo na območju te krajevne skupnosti; 
- s sredstvi, ki jih na osnovi družbenega 
načrta občine, načrtov samoupravnih interes-
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nrh skupnosti in organizacij združenega dela 
do'iočijo za uresničevanje programa krajevne 
skupnost·i; 
- s sreds tvi, ki jih krajevna sukpnost sama 
ustvarja z določenimi dejavnostmi npr. s pes
ko kopi itd. 
- z delom davkov in taks, zbranih na območ
ju krajevne skupnosti, ki jih občina odstopi 
kraj evni s·kupnosti, 
- s .sreds-tvi iz proračtma občine, 
- s prostovoljno združenimi sreds tvi druž-
beno političnih .in .družbenih organizacij v 
kraj evni .skupnosti itd. 
Uresničenje programov, kot tudi dotok sred
s tev ·in njihovo združevanje določajo krajev
n<! skupnosti kot osnovne samoupravne skup
nos ti s samoupravnim sporazumom z organi
zacijami združenega dela, samoupravnimi in
teresnimi skupnostmi, ostalimi organizacij a
mi ·in občino. 
V osnutku ustave je torej podan velik pouda
rek družbenemu dogovarjanju kot obliki u
rejanja odnosov med posameznimi zainteresi
ranimi dejavniki. 
Kvaliteta opravljanja te široke vsebine za
dev s področja dela krajevne skupnosti bo 
prav gotovo pogojena z usposobljenostjo ob
čanov, posebej še delegatov, ki bodo zastopali 
interese krajevne skupnosti v posameznih 
interesnih skupnostih v oboini ali skupnosti 
občin. 

Poti.-ebno je še poudariti, da bodo morale odi
grMi ·pomembno vlogo pri organiziranem de
lovanju krajevnih skupnosti tudi družbeno
politične organizacije, posebno še ZK. 
V drugem delu sestavka bi želel obravnavati 
še delovanje in perspektive delovanja neka
terih krajevnih skupnosti v litijski občini. 
Ker so bili v eni preJšnjih številk Usnjarja 
že opisani glavni narodopisni podatki o li
tijski občini, bi za osvežitev in boljše razu
mevanje krajevne ,problematike dodal še ne
kaj podatkov, ,jn sicer: 
V litijski občini deluje organizirano 15 kra
jevnih skupnosti, ki vključujejo kar 159 na
selij . Le-ta so zelo razdrobljena, kar velja 
predvsem za jugozahodni in deloma zahodni 
predel občine, to je področje krajevnih sku:p
nosti Dole, Gabrovka in Primskovo, ki vklju
čujejo .v svoj sestav vsaka po več kot dvajset 
naselij. Za bralce Usnjarja bo prav .gotovo 
zelo zanimiv podatek, iz katerih krajevnih 
skupno>~ti prihaja dnevno pretežni del de
lavcev. 
Odgovor je naslednji: 
KS šmartno 205 
KS Utija 65 
KS Jablanica 65 
KS Kostrevnica 82 
KS Vintarjevec 56 
~S štangarske Poljane 51 
iz drugih KS v občini pa skupaj 31 
drugi delavoi iz drugih občin 55 
V letošnjem letu se je naša delovna skupnost 
kot prva vključila v sistem financiranja ne
katerih krajevnih skupnosti v občini. 
Na podlag.i delovnih programov, ki so jih 
predložile krajevne skupnosti, smo v široki 
razpravi v samoupravnih jedrih, v sodelo
vanju s predstavniki SOb Litija in SZDL Li
tija in po sklepu obratnega delavskega sveta 
namenili 100.000 din za kritje nekaterih pro
gramov. 
- Največ sred>~tev, 80.000,- din je prejela KS 
šmartno, da si ho na področju Cerkovnika 
asflatirala del cestišča. Predračunska vred
nost del znaša okrog 260.000,- din. Preostanek 
sredstev bodo zagotovili občani iz naselja 
Cerkovnik ter sklad za urejanje in oddajo 
zemljišč v gradbene namene. 
- Krajevna skupnost Jablanica bo letos vlo
žila za moderniz<\cijo električnega omrežja 
okrog 140.000,- din. Precej sredstev so pri
spevali občani te krajevne skupnosti, obrat 
IUV - šma11tno pa je namenil kot pomoč 
10.000,- din. 
- Krajevni skupnosti štangarske Poljane pa 
smo za tekoča popravila cest in mostov elo
delili prav tako 10.000,- din. 
Omeniti bi bilo potrebno, da so se tudi druge 
delovne skupnosti s področja Gabrovke in 
Kresnic vključile v razreševanje . krajevne 
problematike. 

Krajevna skupnost Gabrovka in KZ Gabrov
ka-Dole s ta zasnovali široko akcijo za e tapno 
asfaltiranje cest od Gabrovke do šmantna 
pri Lit·iji. Občani krajevne skupnosti Gabrov
ka so se n a podlagi zelo u spelega referen
duma odločili , da bodo v petih letih zbrali 
s krajevnim san1:opPispevkom in drugimi viri 
kar 1.200.000,- d in kot svojo udeležbo za as
faltiranje ces t·išoča. 
Skoraj enako je tudi sodelovanje krajevne 
skupnosti Kresnice, ki iz samoprispevka ob
čanov ob sodeLovanju Kresn iš.ke industri je 
apna že gradi most čez Savo. 
Delavce obrata IUV - šmal'tno in ·ostale 
občane bo prav gotovo zanimalo, kakšne na
loge namerava jo v perspektivi uresničevati 
kra jevne skupnosti, kjer prebiva pretežni elel 
delavcev obrata. 
Poizkusi! bi naš teti le najpomembnejše, in 
sicer : 
l. Krajevna skupnost šmartno: 
- asfaltiranje ceste proti pokopališču, ure· 
cHtev pokopališča, vključno napeljava vodo· 
voda in elektrike , 
- soudeležba 'krajevne skupnosti pri asfal
tiranju ceste proti črnemu poto'ku, 
- soudeležba krajevne skupnosti pri uredit
vi in asfaltiranju ceste proti Mali Kostrev
nici, 
- ureditev otroškega varstva, potrebna bo 
gradnja novega vrtca, 
- asfaltiranje ceste proti Litiji - zgornji 
del in 
- gradnja igrišča za rokomet in strelsko· 
rokometnega doma. 
2. Krajevna skupnost Kostrevnica: 
- rekonstrukcija ·in asfaltiranje ceste od 
križišča do osnovne šole, v VeHki Kostrev· 
nici, 
- gradnja vodovoda. 
3. Krajevna skupnost Vintarjevec: 
- rekonstrukcija in asfaltiranje ceste, 
-ureditev gasilskega doma in prostorov za 
družbene organizacije. 
4. Krajevna organizcija štangarske Poljane: 
- rekonstrukcija elekt:>·ičnega omrežja, 
- postopno urejanje cestišč', 
- napeljava vodovoda. 
5. Krajevna organizacija Jablanica: 
- gradnja· vodovoda v naselju Breg,_ 
- ureditev in asfaltiranje ceste skozi nase· 
lje. - . •. . 
6. Krajevna orgamzaCIJa Prunskovo: 
- urejanje cestišč. 
Za .postopno urejanje tako pereče p~oble· 
matike bodo morale posamezne krajevne 
skupnosti po 2lgledu Gabrovke in Kresnic 
predvsem zagotovilti potrebna denarna sred
stva s samoprispevkom občanov krajev~e 
skupnosti v celoti ali le določenega naselja. 
Vsekakor pa lahko krajevne skupnosti še 
nadalje računajo s 'tem, da bo naša delovna 
skupnost tudi v prihodnje po svojih močeh 
prispevala k izvajanju _Programov posam7z· 
nih krajevnih skupnost·! ter se s .tem vklJu: 
čila kot nepogrešljiv dejavnik v komunalm 
sistem kraja. P. B. 

Notranjost naše trgovine na Tržaški cesti v 
Ljubljani 



Zasedanje 
UNIDO 
na Dunaju 

V dneh od 27. avgusta do l. septemb ra sva 
se z inž. Stergarjem udeležila seminarja 
UNIDO na Dunaju, ki je obravnaval razvoj 
usnjarske industrije v razvijajočih se drža
vah. Ta seminar je bil namenjen evropski 
regiji in Srednjemu oziroma Bližnjemu vzh o
du. Podoben seminar za afriš~e dežele je bil 
prav tako na -Dunaju v februarju leta 1971, 
datum seminarja za Latinsko Ameriko in 
Daljni vzhod pa še ni določen. 
UNIDO (United Nations Industrial Develop
ment Organization) so ustanovili l. januarja 
1967. in to z resolucijo Generalne skupščine 
v OZN z namenom, da bi nadaljeval in še 
razširil aktivnost prejšnjega Centra za indu
strijski razVJOj pri Združenih narodih s sede
žem v New Yorku. Istočasno je bilo skle
njeno, da bo UNIDO imel svoj sekretariat na 
Dunaju. Znotraj ovganizacije UNIDO so . šte
vilne in razHčne sekcije tr organi, pri čemer 
opravljajo nekateri bolj splošne funkcije, 
medtem ko pa se nekateri ukvarjajo s speci
fičnimi potrebami in problemi različnih indu
strijskih panog v posameznih razvijajočih se 
deželah sveta. Za financiranje UNIDO .pro
jektov v nerazvitih deželah so različni viri fi
nanciranja, pri čemer je glavni izvor UND.P 
(United Nations Development Programe in 
New York). Tako razvijajoče države lahko 
na osnovi tako imenovanega Country Pro
gramme (državnega programa) računajo za 
S-letno obdobje pri UNDP na projekte za več 
industrijskih panog, za zdravstvo, socialo, 
vzgojo, poljedeljstvo in podobno na vrednost 
naložb od 0,5 do 50 milijonov dolarjev. V o
kvint UNDP oziroma razvojnega programa 
ZN pa obstaja še poseben industrijski ser
vis za .financiranje tako imenovane SlS (Spe
cial Industrial servis), iz katerega se finan
cirajo kratkoročne misije strokovnjakov, ki 
trajajo do 6 mesecev in kjer gre za hitro 
ukrepanje oziroma uresničenje pomoči in 
projektov. Za financiranje •projektov so še 
drugi viri financiranja kot npr. Regular Pro
gramme of the United Nations (do določe
nega obsega) General Trust Funds ali Volun
tary Contributions, ki se plačuje v nekonver
tibilnih valutah in koristi v državah, ki pro
stovojlno v-plačujejo v ta sklad. 
če se omejim sedaj na aktivnosti UNIDO za 
področje usnja, usnjenih proizvodov in usnju 
spremljevalne industrije, potem Rač lahko 
povem, da je osnovna vloga te organizacije 
in njenih organov, da svetuje in pomaga raz
vijajočim se državam, ki tako tehnično in 
seveda tudi finančno pomoč zahtevajo. Ne
katere projekte in pomoč pa organi UNIDO 
posredujejo skupaj z drugimi ali prek dru
gih organov Združenih narodov kot npr. prek 
FAO (Food and Agriculture Organization UN 
- področje za hrano in poljedelstvo), prek 
UNCTD (United Nations Conference for Tra
de and Development - Konferenca za trgo
vino in razvoj) ali pa prek ITC (Internatio
nal Trade Centre - Mednarodni center trgo
vine). Vzgoja in izobraževanje delavcev in 
tehničnih strakovnjaJkov pa poteka prek In
ternational Labour Or.ganization - Medna
rodna organizacija za delo). Ti zadnji našteti 
organi bodisi razbremenjujejo oziroma do
polnjujejo aktivnost UNIDO "in njegovih or
rranov. Projekti, ki zadevajo npr. na izboljša
~je surovin in izboljšanje trgovanja s suro-

vimi kožami, se lahko uresmcl.J.O prek FAO. 
To prav tako velja npr. za pomoč pri .projek
tih, ki zajemajo .področje klavniške industri
je, industrije predelave stranskih odpadkov 
klavniške industrije in npr. del predelave od
padkov usnjarske predelave. Prek UNCAD pa 
se lahko uresničijo projekti in pomoč pri 
marketingu in za izvozno problematiko. 
Ko smo poslušali na seminarju poročilo se
kretarja UNIDO Norvežana Nestvolda o ak
tivnosti UNWO, smo slišali, kateri projekti 
za usnjarsko industrijo so osvojeni in kako 
deljeni glede na način financiranja. Tako so 
udeleženi pri financiranju tako imenovane 
large-scale UNIDO projektov, (t. j. na 3-4 
leta, včasih 5 let in to z zneski, večjimi in 
znatno večjimi od 100.000 dolarjev), Mongo
lija, Jemen, Urugvaj, Indija, Turčija, Paki
stan, Fidži. Z manjšimi projekti vrednosti 
pod 100.000 dolarjev in trajanjem manj od 
1 leta (small-scale projekti), pa je UNIDO v 
zadnjih 5 letih pomagal številnim državam, 
in sicer na področju razvoja usnjarske indu
strije, čiste tehnologije, marketinga kot pri 
uvajanju specialnih vrst usnja (velur. repti
lije, svinjsko usnje). Poleg tega so številne 
države dobile izvedence za realizacijo projek
tov s področja čevljarske proizvodnje, ostale 
predelave in konfekcioniranja usnja ter za 
področje marketinga. Marsikoga bo zanima
lo, ·Če je Jugoslavija dobila v zadnjih letih 
kakšno nomoč. Lahko povem, ela sn:>.o .TU'm<;lo
vani dobili določeno manjšo pomoč za pro
jekt izdelave specialnega usnja. Kaj več tudi 
zahtevali nismo. Morda se sliši čudno, ven
dar je le r.es, da je za UNIDO delalo oziroma 
še dela več Jugoslovanov. Tako je npr. šef 
Industrijsko tehnološkega oddelka in to za 
lahko industrijo (tekstil, proizvodnja hrane, 
usnja in predelava, lesni produkti in drugo) . 
Jugoslovan oziroma Zagrebčan prof. inž. 
Mauntner, ki že sedem let dela v ZN. Poleg 
njega delajo že več let nekateri naši tehniki, 
inženirji in strokovnjaki za surovino kot iz
vedene! ali svetovaki. Tako je npr. inž. Jef
tice~ v Sudanu zamenjal Kostanišek, Seka<': je 
iz Etiopije odšel globje v Afriko, upokojeni 
Rant je še vedno aktiven (napisal je publi
kacijo o gradnji tovarne usnjene galanteri je). 
Pol leta oa ie aktiven bivši uslu7benec Cen
trotekstila Koloman Trčka, ki je bil kot we
tovalec UNIDO že .poslan za 3 mesece v Kar
tum in sudanski vladi v .oomoč. še oosebej 
zaradi zadnjega se je direktor Kartumske 
usnjarne g. Bukhari spoznal z nama ter po
nudil polpredelano usnje in najavil obisk pri 
nas v Jugoslaviji in tudi na Vrhniki oziroma 
v šmartnem. Tako so se na<H strokovnjaki 
dr. inž. Ludwiger, inž. Halilovic. inž. Jeftic in 
drugi vrnili v domovino, navedeni in še ne
kateri pa še delajo oziroma so na seznamu, 
da lahko prevzamejo priložnostne dolžnosti. 
Za trdo delo so ti strokovnja~ki dobro plačani 
(do 2.200 $ na mesec). 
Sedaj pa še nekaj podatkov o vsebini in delu 
seminarja. Seminarja se je udeležilo okrog 
80 udeležencev, od tega je bilo 15 predava
teljev, okrog 20 uradnih predstavnikov raz
vijajočih se držav, ostanek okrog 45 pa je 
bilo prijavljenih opazovalcev, bodisi iz raz-

vitih ali nerazvitih dežel. Iz Jugoslavije so 
poleg naju sodelovali še 3 uradno prijavlj e1ii 
opazovalci, Trčka pa je kot svetovalec UNI
DO imel predavanje o možnostih za pove
čanje izvoza polpreclelanega usnja in goto
vega usnja iz nerazvitih dežel ter o marke
ting problematiki v zvezi s tem. O sedanji 
svetovni surovinski situacij i je govoril teh
nični urednik revije Leather Mr. Higham. 
Med številnimi predavanji je vsekakor naj za
nimivejše imel švicar Max May, in sicer o 
prihodnosti usnja in usnjar s·ke industrije v 
njenem boju s sintetičnimi nadomestki. Po
dobno kot Anglež Higham je tudi švicar 
označil svinjske surove kože kot najperspek
tivnejši vir, ki ob pospešeni mobilizaciji ob 
40 '0/o uporabi kož zaklanih svinj v Zahodni 
Evropi (89 milijonov), ZDA (90 milijonov) in 
Japonski (12 milijonov) pridob i okrog 60 mi
lijonov svinjskih kož oziroma 180.000 elo 
240.000 ton surovin letno, kar predstavlja 
trenutno izgubo oziroma nepokriti primanj
kljaj surovinskih virov. Anglež pa je primer
jal visoko cenjeno kozjo surovino, (ves svet 
jo ima skupaj s Kitajsko le 122 milijonov ko
sov), z možnostmi pokrivanja s svinjskimi 
kožami. Naredil je izračun, da samo svin jski 
fond Zahodne Evrope znaša okrog 200 mili
jonov kosov, oziroma predelano v usnje letno 
kar 185 milijonov m 2 (na 1 svinjsko kožo ra
čuna 20 kv. č. usnja skupno s cepljencem). 
Vemo pa, ela ima Kitajska 300 m ilijonov 
svin j (načrt 600 milijonov!), ZDA 90 milijo
nov, Rusija 55 mi[ijonov, Japonska 12 milijo
nov, ela o ostalem vzhodnem svetu, Jugosla
viji i. t. n. ne govorimo. Samo 15 °/o izkorišča
nje razpoložljivih količin kož zaklanih svinj 
bi po mnenju Highama pokrilo pomanjkanje 
kozjih kož oziroma drobn ice. O svinjskih ko
žah oziroma proizvodnji svinjskega usnja je 
bilo nenavadno veliko razprave. V njej je \·eč
krat sodeloval tudi vicepreziclent Wolverine 
iz Rockforcla, naš veliki lmnkurent, ki je 
pričel poleg Hus-puppiesa oziroma obutvene
ga nubuka proizvajati tudi oblačilno u snj e. 
G. ·Panter se je pohvalil, da Wolverine kar 
18 mesecev ni povečal cene svinjskemu usnju. 
Na vprašnje, ali imajo klavnice kalkulativni 
interes odirati svinje ali pa jih predelovat i v 
mesne izdelke, ni vedel .pravega odgovora. 
Mnogi so v razpravi menili, ela je cena svinj~ 
skemu usnju ostala na isti ravni pač iz raz
loga, ker je množica proizvajalcev, ki so s 
sla~bo kvaliteto razvrednotili svinjsko usnje, 
kar naj bi slabo vplivalo tudi vnaprej in pre
prečevalo še večji prodor svinjskega usnj a . 
Zato je edina rešitev: delati svinjino dobro! 
Glede konkurence plastičnih materialov ne 
gre prezreti dejstva, ela je npr. v Nemčiji 
danes 20 Ufo ženske obutve izdelane 100 °/o iz 
sintetike in da se nasploh v čevljarski indu
striji že danes pri izdelavi čevljev rabi v 
Nemčiji kar nad 50 °/o sintetičnih materialov 
in ela žele zaradi nižjih cen kar 75 °/o vsega 
materiala v 1974.· letu nadomestiti s sintetič
nimi materiali. Zanimivo je tudi dejstvo, ela 
dragih kvalitetnih sintetičnih materialov tipa 
Corfam, Clarino in podobnega niso v 1970. 
letu uporabljali veliko (le 3 °/o), medtem ko 
pa se je ceneni PVC dobro uveljavljal. Sedaj 
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pa prevladujejo s penastim PVC in PU kriti 
sintetični materiali in to seveda zaradi cene. 
Na nadaljnji prodor plastike je treba bolj in 
bolj_ rač~mati, saj je to zaradi pomanjkanja 
usnJarskrh surovin - zaradi kalkulativnih 
kazalcev treba razumeti. Zato je treba izbolj
šati vrednost usnja izključno s kvaliteto, da 
ne bo prihajalo zaradi slabe kvalitete do 
poraznih ugotovitev, da je 100 Ofo usnjeni če
velj z nekvalitetnim usnjenim podplatom 
slabši od kombiniranega. 
Preobširno bi bilo, da bi razen teh dveh pre
davanj komentiral tudi ostala. Vsi razpolož
ljid materiali in številne tiskane publikacije 
so odgovornim in strokovnim ljudem na vo
ljo za koristno obdelavo. 
Naj povem le to, da so predavanja in razpra
ve osvetlile tudi področja projektiranja in 
gradnje usnjarn, njihovega celotnecra organi
ziranja in vodenja, marketinga, n~dzora (v 
podjetjih in državnega), standardov in pocro
jev, izrabe stranskih proizvodov, modernih po
stopkov in njihove kontrole, razvoja krznar
ske industrije ter raznih vrst nacionalnega 
združevanja, meddržavnega združevanja in 
še mnogo tega. žal pa so prevladovali tudi 
komercialni elementi špekulacije, (nekateri 
so hoteli prodreti s svojimi komercialnimi 
idejami in interesi), poleg tega pa je manjka
lo POJš?St? tudi b<?nto:f!.a i:f!. še z.lasti fairp laya. 
Razvrtlmso mogh sknvatl svoJe premoči nad 
nerazvitimi in so se spozabljati še zlasti crle
d~ odnosa i~1 relacij~ zah?d-:-vzhod. Zato" je 
bilo zelo vehko spormh tock m to zlasti v raz
pravi; Zlasti Ang}eži so pr~dnjačili v vsem 
tem m so se tudr medsebojno napadali. Me
nim, da je prisostvovanje opazovalca ne le 
zanimivo, .pač pa tudi zelo koristno. Gotovo 
pa je, da je uradno predstavljanje Jugoslavi
Je v tem kočljivo in težko, če ne celo nemo
goče. Predstavniki držav, ki imajo močna in 
~-e:; uglašena ter enotna gledanja, lahko da
JeJO prsmene izjave in materiale oziroma mo
rajo pač zastopati s strani vlade uradna sta
lišča .. T<? pa je možno tako za osrednje u
:>mer]~n~ vzhod, pa za Azijo, Afriko, Bližnji 
111 DalJm _vzhod, kot za Zahodno Evropo, saj 
predstavl~ajo nacionalna združenja uradno 
osnovo, kr poob_lasti pr~dstav~ike in jim daje 
ustrezna navodrla. Venetno Je nam Juaoslo
vanom še najtežje, saj zastopa vsak ';voje 
republiške ali pa celo tovarniške interese. · 
Na seminarju sm9 poslušali tudi številne u
radne izjave posameznih držav in nekatere 
izjave so delili tudi v pismeni obliki. Zaplete
ne pa so bile npr. izjave Bolgarije in Mongo
lije, saj so jih predstavniki obeh držav po
dali v ruščini. Ker pa je bil na seminarju u
radni jezik izključno angleščina, je bilo v raz
pravi kar malo mučno, ko je moral prevaja
lec iz kabine oditi neposredno za mizo, da je 
pomagal z dvojnim prevajanjem. Prevajalec 
pa se je močno utrudil tudi sicer, saj je mo
ral S dni od jutra do večera neprekinjeno 
prevajati iz angleškega na ruski jezik le za 
bolgarsko delegacijo in pa predstavnika Mon
golije. S predstavniki Bolgarije sva imela 
priložnost tudi vzpostaviti stike. Povedali so 

nama, da predelajo letno 12.000 ton svinjskih 
k?ž, da imajo polno avtomatizirano proizvod
njo, da so dobili veliko pomoči od UNIDO in 
da podplatov iz svinjskih kož ne delajo, če
prav je ta podatek krožil po dvorani. 
pva dni po tem seminarju je na Dunaju pri
e~! z del?Il?- svetovni kongres usnjarskih teh
mkov, kr Je del obravnavane problematike 
seminarja UNIDO ponovno skrbno obravna
val. 

inž. Franc Mihelič 

Sejem v 
Firencah 
Ničesar novega, pos·ebnega ali enkratnega, bi 
lahko rekli letošnjemu 13. mednarodnemu 
sejmu usnja, obutve in usnjene galanterije, 
kJi je bil letos v času od l. do S. septembra v 
Firencah. 
Sejem je izrazito moden in se po obsegu ne 
more primerjati s spomladanskim sejmom v 
Bologni. Večji del sejmiš·ča je bil izpolnjen 
z razstavljenimi čevlji, približno eno tretjino 
sejemskega prO$tora so s svojimi izdelki za
polnili galanterijsti, le manjši del so zasedli 
usnjarji in še ti so bili v glavnem iz toscan
ske regije, to so usnjarne, ki so ob reki Arno. 
Zadnji krik mode ali kot novost na usnju se 
je pojavil učinek pod imenom »blue jeans«, 
to je imitacija platna, kakršnega uporabljajo 
za izdelavo »kavbojk«. Izdelava je slična kot 
pri nubuku - se pravi anilinsko zabarvano, 
stiskana z desenom platna in nato polirano 
-brez vsake dodelave. Takšno usnje smo vi
deli pri mnogih usnjarjih, pa tudi v čevljih 
ga je veliko vgrajenega, vendar mu že sedaj 
na začetku napovedujejo življenjsko dobo 
muhe enodnevnice. 
Pri čevljih je mogoče še v večji meri kot na 
spomladanskem sejmu, opaziti prehod h ko
ničasti obliki, naj si bo to pri ženskih ali 
moških modelih. To se pravi, da gredo čevlji 
rahlo v smer koničastega z odsekano nizko 
konico. Tudi pete in podplati niso več tako 
pretirano veliki. 
Glede na to, da je to modni sejem, je razum
ljivo, da ni bilo na njem videti niti dobre niti 
slabe imitacije usnja- plastike. Vsi razstav
ni predmeti so izdelani tako in iz takšnega 
blaga, da je pri njih jasno vidno, da so izde
lani iz pravega usnja z polnim licem in viso
kim leskam. 
Naši sosedje delajo reklamo z vsemi sredstvi 
obveščanja, ki ima očitno namen poučiti lju
di o prednostih izdelkov, izdelanih iz narav
nega usnja, ki naj bi vplivalo pri uporabi za 
obutev ali oblačila, na zdravstveno počutje 
človeb .. Pravijo, da ni kože brez napake in 

s tem tudi usnjenega izdelka ne more biti 
brez videza te surovinske napake. Zato so tu
di u~nje ter določene skupine in vrste izdel
kov rzdelane tak:o, da so te surovinske napa
~e ~~l? poudarJent: (~azne to~·bice, športni 
cevl]r rtd.). Naravm vtdez usnJa z nebruše
nim licem, anilinsko dodelan z visokim les
kom, ~a čepr:av z narvavnimi n~pakami, ki naj 
v konc;nem rzdelku se vedno pove, da je iz

, del:;m ~z p~ave kože, to ~e rdeča nit, ki po-
staJva :z:~dn]a leta, od sejma do sejma, vse 
mo~ne]sa, tako kot polagoma izginjajo iz 
prorzvodnega programa usnjarn včasih tako 
iskani plastični boks, razni florantiki itd. To 
izjav<? ~otr}';lj_e dejstvo, ~a na celotnem sej
mu m bilo mrtr enega •kononega artikla izdela
nega iz plastičnega boksa ali drugeg~ bruše
nega usnja, v katerega je bila nekoč prede
lana velika količina govejih kož. Izjemo pred
stavlj~ iz~el~va laka, ki ga je pa tokrat zelo 
malo m Je rzdelan v klasični crladki izvedbi 
ali ~etalizir~n in vgrajen v kombinaciji z 
ve~unem, ah pa v glavnem uporabljen za 
salonsko obutev. Obdobje velike konjukture 
raznih vrst laka je očitno zamrlo. 
Sicer pa je videti, poleg že klasičnega asorti
menta~ kot j7_ ševro, š_eyret, kl~sič!1i telečji 
~oks, se govey boks amlm, goveJo nappa ani
Im - nebruseno, nekrito vse z visokim les
kom. Velik poudarek je bil dan naravno 
šn~l!-lfanemu usnju, predvsem na vratovih z 
amhn~ko dv<?delavo z večjim ali manjšim dvo
barvmm ucmkom za mehko športno obutev. 
Na'f?uk~ na sejm1;1 tokrat nismo videl<i. Opaz
no Je brlo, da tudr velurjev in hantinoa ni bilo 
raz~tavljenega, niti vgrajenega v če;ljih. Vi
de}~ ~a smo na ?~eh mestih lep svinjski ob
lacrlm velur, svm]ski boks slabše kvalitete 
s_v~njsko anilin podlago in svinjski lak meta: 
hzrran, dobre kvalitete. Dajati pa sodbo o 
t~m, kje je l~vali_teta svinjskega velurja ita
l·!Ja~skrh pr~rzvaJalcev, po ogledu sejma ne 
br bilo hvalezno oziroma objektivno. 
Ga~ant~rijskih. ra_zstav31ih pr~dmetov je bilo 
vehko rzdelamh rz vecno leprh in modernih 
ko~ reptilij, ki jih je bilo opaziti tudi na u
sn]arske_:f!-1 r~z~tavnem prostoru. Večji del 
gala_r~tenJe, kr Je, kot receno, zavzemala eno 
~ret]mo ;razstavnega prostora, je bil Jzdelan 
rz mehkr~ _materialov to je goveje, juneče 
nape, teleC]ega boksa, ševreta - vse seveda 
čis~i vanili_n z visokim leskam, za nas pa jasno 
kaJ cudnrh modelov. Prav škoda je, da se ni 
kd_o od galanterijskih modelarjev udeležil 
sejma, saj •talikšnega števila razstavnih pred
metov na enem prostoru nismo videli doslej 
na nobenem, še tako velikem sejmu. 
Krzn? in ~snjen~ oblačila na sejmu praktič
no mso brla pnkazana. Ko smo primerjali 
cene razstavljenega usnja s cenami ki so ve
ljale za enako blago pred pol leta,' smo uoo
tovili, da med njimi ni bistvenih razlik, klj~b 
nenormalnemu dogajanju v trgovanju s su-
rovimi kožami. -

R. K. 

Reklmnna razglednica Firenc, s katero raz
stavljalci obveščajo in vabijo svoje kupce na 
ogled. V se kakor posnema11ja 1'rec/11Cl poslov
nost! 

Lo 13' Compionaria lnternazionale 
calzature, pelletterie, cuoio, accessori, macchlnario 

Vi invitiamo , IIMBRO l>ElL <SPOSifOI\E 

o visltarci 
all o VI INVITA A FIRENZE 
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Teden 
• usnJa 

v Parizu 
Vsi, ki se kakorkoli ukvarjajo z usnjem ali 
usnjenimi izdelki, vedo, da je Teden usnja 
mednarodna razstava usnja, usnjene obutve 
in usnjenih izdelkov v začetku septembra v 
Parizu, strokovni javni prikaz, kjer se odraža 
trenutno stanje in predvidevanja v tej panogi 
v svetovnem merilu. Na sejmu so bili prisot
ni vsi ponudniki usnja in vsa pomembna u
snjarsko-predelovalna industrija. Letošnja 
prireditev je obdržala trenutno razpoloženje 
na svetovnem tržišču usnja, čevljev in usnje
nih izdelkov. 
Proizvajalci strojne opreme za celotno u
snjarsko predelovalno industrijo so bili tudi 
letos, kot vsako leto, prisotni z vsemi svo
jimi novostmi, prav tako kemična industrija. 
Usnjarji so imeli vsekakor velike želje po 
modernizaciji svoje proizvodnje, na drugi 
strani pa je proizvodnja gotovega usnja v do
ločenem zastoju, kupci gotovega usnja z vso 
ostrino zahtevajo zniževanje cen, če naj si 
zagotovijo vsaj kolikor toliko zadovoljivo 
prodajo gotovih izdelkov. Z nakupi so bili 
zato zelo zadržani. Ta ugotovitev velja na 
splošno za vse vrste usnja, tudi za nappo, ki 
je v tem trenutku sicer modna vrsta usnja. 
Kakor leta nazaj, smo tudi letos imeli svoj 
razstavni prostor v Parizu. Pri zasnovi raz
stavnega prostora smo dali poudarek svinj
skemu velurju in usnjeni konfekciji, saj sta 
to dva proizvoda, s katerima se dokaj dobro 
uveljavljamo na svetovnem tržišču. 
Naš razstavni prostor so obiskali skoraj \'si 
naši poslov11i partnerji, poleg tega pa še pre
cej novih interesentov. Z obiskom smo bili po
vsem zadovoljni. Rekel sem že, ela kupci na 
splošno niso bili razpoloženi sklepati pogod
be o novih, velikih poslih, vendar smo kljub 
tej zadržanosti lahko zac:j.ovoljni z dogovori, 
saj smo z našimi poslovnimi partnerji boli 
ali manj dokončno sklenili pogodbe za· okrog 
70% razpoložljivih količin svinjskega velur ja 
za izvoz, za preostale količine pa se bomo 
dogovorili še ob nekaterih neposrednih raz
govorih na Vrhniki ali pa bomo morali naše 
stranke obiskati in se pri njih dogovoriti za 
nadaljnjo prodajo. 
Znano je, da se letošnja moda usnjenih izdel
kov obrača bolj v prid nappe in da je velur 
v upadanju, zato je v upadanju tudi cena ve
lurjev, vendar se bomo kljub temu obdržali 
na tržišču. 
Lahko rečem, da je pri prodaji naših velurjev 
največji problem kvaliteta. Pri tem moramo 
upoštevati vse sestavine, ki predstavljajo 
kvaliteto, to je videz velurja, mehek oprijem, 
enotnost barve, svetlobna obstojnost barve, 
raztržnost itd. To so elementi, ki bodo pospe
ševali ali pa zavirali prodajo velurjev. 
Predvsem moramo upoštevati, da se bo ob
lačilni velur v modni tekmi z nappo lahko 
obdržal z relativno nižjo ceno, če bo kvali
teta dajala možnosti oblikovanja modne linije 
in videza, kakor to predvidevajo sedanje mo
dne zahteve. 
Vemo tudi, da se precejšnje količine obla
čilnega velurja zadnje čase uporabljajo za 
tapeciranje pohištva. Tu so zopet strogo po
stavljene zahteve po svetlobni obstojnosti 
barve, enotnosti barve in raztržnosti. 
Ne ozirajte se na poslovne stike, ki smo jih 
imeli z našimi strankami, je udeležba Vrh
nike na sejmu v Parizu nujna in upravičena. 
Pariški sejem je specializirana prireditev in 
udeležba na tem sejmu potrjuje našo po
membnost v usnjarski panogi, naše vključe
vanje na svetovno tržišče ter našo odločilno 
vlogo glede določenih vrst usnja, ki ga pro
izvajamo. 

Rudolf Kočevar 

Obish~ pri 
podjetju 
Ciba-Geigy 

V dneh od 6. do 9. avgusta sva bila z inž. 
Kržmancem, na pobudo omenjenega podjet
ja, •na poslovnih razgovorih v Baslu. Da bi 
bralci dobili jasnejšo sliko o tem za nas ve
likem clobavitelju anilinskih barv in kemika
lij, bom najprej predstavil mesto Basel, pod
jetje in drugo. 
Basel je prvi kanton v švici in se eleli na Ba
sel-Stadt in na Basel-Lang. Kot glavno mesto 
kantona leži Basel na obeh straneh reke Re
na na meji med Zvezno republiko Nemčijo 
in Francijo. Mesto ima nacl 200 tisoč prebi
valcev, je kulturno središče in ima najstarej
šo univerzo v švici, roniantično-gotsko kate
dralo, bogato umetniško galerijo, številne 
zgradbe v stilu baroka itd. Je tipično banč
no, industrijsko in trgovinsko središče in eno 
največjih središč kemične in farmacevtske 
industrije na svetu (Ciba-Geigy, Sandoz, 
Hoffman, Laroche in drugi). Je vZtžno pro
metno središče z rečno luko in Jetal .iščem v 
Blotzheimu. 
In sedaj nekaj o samem podjetju Ciba-Geigy. 
Sedanje podjetje je nastalo z združitvijo biv
ših podjetij CIBA Aktiengesellschaft in J. R. 
GEIGY AG spomladi leta 1969. S to združit
vijo se je uvrstilo med dvajset največjih pod
jetij v svetu na področju kemije. Za ilc.lstra
cijo naj navedem bruto promet največjih 
podjetij v .!etu 1969 - v milijardah Sfrs: 

Du Pont - USA 15,62 
ICI - Vel. Britanija 13,89 
Union Carbide - USA 12,61 
Monteclision - Italija 11,56 
Bayer - ZR Nemčija 10,89 
Hoechst - ZR Nemčija 10,58 
BASF - ZR Nemčija 10,54 
MONSANTO - USA 8,34 
Rhone-Poulenc - Francija 7,95 
Dow Chemical - USA 7,73 
AKZO - Nizozemska 7,55 
CIBA-GEIGY - švica 6,25 
Hoffman-La Roche - švica 4,5 
SANDOZ- švica 2,48 
Ta vrstni red je danes že spremejen, pred
vsem so napredovala nekatera največja ev
ropska podjetja (HOECHST). 
Celoten koncern CIBA-GEIGY zaposluje nacl 
70.000 ljudi, od tega samo v švici nad 20.000, 
v celi Evropi pa okrog 50.000. 
Podjetje ima proizvodne tovarne po vsem 
svetu, v Argentini, Avstraliji, Belgiji, Braziliji, 
čileju, Danski, ZR Nemčiji, Slonokoščeni o
bali, Fiinski, Franciji, Grčiji, V. Britaniji, 
Gua tem ali, Kitajski, Indiji, Inclonezij i, Iranu, 
Italiji, Japonski, Kanadi, Keniji, Kolumbiji~ 
Libanonu, Maleziji, Maroku, Novi Zelandiji, 
Nizozemski, Nigeriji, Avstriji, Pakistanu, Pe
ruju, Portugalski, švedski, Singapuru, špani
ji, Južni Al'rlki, Tajlandu, Umgvaju, USA, Ve
nezueli, in Republiki Zaire (Kongo Kinshasa). 
V svojem širokem proizvodnem programu 
ima Ciba- Geigy najbolj znane skupine ma
terialov, kot so anilinske barve, farmacevt
ske materiale, materiale, ki se uporabl.ia.io 
v kmetijstvu, vse vrste Jakov, veziv, lepil, 
preparatov za kozmetiko in fotografske ma
teriale. 
Mi kupujemo pri tem podjetju predvsem 
anilinska barvila in v manjši meri nekatere 
druge kemikalije. Lani je bil bruto promet 
z omenjenim podjetjem okrog 1,2 milijona 
Sfrs ali okrog 70 ton anil.inskih barv in ma
terialov. Letos se predvideva približno 90 

100 ton, v bruto vrednosti okrog milijona 
in SOO tisoč Sfrs. Pogovori, ki sva jih imela 
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z g. Jostom, šefom prodaje za vzhod in Ju
goslavijo, in g. Rutschmannom, so potekali 
predvsem v smeri izboljšanja dobav anilin
skih barv in kemikalij. V zadnjem času so se 
dobave občutno poslabšale, dobavni roki pa 
podaljšali od dveh do štirih mesece\' in več. 
Vzroki za to so različni in številni. Dva iz
med njih pa sta v zadnjem času najbolj očit
na in splošna. za celoten svet. To je veliko po
vpraševanje po anilinskih barvah in materi
alih glede na veliko .proizvodnj o usnja na 
sve tu in na dyugi strani veliko pomanjkanj e 
nekaterih osnovnih surovin za izdelavo teh 
barvil in kemikalij. 
Sklenjeno je bilo, da nam bo podjetje Ciba
Geigy, glede na konkretni načrt porabe ko
li6in barvil in kemikalij, izdvojilo ']:otrebne 
materiale na zalogo v količini naše 3 oziroma 
4-mesečne porabe. V kolikor bi prišlo pri nas 
elo spremembe proizvodnega načr ta, je treba 
podjetje o tem takoj obvestiti, le-to pa prav 
tako sprejema obveznosti, da bo s·krajšalo 
c!obavne roke za barvila, k i so na zalogi, 
naj več na dva tedna; za tiste pa, ki niso na 
zalogi pa bo rezerviralo za nas potrebne ko
lit' ine vnaprej že pri produkciji. 
Ogledala sva si še njihov tehnološki labora
torij v Kli.ibecku, kjer so potekali razgovori 
po tehnološki s trani glede kvalitete posamez
nih barvil in drugo. 
Na splošno lahko povem, da so pogovori u
speli in bi glede na tako velike posle, kot jih 
imamo s tem in drugimi podjetji, bilo po
trebnih več medsebojnih stikov in podobnih 
n1zg01·orov. A. SOKAč 

Od 
vsepovsod 
Madžarska pospešuje razvoj industrije usnja 
Madžarska predvideva, da bo v drugi etapi 
razvoja usnjarske industrije povečala proiz
vodnjo za 3S 0/o. Ta etapa naj bi se odvijala 
v letu 197S ,jn 1976, v tem obdobju pa je pred
videno predvsem povečanje predelave svinj
skih kož. Z investicijo okrog 480 milijonov 
forintov bodo rekonstruirali dve veliki u
sjarni v Budimpešti in Peči in tako bosta od 
sedanjih 12.000 'tOn letno po preureditvi prede
lovali 16.000 ton svinjskih kož. Poleg tega 
imajo v programu tudi že tretjo stopnjo raz
voja, ki je usmerjena predvsem na znatno 
povečanje proizvodnje govejih kož. V tem 
obdobju naj bi predvsem dosegli koopera
cija med podjetji in modernizirali tehnolo
ški postopek. še posebej pa računajo, da bo
do dosegli pomembne prihranke, ker bodo 
lahko uporabili lastno surovinsko bazo. 
Koncentracija v francoski usnjarski indu
striji 
Franoos,ka usnjarska industrija obsega 2.200 
podjetij in je zelo razdrobljena. Od celot
nega prometa v višini 1.1 milijarde frankov 
v l. 1972 je na izvoz odpadlo 20 °/u. Zaradi 
nezadostne koncentracije je marsikje prišlo 
elo podvojitve proizvodnih programov, tako 
ela obenem z visokomodnimi artikli proizva
jajo tudi artikle iz umetnega usnja. Trenut
no teži k večji koncentraciji usnjarske in
dustrije predvsem podjetje La Tenneur, ki 
ima že sedaj 1200 zaposlenih in je v l. 1972 
ustvarilo promet v višini 7S milijonov fran
kov. S soglasnostjo francoske vlade se bo 
omenjeno podjetje integriraJo z brHanskim 
koncen1om Barrow-Hepburn, ki ima svoje 
usnjarne poleg Velike BritC~nije tudi v Italiji, 
Belgiji in dve manjši tudi že v Franciji. 
Sovjetska zveza bo še naprej uvažala obutev 
Konkretna pogajanja so v teku s poljskimi 
in čehoslovaškimi dobav.itelji, ki bodo v l. 
1974 dobavili ~- 11 oziroma . 20 milijonov parov 
usnjene obutve. Pripravljalni razgovori po
tekaj.o s Francijo in ZR Nemčijo. Sovjetska 
obutvena industrija v l. 1972 s proizvodnjo 
64S milijonov. parov usnjenih čevljev ni iz
polnila načrta, temveč je celo zaostala za 
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proizvodnjo iz leta 1971 z:' 34 mi!ij:.:>:10·: pa
rov. S-letni načrt je predvideval za 1971. leto 
708 milijonov parov, za lansko leto pa 738 
milijonov parov usnjene obutve. 
Težave usnjarsko-predelovalne indusl.dje v 
Makedoniji 
Usnjarsko prede lovalna industrija Makedo
nije je v velikih težavah. Največj i problem 
je zagotovitev surovih kož za predelavo v 
usnje. Zaradi zmanjšanj a živalskega fonda v 
Jugoslaviji je tudi usnjarska industrija v Ma
kedoniji prisiljena, ela polovico potrebne su
rovine uvaža. Vendar ji zato primajkujejo 
obratna sredstva. V kolikor ne bo finančni 
problE!m kmalu rešen, industrija ne bo mogla 
iz,polnjevati svojih obveznosti, ker že rsedaj 
izkorišča zmogljivosti le delno. Po drugi stra
Pi pa se bo morala tudi sama usnjarska-pre
clelovalna industrija med seboj tesneje po
vezati in sodelovati. Danes obstajata dve to
v,arni za predelavo drobnice in krzna, dve 
tovarni za proizvodnjo obutve in po ena za 
usnjeno konfekcija in usnjeno galanterijo. 
Uspešno poslovanje na zunanjem trgu 
Tovarna usnja Djuka DiniC iz Niša bo letos 
clobavila kupcem v Veliki Britaniji 80.000 m' 
svinjskega velurja in drugega usnja za us
njeno konfekcija. To je elel dogovorjenih 
izvoznih poslov na konvertibilno tržišče, ka
terih vrednost bo letos presegla 20 milijo
nov N din. V osmih mesecih je bilo kupcem 
v Nizozemsld, ZDA in Veliki Britaniji dobav
ljenih raznih proizvodov v vrednosti 900.000 
US $. V podjetju pravijo, da v inozems tvu 
raste zanimanje za proizvode jugoslovanske 
usnjarske predelovalne industrije in ela lah
ko v prihodnjem letu pričakujemo še večji 
izvoz. 
Večja proizvodnja umetnega usnja v Savi 
Z dograditvijo novega obrata bo kranjska 
Sava povečala letno proizvodnjo umetnega 
usnja od sedanjih 2,8 na 7 milijonov m". S 
predvidenimi investicijami v višini 67 n1ilijo
nov N din podjetje računa, ela se bo zmanjšal 
jugoslovanski uvoz tega izdelka, obenem pa 
ga bodo izvozili za 1,7 miiijonov dolarjev. 
Poraba umetnega usnja je tako pri nas kot 
v svetu v velikem porastu. Sedanja proiz
vodnja tega izdelka dosega v Jugoslaviji 
okrog 8 milijonov m" na leto, petina vseh 
jugoslovanskih potreb pa se pokriva iz uvoza 
Italijanska čevljarska industrija v težavah 
Podobno kot v Avstriji tudi v Italiji po
ložaj obutvene industrije ni rožna-t. Konku·· 
renčnost avstrijske obutvene industrije v 
Italiji in ZR Nemčiji je ogrožena. V prvih 
štirih mesecih pa se je tudi v I,taliji izvoz 
obutvene industrije zmanjšal za 17~/o v pri
merjavi z istim obdobjem 1972. Z novim tri
letnim tarifnim sporazumom so se delovni 
stroški italijanske obutvene industrije pove
čali za 20 do 22 °/o. Povišanje carin v ZDA 
na uvoz i,talijans·ke obutve v višini 3S OJo bo 
za italijansko industrijo pomenilo izgubo, ki 
jo bo težko nadomestiti na drugih tržiščih. 
V času največje konjunkture v letu 1970 je 

Postavljanje montažnih nosilcev nove mani
pulativ11e lope za potrebe skladišča surovih 
kož na Vrhniki 

italijanska industrija izvozil v ZDA 80 mili
jonov parov čev;ljev, to je 40 "/o celotnega 
izvoza in 33 OJo proizvodnje, lani pa· le 71,S 
milijonov parov. 
Nazadovanje prometa obutvene industrije 
ZRN 
V prvih petih mesecih letos je promet pa
noge realno nazadoval za 7 Ofo. Lani je prene
halo z delom 32 podjetij, S6S podjetij pa je 
doseglo ']Jt-omet 3,4 milijarde DM, brez vplJ
va cen - 3 °/u . Tudi p roizvodnja se je zni
žala za 4,8 OJo na 1Sl milijonov parov, š tevilo 
zaposlenih pa ocl 82.000 na 77.000. Nespreme
njeno naraščanje je zabeležil le uvoz, ki se 
je vrednostno povečal za 20,S "lo na 1,4 mili
jarde DM, količinsko pa za 11,4 OJo na 144 mi
lijonov parov, kar je predstavljalo 95 °/o nem
ške proizvodnje. Izvoz se je zvišal le neznat
no , za 7 "0/o. 
Krzmu-stvo ZRN optimistično 
Zaradi naraščanja povpraševanja so lani v 
ZR Nemčiji uvozili SO 0/o več krznenih ar
tildov kot leto poprej. Celo.tna vrednost uvo
za je bila za 280 milijonov DM prvič občut
no nacl nemško proizvodnjo, katere promet 
se je v letu 1972 zvišal za SOJo na 213 mili
jonov DM. Količinsko je bil zabeležen po
rast za S "lo na 61S.OOO kosov, od tega 207.000 
krznenih plaščev. Izvoz se je povečal za 10 OJo 
na 64 milijonov DM. 

Kako smo 
poslovali v 1nesecu 
avgustu 1973 
Proizvodnja po obratih 
Usnjarna Vrhnika 
ščetinar na 
Usnjarna š martno 
Krznarna šmartno 
Usnjarna šoštanj - samo divjač. 
Poraba usnja in krzna v konfekciji 
Konfekcija krzna šmartno 
Konfekcija usnja šmartno 
Konfekcija usnja Vrhnika 
Galanterija Ljubljana 
Realizacija 

184.232 m' 
6.849 kg 

71.860 m' 
1S.317 m' 
60.713 m' 

2.004 m' 
S.833 m' 
3.200 m' 
4.0SO m' 

Usnjarna Vrhnika in ščet. 24.034.978.10 N din 
Usnjarna šmartno, 
Krznarna in konfekoij a 16.8S6.341.9S N din 
Galanterij a Ljubljana 891.107.30 N din 
Prodajno skladišče Lj. l.SOO.OOO.OO N din 

Skupaj: 43.282.427.3S N din 
Izvoz v avgustu $ 91S.404 
Izvoz I.-VIII. $ 9.010.770 
Poprečni OD 
Poprečni OD je znašal za 184 ur v mesecu 
avgustu 2.04S.8S N din na enega zaposlenega. 
Bolniški izostanki 
Na enega zaposlenega smo imeli v mesecu 
avgustu zaradi bolniških izostankov (vključnq 
tudi porodniški dopust) 214 izgubljenih dni. 



Iz zapisnika 
delavskega 
sveta podjetja 
14.9.1973 

Delavski svet je pregledal poročilo o poslo
vanju v prvem polletju in ugotovil, da so re
zultati v crlavnem zadovoljivi. Obstaja pa ne
varnost da bodo zaradi padca konjukture 
nekaterih naših izdelkov (usnjene konfekcije) 
in v zvezi s tem pritiska na znižanje cen v 
clrucrem polletju slabši. Dodatno nevarnost 
pa predstavlja tudi posla?šanje kv:alitete na
ših izdelkov. Zato delavski svet poztva vse od
crovorne delavce v vseh obratih podjetja, da 
~e lotijo vseh ukrepov za izboljšanje kvalitete 
izdelkov. 
Na seji v aprilu je delavski svet_ s~lepal o pr~
ključitvi Tovarne usnja šoštanJ m s~ za pn
ključitev odločil, vendar pod pogo]el?-!• da 
bodo zagotovljena sredstva za sanaciJO te 
tovarne. 
Na tej seji je delavski svet ugotovil, da je ta 
pogoj izpolnjen. Skupno potrebna . sredstv~ 
za sanacijo v višini 4,384.002.300 S dm so pn-
spevali: . _ 
Sklad skupnih rezerv SR"Slovem]e! 
Sklad skupnih rezerv obcm~ yelenJe, _ 
Ljubljanska banka- podru~n~ca V ~len)e, 
Ljubljanska banka- podruzmca LJublJana 
in dobaJVitelji opreme, 
udeležba IUV v sanaciji pa znaša 
659.531.400 din. 
Delavski svet je bil seznanjen s _P<?_tekon: _del 
pri gradnji nove opek<;lrne v S~nJl 9or1C1. 
Na naš razpis, s katenm smo tskall_ ponud
nike za opremo nove opekarne, ~e Je po~<:g 
podjet-ja Bauhi.i.tte Leit~-W.erke !~ Avstr!J~ 
prijavilo še podjetje Putm 1z _ItaliJe. Ko~ISl
ja, ki jo je imenoval delavski svet Z';l zbtra
nje ponudb za opremo opekarne, ~e Je odls>: 
čil predlagati delavskem.!!- svetu,_ n~J se oc;lloc1 
za opremo in ~ehnologlJO ~O~Jet)a Putm. 
Prvotni ponudmk za postavitev ope_karne -
podjetje Bauhutte Leitl-Werke -:- Je postal 
predrag zaradi deloma sp~emenJe~~ga nacr
ta (večja proizvodna lopa) m podraZl'te': nem
ške marke in avstrijskega šilinga. NJegova 
ponudba je za 1,300.000.000 S din d_ražja od 
Putinove oziroma za 340.000.000 S dm po ce
nejši varianti. Poleg cene _je prednost Putina 
še v tem da sami dobaviJO vso potrebno o
premo _: na S-letni kredit. če bi se odločili 
za avstrijski projekt, bi moral~ vs_o opremo 
nakupovati sami- od 12 dobavitelJev IZ Zan. 
Nemčije in Avstrije. Nadvse_ pomembna _Pre~~ 
nost Putinove ponudbe pa Je, da nam Jamci 
nemoteno obratovanje opekarne in kvalitet
no opeko s svojim premoženjem, ki ~a ima 
kot lastnik za proizvodnjo opreme m ope
karne. Avstrijski ponud~ik nam ~akeg~ zag_o
tovila ni dal, ker prodaJa le svoJe nacrte m 
znanje. 
Po sedanjih izračunih bo stala nova opekama 
po Putinovih načrtih in tehnolog_iji z vsemi 
stroški in pologi 7,193.400.000 S dm. 
Viri financiranja so: 
- Ljubljanska barrl!ka, 
- dobavitelj inozemske opreme, 
- dobavitelj domače opreme, 
- lastna sredstva IUV in sklada skupnih 

rezerv občine Vrhnika v višini 
2,290.190.000 S din. 

Podjetje Putin zagotavlja, da bo opekama 
začela obratovati ob koncu leta 1974. Gradis 
iz Ljubljane že pripravlja projekt za proiz
vodno lopo in bo sredi oktobra letos začel 
s pripravljalnimi deli za gradnjo objekta. Ker 

bo stavba montažna, naj bi bil objekt pod 
streho že marca 1974. Potem pride na vrsto 
gradnja tunelske peči in sušilnic, nato te
melji za stroje in montažna dela, ki naj bi 
bila končana novembra 1974. 
Delavski svet je odločil, da bomo opekarno 
gradili po načrtih in tehnologiji podjetja Pu
tin iz Italije. Potrdil je novo investicijsko 
vsoto za opekarno 7,193.400.000 S din (prvot
na 5,784.486.100 S din). 
Delavski svet je razdelil del sredstev za fi
nanciranje deja~nosti krajevnih skupnosti na 
področju občin, kjer so naši obrati. Samo
upravni organi obrata šmartno so razdelili 
10,000.000 S din (krajevna skupnost šmartno 
8 milijonov, štangarske poljane 1 milijon in 
Jablanca 1 milijon S din). Na tej seji pa je 
bilo razdeljenih še 11 milijonov, in sicer kra
jevna skupnost: 

Sinja gorica 
Ligojna 
Blatna Brezovica 
Verd 
Stara Vrhnika 
Zap lana 
Podlipa 
Društvo upokojencev 

2,000.000 S din 
2,000.000 S din 
1,000.000 S din 
1,000.000 S din 
2,000.000 S din 
1,000.000 S din 
1,000.000 S din 

Vrhnika (baliniš·če) 1,000.000 S din 
Merilo za razdelitev te vsote je bilo število 
članov kolektiva IUV, ki živijo v posameznih 
krajevnih skupnosti, in nujnost posameznih 
del. Nerazporejenih je ostalo 9,000.000 S din, 
ker vse krajevne skupnosti še niso poslale 
svojih delovnih programov. 
Delavski svet je sprejel poročilo oziroma 
ucrotovitve komisije za kadrovsko personalne 
z;deve. Komisija je ugotovila, da se je poli
tika kadrovanja, izobraževanja in štip~ndi
ranja v IUV odvijala skladno s potre?~ml po
djetja in v skladu s programom pohti_ke ZK, 
ki izhaja iz rpisma tov. Tita. čeprav Je del? 
zaradi objektivnih težav potekalo pomanJ
kljivo, komisija ugotavlja, da je bilo v skla
du s temi načeli. 
Med drugim pa komisija .priporoča, 
- da začno strokovne službe delati na siste

mizaciji delovnih mest, 
- da se delavcem omogoči priti do notranje 

kvalifikacije, ker bi potem imeli boljši 
odnos do dela, 

- da je treba storiti več za razvoj lastnih 
kadrov in predvsem njim omogočiti za
sedbo prostih delovnih mest v podjetju, 

- da mora podjetje zaposliti delavca, ki bo 
skrbel za srplošno in notranje izobraževa
nje v podjetju, 

- da je treba zaposliti socialnega delavca. 
Tudi komisija za zunanjetrgovinsko poslova
nje je seznanila delavski svet s svojim delom. 
Tokrat je pregledala uspešnost naših končnih 
izdelkov v prodajalnah IUV. Ugotovila je do
ločene pomanjkljivosti, kot so: 
- ni sodelovanja med prodajalnami in pro

izvodnjo (trgovina nima pravega pregle
da nad povpraševanjem oziroma tovrstnih 
svojih ugotovitev ne posreduje proizvod
nji), 

Betoniranje nosilcev za novo proizvajalno 
lopo - strojno obdelovalnico 

- premalo je bilo storjenega na področju 
seznanjanja tujih turistov, kaj vse lahko 
kupijo v prodajalnah IUV, 

- premalo je bilo storjenega tudi na pod
ročju prodaje galanterijskih izdelkov in 
konfekcije. Bolj načrtno bi morali obisko
vati večje trgovine in večja turistična sre
dišča po državi. 

Delavski svet je zadolžil strokovne službe, 
da poskrbijo, da bodo naštete pomanjkljivo
sti čimprej odpravljene. 
Istočasno je ·Še sklenil, da bomo letos na beo
grajskem Sejmu mode močneje zastopani z 
našimi izdelki oziroma, da lahko stroški v 
zvezi s tem sejmom presežejo lanske. 
Ob obravnavanju te problematike je bil spre
jet še sklep, da si bo letošnji Modni teden v 
Munchnu ogledalo v.eč strokovnih delavcev 
podjetja, kot smo to prakticirali prejšnja 
leta. 
Društvo upokojencev Vrhnika gradi nov dom 
počitka- imenoval se bo Dom upokojencev 
- na Idrijski cesti. Stal bo okrog 1,200.000 
S din. Večino sredstev že imajo zagotovljenh, 
nekaj denarja pa jim še vedno manjka. Zato 
prodajajo sedanji Dom počitka na Vrhniki. 
Delavski svet je bil mnenja, da v tej akciji, 
ki je širšega družbenega pomena, sodeluje 
tudi IUV, in se zato odločil za nakup sedanje
ga Doma počitka (z vsemi stavbami za 
109.000.000 S din. čeprav ta znesek presega de
jansko vrednost stavb, ga je dela~ski svet 
potrdil - razlika med dejansko in nakupno 
vrednostjo pa je pr1spevek IUV k novi grad
nji. 
Ko bo dom izpraznjen, ga bomo preuredili v 
stanovanja. 
Delavski svet se je na osnovi rezultatov pol
letnega poslovanja odločil, da iz naslova var
čevalne akcije izločimo 300,000.000 S din za 
reševanje problematike - za obrat Vrhnika 
200,000.000 S din, za obrat šmartno in ostale 
100.000.000 S din. 
O porabi teh sredstev bodo na predlog ko
misij za družbeni standard sklepali delavski 
sveti OZD. Lahko jih vlože v banko in potem 
z obrestnim kreditom rešijo več stanovanj
skih problemov, lahko pa se odločijo za na
kup Pionirjevih (novomeških) vrstnih hiš. 
Pod točko razno je delavski svet sprejel na
slednje sklepe: 
l. Odbor za medsebojna razmerja je poob
lastil, da z večjim razglasom išče razne pro
file strokovnih delavcev za delo v našem pod
jetju. 
2. Odobril je 270.000.000 S din za nakup Spil
ling agregata za proizvodnjo lastne električne 
energije v Tovarni usnja šoštanj. 
V kolikor bo možno najeti pri Ljubljanski 
banki kredit pod ugodnimi odplačilnimi po
goji, bomo kupili še 2 Spilling agregata (ene
ga za Vrhniko in enega za šmartno), s če
mer bi lOD-odstotno pokrili naše energetske 
potrebe. 
3. Na predlog odbora za medsebojna razmer
ja je sklenil, da od l. l. 1974. naprej odbor 
razpolaga le z 1 Ofo stanovanjskega prispevka 
(sedaj z 2 Ofo) za reševanje stanovanjskih pro
blemov strokovnih delavcev. 



4. Naše podjetje prispeva 2,000.000 S din k 
sklicanju Zbora aktivistov Notranjskega od
reda, ki je bil 16. 9. 73. v Cerknici. 
S. Delavski svet je popravil 48. člen pravil
nika o delitvi OD (ureja povračilo stroškov 
prevoza na elelo), ki se sedaj glasi: 
»Delavcem, ki se vozijo .na delo in z dela, se 
povrnejo stroški prevoza v presežku nacl 
3.000 S din mesečno. Temelj za obračun po
vračila prevoznih stroškov je tarifa prevoz
ni·škega podjetja, ki v občini, kjer je sedež 
ozn, opravlja javni avtobusni promet.<< 
Od l. 9. 1973. naprej bodo torej povrnjeni 
stroški prevoza na delo in z elela tudi tistim 
članom kolektiva, ki se vozijo na delo z last
nimi prevoznimi sredstvi (moped kolo, avto), 
ker nimajo avtobusne zveze.ali ker se zaradi 
izmenskega elela ne morejo posluževati avto
busnega prevoza. Lastni mesečni prispevek 
za prevoz na delo pa je še vedno 3.000 S din. 

R.epubliško 
gasilsko 
tekmovanje 
usnjarske 
1ndustrije 

V or.ganziacjii Inclus•trijskega gasilskega dru
štva Tovarne usnja šoštanj je bilo 9. sep
tembra letos izvedeno republiško tekmovanje 
gasilskih enot usnjars'ke industrije v šo
štanju. 
čeprav je bil priprav1jalni čas za tekmova
nje zelo krart:ek in še zlas·ti, ker so bili v me
secu avgustu dopusti v polnem teku, so naši 
gasilci iz obeh obratov vadHi zelo marljivo 
po dve uri dnevno. Vsi kandidati za nastop 
na tekmovanju so hodili redno na vaje, kljub 

Ekipa Vrhnike pri izvajanju taktične vaje 
(na lestvi je l. napadalec Herman Ficko) 
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temu, da vecma opravlja izmensko elelo v 
obratu. Rezultati večletnega rednega dela ni
so vidni samo v boljši fizični in tehnični 
pripravljenosti naših gasilcev, temveč tudi 
v :z;gleclnem medsebojnem razumevanju in to
varištvu. 

Doseženi rezultati • na tekmovanju: 

l. Inclustr. gas. društvo - TU - šoštanj 
I. desetina - 732,0 točk 
2. Industr. gas. društvo - IUV - šmartno 
- I. desetina - 714,0 točk 
3. Industr. gas. društvo - TU - šoštanj II. 
desetina - 694,S točk 
4. Inclustr. gas. društvo - IUV - Vrhnika 
II. desetina - 669,S točk 
S. Industr. gas. društvo- TU- Slov. Gradec 
desetina - 647,0 točk 
6. Industr. gas. društvo - UTOK - Kamnik 
ženske desetina - 668 ,S točk 
7. Inclustr. gas. društvo - UTOK - Kamnik 
moški desetina - 644,0 točk. 

Tekmovanje je obsegalo tri discipline, in 
sicer: -
l. Troclelni napad 
2. Taktična vaja 
3. štafetni tek 9 X SOm 

Prihod udeležencev tekmovanja pred slav
nostno tribuno 

Gasilski ekipi Vrhnike in šmartna - osvoje
nimi priznanji 

zenska ekipa - UTOK - Kamnik je tekmo
va•la z moškimi desetinami, ker organiza
tor ni razpisal tekmovanja za ženske dese
tine. Morda primerjava rezultatov te ekipe 
z moškimi, predvsem z moško desetino 
UTOKA ni dovolj razumljiva, zato je treba 
poj_asniti, ela je organizator tej eki·pi izpustil 
teŽJe elemente v posamezni tekmovalni di
sciplini, dosežen rezuLtat pa je prikazan z 
enakimi merili, kot za moško. 
Doseženi rezultati tekmovalnih ekip so zeio 
dobri. še zlasti je viden napredek ekipe Vrh
nike, ki je v končnem seštevku točk do
segla ·precej več kot v preteklih letih. Ekipa 
šmartno pa že več let dosega zelo dobre 
uvrstitve na občinskih in republiških tekmo
vanjih. 
Morda bi bil končni vrstni red na vrhu lest
vice nekoliko spremenjen, če bi se tekmo
vanje odvijalo brez neposrednega vpliva lo
ka;lnih ambiciji, ki pa so bile žal na tem tek
movanju močno poudarjene z neenakim oce
njevanjem najetih sodnikov. 
Naslednje leto bomo organizirali enako tek
movanje v šmartnem. Upajmo, ela bo manj 
negodovanja na račun sodnikov, še zlasti, 
ker bodo tudi ekipe šoštanja nastopale v 
okviru združenega podjetja IUV. 

P. P. 



Prišli odšli 

Od 18. avgusta do 18. septembra 1973 se je na 
Vrlmiki zaposlila 30 delavcev. 
Od te!>'a so bili na novo sprejeti: 
Milan "'Bajec, Vinko Bizjak, Nov.ica Bosiljčic, 
Gabrijel Filiooič, Ludvik Gabrovec, Vesna Hor
vat, Marica JankoviC, Miloš Jelisavčic, Vojko 
Jerina Marjan Kavčič, Milena Lu:ka:nc, Drago 
Maček Ana-Marija Ma11kovic, Djordje NikoliC 
ml. štefan Novak, Drago RadakoviC, Mi'loš 
Sta~·čevic Gvozclen Todorovic, Dušan Varga, 
Eva Wei~sbacher, Sonja Vene, Leon Vrščaj, 
Elizabeta Zobec, Vladimir živic; 
iz JLA so se vrnili: 
Jože Hribernik, Marjan Kozmič, Metod Pe
ternelj, Karol P,i•šek, Ivan Rudolf, Janez 
Trček. 

Delati je prenehalo 15 delavcev: .. 
Silva Bizjak, Branko Butolen, ManJa Debe
vec Ivan Glicroric, Mirko Jereb, Tomislav Jo
vm{oviC, Mar~ Korošec, Mirko Krička, Duša~1 
Majstorovic, Stanko Malovrh, Anton Mrzli
kar, Savko PopoviC, Franci Slabe ml., Janez 
Slana, Tončika Velkavrh ml.; 

vojaški rok so šli sll;lžiti: . "." 
Rado Dolenc, AndreJ Flonanc1c, Anton Fur
lan, Zoran Maksimovic, Krstan Mamuza in 
Rasim RamiC. 
V obratu šmartno ISe je v mesecu avgustu 
zaposlila 9 delavcev. 

Od tega so bili na novo sp~ejeti: . " 
Janez Femec Stane Grozmk, Janez June, Jo
že Mustovar', Viktor Pivk, Branko Rajner, 
Vlasta St·arešinič, 

iz JLA sta se vrnila: 
Franc černe in Valentin Pivec. 
Delati je prenehalo 15 delavcev: 
Darka Boštjančič, Marjana čopar, Mantin 
Golob, Miran Jerin, Zdenko Jerin, Marko Ke
pa, Jožica Kolar, Alojz Kolar, Cilka Pavlin, 
Branko Rajner, Zdenka Stopar, Branko škra
banja, Martina Ulčar, Srečko Vavtar, Metka 
Za mar. 
V obratu galanterija v Ljubljani novih ~a
poslenih ni bilo, delati pa so prenehale: Mu·
jana Andric, Dobrila Fejzula, Pavla Varga. 

Pomlajevanje 
moštev 
nogometnega 
kluba 
Usnjar 

J.B. 

Letošnje priprave igralcev so potekale zelo 
dobro sam začetek prvenstvenih tekem pa 
je bil' izredno slab. Predvidevam, da bodo 
slabši rezultati še naprej in to pri vseh treh 
moštvih. Vzrokov za tako slab začetek prven
stvenih 'tekem je več, vendar se mi zdi, da 
je eden od njih najbolj pomemben, to pa 
je pomlajevanje vseh moštev od pionirjev, 
mladincev pa do članov, lahko bi rekli ne
kakšna zamenjava generacij nogometašev. 
Vrsto let nazaj so nam očitali, da za US
NJAR nastopajo samo uvoženi igralci - ve-

cmoma iz ljubljanskih klubov, da pa Vrhni
čanov skoraj ni v članskem moštvu. To je 
popolnoma razumljivo, 6e navedem podatke, 
da se v .preteklih letih praktično nihče ni uk
kvarjal ·s pionirji ali mladinci in da potem
takem .ni bilo 1gralcev, ki bi lahko nastopali 
za .prvo moštvo, ki nastopa relativno dobro 
v zahodni conski li!gi. 
Da bi to slabo t·radicijo nekako prekinili, 
smo se odločili v letošnji tekmovalni se
zoni vključiti mladince v članSiko moštvo. 
že v pripravah je sodelovalo 7 do 8 mladin
cev, z ostalimi starejšimi igralci prvega mo
štva na prvih prvenstvenih tekmah pa je 
nekaj teh igralcev že nasto.pilo za prvo mo
štvo. Taka odloči!tev je seveda tvegana, ven
dar potrebna, čeprav na račun v začetku 
izgubljenih tekem. Nekateri starejši igralci 
se počasi pripravljajo na odhod iz tekmoval
ne arene, njihovo mesto pa bodo zasedli mlaj
ši z več •ter poleta, vendar pa z manj izkuš
njami in tal<itičnosti. Tej zamenjavi pa bodo 
seveda primerni tudi rezultati. 
E!n 1~ primer ie pri mladinskem in pionir
skem moštvu. Tudi pri teh moštvih je prišlo 
elo velikih premikov, zato samo lahko upa
mo, da bomo odslej gledali tekme, na kate
rih bodo nastopali skoraj izključno domači 
igralci iz Vrhnike in okolice, kar pa je tudi 
prav. 

A.S. 

Naš portret 

Ancrela OGRIN - rojena 21. 10. 1923 v žireh, 
sedaj zaposlena na de~ovne~ mestu strojn? 
raZJtegov.anje v. dodelavi us~Jarn<:.n~ Vrpmko1. 
Rojena sem bila v delavski druzm1.. Oce, J?O 
rodu Vrhničan, je podedoval nekaJ zemlJe, 
zato smo se preselili iz žirov na Vrhniko. 

V IUV sem zaposlena 16 .let. Vzrok, ela se 
nisem prej zaposlila, je bil v tem, da .sem 
morala skrbeti za dva sinova, ker nisem 
imela drugega varušt.va. Sinova sta sedaj že 
oba zaposlena. Mož, ki je sedaj že upokojen, 
je bil 23 ,Jet zaposlen prav tako v IUV v 
vegetabilnem oddelku. 
Ali se spominjate, na katero delovno mesto 
ste bili najprej razporejeni, in še, na katerih 
ste delali kasneje? 
Najprej sem delala pri »grundir~nju« , nato 
nekaj časa v sušiJlnici, potem pa 11 let pri 
napenjanju. To delo sem najraje opravljala. 
Na raztegovanje sem bila premeščena zaradi 
slabšega zdravstvenega stanja. Tudi na ·se
danjem delovnem mestu sem zadovoljna. · 

Kaj pa odnosi med starejšimi iit· mlajšimi 
delavci ter med delavci ·in izmenovodji? 

Neposredno ne delam z mlajšimi delavci. 
Opažam pa, da je med njimi veli'ko pridnih 
delavcev, toda vse preveč jih je, ki nimajo 
najboljšega odnosa elo dela. Zlasti graje vred
no je, ela namerno uničujejo razne naše do
brine - sanitarije, gardembne omarice, v 
zadnjem času •tudi avtomate za brezalkohol
ne pijače, in da imajo še zlasti slab odnos 
elo čistoče. Odnosi z neposredno preclpostav
ljenimi so v redu. 

Ka bi najprej ukrenili, če bi se znašli v vlogi 
izmenovodje? 
PrizadevaLa bi si za več reda in discipline. 
Mislim, da ni prav, ker precej mlajših tika 
izmenovodje, starejši tega ne delamo, pa če
prav so mlajši od nas. Včasih smo se zdrznili, 
če nas je moj,s·ter opazil pri nedovoljenem 
opravilu ali ela smo stali. Sedaj pa se večina 
za to sploh ne zmellli, skratka, ni več za
dostnega »rešpekta<< •pred nadrejenimi. Krši
telja reda in discipline bi morali bolj do
sledno kaznovati, v primeru povzročene ško
ele pa vztrajati, da škodo povzročitelj v ce
loti povrne podjert:ju. Prepovedala bi kajenje 
med delovnim časom, ker to zelo vpliva na 
rezultate elela in spreminja zlasti ženska stra
niš6a v »rauch kamre<<. 

Ali mislite, da je vodstveno osebje do-volj ra
zumevajoče za reševanje problemov starejših 
delavcev in ali je z dodatkom na starost za
doščeno željam za prizadevanje minulega 
dela? 
V primeru, da je potrebno starejšega de
lavca premes-titi na ustreznejše delovno me
sto zaradi zdravstvenega stanja, ni večjih te
žav, pa čeprav je pri nas boljša dela zelo 
težko najtJi. Glede dodatka na s-tarost pa se 
pridružujem upravičenemu negodovanju svo
j,ih sodelav;k, ker od novega leta dalje ne 
prejemamo več tega dodatka, če smo v bol
niškem 1staležu. Večina starejših delavcev gre 
v stalež v skrajni nuji. Vzroki za obolevanje 
starejših delavcev pa prav gotvo izhajajo tu
di iz neugodnih delovnih po.gojev, katerim so 
bili izpostavljeni v preteklosti ali pa so jim 
izpostavljeni še danes. 

Pot do zgraditve lastne hiše prav gotovo ni 
bila lahka? 
Vse prej od tega. Pričela sva jo z možem 
gradHi po osvoboditvi. Takrat o krediith še 
sanjali nismo. Mož je največ delal ponoči. 
Med tem pa je podnevi clelai ziidake in sam 
-tudi zidal. Jaz sem .sk11bela za sinova, obde
lovala najeto zemljo in hodila v »Žurnado<< 
na kmete. 

Kako preživljate dopust in svoj prosti čas? 
Pravega dopusta n~ bilo velioko. Trikrat smo 
bili v našem počitniškem domu v Strunjanu. 
Drugega pa smo večinoma izkoristili pri delu 
na domu, .prav tako tudi večino prostega 
časa vsak dan. Sedaj oba z možem pomaga
va sinu graditi hišo. 

V čem opažate bistveno razliko, če primer
jate vaše prvo leto zaposlitve s sedanjim 
stanjem v tovarni? 

Velik napredek je očiten na posameznih 
področjih, zlasti 'pri novi strojni opremi. 
Delovni pogoji ·so se precej izboljšali, toda 
na tem področju bo potrebno še veliko sto
riti, zlasti urediti prezračevanje v dodelavi. 
Ko gledam, koliko podiramo in zopet zi
damo znotraj obrata, imam občutek, da bi 
bilo morda ceneje zgraditi kaj novega. 

Nasvet mladini? 
Več spoštovanja do starejših delavcev in nad
rejeillih. Predvsem pa več čistoče in manj 
povzročanja škode, •s tem pa bo doprinesen 
pomemben delež pri varstveni akciji. 

Usnjar? 
Prebiram ga. Ja, vsem se ne da ustreči. Je 
pa ·za V·SCI'kega nekaj. 
Da bi potjetje bilo še naprej tako .uspešno, 
kot 1sedaj. Manj nadurnega dela, zlas·ti za go-
spodinje. In pa zdravje. · 
Iskreno želim, da se Angeline želje uresni
čijo. Mlajšim pa, da bi se :i:gledovali po njeni 
marljivosti, poštenosti in skromnos·ti. · 

P.P. 



Po Jugoslaviji -
ali - za malo 
denarja 

• • 
prL]etno 
tritedensko 
letovanje 

Petek - 6. julij 
Minila je precej nemirna noč. Vseskozi so 
naju prebujali nekakni čudni šumi okrog 
šotora. Pavle se je ob pol šestih zjutraj 
»Ojunačil« in stopil iz šotora. Vrnil se je -
s polnim naročjem breskev. Strah noči je 
bil pozabljen, ogledovala in jedla sva samo 
še breskve, ki so zorele na drevesu meter 
stran od najinega šotora. t.e res, narabutano 
sadje je najslajše. 
Verjetno so bili tudi šoferji v skrbeh za 
najin polni nahrbtnik breskev. Naenkrat se 
je »Štop« odprl. t.e po pol ure čakanja na 
cesti proti Makarski (>>Štopala sva ob morju, 
ki je tako umazano, da sva se, kljub lepoti 
nekaj kilometrov oddaljenega Splita, zgra
žala in kritizirala turistične delavce in nji
hov občutek za lepoto in snaga) nama je 
ustavil poltovornjak. šofer je v Omiš peljal 
sadje. Potem, ko sva mu zdrdrala »pesmico«, 
od kod sva in kam potujeva, smo ves čas 
lepo molčali. Midva sva uživala ob pogledu 
na pokrajino, on se je osredotočil na vožnjo. 
Omiš je prijazno mestece ob zanimivem za
livu. Morje se v ozki ožini med dvema ska
lama razlije v prikupna jezerce lepe, ze
lenomodre barve. V njem in izven njega se 
pozibava polno majhnih in malo večjih čol
nov in barčic. Iz Omiša sva tudi pisala prve 
razglednice, prvič sva prijateljem oznanila, 
da sva živa. 
Očitno .so bili ta dan šoferji res naklonjeni 
najinima dvignjenima palcema. že čez 1S mi
nut nama je ustavil tovornjak (tovornjaki 
so se nama nasploh priljubili) in naju po
tegnil do Makarske. šofer se nama je skoraj 
škodoželjno nasmehnil ob besedah: >>A, pa 
pa smo vam prevzeli Oblaka!<< Potem je po
slušal radio, naju pa prepustil užitkom. 
Obala od Omiša do Makarske je že pri
četek zanimive makarske riviere. Polno je 
majhnih zalivčkov, prepolnih kopalcev. Zna
čilni za vse južne kraje so tudi zasebni cam
pi. Skoraj vsaka hiša ima vrtiček, na ka
terem stoji več ali pa vsaj eden živobarven 
šotor. Posebno zanimivo je tudi to, da so 
cene vsaj ·polovico nižje kot v družbenih 
camp ih. 
Makarska je hrupen kraj. Hotel pri hotelu, 
hišica pri hišici. Na imenitnem >>Štop« pro
storu je že stal >>sotrpin«. Sonce je že tako 
močno pripekalo, da sva se pošteno smilila 
drug drugemu. Na srečo je kmalu ustavil 
avto (tokrat za spremembo osebni), s prijaz
nima zaljubljencema. Sledilo je standardBo: 
»Sprechen Sie deutsch?<<, in najino: >>No!« 
>>Pu you speak English?« In spet: >>No!<< Po
tem smo molčali. In zgodilo se je, kot že 
enkrat prej: onadva sta v srbohrvaščini ob
žalovala, .ker ne govoriva nemško, midva 
pa sva se v slovenščini potihem smejala. 
Potem sva se izdala, kdo sva, sledila je po
plava smeha v obeh jezikih. Vse 'prehitro 
je minila vožnja do trajekta na Brač, kjer 
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st;;t se onadva obrnila nazaj proti Makarski, 
midva pa polna optimizma proti - cestarju. 
Ob cesti je stal, lepo naslonjen na lopata 
in kramp in kritiz:iral šoferje pa državo. Nje
gova logika - oni malo plačajo, jaz malo 
delam. Pravilno! Ob cesti je polno razboho
tenega osata s >>prelepimi<< cvetovi Bravo on! 
Najinega zanimivega soseda sva kmalu za
pustila, kajN ustavil je tovornjak. Ko sva 
~:;tslišala: >>Pa ja idem do Skopja!« so se na
Jina usta razvlekla v vso širino, njegova pa 
tudi. Kmalu sva ugotovila, da je šiptar, da 
vozi sadje iz Reke in da je pošteno izmu
čen. Ampak vožnja je bila vseeno prijetna. 
Občutek, da se vse bolj bliža Dubrovnik vse 
manj Kilometrov do Ulcinja . . . Kljub vdemu 
sva malo le gledala pokrajino, občudovala 
in se čudila hercegovskemu krasu . .. in vož
nje je bilo konec. šoferja je čakala še dolga 
pot naprej, midva pa sva z olajšanjem odlo
žila prtljago v dubrovniški postaji in se od
pravila na ogled mesta. 
Vsak Jugoslovan bi moral videti Dubrovnik. 
čudovit je. Prežet s svoj•im starinskim vo
njem, čudovitimi arhitektonskimi stvaritva
mi očara vsakogar. Toliko je bilo že go
vora o dubrovniških dolgolascih, mladih iz 
vsega sveta, ki posedajo pred cerkvami na 
stopniščih obzidja, da sva gledala tudi 'nje. 
Pred.l~ti so jih dof!lačini .strigli, ampak res 
ne vi'!-Il!-1 vzroka. Čisto mirno sedijo, se po
govarJaJO, tu pa tam se sliši zvok k1tare 
mehak, božajoč glas pevca. Stare stavbe po: 
slušajo, molčijo in videti so čisto zadovoljne. 
Pohod po ozkih uličicah starega Dubrovnika 
j<: izre~no. d?ži;retje. Polne so majhnih trgo
vm, ~~Jv~c. Je I~d~l~v~kev filigranov, ki so 
s svOJimi cudovitimi Izdelki prava paša za 
oči. še bolj poudarijo častitljivo starost me
sta. Ko zagledaš še domačinke v slikoviNh 
narodnih nošah, se lahko z užitkom povrneš 
nekaj stoletij nazaj. 
Pravo nasprotje živahnih trgovinic pa je živ
žav na kopališču ob trdnjavskem pomolu. 
Množica čolnov in malo stran kopalcev te 
kar potegne proti morju. No, midva sva na
makala noge, ker so kooalke ostale v na
hrbtniku, pogled pa je bil vseeno čudovit. 
Vse prehitro je minilo popoldne. Ob šestih 
~va ze s_edela v mestnem avtobusu, ki naju 
Je zapelJal po cesti proti Budvi. Cesta pelje 
po strmem klancu in Dubrovnik se od tu 
pokaž~ v ys<:;j s~oj! veli~ini. Tudi prostor za 
kampiranJe Je b1l cudovit. Kot bi lebdela na 
oblakih nad Dubrovnikom. Zvečer sva ob
čudovala številne lučke živahnega mesta in 
zaspala z mislijo na vse bolj bližajoči se 
Ulcinj. 

Sobota - 7. julij 
Vsak dan sva vstajala bolj pozno. Tokrat 
šele ob 7. uri. še zadnji pogled na Dubrov
nik, odhod na >>Štop prostor« in staro mesto 
je bilo za nama. Peljala sva se v tovornjaku, 
s šoferjem - privatnikom, ki je vozil v Ko
tor. Voznik je bil prijazen, kazal nama je 
kraje, občudovala sva njegovo novo hišo, 
ki je prava vila in- kot bi mignil, smo bili 
skozi Hercegnovi pri brodu prek morja. Brod 
znatno skrajša pot ob obali, kajti Kotorski 
zaliv je izredno dolg. Vožnja z njim je spet 
doživetje. Na brod se natlači - približno 10 
avtomobilov, potem zapelje čez morje po 
1 km dolgi poti in pristane na drugi strani 
zaliva. Tu sva se tudi poslovila od prijazneaa 
šoferja in na ena, dva, tri ustavila nasled;ji 
tovornjak do Budve. . 
šofer je bil vseskozi tiho. Niti, od kod sva, 
naju ni vprašal. Ko naju je v Budvi odložil, 
nisva prav nič obžalovala. Včasih je pres
neto zoprno sedeti v polni kabini, s prtljago 
med nogami in v rokah in čakati na to, 
kdaj se bo šofer spomnil spregovoriti kakšno 
besedo. 
Pa sva kmalu pozabila te muke. V Budvi 
mestu z velikimi hoteli in presneto zabelje: 
nimi cenami, sva z mnogo sreče ustavila 
princa. Starejši zakonski par je odhajal v 
Makedonijo. Povedala sta, da pobirata što
parje zato, ·ker bosta njuna · sinova čez 14 
dni prav tako · štopala. Ko sva se v Petrovcu 
poslovila, sva ·zaželela njima, posebno·· pa 
njunima sinovoma, dosti, dosti sreče in. le: 
pega, predvsem lepega vremena. 

Sonce je v križišču, malce nad letoviškim 
Petrovcem, spet pokaz-alo svoje roge. Pa sva 
ga ukanHa. Odšla sva na avtobusno postajo, 
vzela karte do Ulcinja in ob 12. uri je polni 
avtobus že brzel proti cilju. 
Vožnja s temi avtobusi je tudi enkratna. šo
fer ustavi tudi vsakih S m, če želiš, kadi se 
vsevprek. Mislim, da teh delavcev avtobus
nega prometa res ni postavljati za vzgled. 
Ko od tobačnega dima postane komu slabo, 
lahko uživaš še ob čudovitem >>rigoletU<<. 
V drugi največji jugoslovanski luki - Baru, 
smo stali 1S minut, potem pa zavozili po 
čudoviti, novi cesti proti Ulcinju. Pet via
duktov, deset predorov in ostanek lepe ceste 
visoko nad morjem. Mimogrede smo zagle
dali živahen vrvež Ulcinja. Končno sva bila 
na cilju. 

Ulcinj 

že lani sem bila v Ulcinju, zato sem tam 
poznala prijazno šiptarsko družinico. Takoj 
sva jih našla. Prijetno so bili presenečeni. 
Sprejeli so naju kot svoja. Na dvorišču pred 
njihovo hišo sta že stala dva šotora, zato 
mnogo iz:bire prostora ni bilo. 
Družina Kaplanovičev je revna. Mati in dva 
~inova (17 in 10 .let) jo sestavljajo. Oče jim 
Je umrl pred 10 leti, mama Habiba je šip
tarka, nepismena in popolnoma brez do
hodkov. Starejši sin čuljo je nehal hoditi v 
osnovno šolo že po treh mesecih >>Študija<< 
(seveda je nepismen) in sedaj pozimi vozi 
traktor, poleti pa dela kot strežnik v mo
telu. (Koliko zasluži, bi se dalo razprav
ljati). Najmlajši Nail, pa pridno obiskuje 4. 
razred osnovne šole, izdeluje s prav dobrim 
uspehom, poleti, med počitnicami pa >>na
bira<< turiste za šotorenje v njihovem vrtičku 
in prenočevanje v sobi za goste. Da je rev
š?ina. res POJ:?Olna, ~e vidi že po tem, da 
mmaJO elektrrke. Pac, v sobi za goste sveti 
žarnic:;t, ampak to je ;;amo za goste. Da je 
elektnka ukradena, raJe ne govorim. 
Payle. je os~rmel 1!-ad to preproščina . Ko 
naJu Je Habiba pelJala v njihov prostor, je 
bil pretresen. Kamnita sobica s štedilnikoi11 
na diya in tremi pogradi (eden brez žim
nice), s posodo na steni in obleko pod po
~!eljo --: to je nj.ihovo biv~lišče. Petrolejka 
Jim nudi razsvetlJavo, muzika pa roji muh 
ki mimogrede poskrbijo še za zabavo in či: 
sto čo. 
Malo naju je potolažila mesto samo. Samo
postrežna trgovina je dobro založena slašči
čarne in pekarne tudi. Nakupila sva 'najnuj
nejše, potem pa sva se odpravila na plažo. 
Pravzaprav so v Ulcinju tri plaže. Mala SOO 
metrov dolga peščena plaža v starem rr{estu 
~amelll:, skalnata ob obali proti albanski meji 
m Velika plaža s hoteli, campi in moteli. 
Naj. ~im~grede oz~ašim še geografsko ·lego. 
UlcmJ lezi 900 km JUZno od Reke ali 14 km 
severno od albanske meje. Vse do albanske 
meje se ra-zteza peščena obala idealna za 
rev~ati~e il!- o:troke . .!\!?rje _je' na. peščeni 
plazi plitvo m Izredno cisto m zammivo -
prec~j hlad!lo (22° C). Na kamniti plaži je 
takoJ na zaceuku globoko tudi do S metrov. 
Torej za vsakega nekaj. Turisti so večinoma 
Nemci in Angleži. Jugoslovani so večinoma 
B.eograjčani in Skopjani. Mislim, da sva 
bila edma Slovenca, zato sva bila precej po
nosna. 
Ne bom opisovala posameznih dni v Ul
cinju. Samo to. čudovito je. Vsak večer sva 
se sprehajala na promenadi v starem Ulci
nju, tik ob Mali plaži sedela na vrtu ene 
od mnogih restavracij z bogatim jedilnikom 
in .različnimi pijačami, zjutraj vstajala ob 8. 
~n, .se odpr:_avila !la nakup (sadje in zelenjava 
ImaJO smesno hizke cene), potem preživela 
dan na plaži. že takoj na začetku naju je 
opeklo sonce, vendar ni bilo hudega sonce 
naju je vztrajno barvalo, voda prijet~o hla
dila. 
Z gostitelji sva bila velika prijatelja. Habiba 
je uživala ob zvokih najinega tranzistorja 
Nail je pripeljal še več gostov, ki so bill 
kar precej . razgraja,ški. Dnevi ·sp minevali vse 
prehitro. 
(se nadaljuje) 



Uspešen 
lov 

Nekako naveličnao ·in leno sem se spravljal 
v vodo. Vreme ni obetalo, kar se lova tiče, 
nič posebnega. Dozdevalo se mi je, da me 
bo sončna meglenost spremljala tudi v vodi; 
še več - bal sem se, da bo vidljivost tudi 
nekaj sto metrov od obale vse prej kot do
bra. Leno sem si oblačil gornji del gumijaste 
obleke in natihoma preklinj-al, ker mi je 
plastična zadrga odpovedala poslušnost. Si
cer pa ni to nič čudnega, saj se je obleka 
v dolgih letih uporabe namučila v vodi in 
soncu ter navsenadnje na mojem telesu, saj 
mu je verno sledila. Končno j'e zadrga le 
zdrsnila v svoj kolotek in nataknil sem si 
plavuH. Ker nisem mislil loviti v večji glo
bini, si svinčenega pasu nisem opasal. Z 
morskim rastlinjem sem očistil notranjo in 
~unanjo površino maske in jo kot običajno 
temeljito spral. Potisnil sem si gumijasto 
kapo čez glavo, natakn~l masko in naprožil 
pneumatsko puško. Zleknil <sem se v nizko 
vodo in odplaval proč od obale. 
Plaval sem cik-cak vzdolž obale. Od časa 
do časa sem srečal kakšnega cipla, le po
redkoma pa sem •se srečal s hitečimi roji 
oipljev. RezuHat tega srečanja se je pokazal 
kaj kmalu v moji najlon vreči, saj sem proti 
pričakovanju danes kar dobro zadel male 
ciplje in pet se jih je svetlikalo ~z vreče. 
Zaželel sem si drugačnega lova in zabave 
in se zato odpravil na skalnate plitvine, kjer 
poznam malodane vsak kamen in skoraj sle
herno luknjo. žal le, da so običajno le red
ke luknje, in to ne vedno iste, služile kot 
začasna bivališča razl>ičnim vrstam rib. V 
vodi sem zavzemal vse mogoče in nemogoče 
položaje, da bi lahko bolje pokukal v neka
tera tesna <ribja pribežališča ali pa tudi s•tal
na domovanja. Končno sem le imel nekaj 
sreče in v luknji zasledil lepega konja. Da 
ne bi razbil osti, sem počakal, da je riba 
izplavala iz luknje in jo iz bližine enega 
metra lepo zadel, tako da je obtičala na 
osteh. Ko sem se dvigal na površino, sem 
zagledal pod seboj dve •sipi v nežnem ob
jemu. Na površini sem •zajel zrak, snel z osti 
»kava:lo« in se z nenaproženo puško spus,til 
na sipi. Streljati tako in tako nisem name
raval, saj bi mali sipi s strelom razrezal, 
zato sem si pomagal kar s harpuno in sipi 
s harpuno najprej <taktično pre;podil na samo 
dno ob kamen, nato pa ju rutinsko nabodel. 
V trenutku sem se wašel v oblačkih črnila, 
ki sta ga nesrečnici ·spuščali okrog sebe. Ko 
sem ju že kar pri dviganju vlekel z osti, se 
mi je ena tako neprijetno prisesala na prste, 
da je s tem rešila drugo, saj mi je le-ta ob 
majhni nepazljivosti ušla. 
Ker je bil ulov kljub slabemu soncu dn meg
leni vodi še kar zadovoljiv, se mi še ni za
hotelo iz vode. Z močnimi gibi nog sem se 
bolj in bolj oddaljeval od obale. Kljub temu, 
da sem prej·šnji dan poslušal radijska ob
vestila, da so 10 km stran videli morske pse, 
me ob misli na možnost takšnega srečanja 
ni kaj posebno skrbelo. Bolj sem se bal brez
obzirnih voznikov motornih čolnov, ki te 
1ahko ob nepazljivosti enostavno prerežejo 
na dvoje. Zato sem se pred vsako potopit
vijo res -dobro razgledal okrog sebe. 
Prišel sem v globino šest, pa sedem, osem 
in več metrov. Potapljanje v tej globini pa 

gotovo ni prijetno, saj brez svmcenega ob
težilnega pasu izgubiš kar precej energije. 
Na peščeni sipini skalnatega dna sem zagle
dal lepo ovčico, ki je pri nabiranju hrane 
z zaletavanjem glave v peščeni sloj dvigala 
okrog sebe meglen oblak. Imel sem prilož
nost, da jo prav v tem meglenem oblaku 
presenet>im. Previdno sem •se spuščal k dnu 
in se ribi približal že na 2 metra. i;;ele na od
daljenosti enega metra sem sprožil. Slabo 
sem zadel pri repu, tako da sem ji rep krat
komalo odrezal. Osti so udarile v kamen, ki 
ga je prikrival sloj peska in mivke, in srednji 
krak os·ti se je grdo zvil. Ovčica brez repa 
pa se •je vrtela z veliko brzino v krogu, 
kot bi bila obsedena. Poskušal sem jo ujeti 
z .golo roko, kar mi kljub nekaj poskusom 
ni uspelo. Moral sem po zrak in se ·ponovno 
potopiti. Končno mi je ribo uspelo ujeti in 
preden sem jo spravil v vrečo, ·sem jo rešil 
trpljenja s tem, da sem ji z močnimi stiski 
glavo skoraj zdrobil. 
Zamenjati sem moral osti. Rezervne nosim 
vedno s seboj. Kar ni in ni se mi dalo iz 
vode. Najbrž zato, ker sem ta dan še kar 
dobro zadeval. Razlog več, da nisem po naj
brž več kot dveh urah zlezel iz vode, je bilo 
sonce, ki je nenadoma začelo lepše osvet
ljevati morsko dno. Močni sončni prameni 
so vse lepše odkrivali dno v globini okrog 
osem metrov. Plaval sem s komaj zaznavni 
gibi plavuti, prej bi lahko .dejali, da sem 
poležaval v vodi in motril pod seboj skal
nato in luknjasto dno. 
Nenadoma mi je srce začelo divje utripati. 
Pod seboj sem zagledal, kako leži med dve
ma luknjama velik ugor. Iz luknje je gledalo 
približno pol metra repa in zadnjega dela 
ugovorjevega telesa. Premalo preštudirano 
sem se spustil navzdol. Seveda me leno le
žeČI ugor ni mogel videti, saj je z večjim 
svojim delom in glavo počival v luknji. Kak
šna pr.iložnost! Približal sem se mu na ne
kaj več kot pol metra ter sprožil. Prav ta 
moja nenasitnost, da se mu čimbolj pr•tbli
žam, ni bila v redu. Preveč gotov sem v tej 
preveliki bližini celo toliko zgrešil, da vsi 
trije kraki harpune niso predrti ugorjevega 
telesa, pač pa le zunanji. Kaj se je pol me
tra pod menoj dogajalo, zaradi oblaka pe
ska in mivke ni,sem videl. Oprezal sem le 
okrog oblaka, če bi ugor morda hotel pobeg
niH iz luknje. Tega nisem spustil z vida 
niti, ko sem že zajemal zrak na površJ.ni. Vi
del sem, da je ugor le ostal v svojem biva
lišču. Koval sem načrt in sklenil, da bom 
sedaj streljal le na gotovo, to je tik za sa
mo glavo, razen v primeru, če mi bo ugor 
skušal pobegniti iz svojega domovanja. K 
sreči se je grob oblak mivke še kar hitro 
polegel in s precej nervoze sem se spet po
topil. Zagledal sem .ga v luknji pred seboj 
in bila sva si drug drugemu kot nasprotnika. 
Položaj pa ni bil najugodnejši, saj je čelno 
iz o6i v oči spet grozila nevarnost, da se 
sicer močne k<ljuke na krakih osti ne bodo 
najbolje zadrle v mehko ugorjevo telo. Pre
vidno sem se pomikal v smeri, ki bi mi omo
gočila bolj točen strel. Začuda je ugor ta 
moj blagi manever mirno spremljal. Sprožil 
sem iz razdalje enega metra. Uspel sem le 
videti, da <sem zadel. V istem hipu smo se 
znašli ugor v votlini, jaz s puško v rokah 
in pa najlon v oblaku peska in mivke. Reagi
ral sem hitro. Za močno zasekano skalo sem 
zagozdil puško za vsak primer, če bi ugor 
hotel pobegniti skozi drugo odprtino luknje. 
Lahko bi mi, če že ne odnesel, pa vsaj po
tegnil puško v ozko luknjo. To pa ne bi bilo 
najbolj prijetno, saj noža nisem imel s seboj, 
da bi lahko odrezal najlon vrvico oziroma si 
pomagal oddvojiti ha!ipuno in naj,lon od pu
ške, kot mi je bilo v podobnih primerih treba 
že nekajkrat storiti. 
Splaval sem na površje. Dno pod menoj 
se ni in ni hotelo zbistriti. Nervozno sem se 
potopil šele po približno petih minutah in 
z roko otipal harpuno . .Poskužal sem jo pre
makniti in takoj ugotovili, da je dobro za
drta v ugorju. Reakcija boreče se ribe je 
zopet povzročila še večji · oblak prahu. Po
trpežljivo sem čakal celo večnost na po
vršju. Ko se je oblak polegel, sem se ponov
no potopil in ugorja poskušal izvleči. Nisem 
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hotel delati preveč na silo, saj je bila re
akcija taka, da bi pri ovJtju ugorja ob skalo 
kaj lahko plen izgubil. Ponovno sem moral 
na površje, saj moja pljuča niso več treni
rana za takšne izjemne napore. i;;e nekaj
krat sem ponovil manever in pri zadnji po
topitvi sem začutil, da se ugor ni več uprl 
tako močno v luknji, kot prej in sunkov·ito 
sem ga potegnil ve. Nenadoma se je ugor
jev rep znašel ovit za mojim vratom. To 
mi je seveda celo prav prišlo in pritisnil sem 
harpuno ob s·ebi <tako, da se je ugorjeva 
glava približala na dvajset centimetrov moji. 
V tej matni poziciji za oba sva se dvigala na 
površino. čez bistro steklo maske se mi je 
na taki neposredni bližini moj nasprotnik 
zazdel še bolj p.rebrisan in nevaren kot prej. 
čakal sem na njegov skorajšen napad. In res, 
tik preden sva dosegla površino, se je ugor 
odstranil z mojega vratu in naenkrat sva se 
znašla v curkih in peni vode. čvrsto sem dr
žal harpuno z obema rokama, puška pa je 
nihala pod površino vode na dvometrskem 
najlonu. Ko se je ugor končno le umiril, sem 
začel počasi vleči navzgor puško. Privlekel 
sem si jo v neposredno bližino harpune, ta 
čas pa sva se z . ugorjem ponovno mirno gle
dala in, kaže, oba študirala nastali položaj. 
žalos1tno sem pogledoval iz vode, saj sem i
mel do obale okrog 300 metrov. V glavo mi 
je Š•inila ideja, da bi puško uporabil za ne
kakšno oporo zvijajočemu se ugorju in mu 
na ta način preprečeval kakšne večje manev
re. In prvič, ko se je ugor spet močno za
čel zvijati, .sem mu ponudil puško kot oporo. 
Ugor je na mojo srečo nasedel in upanje, da 
ga bom sedaj .prJpeljal na obalo, je poraslo. 
Sedaj me njegovo spolzko telo brez lusk 
ni več toliko mučilo. Ležerno sem začel pla
vati k obali in vsakih nekaj deset metrov 
sem občuvil v obeh rokah tresenje, zlasti v 
desni, s katero sem držal harpuno in glavo 
ugorja, z levo pa sem objemal ugorjev spod
nji del telesa in ga tiščal k puški. S strahom 
pa sem opazil, da se ugor tudJ ujet v tem po
ložaju upira rt:ako močno, da se je začelo .trga
ti meso 'Ob harpuni. še tesneje sem objel 
ugorja in tako končno le priplaval na plitvo 
terasasto dno. Le s .težavo sem plaval, še huje 
pa je bilo, ko dva metra .pred obalo na 
plitvini nisem mogel vstati brez nevarnosti, 
da se ugor morda z zadnjim manevrom os
vobodi. Končno mi je kljub mojim nebalet
nim sposobnostim uspelo, da sem se nerod
no postavil »na plavuti« in objetega ugorja 
s puško vred vrgel na suho. To mojo. pot v 
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zadnjih metrih so najprej spremljali otroci, 
kasneje pa še ostali kopalci. 
Skoraj polurni boj je bil s tem končan. V
gorja namenoma nisem takoj ubil, saj mu je 
po pravilu treba spustiti kri. To pa je rutini
rano opravil moj prijatelj, ki je kot zdravnik 
vešč takih opravil. 
Za gurmane pa naslednji napotek: Gornji 
del ugorja lahko pripravite na različne na
čine. Odličen je tako pečen kot kuhan, dobri 
so zrezki, naredHe lahko celo ribje polpete. 
Dve tretjini ugorja sta brez kosti, zato pa je 
njegov rep nabit z iglami. Pa tudi rep je po
slastica in to v brodetu. Kombiniran z glavo 
orade, rdečimi škarpinami, ali lignjami je 
gotovo najbolj.ša ribja jed. žal je ta kombi
nacija možna zelo redko, saj so ribe drage, 
na trgu jih skoraj ni, vsaj naštetih ne, pod
vodnemu ·ribiču pa se sreča za take pestre 
ulove v Jadranu, vsaj v severnem, izredno 
redko nasmeje. Ob pogosto zelo bornem u
lovu pa je podvodni lovec kljub vsemu zado
voljen ~n ga neznana sla vedno znova vleče 
v svojstven in nad vse lep podvodni svet. 

Inž. FRANC MIHELič 

Hribovsko 
• 

potepanJe 

Seja »premaknjenega« uredniškega odbora. 
V času letnih dopustov je tudi pri izbiri teni 
ali določitvi piscev za Usnjarja. prava suša. 
Poslovni počivajo, aMualni po .liniji morajo 
dozoreti, Ustava je predale~, TOZD pa pre
blizu. Potegnil sem: »Hribovsko potepanje«. 
Morda zaradi tega, ker sem doma blizu hri
bov ali pa zato, ker .sem bil najprimernejši 
za tako nalogo, saj se Ibo v prihodnje zgo
dilo še komu, da bo nekaj dni premišljeval 
o nalogi, ki jo •je dobil, saj Usnjar je naš, 
iziti mora, pa pika. V hnibe torej! Ker . člo
vek že po pravilu v hribe ne gre sam, sem 
moral izbrati druščina. Nekaj se povabiš, do
ločiš, ker tudi rek: Gora ni nora ... skriva 
v sebi nekaj resnice. Skupaj smo nato do
ločili ostalo. 
Dan - sobota; začetek ture ob 4. uri (da, 
zjutraj), smer poti - Jezersko-Grintavec
Kamniš!ka Bistrica. Oprema - nič nepotreb
nega in seveda dinamika gibanja, kam pa bi 
sicer prišli, če bi hodili tako, kot bi se 
komu zljubilo. 

Grintavec s Kočne 
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Kokrško sedlo 

Hladno poletno jutro ·(Jezersko ne premore 
veliko čez 10' C) je·prva past, kateri planinec 
ne 1sme nases-ti, saj bi si oblekel že skoraj 
rokavice, čeprav je cez pol ure to že · sam 
balast, ko se motor segreje, p·a tudi sonca 
ni mogoče zadržati ali prekriti; Vzpon po 
severnih stenah so v il:em ·letnem času prava 
potuha, saj s~ po pr~vilno i2lbrani s~e1:i pr~~ 
bi!jaš po senc1 skoraJ ·do vrha. Na česki koc1 
1543 m smo že· pred sedmo zjutraj: Prijazno 
dobro jutro upravniku·-'-- · on pa nam že kar 
dober dan. Pa ,pridni ste, pravi, ·saj ste prvi; 
ki ste danes prišli gor, brž · pa pristavi -
ampak mi smo pri:dnejši - ker smo kar tu. 
Hitro nam postreže s planinskim čaj em, · ~d
raslim·z ... , mlajšiin brez.:. Med kramlja
njem opravimo, kar je v planinski · posto
janki za opraviti: vpis v register obiskovalcev 
{pod tekočo ·številko 3000), · člani · potegnejo 
ven izkaznice; nečlani nočejo zaostaj.ati, pa 
si hitro kupijo razglednice. Kar svečani <tre
nutek pa nastane, ko se zvrstijo : za ·mizo 
tisti z večjimi izkaznicami -"Transverzale«. 
Med več kot tritisočerimi radovednež nadde 
pod nazivom bivališča skoraj vsa evropska 
mesta, pa še tiste, ki so prišli čez ·lužo. 
Obvezna opravila in kratek počitek so mi
mo, kratek nasv:idenje - 1srečno, pogled na 
smuči, ki so prislonjene ob steno in pa svo
jevrsten vodovod, ki ga premore češka koča, 
in že smo. nad njo. Nekaj sto metrov še 
čisto običajne hoje, nato kratek postanek, 
pri zajetju vodovoda, ki . je obenem tudi 
konec ledenika. To je rezervar za vodo, ki 
se še ni osušil. Marljivi smučarji tu niti v 
avgustu ne morejo odn:ehati. Postavili so si 
kratko vlečnico, na kateri·· vadijo po nekaj 
dni: Ob vznožju vlečnice zložene smuči in 
oprema, ki je tu od včeraj; je samo dokaz 
določenih navad planincev. Nekaj sto metrov 
dol nas ledenik pripelje :tik ob vznožje gore. 
Da, s spoštovanjem jo pogledamo navpično 
navzgor, saj se bo začela tista pot, ki je 
najbolj planinska - korak za korakom, ob 

klinih in vrvi. Ker se vzpenjamo v »direktni«, 
smo hitro dohiteli prvo navezo. Oče pelje 
dob.ro privezano mamica ob poplavi nasve
tov: pazi na pesek, pritisni se ob steno, po
tipaj, pa stopi, ne glej čez rob in ne vem, 
kaj še. Na misel mi je prišel slepi planinec, 
ki sem ga srečal na navezi lansko leto tik 
pred vrhom Grintavca in mislim, da je laž
je premagal vse to, kot pa navezana mamica. 
Sinček, ki je brezbrižno, kljub svojim 10 ali 
12 letom, svopal zadaj, se mi je zdel kot ne
kam zapostavljen, ker ga nihče ni vodil in je 
nemočno opazoval »prve korake« svoje ma
mice. 3 ure 15 minut piše na karti - da je 
od češke koče do vrha Grintavca. Norma je 
za planince in se ne da veliko preseči . Prvo 
olajšanje, obenm pa konec hladne severne 
stene pomeni Mlinarjevo sedlo. Sonce ne
usmiljeno pripeka, toda časa je samo za 
zajetje sape, nato pa brž dalje. Zadnji metli 
pred vrhom Grintavca so kot past, saj plaz 
kamenja kar vaH na »krajšo pot«. če je 
kje potrebno držati se označene steze, je to 
tukaj. Ker sicer samo nekaj korakov bliž
nice lahko povzroči neslutene trenutke stra
hu in čezmerno utrujenost, da o tresočih 
kolenih ne govorimo. še zadnji žleb, klini, 
vrvi in na Grintavcu smo. Da, 2558 m. Precej 
za !ovce višin, še več za občudovalce na
rave. Samo ozreti se je treba: Triglav, Ka
ravanke, Storžič, Skuta in ostali velikani 
Kamnišklih p.la,nin. Kot prva seveda soseda 
Kočna, ki je nižja samo za 19m, pa kar 
nekam potisnjena ob stran. Morda zaradi 
tega, ker je brez ;tipičnega vrha ali pa zaradi 
spoštovanja previsa. Razen obveznih opravil, 
ki sem j1h našteval že na češki koči, po
skrbimo še za metabolizem ali lepše rečeno 
za olajšanje nahrbtnika. čeprav je na vrhu 
lepo, se nam zdi nekako nerazumljivo, da 
to ni dnevna plaža, ampak je treba odstopiti 
prostor drugim, ki prihjajo in jih v teh dneh 
ni ravno malo. Torej, po planu je na vrsti 
Cojzova koča. Kar nekam globoko je, saj 
ima samo 1791 m. Sestop na Kokrško sedlo 
je pravi sprehod v primerjavi s severno ste
no. Lepo travna1o področje kar vabi na po
čitek, plan pa seveda priganja. 2 uri je nor
ma - v>sem v posmeh, ker se koča vidi kot 
na dlani, vendar se tudi ne prihrani veliko. 
še prijetnej-e kot sestopati je srečevati pre
znojene in utrujene gornike, ki jim pomeni 
beseda - saj ni več daleč - pravo olaj
šanje. Okrog Cojzove koče je pravo mravlji
šče, kot bi se dogajalo nekaj pomembnega. 
Druščina je vesela, saj se dan že nagiba h 
koncu; mimogrede ujamem dvogovor: »Kaj 
pa je danes tu, ali je bil v drugem univer
zi•tetnem mestu Slovenije izdan kak posebni 
odlok, da so tu pretežno gostje iz severno
vzhodnega dela Slovenije.« 
Prenoči-ti itak ni,smo nameravali v planinah, 
zato se hi-tro pripravimo . za sestop, ·in sicer 
v Kamniško Bistrico - prijazno zbirališče 
utrjenih planincev. 
Na poti od Cojzove koče do Kamniške Bi
strice srečujemo pravo kolono tistih, ki so 
se odločili prespati na visokogorskem zraku. 
Nekaj 'časa jih štejemo, ko pa številka pre
seže 100, opustimo tudi to. Na vrsti so krat
ki dvogovori: je še daleč, koliko je še do 
konca gozda, je pred nami veliko ljudi in 
podobno. Odgovori morajo biti vsaj malo 
planinski in ohra!brujoči, na primer: ni več 
daleč, še 8-krat po četrt ure. Predaleč pa 
je bilo, kaže, za parček, ki se je nastanil kar 
v gozdu pod tovorno žičnico ·in si priprav
ljal ležišče v naravi - vsak po svoje. še 
nekaj sto metrov po cesti, kar je za planin
ca najbolj utrudljivo, in že •smo v Kamniški 
Bistrici. Pondravi nas »frajfonerica in ohcet«. 
Znak, da Žlivljenje teče naprej. 
Naše približno 12-urne ture je tako konec. 
Nekdo bi rekel, zopet smo dosegli delovno · 
zmago. Vsekakor pa lepo preŽ!iveli avgustov
sko soboto in to v naravi, v tistem delu, 
ki je dopusten vsem, samo malo potruditi 
se je treba. · 
Toda mo)a naloga še ni končana. V strahu 
pred ponedeljkovim vprašanjem odgovorne
ga urednika, kje je članek, urejujem vtise 
kar v nedelijo zvečer, ko vas gotovo večina 
napeto sledi .televizijs·ki nadaljevanki. 

inž.M.J 


