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Ob prazniku 
v nase 

republike 

čeprav je 29. november že za nami, je prav, 
da sp·regovorimo ViSaj nekaj besed o dnevu, 
ko se je pred 30 leti na temetju medsebojne
ga razumevanja jugoslovanskih narodov ro
dila današnja nova Jugoslav•ija. Iz vojnih na
porov in še ne obnovljene dežele smo se za
radi infoDmbiroja kmalu znašli sami, ker smo 
se odločili za samostojno pot neuvrščenih v 
svetu ·in :za pot delavskemu samoupravljanju. 
Prav na teh področjih pa lahko rečemo, da 
danes prednjačimo pred vsemi v svetu. še 
posebej to velja za delavsko samoupravlja
nje, ki ga bomo z novo ustavo razv,iJi do naj
višje oblike, Jeo bo delovni človek resnično 
odločal o vsem gospodarskem in dru~beno 
polit.ičnem življenju. Bili smo tudi med prvi
mi, ·ki smo se odločili za pot neuvrščenih, o 
katerih .poziti.Vll!i vlogi in ·pomenu danes ne 
moremo več podvomiti, kar so nam potl'dili 
prav zadnji političllli. dogodki v svetu. - ---
Težko je ocemti velikanski gospodarski na-
predek, ki smo ga doživeU ;v zadnjih treh de
setletjih. čeprav včasih stopamo hitreje, dru
gič počasneje, ker moramo popravljati na
pake, ki smo jih stor.i!li v preveliki želji po 
napredku, marsikdaj ne ·znamo dovolj ceniti 
naših nemajhnih dosežk;ov, ki smo jih ustva
riLi v preteklosti. še posebej pa se moramo 
zavedati pridob~tev, rki ·smo si jih priborHi z 
zmago v revo1uciji, kaj.ti še vedno delujejo 
na iVseh straneh sile, ki so proti nam in naši 
svobdni ureditvi. Na nas vseh je, da se še na
prej borimo in delamo na tem, da sli na se
danjih temeljih ustvarimo še boljše življenje. 

Usnjarna šmartno - delavci v skladišču su
rovih kož morajo nekatera dela opravljati 
tudi na prostem 

Delo 
komisij 
delavskega 
sveta 
Razvoj samoupravnih odnosov je po sprejet
ju ustavnih dopolnil narekoval sorazmeren 
nadzor nad izpolnjevanjem nalog in odločitev 
delavskega sveta in vključitev čim večjega 
š-tevila delavcev .iz neposredne proizvodnje, 
trgovine, skupnih služb v samoupravne to
kove. Ob iskanju oblik neposrednega vpliva
nja proizvajalcev na poslovne, kadrov;ske, 
socia1ne in druge odločitve so bHa v drugi 
polovici 1972. leta us1tanovljena v podjetju 
samoupravna jedra. Na delovnih sestankih 
teh jeder člam kolektiva oziroma jedra ob
ravnavajo, poleg notranje organizacije dela 
in reševanja pmblemov, tudi akcije celot
nega podjetja, da:jejo soglasja in predloge za 
akcije a1i pa se opredelijo za posamezne od
ločitve problemov, jih posredujejo DS, ki 
o njihovih mnenjih in odločitvah ponovno 

raZJpravlja in v dokončnih odlobtvah upo
števa. 
Tak; din~mični . raZJyoj je poleg povečanega 
zammanJa prm,zvaJalcev za celotno poslo
vanje podjetja zahteval tudi širš<i nadzor nad 
iZJvajanj,em ocliločiJtev DS, neodvisno od DS 
uprave podjetja. Za zagotovitev takega sa
mostojnega nadzorstva •SO bile ob koncu 1972. 
leta ustanovljene tudi komi,sije delavske kon
trole, in ·sicer: 
- 1komi,sija za razvoj samoupravljanja 
- komisija ,za ekonomskofinančna vprašanja 
- komisija za ,zunanje trgovsko poslovanje 
- kom~sija za ka!drovskopersonaine zadeve 
- 'komisija za razvoj podjetja 
Predsednike komi,sij so imenovali predsed
niki samoupravnih o11ganov in družbeno po
lHi.čnih organi,zacij v podjetju, člane pa de
lavski sveti OZD, in to: 
- V'rhnika po dva 
- šma11tno po enega 
- Ljubljana po enega člana. 
Na področju delavske kontrole do sedaj ni
smo imeli izkušenj, zato tudi ni bilo mogoče 
izdelati zadevnih posloVinikov. Vse komisije 
so z več ali manj uspeha zbirale podatke 
o pravi1nqsti poslovanja na področju dejav
nosti, za katere so bile ustanovljene, ana
J.izirale vzroke poslovnih neuspehov in go
spodaDsk.ih rezultatov, ugotovit.ve pa v pis
meni obl]lki •sporočile DS kot dopolnilo po
slovnim poročilom gospodar,skih enot in 
skupne uprave o opravljnih nalogah dn do
seženih alii nedoseženih cilj~h poslovanja ce
lotnega zdnlženega podjetja. 
Prehojena pot delovanja komisij delavske 
korutrole je dala koristne izkušnje za nadalj
nje razvijanje in krepitev delavske kontrole 
in dala osnovo rza izboljšanje njene orga
nirzacije in uč.in:kovitost. Vključevanje pro
izvajailcev v bodoče organe delavske kon
trole bo VJSekakor :v;plivalo tudi na dvig sa
moupravljalske zavesti proizvajalcev v mo
ralno-političnem pogledu, s •tem pa tudi na 
njihovo obnašanje kot samoupravljalcev na 
delovndh mestih in v družbi. 



Franc Pirman: izhod iz takega položaja je v 
povečanju storilnosti in donosnejšem poslo-
vanju · 

Komisija za zunanjetrgovinsko poslovanje -
predsednik FRANC PIRMAN: 
Komisija je do ·sedaj v dveh poročilih obve
strila DS o ugotovitvah, do katerih je :prišla 
na podlagi pregleda poslovnih dokumentov 
podjetja, ra,zgovomv s prokvajalci in obi
skov v naših trgovinah. 
Ugotov-ila je, da je naš izrvoz v glavnem us
merjen na zahodna tržišča, da se z vzhod
nimi deželami posluje samo prek posred
ni•kov an da z deželami v raz•voju do sedaj 
nirsmo po.srlovali. 
S pregledom vplačiJ ;pmdanega blaga je ugo
tovljeno, da ·vsi kupci - razen enega -
redno poravnavajo svoje obveznosti. Do fe
brum·ja tega leta naše ;podjetje v zunanje
trgovinSikem poslovanju ni utr,pelo izgu:!J. 
Bolj zaskrbljujoče je stanje kakovosti naš1h 
irzdelkov, posebno p11i proizvodnji svinj.slke
ga .ve1urja, ke~ rSe množijo. reklamacije naš.ih 
kupcev zaradi neenakosti barv, struganJa, 
debeline in sortiranja. Vprašanje kvalitete 
pos·taja še bolj pereče, ker so ·v tekočem 
letu - zaradi raz:vrednotenja ameriškega do
larja - revalvirale svoje valute prav zahodne 
države. kamor je usmerjen skoraj ves naš 
izNOZ. Tak rpo~ožaj je naŠii.m poslovnim part
nerjem na zahodu otežil i:ZNOZ na ameriško 
trži.šče, pa zato pritiskajo na nas z zahte
vami za znižan~e cen naših proiz·vodov. Iz
hod i,z takega položaja lahko iščemo samo 
v dveh s·mereh, in to: 
- v donosnejšem rposlovanju, da z 1stimi 
pro1zNodnimi •stroški dosežemo večjo kva
litetno proi~vodnjo, 
- ter rs povečanjem :storilnosti, da bi se 
s tem usposobili za znižanje cen naših iz
delkov. 
Mislim, da ne bi ib~lo gospodarno 1zgubiti 
z ve1ilk1mi napo11i osvojeno rtržišče, temveč 
bi aa morali .z bolj<šo obdelavo še povečati, 
če Žehlmo obdržati rt!ldnost in zagotoviti per
spektivo našemu :zJdruženem podjetju. 
Za odpiranje ,poslovanja na tržišču dežel v 
razvoju naše podjetje brez pomoči slov:en
skeaa lin jugoslovanskega gospodarstva m e
kon~msko ~Sposobno. Za premik poslovanja 
v tej smeri je naše podjetje iz svojih sred
stev namenijo SOO tisoč dinarjev v sklad za 
pospeševanje 1ZJvoza v te dežele in sp~C!žilo 
konkretno aJkdjo, ki je naletela na pozittven 
odziv in je bil kasneje tudi ob pobudi dru
gtih dejavnikov oJ:likovan skl~d za pos~eše
vanje i.zvoza .v drzave v razvoJU na ravru fe
deracije. 
Prodaja končnih Jzdelkov konfekcije usnja, 
krzna in galanterije na tujih rtržiščih je u
smerjena v večini .primerov na iste kupce, 
ocLwja se pa prek posrednika - izvozno 
uvoznega podjetja CENTROTEXTIL iz Beo
grada. Komisija je mnenja, da za te proizvo
de nima dovolj raziskanega tržišča in da bo 
treba glede tega še veliko storiti, posebno 
še, če vemo, da se je povpraševanje za temi 
izdelki v zadnjem času zmanjšalo. 
Za prodajo ·teh dzdelkov na domačem trgu 
tudi nismo srtoriU vrSega, kar bi morali. Do-
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mači trg tudi ni dovolj raziskan. Z zaposlit
vijo lastnega trgovskega potnika ·se je stanje 
sicer porp·ravlilo, vendar ne v takJ meri, da bi 
.lahko briti z prodajo na domačem trgu zado
voljni. 
Končno naj še omenimo prodajo tujim turi
stom, ki prihajajo v našo deželo vsako leto v 
večjem številu, torej prodajo za devize, če
prav ne n~posredno na račun našega pod
jetja. 
Komisija za ekonomsko finančna vprašanja 
- predsednik PETER anž. TRNAVčEVIč: 
Komisija ima pet stalnih članov, pri delu pa 
sodelujejo .tudi ostalri člani podjetja, katerih 

Peter inž. Trnavčevič: za člane komisij je 
treba voliti ljudi, lei razpolagajo tudi z dolo
čeno m em čuta za kolektivno odgovornost 

sodelOIVanje je odvLsno od problema, ki ga 
komisija obravna,va. Pokazalo se je, da bi 
morala komisija imeti večje števJlo članov iz 
vseh obratov, ·morda po dva člana iz vsakega. 
To bi omogočilo njeno bolj nemoteno delo. 
če namreč pro :sedanjem številu petih članov 
na primer ·trije manjkajo, tedaj lmmisi:ja ni 
sklepčna. P.rJ ,večjem številu članov se od
sobnost enega ali dNeh ne bi toli'ko poznala. 
Ker rpr.i delu !komisije sodelujejo večinoma 
odgovorni delavci i•z raznih služb in obratov 
podjetja, ki so večkrat nujno službeno od
sotni, je njihova ponovna udeležba na novem 
sestanku bo1j dvomlMva, prav tako kot p_ol
noštewlnost povabljenih nečlanov komisije. 
Zato je tudi potrebno, da ;za člane komisije 
volimo ljudi, ki poleg sicer potrebnih kvalitet 
(moralnih <in :političnih) razpolagajo tudi z 
določeno mero čuta kolektivne odgovornosti. 
To naj bi omogoči1lo neovirano in uspešno de
lo komisije. 
Komisija je !imela več sestankov. Na njJh je 
reševala nekaj perečih ,problemov. Sodelovali 
smo na primer v obratu Galanterije pri ne
katerih zniževanjih cen izdelkom, ki so bili 
poškodovani zaradi neprimernega skladišča, 
in izdelkom, ki niso šli več v prodaio zaradi 
zastarelosti modela. Bilo je tudi nekaj izdel
kov, narejenih iiZ slabega usnja- to je prob
lem dobav-itelja in nadzora pri sprejemu tega 
usnja. Priš:H smo do skupnega sklepa, da je 
za uspešno delo obrata Galanter.ije potrebno 
tudi us.trezno 1skladišče gotovih izdelkov in 
trgovski potniki za območje cele države. Ta
ko je bil. na pobudo naše komisije sprejet 
en trgovski potnik, roi sedaj deluje na območ
ju naše republike. Re.zultati njegovega dela se 
že poznajo. 
V delavnici krznene konfekcije v Ljubljani 
smo ob pregledu opravljenih inventur ugoto
vili, da ·so nelkatera krzna dve leti na . zalogi. 
To pomeni, da so po končani sezoni, za ka
tero so bila nabavljena, preležala še eno 
sezono na zalogi kot krzno in ne kot konfek
cija, kar bi bilo bolj opra<vičljivo. Tako so 
nepotrebno obremenJevala obratna rsredstva. 
Za ta ;primer je komisija predlagala, da se 
krzno strokovno pregle\fa in ugotovi, kaj je 
uporapno m kaj je za komisijski odpis (uni
čenje). Za prihodnje smo . svetovali, da bi 
bilo ~otrebno več posluha pri preskrbi z re
produkcij.skiin materialom . . 

Kot primer dvomljive poslovnost[ naj nave
dem prodajo tuje konfekcije v naših trgovi
nah. Od dobavJteljev smo kupovali konfek
cija z namenom, da jo prodamo v naših pro
dajalnah ob 3% »zaslužku<< . Toda ta konfekci
ja leži večji del neprodana. Komisija za ta 
pnimer predlaga, da komercialna služba ne 
sklepa takih poslov in ob .takih pogoj-ih, ker 
nam v sedanjem položaju zmanjšane konjllk
ture in težnje po zniževanju cen ni potrebno, 
da si ·sami ustvarjamo ·konkurenco ali celo iz
gubo. 
Delo komisije je bilo precej olajšano s tem, 
da Je imela dostopno ·vso potrebno dokumen
tacijo, kar je omogočila gospodarsko finanč
na služba. 
Na zadnjem sestanku je nekdo vprašal: 
»Kakšna je dejanska naloga ekonomskofi
nančne komis~je?« Drugi pa je vprašal, če je 
naša komisija neke v•rste disciplinska komi
sija. Upam, da je ta sestavek vsaj malo po
jasnil delovanje komisije. Za bolj tekoče in 
uspešno delovanje komisije v prihodnje bi 
bi:la morda potrebna bolj podrobna in na
tančna opredeli<tev nalog in pristojnost·i. 

Anton Savšek: čimprej bi morali začeti z iz
delavo analitične ocene delovnih mest 

Komisija za kadrovsko personalne zadeve 
predsednik ANTON SAVšEK: 
Od s·vojega imenovanja rpa do danes je imela 
komisija eno 1sejo. Na rdnevnem redu je bila 
splošna problematika kadrovanja in politike 
štirpendkanja. 
Pod ,p11vo točko je komisija ugotovila, da še 
ni narejena sistemizacija delovnih mest, ure
jena še ni nova organi•zacija kadrovske poli
tike. čimprej bi morali ;začeti z izdelavo ana
litične ocene delovnih mest. Pri sprejemanju 
noVlih delavcev bi se morali držati praNila, 
da •vse nove delavce .sprejme komisija, ne pa 
posamezni oddelkovodje ali pa kdo drug. Od· 
debkovodje morajo dam ·kadrovski službi po
trebe po novi delovni rsili in na podlagi tega 
bo kadrovska služba lahko iskala novo de
lovno silo: Zaposlenim v podjetju bi bilo tre
ba omogočiti, da si pridobijo osnovno šolsko 
izobrazbo, ker je to tudi pogoj za nadaljnje 
izobraževanje. V našem podjetju sedaj ni 
pravih možnosti za izobraževanje, ker v pod
jetju ni organi:zJirana .izobraževalna služba. 
Delavcem, ki dalj časa delajo v proizvodnji 
in imajo končano osemletJko, bi morali omo
gočiti notranje kvalifikacije ker po novi si
stemizaciji delovruh mest njihova izobrazba 
ne bo ustrezala. Dobrim delavcem je treba 
nuditi možnosti za nadaljnje izobraževanje. 
Stremeti bi morali torej za tem; -da . bi v prvi 
vrsti izobraževali lastne kadre. 
Sprejeti so bili naslednji sklepi: 
- komisrija priporoča delavskemu svetu pod
jetja,- da čimprej zadolži vrSe službe za izde
lavo nove sistemizacije delovnih mest. 
- zaposliti je treba osebo, ki bo delala na 
področju splošnega in notranjega izobraževa
nja v podjetju, ker je glede tega zelo malo 
narejenega, · 
- delavcem je treba ·omogočiti, da opravijo 
preizkušnjo iz notranje kvalifikacije, s~j bi 
s tem imeli tudi bol}ši odnos do dela, · 



- delovna organizacija naj več stori za raz
voj lasmih :kadrov in predvsem njim omogoči 
zasedbo prostih delovnih mest. 
Pri pregledu štipendijske politike v podjetju 
je komisija ugotovila, naj bi štipendije dode
ljevali .tistim, :ki imajo boljši uspeh in slabše 
materialne pogoje za nadaljnji študij. P.red
nos.t pri podeljevanju •štipendij naj bi imeli 
otroci, :kateri starši so zaposleni v podjetju. 
Narediti je treba načrt potreb kadrov v po
sameznih obratih, da se ne bi zgodilo, da od
bijemo prošnjo za šti,pendijo, v naslednjem 
letu pa bomo tisto osebo sprejeLi v delovno 
razmerje. Glede štipendiranja so bili sprejeti 
naslednj.i sklepi: 
- delavskemu svetu se priporoča, da sprej
me sklep, da se štipendije dodeljujejo pred
vsem otrokom delavskih družin in še 2llasti 
tistim otrokom, katerih starši so bili ali če 
so še :zaposlen.i v našem podjetju, 
- ·v podjetju bi rabiU socialnega delavca, ki 
bi opravJjal delo za VISe obrate, organizacij
sko pa bi sodil v splošni seiktor v podjetju, 
- štipendisti, ki se ne zaposl.ijo po :končanem 
š-tudi~u v podjetju, morajo v celoti vrniti šti
pendijo. 
Clani komisije •SO mnenja, da je njihova na
loga preclwsem ta, da ;ugotov·i·jo in preverijo, 
ali je kadrovska politika in •S tem .v zvezi kad
rovanje, izobraževanje in štipendiranje v 
skladu s potrebami IUV in 1s programom ZK, 
ki i·zhaja iz Titovega pi·sma in pisma Izvršne
ga komHeja. Ob taik:šni ugotovitvi glede svo
je pnistojnosti komisija ugotavlja, da je bilo 
delo na ka:dvovskem področju že .iz znanih 
razlogov sicer .pomanjklj.ivo, vendar v skladu 
s prej navedenimi načeli. Glede na to ·komi
sija nima nikakršnih pripomb, razen nave
denih priporočil, ki jih je dala v obravnavo 
delavskemu svetu podjetja. 
Na svoji predzadnji 1seji je delavski svet ob
ravnaval poročilo komisije in tudi vsa pdpo
roč.ila sprejel. 

Delo sindikata 
v obratu 
v 

Smart no 

V dosedanjem enoletnem delu je lO sindi
kalne organizacije obrata šmartno posvetil 
največ pozornosti naslednjim bistvenim .pro
blemom: 
Samoupravno organi.ziranje na podlagi ustav
nih dopolnil in mesto našega obrata v pri
hodnji ureditvi celotnega podjetja. Pri tem je 
IO izhajal iz stališča, da je ·pravica vsake de
lovne enote, ki ima za to pogoje, da samostoj
no odloči, kako •se bo organizirala v združe
nem podjetju. Sindikat se je skupaj z osnov
no organizacijo ZK zavzemal za to, da bi bila 
v šmartnem ena TOZD, čeprav imamo mož
nosti ila ustanovitev več temljnih organizacij 
ZD. Toda zaradi enostavnejšega poslovanja in 
zaradi zapJetenosti delitve premoženja in na
daljnjega poslovanja se je delovni kolektiv 
odločil za "eno temeljno organizacijo zdru
ženega dela. 

Krznarna šmartno __,.. raztegovanje ovčjesa 
krzna 

Sestanek 
OOZJ( 
na Vrhniki 

6. novembra je imela OO ZK usnjarne na 
Vrhniki sestanek, kateremu so poleg komu
ni•stov :iz drugih obratov IUV prisostvovali 
še tov. SOJER- sekretar OK ZK, tov. Janez 
VIPOTNIK - član sekretariata CK ZKS in 
Viktor AVBELJ - član CK ZKS. 
Na sestanku so udeleženci člane CK ZKS se
znanili z dejavnostjo OO ZK po pismu, z do
seženimi uspehi in s težavami, s katerimi se 
srečujejo pri vsaikodnevnem delu. 
Tov. Vipotnik je v svoji •razpravi i•zrekel pri
znanje celotnemu •kolektivu IUV za dosežene
zelo pozitivne poslovne rezultate in uspešno 
izvedene .integracijske postopke. OO ZK pa je 
dal napotke za njeno nadaljnje delo, ki pa 
mora biti po njegovem mnenju uspešnej še, 
kot do sedaj. Zlasti je treba poživiti delo z 
mladimi, povečati število članstva in sprot
no ter nenehno skrbeti rza idejno poJ.itično 
i·zobraževanje. P. P. 

S sestanka osnovne organizacije ZK 

3 



Usnjanw š~nartno - mali, toda zelo priden 
delavec polzra cepljenec s tekočega traku pri 
stroju za brizganje 

MnenJa lSmo ~tudi, da samoupravna jecka ni
so odigrala tt;>te v~oge, tki bi jo morala. To 
J~a predvsem IZ razloga, ker so bila us·tanov
lJe~a zato, da 'l;>i bi'Li neposredni proizvajalci 
tudi nep<?_sredm ~a~oupravljalci. Mislimo, da 
zato nosiJO prec.JŠnJO odgovornost vodje sa
moupravnih jeder. 
Po:stedica. nedelavnosti .samoupravnih jeder je 
nemformiranost delavcev o težavah ki na
stajajo pri proizvodnem poteku, in o 'ukrepih 
za odstranitev težav. 
Meni~1o.' da _tbi tse. morala samoupravna jedra 
sestaJati na:J.mai1J e!11kra:t na mesec in obrav
nayati ~eJkočo problematitko ter si s tem pri
drz~vati sklepe centralnega delavskega sveta. 
yelilk<? ·P?ZOr?ost Je p~~vetil vp::ašnju nagra
Jt::vanJa In sistemrzaCIJI delovnih mest. Sin
~rkat ;kriti•čno ocenjuje •sedanji si•stem nacrra
Jeva~1Ja, ker ni e;grajen na analitični oceni" de
lovmh mest. To se .predvsem kaže v velikem 
številu plusov v posameznih oddelkih 
Zato menim, nai komisija, ki jo je imenoval 
odbor za medsebojna razmerja vsestransko 
prouči sedanje_ ·s~anje in na podlagi tega iz
dela nov pr~v1lmk, k~t.c:_rega temelj naj bo 
realno nareJena anahtdcn.a ocena delovnih 
mest. S t_em. hi tudi preprečili dosedanjo 
p~akso daJanJa .plusov in milnusov, ki bi pri
šb v poštev le •v ~zjemnih primerih. 
Dr'!žbe~ standard in stanovanjska vprašanja 
V s~artmskc:_m ~bratu so zelo pereča stano
vanJ.sk,a vprasanJa, predvsem zaradi tecra ker 
St_! )im ni pos~ečalo v zadnjih 15 letih ~ko raj 
mc pozornosti. V ospredju so bile vedno le 
investicije in delno reševanje stanovanj,skih 
problemov za s,trokovnjake. IO je na začetku 
lt:ta razp~av.ljal tudi o •varčevalni akciji, ki je 
bila spreJeta na CDS. Tedaj smo priporočili 
obratnemu DS in strokovnim službam, ki so 
~a to odgovorp.e, d~ pripravijo program in ob
l~ke 1tega "''arcevanJa toda na žalost se to ni 
zgodilo. ' 
Prihodnje leto bomo .v šmartnem začeli z 
gradnjo 20-stanovanjskega bloka, kar bo pri
pomoglo le k najnujnejšim rešd:tvam stano
vanj,skega vprašanja. lndelati bi morali sred
njeročni in .dolgoročni načrt stanovanj-ske 
g~~dnje, na podlagi !katerega bi lahko upora
bih denarna sredswa, ki ·so obvezno vložena 
v banki, in tudi sredstva solidarnostnecra 
sklada ,pri •stanovanj•skem skladu občine. sfn
~li1kat posv~ča tudi ,precejšnjo pozornost 
sportnemu In kUJlturnemu delu v kolektivu 
pri čemer pa trenutno še ni doseženih večjih 
uspehov. 

A. S. 

Piza z značilnim poševnim stolpom 
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Obisk pri 
podjetju 
SABED 

V dneh od 1 O. elo 13. oktobra letos sem bil na 
obisku P.ri J?Oclj e tjL~ SABED- Massa, Italija. 
Po usta]Jem navadi bom bralcem najprej na 
kratko predstavil mesto in kraj in potem 
namen samega obiska. · 
Podjetje SABED - Sociela bario e derivati 
S. p. A. je v samem mestu Massa ki leži 
v podnožju apoanskih Alp. Massa je' admini
strativno središče province Massa e Carrara 
v Toscani i~1 im~1 pr!bližno 60 tisoč prebival
cev. Mesto Je naJbOlJ znano po slovitem mar
morju. Popotnik, ki se pelje med Masso in 
Carraro, lahko vidi ob cesti manjša in večja 

Pogled 11a elel obrata tovarne SABED 

podjetja, ki se ukvarjajo s predelavo tecra 
borra s lva. Poleg te značilnos ti mesta obs~
jaj_o tycli druga podjetja raznih panog, med 
naJ\'e CJ e pa sodi seveda SABED. Med ostalimi 
značilnostmi mesta naj omenim samo še S km 
oddaljeno turis tično m esto Marina cli Massa 
ki leži na obali Tirenskega morja v Genov: 
sken: z_alivu z ve lil~·o enolično peščeno plažo. 
PodjetJe SAJ?EP Je pravzaprav podružnica 
velikega podJelJa KALI-CHEMIE s sedežem 
,. Hannovru, ki pa ima poleg tovarne v Massi 
še velike kemične tovarne v Heilbronnu 
Honningenu, Brunsbi.itelkoogu, Frieclrichshal: 
lu in drugje. 
SABED po številu zaposlenih (185 ljudi, od te
ga 23 v administraciji) ni velik, pač pa po 
obsegu: . Gla~·ni art~~li, ki jih proizvaja, pa 
so _banJeve m _natnJeve ::;oli (sulfidi, polisul
hc!J, karbonati, hidroks1di kloridi nitrati 
itd.). ' ' 
Pogovori, pri katerih so sodelovali direktor 
podjetja g. Ansalone, komercialni direktor in 
predstavnik podjetja Commerce iz Ljubljane, 
kot zastopnik, so se nanašali predvsem na do
bavo Na-sulfida, pogoje dobave, načina mož
nosti in os talo. Stremel sem za tem d~ nam 
podjetje SABED še naprej dobavlja sulfid 
pod enakimi pogoji kot doslej, vendar so nam 
takoj na začetku pogovorov dali vedeti, da 
bomo morali v letu 1974 plačati veliko več. 
Predvidoma bomo prihodnje leto porabili 



(Vrhnika, šmartno, šoštanj) okrog 800 ton 
Na-sulfida, kar znaša pri današjem tečaju 
lire približno 1,5 milijona dinarjev . Brez ka
kršnegakoli uvoda so nam povedali, da bo 
cena v letu 1974 precej višja. Ob našem vztra
janju, da smo tako velik kupec; in da je bilo 
dosedanje poslovno sodelovanJe zelo dobro, 
so po dalj šem posvetovanju le sklenili, da 
smo podpisali skupno pogodbo za leto 1974. 
Po tei pogodbi n<:<m podjetje SABED zago
tavlja dobavo Na-sulfida po naših dispozici
jah franko jugoslovanska meja, vendar le za 
11 odstotkov povišano ceno. Mnenja sem, ela 
je dosežena cena za nas še vedno ugodna in 
bo veljala do 31. decembra 1974. ' 

S podpisom pogodbe so bili uradni pogo
vori končani. Po razgovorih smo qbiskali sve
tovno znan mesto Pisa in si ogledali katedralo 
(ki slovi po močni akustičnosti) in poševni 
stolp - mojstrovino takratnih arhitektov. 
Lahko povem, da smo ob obisku videli veliko 
skupino študentov, raznih umetnikov in po
sebno slikarjev, ki so si, sede na travi ali sto
je, vse naokoli ogledovali, skicirali, risali in 
fotografirali te arhitektonske mojstrovine. 

Sedmi sejem 
• usnja v 

Pirmasensu 

A. S. 

V Pirmasensu je bil v dneh od 13. do 15. 
novembra sedmi 'sejem usnja - PLW, ki naj 
bi dcul osnovne napollke v pripravah kolekcij 
za sezono jesen~z~ma 1974/75. 
V Pirmasensu je bilo, za razliko od ostalih 
sejmov, razstavljeno praiktično res samo u
snje, tako da je •sejem še bolj zgoščen in pre
gleden. Kot ostali, •se tudi ta sejem prostor
sko neprestano širi .in je tako letos prostor
sko ,zfl 100 odstotkov večji. Na sejmu je raz
stavijaJo 22 držav, 'praktično vse, kar na sve-
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Kolleklionsvorlage Herbst/Winter 74/75 

ščetinama - struženje v ključavničarski de
lavnici 

tu nekaj pomeni. Jugoslovane - nas, kot do
slej, zastopata podjetji Schmenger in Bos
ser-t. Glede na število obiskovalcev iz vl's-t ju
gosl-ovanskih usnjarjev bi lahko s·klepa1i, ela 
da jim sejem ne •pomeni mnogo; nasprotno 
pa ·so bili čevljarji zastopani v celoti in v 
najrno6nejših zasedbah, saj se jim je ravno 
pred Pirmasensom »odprla Rusija<< in so blili 
zelo dobrodošli. 
In kaj naj bi, oziroma kaj je prinesel PLW? 
Prav gotovo ni razbil negotovosti v čevljar
ski industriji, tudi ni pregnal kot »more« tež
ke v.asf;. ela 7500 cl el8vcev v središču. čevljar
ske inclus,trije - Pirmasensu - dela samo 
2 do 3 dni na teden za-radi poman,jkanja na
ročil in velikih zalog neprodanih čev-ljev . 

Ra.zGtavljeno usnje je predstavljalo vrhunec, 
tako v k'Va'liteti kot tudi v izbiri. Od goveje
ga a:sortimenta je najbolj iskana napa za 
razne namene v najf.inejših dodelavah, poleg 
tega pa še prav·i ·klas,ični boksi in anilini. To 
je obenem tudi sl<!upina ar.tik•lov, ki vedno 
predstavlja vrh in ki še dolgo ne bo ogrožen 
niti glede cen. Večina osta-lih artiklov - ki 
jih lahko izdelajo :iz slabš,ih 1kož (na žalost 
so dosti masovnejši), plastik, semianilin, flo
ran.tiki in ,podobno - pa je bolj kot l<!clajlkoli 
iz,postavljena neen~kopravni konkurenc-i u
metnega usnja od PVC do PU. 
Cenene -vrste umetnega usnja vseh vrst ne
zadržno prodirajo v čevljarsko industrijo, 
kjer se, bolj kot kdajkoli doslej, bije ogor
čen boj za donosnos1t. Verjetno si niti mi kot 
usnjarji ne predstavljamo, koliko obutve, ki 
jo imamo za usnjeno, že danes zavzema me
sto v !kolekcijah in i'Zložbenih oknih naših 
trgovin z obutvijo. Tudi označbe za material, 
i·z katerega je izdelana obutev, ne bodo bist
veno premaknile stvari v našo korist - to 
je v pdcl naravnega usnja, ker kupec vse pre
malo pozna prednosti naravnega usnja pred 
raznimi nadomestki, čevljarjem pa za ~pri
bližno polovico cenejši material za zgornji 
elel čevlja ogromno pomeni (čevlji iz nado
mestkov so v prodaji praktično po isti ceni 
kot •tisti iz naravnega usnja), torej ni to iska
nje cenejših čevljev •za kupce, pač pa za isto 
ceno ponudba SJlabšega materiala in na ta 
način ustvanjamje akumulacije. 
Edina rešitev za brušene materiale je samo 
še izvoz na v-zhod (usnje ali čevlji), vendar 
zaslužka tudi tu ni, ker je konkurenca iz čez
moPskih dežel .glede cene premočna. 
Pri proizvodnji usnja nas v prihodnje čaka
jo velike naloge glede oplemenitenja naših 
izddkov, tako glede izbire blaga kot tudi kva
litete. Tiskanje usnja, svetlenje in podobno 
se ne more •več od.Jagati, ker je to nuja že da
nes; prav taiko 'moramo čimprej začeti z ople
menitenjem cepljencev (folije vseh vrst). 
Pri cenah naših idze1kov bo treba nujno na
rediti večje razlike, sker .bomo prisiljeni ne
močno opazovati, kako naši čevljarji uvaža
jo cenene - obenem pa množične artikle za 
izvoz na vzhod, mi pa bomo .imeli na zalogah 
prebrani materiaJl. 
če na koncu navedem še podatek, ela je veliki 
FREUDENBERG zniža:! svojo proizvodnjo na
ravnega usnja na vsega 40 °/o prvotne, je stre
znitev lahko že kar popolna. Vsi se bomo 
morali še kako zavedati, da nam ne bo nihče 
ničesar podadl, da so lepi trenutki zopet pre
hitro za nami in da smo že v težkem boju 
za obstanek, pr~ čemer ne bi smelo biti niti 
časa niti prostora za stvari, ki nimajo nobene 
zveze ne s kvaHteto ne s procluktivnostjo, nas 
pa včas-ih ;vse preveč zaposlijo. 
Najzanimivejši vzorci usnja bodo na vpogled 
pri naših čevljarjih, ker smo po dogovoru se
jem obiskali skupaj; upamo, da bo ta:k način 
ll!Srpešnejši - morda bi kazalo tako prakso 
nadaljevati. Vsekakor pa velja, da· je sejem 
v Pirmasensu g-lede kolekcij časovno najak
tualnejši in bi ga bilo treba obiskovati v moč
nejših zasedbah, tako v spomladanskem kot 
jesenskem času (naslednje leto bo od 7. S. do 
9. 5. 1974 za \Sezono pomlad--'Poletje 7S in S. 
11. do 7. 11. 1974 za jesen-zimo 7S/76). 

inž. J. M. 

Znak usnjarskega sejma v Pirmasensu 

Pismo 
uredništvu 

Pred leti smo prosili vaše uredništvo, ela 
.bi Ljudski knj ižnici pošiljali časopis US
NJAR. željo ste nam takoj izpolnili in od 
aprila 1971 ga redno prejemamo in hranimo 
vse številke. Za prijaznost smo vam zelo 
hvaležni. Tako imajo priložnost tudi občani, 
ki n is·o člani kolektiva, ela se seznanijo z va
šimi uspehi, načrti in življenjem v orga
nizaciji. Za list vlada veliko zan imanje in 
ocene zanj so spodobne. 
Mogoče ne bi bilo napak, ela ob tej pri
ložnosti povemo, ela ima naša knjižnica 
1045 knjižnih zvezkov različne vsebine. Na 
voljo so knjige iz filozofije, sociologije, 
politike, ekonomike, peclagogike, matema
tike, fizike, kemije, medicine, tehnike, zgo
dovine, zemljepisa, gospodinjstva, umetnosti, 
športa i tel. 
Bogato zbirko imamo leposlovja, saj kupu
jemo IS·knraj vse knjige IV .slovenskem jeziku, 
ki iziclejo v Sloveniji. Poleg knjig naročamo 
tudi 35 izhajajočih revij ; v knjižnici pa lah
ko dobite tudi vse knjige, ki jih rabijo 
učenci in dijaki za domače branje. 
Knjižnica je sodobno urejena po sistemu 
decimalne klasifikacije, tako da imajo obi
skovalci prost pristop do knjig. Lepo šte
vilo članov vašega kolektiva redno obiskuje 
knjižnico, gotovo pa je še kdo, ki zanjo ne 
ve, zato vas vljudno prosimo, ela bi v vašem 
listu objavili, kdaj si lahko izposoclijo knjige. 

Ponedeljek od 16. do 19. ure 
Torek od 8. elo 12. ure 
Sreda od 8. elo 12. in od 16. elo 19. ure 
četrtek od 8. do 12. ure 
Petek od 8. elo 12. in od 16. do 19. ure. 

Obisk v knjižnici je zanimiv za vsakogar, 
zato vas vabimo na ogled. Izposojnina je 
le simbolična, otroci pa si za 5.- din lahko 
izposojajo knjige vse leto; število knjig je 
neomejeno, čas lirzposojnine pa 14 dni. Zahva
ljujemo se vam za redno pošiljanje vašega 
glasila in želimo veliko uspehov pri delu. 
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Kako smo 
poslovali 
v mesecu 
oktobru 1973 

Proizvodnja po obratih 
UsnJj'arna Vrhnika 
ščetinarna 
Usnjarna šma11tno 
Kiv..narna šmaDtno 
Usnjarna šoštanj, samo s·vinjina 

227.739 me 
8.519 kg 

70.000 m2 

25.000 m2 

104.385 m2 

Poraba usnja in krzna v konfekcijah 
Konfekcija krzna šma11tno 2.846 m 2 

Konfekcija usnja šmartno 6.763 m 2 

Konfekcija usnja Vrrhnika 5.293 m 2 

Galanterija LjubljaD'a 3.393 m 2 

Realizacija 

Usnjarna Vrhn~ka in ščetinama 
Usnjarna šmartno, 

Krz.narna in konfekcija 
Galanterija Ljubljana 
Prodajno skladtšče Ljubljana 

Skupaj 

Izvoz v <Yktobru $ 1.028.182 
Izvoz I.-X. $ 11.199.657 

N din 
29.122.096,30 

20.971.329,40 
1.345.374,15 
2.074.438,45 

53.513.238,30 

Poprečni osebni dohodek . 
Poprečni osebni dohodek je znašal za 184 ur 
v mesecu oktobru 2.250,30 N din na enega za
poslenega. 

Bolniški izostanki 
Na enega zaposlenega smo imeli ·v mesecu 
oktobru zaradi bolniških izostankov (vključ
no tudi porodniški dopust) 1,69 izgubljenih 
delovnih dni. 

Varstvo 
pri delu 

L.B. 

Izhajajoč iz pozitivne zakonodaje varstva pri 
delu sta za izvajanje varstvenih ukrepov od
govorna delovna organizacija (prek organov 
upravljanja, vodilnega in vodstvenega oseb
ja) ter vsaka oseba-delavec, ki je kakorkoli na 
delu v delovni organizaciji. 
Ker je bilo v zadnjih letih v naših obratih že 
več primerov kršitve osnovnih varstvenih 
predpisov - Navodil za !izvajanje dela na do
ločenem delovnem mestu, se bom v tem se
stavku omejil zgolj na pravice in obveznosti 
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oseb na delu (delavcev) na področju varstva 
pri delu in v dveh značilnih primerih poškodb 
pri delu prikazal vsebino kršitve predpisov 
raznih poškodovancev. V naslednjih števil
kah pa bom opisal tudi odgovornosti delov
ne organizacije, oziroma pravice in obvezno
sti odgovornih oseb, ne glede na to, da se pri
pravlja nova zakonodaja s področja varstva 
pri delu, ki pa najbrž ne bo prinesla kakš
nih revolucionarnih sprememb na tem pod
ročju. 
Jz Temeljnega zakona o varstvu pri delu (Ur. 
list SFRJ št. 16165) povzemam: . 
PRAVICE IN OBVEZNOSTI OSEB 
PRI DELU (DELAVCEV) 

Oseba na delu mora opravljati svoje delo z 
vso pazljivostjo, da s tem prispeva k varo
vanju svojega življenja in zdravja kot tudi 
življenja in zdravja drugih člaanov delovne 
skuonosti. 
Oseba na delu ima pravico in dolžnost upo
rabljati vse varstvene naprave in sredstva za 
osebno varstvo pri delu, uporabljati jih v 
njihov namen, pazljivo ravnati z njimi in jih 
vzdrževati v brezhibnem stanju. 
Oseba na delu mora upoštevati predpisane 
varstvene ukrepe in skrbeti za izvajanje in 
pospeševanje varstva pri delu. 
Oseba na delu mora neposredno vodji takoj 
naznaniti v;sako opaženo pomanjkljivost, ok
varo ali drug pojav, ki lahko ogroža varnost 
pri delu. 
če grozi osebi na delu neposredna nevarnost 
za življenje zato, ker niso izvedeni varstveni 
ukrepi,ima pravico odkloniti delo na tistem 
delovnem mestu, dokler se ustrezni varstve
ni ukrepi ne izvedejo. 
če grozi osebi na delu neposredna nevarnost 
za zdravje zato, ker ni1so izvedeni 'Varrstveni 
ukrepi, ima pravico zahtevati, da se nevar
nost v čim krajšem času odpravi. če organi
zacija ne ravna po taki zahtevi, lahko odkloni 
delo na takem delovnem mestu, dokler se 
ustrezni varstveni ukrepi ne izvedejo. 
če oseba na delu odkloni delo ali postavi 
zahtevo v smislu 79. člena tega zakona, orga
nizacija pa je mnenja, da njeno ravnanje ozi
roma zahteva nista upravičena, mora takoj 
obvestiti organ za nadzorstvo nad spoštova
njem predpisov o varstvu pri delu. 
Inšpektor dela, ki prejme obvestilo iz prvega 
odstavka tega člena, mora takoj opraviti po
izvedbe in odrediti varstvene ukrepe oziroma 
ustavitev dela, dokler se varstveni ukrepi ne 
izvedejo, ali pa obvestiti osebo na delu, iz 
katerih razlogov njena zahteva ni utemeljena. 
Oseba na delu se mora pred razporeditv.ijo 
na delo seznaniti s predpisi in varstvenimi 
ukrepi v zvezi z delom, ki naj ga opravlja, kot 
tudi z organiziranjem in izvajanjem varstva 
pri delu v organizaciji; od odgovorne osebe 
ima pravico zahtevati, da jo čimbolj izčrpno 
seznani z nevarnostmi dela in s pravicami 
oziroma obveznostmi v zvezi z varstvom pri 
delu in delovnimi pogoji. 
Oseba na delu, zlasti na vodilnem delovnem 
mestu, mora med zaposlitvijo nenehno izpo
polnjevati svoje znanje iz tvarine varstva pri 
delu. 
Oseba na delu, ki ima kakšno zdravstveno hi
bo ali boleha za kakšno boleznijo, ki se z 
zdravniškim pregledom težko ugotovi ali se 
sploh ne da ugotoviti, mora tako hibo oziro
ma bolezen naznaniti, ko nastopi delo, oziro
ma pozneje, če se pojavi med zaposlitvijo. 
Da bi mogla uveljaviti svoje pravice v zvezi 
z varstvom pri delu, kot tudi če se ne ravna 
po naznanilu v smislu 78. člena tega zakona, 
lahko oseba na delu pismeno ali ustno na 
zapisnik zahteva od odgovorne osebe v orga
nizaciji, naj se predpisani varstveni ukrepi 
izvedejo. 
če zahtevi iz prvega odstavka tega člena ni 
v osmih dneh ugodeno ali če je oseba na de
lu mnenja, da zahtevani varstveni ukrepi ni
so bili izvedeni v smislu predpisov o varstvu 
pri delu ali splošnih aktov organizacije, lah~ 
ko oseba na delu ugovarja pri upravnem od
boru ali drugem organu, ki ga določa -splošni 
akt organizacije, hkrati pa se lahko obrne na 
organ za nadzorstvo nad spoštovanjem pred
pisov o varstvu pri delu z zahtevo, naj izda 
ustrezno odločbo. 

če organ za nadzorstvo nad spoštovanjem 
predpisov o varstvu pri delu ugotovi, da v 
osmih dneh od ugovora, podanega po drugem 
odstavku tega člena, ni bilo ugodeno zahtevi, 
mora po opravljenem ogledu bodisi izdati 
odločbo, s katero naloži, da je treba izvesti 
varstveni ukrep, in določiti rok, v katerem je 
treba to storiti, ali pa obvesti osebo na delu, 
iz katerih razlogov njena zahteva ni uteme
ljena. Naša interna navodila za delo na po
sameznih delovnih mestih pa gredo še glob
lje, v primerih okvar na strojih, in sicer: 
»V primeru okvare na stroju mora delavec 
stroj ustaviti in o tem obvestiti neposredno 
nadrejeno osebo. Dokler okvara ni odstra
njena, ne sme stroja vključiti v obratovanje. 
Okvare smejo odstranjevati le STROKOVNO 
usposobljene osebe, to je obratni ključavni
čarji in elektrikarji! 
Delavec je o tem, da stroj ne deluje pra
vilno, obvestil mojstra; toda, ker le-tega in 
obratnega ključavničarja ni bilo dalj časa 
k stroju, je stopil na os (glej sliko A) in z 
zgornje strani stroja segel z roko na ohišje 
ležajev delovnega valja. (Poseg ponazarja 
puščica na sliki). Pri tem mu je na osi spo
drsnilo in je prišel s prsti roke v nevarno 
območje delovnega valja (2) in zadrževal
nega gumijastega valja (1). 
Posledica nezgode: Poškodba treh prstov na 
levi roki. 
Primer B: 
Izvajalki dela x, y sta ugotovili, da stroj ne 
obdeluje izdelkov kvalitetno. Med tem ko 
si je ena ogledovala kože na stolici poleg 
stroja, je druga odprla delovno mizo (S) 
in z roko segla pod varnostno napravo (3), 
da bi z oprijemam ugotovila, ali je okvara 
na vlečnem gumijastem valju (4). Pri tem 
ji je zgrabilo prste med vlečni gumijasti 
valj (4) in zadrževalni valj (2). Ker var
nostna naprava ni izključila stroja iz obra
tovanja zaradi pritiska delavke nanjo v na
sprotni smeri, kot se aktivira, ji je prste 
potegnilo celo do delovnega valja (1). 
Posledica: Poškodba treh prstov in dlani 
leve roke. Da pa je bila poškodba še toliko 
težja, pa je prav gotovo tudi posredni vzrok, 
da je delavka imela na roki dva prstana. 
O nevarnosti nošenja prstanov na rokah pri 
delu pri strojih pa sem že pisal v Usnjarju 
pod naslovom: »Tudi zakonski prstan je lah
ko nevaren.« 
Iz navedenih primerov je moč zaključiti, 
da je treba dosledno upoštevati NAVODILA 
za DELO, zlasti v primerih, ko ugotovimo, 
da stroj v redu ne deluje. Seveda pa je 
prvi pogoj, da je vsakdo temeljito poučen 
od neposredno nadrejenega vodje o nevar-
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nostih, pravilnem nacmu dela in o vseh 
sredstvih, s katerimi si zagotavlja varno 
delo, preden sme samostojno in brez nad
zorstva opravljati določeno delo. 
Ne tvegajmo svojih prstav ali še česar več 
v bojazni, da ne bo izpolnjena norma, pač 
pa delajmo le to, za kar smo NAUčENI IN 
POOBLAščENI. ODLOčNO zahtevajmo od 
nadrejenih vodij dela, da nas poučijo, če so 
morda na to pozabili. Ne zgledujmo se po 
nedovoljenih posegih v nevarno bližino stro
jev in naprav, pa čeprav se jih v delovni 
vnemi včasih poslužujejo celo naši nadre
jeni. 
Nihče nima pravice ogrožati svojo varnost 
a!i varnost drugih! 
P. P. 

Naš portret 

Amon Japelj - rojen 29. julija 1927. leta na 
Verdu, na delovnem mestu strojnika v ener
getskem obratu ščetinarne, zaposlen v istem 
obratu podjetja vse n1. 1948. leta dalje. 

Pripada torej maloštevilnim članom »druži
ne«, ki so v istem podjetju dočakali srebrni 
jubilej. Pomembno je omeniti, da je njegov 
jubilej še toliko svetlejši, ker v vseh preži
vetih letih dosedanje zaposlitve v podjetju 
ni bil niti en dan v bolniškem staležu. S tem 
pa seveda še ni rečeno, da v tem času ni bil 
prav nič bolan. Resneje sicer ne, v primerih 
lažjih prehladnih obolenj pa je za dan ali 
dva odsotnosti z dela izrabil svoj letni do
pust. 

Iz njegovega pripovedovanja o zgodovini šče
tinarstva in svoji življenjski poti sem izluščil 
naslednje: 
>>Že kot 14-letni fant sem se zaposlil v Par
ketarni na Verdu, kjer sem odnašal žagovino 
od jermenika na žagi v strojnico. že takrat 
sem se navdušil za poklic strojnika. V stroj
nici Parketarne je bil zaposlen v tem času 
strojnik, ki je bil že precej v letih in je tudi 
slabo videl. Med nošnjo žagovine sem izko
ristil vsak prosti trenutek za seznanjanja s 
,tajnostmi' strojnika. Veliko sem se naučil 
od tega človeka, ki mi je, v obojestransko 
zadovoljstvo, čedalje več zaupal. Za redno 
učenje v takratnih časih nisem imel pogojev. 
Odraščal sem v času II. svetovne vojne in 
prav, ko bi se moral iti učit poklica, sem mo
ral k vojakom, kjer sem bil 3 leta. Po vrnitvi 
sem se najprej za dva meseca ponovno za
poslil v Parketarni. Ko sem izvedel, da se na 
kraju sedanje ščetinarne obnavlja obrat us
njarne in da potrebujejo strojnika, sem se 
takoj odločil, da grem tja, kjer se mi je nu
dila izredna priložnost delati v samostojnem 
poklicu, za katerega sem se navdušil v Par
ketarni. 
Ker od leta 1936 do 1948 (po nacionalizaciji 
Verbičeve usnjarne) ta obrat ni obratoval, 
je bilo potrebno energetski oddelek ponovno 
usposobiti za redno obratovanje. To delo sva 
opravila s tov. KAVčlčEM (dolgoletnim 
strojnikom v IUV in sedaj že upokojencem). 
On je dobro poznal ta oddelek, ker je že de
lal v njem za časa lastnika Verbiča. 
Po obnovitvi osnove proizvodnje smo izdelo
vali rastlinsko strojene krupone za spodnje 
usnje in mastno kravino. šef proizvodnje je 
bil tov. Velkavrh, ki je prej tudi delal pri 
Verbiču. Spominjam se, da smo do leta 1949 
spadali pod Usnjarsko direkcijo, nato pa smo 
bili nekako eno leto podružnica Indosa (us
njarna, ki je bila v poslopju sedanjega Roga 
na Trubarjevi ulici v Ljubljani). Ker so po
stajale z nabavo osnovne surovine čedalje 
večje težave, smo se leta 1950 priključili k 
IUV, ki je že takrat predelovala svinjino in 
izločala stranski proizvod - ščetino. Vse do 
konca dela »gerbarije« so bili v proizvodnji 
zelo slabi delovni pogoji. Delo je bilo za us
njarje tudi izično težko, prav tako tudi za 
strojnika, ker je bilo kurjenje ročno. Obrat 
je bil zelo zanemarjen in brez kakršnihkoli 
sanitarnih naprav. 
V letu 1950 pa smo pričeli s postopno preure
ditvijo obrata sortirati ščetine. Od vsega za
četka je to delo vodil tov. Okrajšek. Pot od 
ureditve ščetinarne do današnjega stanja ni 
bila kratka, niti lahka. S povečanjem fizične
ga obsega del je bilo nujno potrebno poso
dobiti tudi energetski obrat. Po 19 letih roč
nega kurjenja v ščetinami sem le dočakal, da 
smo pričeli s kurjenjem na tekoče gorivo. 
S tem je odpadlo nelahko »Šaflanje« premo
ga ter odvoz pepela in žlindre. Preurejeni 
energetski obrat pa terja od strojnika več 
znanja, iznajdljivosti in samoiniciative. Oce
njujoč sedanje pogoje na mojem delovnem 
mestu lahko rečem, da sem to tudi zaslužil 
po 19 letih ročnega kurjenja. 
Za svoj sedanji poklic sem pravzaprav po
poln samouk. Izpopolnjeval sem se le na de
lovnem mestu. 
Predpisi o izdelovanju, uporabi in upravlja
nju parnih kotlov so pa zahtevali ustrezno 
poprejšnjo kvalifikacijo iz kovinske stroke 
in pa prakso pod nadzorstvom (2 leti za 
kurjača ali strojnika). Ker sem imel že več
letno prakso v kotlovnici, so mi dovolili, da 
sem leta 1954 najprej opravil izpit za ključav
ničarja (izdelati je moral ogrodje za visoko
napetostni jambor v podjetju JAMBOR, nato 
pa opraviti še teoretični del v ELMI v črnu
čah.) Istega leta sem opravil še izpit za 
strojnika parnih kotlov. ' 
Stanovanjsko vprašanje sem reševal samo
stojno in to na način, da sem postopoma 
preurejal staro domačo hišo. To je trajalo 
dolgo in pa tudi sredstev sem zagotovo pora
bil toliko, da bi lahko zgradil vsaj dve novi 
hiši. Res sem ves čas stanoval pod svojo stre
ho. Danes imam hišo praktično popolnoma 
preurejeno. 

Pred 15 leti se je v ščetinami zaposlila tudi 
žena. Prej smo imeli malo zemlje, ki pa nam 
je bila z arondacijo odvzeta. 
Prosti čas izrabim pri delu okoli hiše, pri
ložnostno pa imam še »mini fuš«, ki pa je 
nepomemben za davkarijo. 
V naprej si želim opravljati prav takšno delo 
kot dosedaj, vse do upokojitve. Si pa seveda 
:želim še prav takšno mero zdravja.« 
Tov. JAPELJ je bil član prvega DS v ščetinar
ni in kasneje tudi centralnega DS v IUV. 
Iskreno želimo, da se želje našega dolgolet
nega člana kolektiva uresničijo, zlasti pa da 
bi ostal še vnaprej zares izjemnega zdravja. 

P. P. 

Izkušnje in 
rezultati pri 
dosedanji 
organizaciji pouka 
enot civilne zaščite 

V okviru izobraževalnega programa Indu
strije usnja Vrhnika je bil v pomladanskih 
mesecih letos organiziran in izveden 20-urrii 
tečaj za prvo pomoč. Obiskovali so ga in 
uspešno končali vsi obvezniki civilne za
ščite (člani enot rza pr.vo pomoč) Jn oddelka
vodje, izmenovodje ter vodje obratov, de
lavnic in skladišč. Tako ima danes tovarna 
nad 5% svojih članov usposobljenih in iz
urjenih v tehniki obvezovanja poškodb in 
zaustavljanju krvavitev, v izkazovanju prve 
pomoči pri poškodbah z električnim tokom, 
pri zadušitvah, zastrupitvah in opeklinah, 
v nameščanju opornic pri prelomu kosti, 
v uporabi -raz.Jličnih metod oživ-ljanja <ter v 
reševanju, nameščanju in prenašanju po
šlmdovane ali naglo obolele osebe. S tem 
so bila uresničena določila zakona o narodni 
obrambi (pouk o obrambi in zaščiti) in pra
vilnika o opremi in postopku za prvo pomoč 
in organizaciji reševalne službe za primer 
nesreče pri deLu. Po •tem pravilniku mora 
biti namreč v vsaki delovni organizaciji po
leg določene kategorije vodilnega kadra še 
najmanj 2 % zaposlenih usposobljenih za da
janje prve pomoči. Pomembnost zdravstve
nega prosvetljevanja in usposabljanja ljudi 
za izkazovanje prve pomoči nam potrjuje 
spoznanje, da dostikrat pravočasna in pravil
na prvo pomoč rešJ življenje poškodovane
mu ali nenadno obolelemu. Pri tistih po
škodbah, ki same po sebi ne ogrožajo živ
ljenja, pravočasna in pravilna prva pomoč 
preprečuje mnoge posledice, zmanjšuie mo
rebitno individualnost in skrajšuje čas zdrav
ljenja. To je še posebej pomembno in po
trebl10 za tak delovni kolektiv z veliko stop
njo mehanizacije, v katerem se uporablja
jo pri proizvodnji precejšnje količine raznih 
kemičnih snovi in je delo organizirano v treh 
izmenah. Skratka, to je še ena pridobitev, 
ki poglablja skrb za delovnega človeka, nje
govo počutje v kolektivu in varnost pri 
delu. 
V oktobru pa je bil izveden 65-urni tečaj 
o radiaciji, biološki in kemični zaščiti. Obi
skovali so .ga članJ enote za RBK zaščito. 
Na tečaju so se seznanili z značilnostmi 
sodobne vojne, z nuklearnim, biološkim in 
kemičnim orožjem, :z možnos-tmi zaščite in 
s tehniko reševanja prizadetih ter z mož
nostjo zmanjševanja posledic pri napadu s 
sodobnimi bojnimi sredstvi. Nadalje so se 
seznanili z radiacijsko in kemijsko detek
cijo in dozimetrijo (sodobni pripomočki in 
način uporabe), z RKB izvidništvom in opa
zovanjem, zlasti pa s sredstvi in pripomočki 
ter z organizacijo in izvajanjem dekontami· 
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Udeleženci strokovne ekskurzije enote RBK, 
štaba in vodij enot CZ po obisku v Institutu 
Jožef štefan 

nacije ljudi in materialnih sredstev. Tečaj 
so obiskovali in uspešno končali vsi člani 
enote za radiacijsko, biološko in kemično 
zaščito. 

Kaj je značilno in kakšne izkušnje smo pri
dobili pri dosedanji organizaciji in izvajanju 
pouka enot civilne zaščite? 
Dejstvo, da so bili rezultati obeh omenjenih 
tečajev izredno dobri. Pouk za obrambo in 
zaščito se izvaja po pravilu v prostem času 
(določila v 145. členu zakona o narodni 
obrambi) . Ker poteka delo v delovni orga
nizaciji v treh izmenah in se zaposleni vrstijo 
v izmeničnih turnusih, je bila potrebna pra
vočasna in temeljita priprava. Zagotoviti je 
bilo treba nemoteno delo po obratih (zame
njave, nadomeščanje) in redno udeležbo obi
skovalcem tečajev v predvidenem času. To 
nam je uspelo zaradi dobrega sodelovanja 
in medsebojnega razumevanja. Ta primer 
potrjuje, ela postajajo obrambne priprave 
postopoma tudi v praksi sestavni del dejav
nosti delovne organizacije. Na začetku te· 
čaja sta bila določena vodja in namestnik 
vodje tečaja. Po teh dveh je vodstvo delovne 
organizacije stalno spremljalo potek tečaja 
ter vse sproti urejalo, da se je pouk odvijal 
po zastavljenem programu. 
čeprav je pouk o obrambi in zaščiti zakonita 
obveznost za vse občane, ki so razporejeni 
v ci·vilno zaščito, •sta si ·vodstvi delovne in 
sindikalne organizacije še posebej prizadeva
li zagotoviti obiskovalcem tečajev čim ugod
nejše pogoje. To je posebej veljalo za tečaj 
e~o~te za RBK zaščito. Ta je bil tako po vse
bm! kot po številu ur (65 ur) in dinamiki 
(13 delovnih dni po 5 šolskih ur) si-la zahte
ven in za udeležence naporen. Tudi sestav 
udeležencev je bil tak, da je zahteval poseb
no skrb. Skoraj vsi so bili iz neposredne 
proizvodnje, med njimi pa je bilo nad 60 % 
žensk. Zato je bil pravilen in dobmdošel 
sklep, da se obiskovalcem tečaja zagotovita 
malica in okrepčilo iz sredstev reprezen
tanc_e in b!agajne s_indi_kalne organizacije. 
:rudi delovm prostor Je bil dobro pripravljen 
m redno v,zdrževan. Poleg tega je delovna 
organizacija omogočila, da so obiskovalci te
čaj~ med poukom obiskali in si ogledali učne 
kabmete ~~B enote ljubljanske garnizije, na 
koncu tecaJa pa za nagrado institut Jožefa 
štefana v Ljubljani. 
Ta posebna skrb in pozornost vodstva de
l<;n~ne in sindikalne organizacije sta dali po
Zitivne ~e~ultate . . C?biskovalc~m. tako napor
ne~.a tecaJ.a so _bih zagotovlJem ugodni po
gpJ_I, kar Je eclmo prav, saj se ti usposab
lJaJo ·za potrebe delovne organizacije. člani 
enote pa s'? ne sall?-o red?o obiskovali tečaj, 
ampak tudi ustvaqalno m prizadevno sode
lovali pri pouku in na preizkusu znanja 
pokazali nepričakovano dobre rezultate. Na 
tečaju je bilo že na začetku ustvarjeno to
variško vzdušje in razpoloženje. To je bila 
priložnost, da so se kot člani delovnega ko
lektiva med seboj še bolj spoznali. 
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Strokovnjaki - predavatelji DU Boris Ki
drič iz Ljubljane, ki so vodili tečaj, so uspeli 
ves čas ne samo obdržati zbranost in aktiv
no sodelovanje tečajnikov, ampak so na ra
zumljiv in dostopen način opozorili na kon
kl-etne primere in možnosti uporabe objekt
t'?v iJ?-. razpoložljivih sredstev delovne orga
mzaCIJe za RBK zaščito . Njihova izjava 
da sta bila organiziranost s strani delovn~ 
organizacije ter odnos in znanje tečajnikov 
na izredni ravni, nam bo vsem v spodbudo. 
Pridobljene izkušnje bodo koristile pri na
daljnjem izvajanju izobraževalnega progra
ma, zlasti pa pouka enot civilne zaščite. 
V tej izobraževalni sezoni nas čaka nam
reč še organizacija tečajev za protipožarne 
in tehnično reševalne enote ter dopolnil
nega pouka za vse člane civilne zaščite, ki 
so končali osnovni pouk. 
K. A. 

Pljučnica 
nekdaj 
in danes 

Danes, zahvaljujoč se uporabi š-tevilnih anti
biotikov, pljučnica ne predstavlja več tako 
tr~gičn~ga obolenja <kot na primer pred 40 
leti. Klyub temu pa os tane vsaka •pljuooica 
še ,vedno resno obolenje. Tipične bolezenske 
s~premembe v pljučih oslabijo celotno telo 
sama pljučnica p a lahiko pride v kroničn~ 
01bliko. 
Prej so 'V glavnem povz•ročali pljučnico bacili 
pneumokoki, ki pa so zelo občutljivi na anti
bioti!ke. 
Danes povzročajo pljučnico bacili, ki jih ime
nujemo stafi.lokoki in -streptokoki bakterije 
ki j<ih naljdemo v usnih, v nosu ali grlu vsake~ 
ga čio.veka. Pljučnico pa povzročajo tudi vi
rusi in riikecije. 
Običajno se človek, preden zboli za !pljučnico 
močno prehladi. Vsak prehlad pa znatno osla: 
~i <~rgani~e~ .. Zato tud.i najd~mo največje 
stevdo plJucnic ob hladnem zimskem času. 
Bolj podv·rženi p[jručnici so s<krajneži v modi 
:- rposebl?-_o tisti, ki so v pozni jeseni, po2llrrii 
111 zgodnJI spomlada lahko in pov-ršno oble-

čen:i, brez pokri'Vala na glavi in tople obutve. 
Pljučnica izbira med slabo utrj enimi ljudmi, 
tistimi, ki se izogibajo fizičnih del, nadalje 
pri Jjrudeh, ki ,se m alo gibljejo na svežem zra
ku, 1pa t ud.i pri oslabelih ljudeh zaradi kro
ničnih obolenj. 
Posebno pogosto so !prehlajeni kronični alko
holiki. To :pa ni slučaj, sa j tpogosto prespijo 
noč na goli zemlji aH celo v snegu. Organi
zem takih ljudi je seveda močno osl<11bljen že 
zaradi alkohola. Pogosto j e tudi opaziti te· 
žak in dolgotrajen potek pljučnice :pri kronič
nem alkoholiku, ki veokrat preide v pljučni 
abces. 
Alkohol se izloči irz :telesa tudi sk ozi pljuča 
s kisikom, tam deluje dražeče in .s-trupeno in 

·zniža obrambne sile človeka. Tudi že navaden 
katar pr i kroničnih alkoholokih pogos to pre
ide v pljučni co. 
že zdavnaj so opazovali, da se ·pojavi več 
pljučnic ob epidemijah gripe. Pri tako imeno
vani gripozni pljučnici niso prizadete samo 
sapnikove veje in vejice in pljučno tkivo, 
temveč .tudi živoi in ožilje pljuč, kar hudo 
po-škoduje sestav pljuč. Ta:ko obolenje 'Pote
ka težko, izpldunek pa je običajno krvav. 
Pri rpljučnici o-b času gripe pa ne gre vedno 
za virusno obolenje. Oslabljeni organizem 
2- 3 dni po -tem, ko se že zdi, ela je ozdravel, 
kar nenadoma zboli za bakterialno pljučnico. 
Danes lahko :po.v,zroči vkusno pljučnico dkoli 
100 raznih virusov. 
Posebno vrsto !pljučnice s svojst<venim pote
kom predsttavlja ornitoza. To pljučnico lahko 
naolezemo od golobov in raznih vrs-t ptic. Po
v:z;ročitelj je posebna vrsta mikroorganizmov 
-rikecija. Tov•mtno pljučnico najdemo pri go
jiteljih ptic, hraniteljih golobov itd. 
V današnjem času je ·stara :klasična pljučnica 
prava redkost. Celo redko opazimo visoko 
tempera:turo, bolečin v prsih pa skoraj ni. 
Bolnik predvsem kašlja, je prizadet in se 
poti. Potek in konec obolenja pa je odvisen 
predvsem od .tega, kateri mi·krorganizem je 
povzročil pljučnko. Ker je obolenje resno, 
zdra'Vnilk pogosto bolnika pošlje v bolnišnico. 
Natančen pregled, 'laboratorijski in rentgen
ski izvidi pomagajo zdravniku ugotoviti 
vrtSto, mesto in obseg •pljučnice. Potek zdrav
ljenja je sedaj odvisen od načrtnega zdrav
niškega zdravljenda . . Pri vsem tem podpremo 
funkcijo srca. 
Kaj lahko pripomore k zdravljenju sam boi-
n~? . 
Predvsem je dolžan ostati v postelji. Važno 
je večkrat prezračevati .sobo. če si zaželi bol
nik počitlka, mu je lažje ležati z visok-im 
zglavjem . . Pri telesni temperatur-i 37,5 do 
37,2° C boJnik lahko •še normalno diha in lah
ko že .'Vldih in izdih koristno poglobi. Po 3- 7 
dneh od začetka obolenja zdravnik običajno 
že dovoli hodit,i bolniku po sobi, vendar še 
ne sme na prosto, ker je to nevarno. Način 
pi·tja telkočin - j,zključno čajev, limonad, 
brezalkoholnih pijač - določi zdravnik. Srč
nim bolnikom, Sttarejšim osilabelim ljudem, 
ledvjčnim bolnikom ni priporočlj-ivo piti do
sti tekočine, ker ,ge ta lahko v telesu zadrži 
in dodatno obremeni srce. Bolnik •naj se hra
ni z lahko prebavlji.vo hrano, po malem in 
večkrat. 
St-rogo je prepovedano kajenje. Tobačni dJm 
povzroča krč sa1pnilkovih vejic in poslabša iz
menja'Vo kisika in ogljikovega dvokisa v 
pljučih. 
Zdrav~la sme jemati bolnik le tista, ki jti11 je 
predp1a:sl :z;dravnik. Zelo nevarno je, kadar 
se bolnik zdravi 1sam po svoje. Našli smo na 
p~imer k!metioo na vasi, ki si je ,težko pljuč
nico zdravila s samo herme1iko. Očitno je 
bolnico zavedla reklama. 
Antib~otiki danes zelo hinro in uspešno po
magauo. Temperatura se normalizira že po 
2-3 dneh. Seveda potek zdravljenja še ni kon
čan. Zdravljenje na1prej pa •traja še •kar 3-4 
tedne, včasih celo več časa. Antibiotiki ubi
jejo .mi'krobe ali pa zmanjšajo njihovo aMiv
n?st. Zato ~ane.s bolnik lažje preboleva pljuč' 
mco, •kot Je bilo .to nekoč, 1posebno še, če 
ostaJile .v pos,telji. V primeru nedisciplinka
~losti in dny~ih težay pa lahko pljučni~a pr~
Ide v kromcno oblrko. Potek bolezm t r aJa · 
l~~a in ,]eta. Okvare na p}jučih so nepoprav-
lJIVe. dr. M. B. 



Po o:z,dravitv:i je priporočljiva kontrola pljuč 
vsaj še pol leta. 
Bolniku, ki je prebolel ~pljučnico, je pripo
ročljiva telovadba, kopanje in nekaj časa lah
ko .fizično delo. Pljuča •se potem izdatno pre
zračujejo, izboljša :se krvni obtok ·1n, kar je 
najvažnejše, poveča se ponovno telesna od
_pornost. 

dr. M. B. 

Osnutek 
statuta občine 
Vrhnika 

Skupščina občine Vrhnrka je na svoji seji, 
dne 7. novembra, obravnavala osnutek sta
tuta občine Vrhnika in skleni.la, da ga pošlje 
v javno ra2lpravo, ki bo trajala mesec dni. 
Vsebina statuta je, na kratko povedano, na
slednja: 
Temeljna načela obravnavajo .delovanje druž
beno politd:čnih in druŠitvenih organizacij, sle
cli nor.mativni del z enajstimi poglavji. Obči
na Vrhnika je Samoupravna in temeljna 
družbena politična skupnost (v nadaljnem 
besdi1u: STDPS), zasnorvana na samouprav
ljanju in oblasti delavskega razreda in vseh 
de.Io.vnih ljudi. V občini delovni ljudje ures
ničujejo in zagotavljajo pogoje za svoje živ
ljenje im delo, usmerjajo družbeni razvoj, u
resn:ičwjejo illl usikilajujejo svoje interese in 
zadovoljujejo skru:pne potrebe, opravljajo 
funkcije oblasti in upravljajo druge družbene 
zadeve. Te naloge razčlenjuje I. poglavje. Grb 
občine je »Jazonova jadrnica<<, zastava pa je 
svetlomodre barve. Območje občine obsega 
12. k o. s 33 naselji. Občina meri 16.875 ha 
in ima 14.617 prebivalcev. II. poglavje razlaga 
temeljne doloobe o neposrednem samouprav
ljanju. Konkretizacija teh načel sodi v samo
upravne sporazume tin statute temeljnih orga
ni:zacij združenega dela (TOZD), delovnih or
ganizacij, ~rajevnih skupnosti (občina Vrh
niika .irma zdaj 13 krajevnih skupnosti), v sta
tute ·samoupravnih interesnih ·skupnosti in 
d:rugih .temeljnih samotllpravnih organizacij 
in skupnosti. Tu so še določbe o zborih de
lovnih ljudi ter dolo6be o referendumu, o 
samoupravnem s,pora:oumevanju in družbe
nem dogovarjanju. 
Pomembno im norvo je III. poglavje, I(Ji govori 
VOLITVAH DELEGACIJ. 
že ustava in razumljivo tudi statut občine 
pravi, da delegacije oblikujejo: 
l. delo.vni 1ljudje v TOZD, 
2. delovni ljudje, k·i delajo s svojimi delovni
mi sredstvti (!kmetje in obrtniki), 
3. delovni ljudje .v delovnih skupnostih držav
nih organov, družbeno političnih skupnostih, 
ol.'gani.zaoijah in dru~tvih ter aktivne vojaške 
osebe, 
4. delovni ljudje v KS, 
S. delovni ljudje v delih TOZD, ki trajno de
lajo na območju občine Vrhnika, na katerem 
pa ni sedeža TOZD, zaradi neposrednega ure
sničevanja svojih pravic, dolžnosti in odgo
vomosti v skupšoini te občine. 
TOZD, KS in druge organizaoije ter skupno
sti bodo same določile MeviJ.o članov in se
stavo svoje delegacije, kakor tudi način iz
volit'Ve in odpokLica delegadje. Delegacije bo
do voLili delovni ljudje v TOZD in KS za 4 
leta. V delegaciljo pa ne morejo biti izvoljeni 

delovni ljudje na vod:hlnih delovnih mestih v 
tej organizaciji, ki po ustavi ne morejo biti 
člani delavskega sveta. Delovni ljudje bodo 
sami predlagali in določili kandidate za olane 
delegacij v okviru SZDL, in sicer neposredno 
v njenih organizacijah oziroma organizacijah 
sindikatov. P.mv zaradi tega že drugo leto vo
dita poli:tično akdjo SZDL in sindikati za 
evidentiranje možnih kandidatov za člane de
legacij in za dmge funkcije. 
Vsaka delegacija ali več delgacij TOZD ozi
roma KS bo delegirala i!z svojega sestava gle
de na vprašanja, ,Id se bodo obravnava,la v 
skupščini mimma drugi skupnoSJti ali orga
nu, delegata ali več delegatov na način, do
ločen z zalkonom in statutom. Vse zdaj kaže, 
da bo ena delegacija v TOZD ali KS izpopol
nila z delegati delegatska mesta v občinski 
s,kupščini, 1s1kupščini samoupravne interesne 
s!CJupnos ti, delavskem svetu delovne organi
zacije, skupšbni krajevne skupnosti itd. Pra
vice :in dolžnosti delegacij določa že ustava 
v 146. 6lenu .in so •te določbe le pre,pisane v 
statut. TOZD in KS bodo s statuti in z dru
gimi svojimi a:k,ti določale še druge pravice, 
dolžnosti in odgovornosti svoj:ih delegacij v 
skladu z za\konom o delegacijah, ki ga še ni. 
Tudi skupščina občine bo sprejela še pred
pise o delegacidaih. 
Poglavje IV. obravnava skupščinski sistem v 
občini V·rhnika. Skupščina občine Vrhni•ka je 
organ samo:uprarvJjanja in najvišji organ ob
lasti iV mejah pravic in dolžnosti občine. Ob
činsko skupščino sestavljata: 
a) enotni zibor zdmženega dela, ki ima ?4. de
delegatskih mest, (delegatov) -v nadalJnJem 
besedilu: EZZD in 
b) zbOT k;raj~vnih skupnosti, ki ima ~6. de
legatskih mest (delegatov) - v nadalJnJem 
besedilu: ZKS. 
EZZD naj bi tvorile deLgac~je TOZ~ in. ~r~
<Yih temeljnih samoupmvmh orgamzaciJ m 
skupnosti :S področja industdje, pr~~eta, 
zvez, gradbeni:štva, gozdarst'Va, kmetl]'SJtva, 
traovine obrti gostinstNa in komunalno sta
n;,vanj:ske dej;rvnosti s 24 delegati (~4 d~~eg~t
s:kih mest). TOZD in druge orgamza~IJe m 
skupnosti s področja šo1stva, prosvete m kul
ture zdra'Vlstva in socialnega varstva, SDK, 
banke itd. naj bi imele v občins<ki skupšoini 
6 delegatskih mest (,pošilljale l?i na s~jo s'l~up: 
~čin~ po 6 de!~~a.tov), zasebm kmetJe na] b~ 
uneh v skups<Cmi 1 delega'bsko mesto, tudi 
ob11tniki naj bi imeli 1 delegatsko mesto. 
Državni ·organi, sodiš-če, javno toži'lstvo, 
SZDL, komite, OSS, PM in društva naj bi i
meli 1 delegatsko mesto, enako JLA. 
ZKS naj bi napajale delegacije KS, in sicer: 
Vrhnika naj bi imela 3 delegatska mesta, Bo
rovnica 2 delegaJtski mesti, delegacije dru
.aih KS pa bi pošiljrule rv skupščino po enega 
delegata (11 delegatskih mest). 
Tako sestavljena občinska skupščina pa bo 
dol:očena vprašanja obravnavala in ?dločal~ 
o njih na seji enega zbora (~ZZD) ah na ,seJ~ 
ZKS določene rz:adeve bo resevala na skupm 
seji ~beh zbo.rov. Nekatera vprašanja pa bo 
obravnavala in odl:očala o njih oboinska skup
ščina na seji EZZD in seji _skupščine sam?
upravne interesne :skupnosti. Npr. EZZD u~ 
SJku:pščina 1samoupravne interesne skupnosti 
na podrooju ·vzgoje in izobraževanja (TIS), 
bosta obravnavala !im odločala o vprašanjih 
vzgoje in 'izobraževanja ter o urejanju učnih 
razmerij iz občinske pdstojnos:ti itd. 
Nova institucija je občinski svet kot polit·ič
no izvr.šilni organ občinske skupščine. SlCJrbel 
bo za izvajanje politike in za izvajanje sploš
nih a.:l<:tov občinske skupšči:ne. V •Statutu je 
v 120. členu določenih 14 pomembnih zadev, 
ki sodijo v delovno področje srveta. Občinski 
svet naj bi šte'l 21 članorv. Statut naj bi :i:z,vo
lili občani občine Vrhnika osebno in nepo
sredno na t•ajnih volitvah za 4 leta. Kandi
datno disto naj bi oblilkovala OK SZDL v so
glasju z delegacijami TOZD in drugih ·samo
upravnih oDgaJHizacij in skupnosti po postop
ku, določenem z zakonom. Občinska sktllp,šči
na bi irzmed sebe i~Lvolila pred·sednika, enako 
predsednika EZZD in .predsednika ZKS. Nova 
instiltu:cija je SPLOšNI ZBOR OBčiNE, ki se 
ustanovi za obravnavanje eplošnega 'stanja v 
občini (obrarvnaval naj bi temeljna vpraša
nja gospoda11skega in družbenega ra:z,voja, 

SLO, medobčinske odnose, 'Varstvo z ustavo 
določenega reda, kadrovsko po'litiko i!td.). 
Splošni ~bor naj bi sestavljali skupščina ob
čine 's SO delegati in delegati občinskih druž
beno političnih or;ganilzacij občine Vrhnika, 
tudi teh naj bi biJo SO. S,pilošni zbor bi tako 
štel 100 delegatov. Omeniti je •treba predsed
stvo splošnega zbora, ki mu predseduje pred
sednik obči[]!ske •skupš·čine, po ustav.i pa sta 
člana še predsedni'k OK ZKS in predsednik 
OK SZDL. Skupno število članov določa ·sta
tut. Preostale člane izvoli splošni zbor. Po 
141. členu naJj bi imelo predsedstvo splošnega 
zbora tudi določene muloge (skJicevalo bi 
splošni zbor, obravnavalo temeljna politična 
vprašnja v ;z;vezi z delom občinske skupščine 
ter določaio ka:ndida1:a za predsednika sveta 
predstojnikov občinsikih upravnih organov 
itd.). 
Nova ustavna institucija, ki je zapisana v 
statutu, je sv.et predstoj.nilkov občinskih u
pravnih organov, ki naj bi predvsem pove
zoval in uslkladeval delo občinskih upravnih 
organa.v. S'Vet naj bi opravljal izvršilno u
pravne zadeve iz občim:~ke pristojnosti. De
lovno področje s.veta predstojnikov določa 
143 . .člen statUJI:a. Delovno področje občinskih 
upravnih organov se bistveno ni spremenilo. 
Občinski organi izvajajo določeno politiiko in 
izvajajo zaikone, druge ·predpise in splošne 
akte skupščine, uresničujejo napotke skupšči
ne, spremljajo stanje ma določenem področ
ju, odločajo o Ulpravnih stvareh, opravljajo 
upravno nadzorništvo in druge upravne dejav
nos.ti itd. Organizacija upravnih organov o
·Stane zaenkrat neizpremenjena (oddelld in 
uprave), verje!Jno pa bo treba celotno upravo 
drugače organizirati po uvedbi delegatskih 
razmerij. 

V V. poglavju ,so določbe o dmžbenem varst
vu samoupravnih pravic in družbene ~astnine. 
V 158. členu so zapisane naloge občinske 
skupščine pri uresničevanju c<mmoupravnih 
pravic (občinslka .sktllpščina lahko rwzpu:Sti de
lavski svet oziroma drug ust•rezen organ u
prav.luanja im odstavi pos·lovne organe ter vo
d1lne delavce itd.). Občinski samoupravni 
pravobranilec vlaga pravna sreds1tva im iz·vaja 
druge rz zakonom določene pravice in dolž
nosti pri .uresničevanju dru2lbenega varstva 
samoupra'Vnih pravic delovnih ljudi in druž
bene la!sil:nine. .Potem ·slede dOiločbe o sodi
šču, sodnikih in sodniikih porotnikih, o sa
moupravnih sodnih organih, o javnem to·žil
stvu, javnem pravobranillstvu, sodniku za pre
krške, miLici in javni vamosti. 

V VI. poglavju se obravnavajo sredstva obči
ne (proračun občine, občinski sik:Iadi, sred
stva samoupravnih interesnih skupnosti itd.). 
V VII. poglavju pa so zapisane določbe o po
vezanos1:i skupšoine občine kot organa obla
sti in samoupravljanja z družbenim dogovar
janjem. Tu so zapisani odnosi 'skupščine ob
-čine in TOZD, obliikovana osnovna stališča 
o načmtovanju družbenega razvoja, posebej 
•pmkazana gospodar.slka dejavnost v občini 
(kme1:ijstvo, obrt, lkomunalno-stanovanjs'ka 
dejavnost, skupne potrebe s področja druž
benih slu2lb). 
Sledi poglavje VIII., ki obravnava splošni 
ljudski odpor in družbeno samozašč1to v ob
čini. 

V IX. poglavju so doloobe o povezovanju ob
čine z drugimi dmžbeno političnimi skup
nostmi. Republiška skupščina bo imela pet 
ZJborov: gospodarski ;z;bor, prosvetno-kultumi 
zbor, socialno-roravstverni zbor, enotni zbor 
združenega dela in zbor občin. Občinska 
skupščina bo v 1tem primeru delegacija z e
nim de1gatskim mestom v zboru občin skup
ščine SRS. 
Sledita X. in XI. poglavje, ki urejata vpraša
nj,e normativnih aktov skupščine in njenih 
organov ter prehodne in ikonone določbe. Za 
uresničitev statuta bo treba sprejeti še <vr•sto 
odlokov in drugih aktov, prevsem pa ak
tov, iki bodo točno določali volilni postopek 
za delegacije in za volitve občinskega s:veta. 

D. D. 
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Prišli - odšli 

- na novo so bili sprejeti Dušan de Gleria, 
Branko Leskovec, Marija Rožnik, 

- iz JLA se je vrnil Zdravko Kozjek. 

-0-

Delati je prenehalo 12 delavcev: 
- Franc Arhar, Stane Batagelj, Esad čovic, 

Vinko Jereb, Velimir Jovanovic, Ivanka 
Krže, Nada Stanko, Valentina štirn, Tonč
ka Zimšek, 

- vojaški rok so šli služit Boris Kogovšek, 
Martin Novak, Rudi Velkavrh. 

- 0-

V obratu šmartno se je v mesecu oktobru 
zaposlilo 5 delavcev: 
- na novo so bili sprejeti Ana Balent, An-

ton Dremelj, Alojzija Gorišek, Boris šalej, 
- iz JLA se je vrnil Drago Boštjančič. 
Delati so prenehali: Eli Hauptman, inž. Vik
tor Koselj, Jožefa žurga. 

- 0-
V obratu galanterija v Ljubljani se je zapo
slila Vera Rihar, delati pa so prenehali Anton 
češek, Franc Pirkovič, Zdenko Pisek. 

Planinska 
odprava v 
tuje gore 

J. B. 

PJani1nska zveza S~ovenije - komisija za 
inozemski turizem, je organizirala planinsko 
odpravo v Francijo, tokrat na otok Korsiko, 
ki slovi kot najlepša in planinsko najzanimi
vejši otok Sredozemlja. Njegove visoke gore, 
mogočni skladi granitnih strmih sten, viso
kogorska jezerca, potočki in prvobitne pri
rodne lepote so prava poslastica občudoval
cev naDave in ljubiteljev planin. S takimi 
pričakovanji, da to vse doživimo, smo od
potovali l. serp·tembra za 9 dni v ta neznani 
svet, da se popnemo na njegov najvišji vrh 
in še katerega .izmed njih, ter tako preizku
simo svojo kondicijsko pripravo za morebit
ne zahtevnejše odprave. Namen je bil, da se 
udeleženci odprave, k.ohl1k:or bodo pač za 
vzpon pdpravilljeni, rpopno na naj;v.išji vrh 
Monte Cin to - 2710 m in na enega izmed 
nižjih - Mufrello - 2148 m. S temi os
novnimi cilji so bili vsi pripravljeni ude
leženci 'seznanjeni .s oirkularnimi pismi vod
stva odprave, s točmimi navodi'li o potrebni 
opremi, smeri in načinu potovanja, kampira
nja in bilva!kiranja na raznih krajih odmora, 
vzpona ali sestopa. Vodstvo odprave je vzor
no poskrbelo za zdravniško in gorsko reše
v<l!lno •službo, ki sta skrbeli vsaka v svoji 
stroki za zdravje in varnost udeležencev, 
po štev·hlu 55 oseb iz vseh krajev Slovenije. 
Kot že !rečeno, 1smo odpotovali l. septembra 
zgodaj zjutraj s Kompasovim avtobusom iz 
Ljub1jane. Poleg nas :V1seh smo naložili še 
vso potrebno opremo, šotore, spalne vreče 
ter odrilllili rprek Sežane in mejnega prehoda 
Fernetiči . Odtod dalje prek zahodne ltallije, 

lO 

ob strani smo pusti.U večja mesta ter se 
proDi. večeru ustruvHi v mestu Cuneo, blizu 
francoske meje, kjer 1smo se v določenem 
campu utalborili za prenočevanje. Prenočili 
smo nekateri v hotelu, v bung~ovih in naj
bolj vneti za pripravo in trening za poznejše 
kampiranje in bivakiranje v korziških go
rah - v šotorih, ki so jih za prvo preno
čevanje v tej odpravi morali še postaviti. 
V nedeljo 2. septembra je bil že ob 6. uri 
odhod dalje ob sllikoviti Ligurij,ski obali prek 
Monaca do Nice v Franciji, kamor smo pri
speli približno 2 uri pred vkrcavanjem na 
ladjo - trajekt Corse. Tisti diVe uri, čeprav 
je bila nedelda, so nekateri >>kori•stno<< iz
rabili, medtem :pa so vso prtljago na po
molu varovali prostovoljci odpra'Ve. Vkrca
nje za nadaljnje pomol'sko ;potovanje se je 
pr.ičelo ob 15.30, mal'sikdo je imel pregla
vice zaradi obilnosti prtljage, a se je vse 
praJvočasno in srečno izteklo ob pomoči manj 
obremenjenih tovarišev. Naš prvi cilj na Kor
si!ld je bilo pr·istani,šče .in mesto Calvi, ka
mor smo prispeli :po nekaj več kot S urah 
plovbe tže v tl'di temi, ob 22. uri. Po izk.rca
nju vseh in vse naše ·prtljage smo se s ;po
sebn~m ruvtobusom odpra:v1jal•i v campling. Vsi 
nismo in nilso bili, !Zaradi UJtrujenosti in teme, 
sposobni postwiti šotorov, nekateri so v to
pli sredozemski noči :pospali kar ob svoji 
prtljagi, zlez'li v spalne v-reče ali se pokri>li 
~otol'sktmi krili. V p onedeljek 3. septembra 
Je bil prost dan, ki !Smo ga porabili v glav
nem za postaJVIitev ·Šotorov in urejanja šotor
skega naselja, ogled mesta in kopanja v iz
redno topli in čis,ti vodi Sredozemskega 
morja. 
Mesto Ca1vi leži bmj na južni strani in na 
začetku otoka, ob 1prijetnem zalivu z neikaj 
km dolgo plažo, v 'sezon~ je zelo obi&kano od 
turistov :z •VIseh celin, 'predvsem zaradi ugod
nega podnebja, čistega morja in bližine ce
linske Franoije. Znamenito je tudi po sta
rodavni t11dnjavi, •ki je •sedaj sedež tujske 
legije, !Zarad~ možnosti ·izletov v znamenita 
mesta kot so Ajaccio, Bastia, Bonifacio, nek
danje glavno :mesto v notranjosti otoka -
Corte in .še v mnogo drugih, ki jih v krat
kem ·Času ni mogoče obiskati in opisat•i. 
Mi smo imeli e:a 4. :september v programu 
prevoz IV notranjost otoka, okrog 120 km do 
goDske :va•sice ksco, ·z vso opremo, od koder 
se bo pričel V!Z>pon na Monte Cinto. Iz Cal
vija 'Smo se odpeljali že ob S.30, a od vasi 
Asco .bi imeli še ~rog 7 km ·peš hoje do za
čeuka vzpona. Hoja :po cesti je na naše sploš
no zadovoljstvo odpadla, iker je vodstvo uspe
lo s podaljšaJnim prevozom pešačenje pri
hraniti in s tem skrajšati ·pot do ;predvide
nega bilvakkanja. Vzpon smo začeli okrog 
treh popoldne, po slikoviti v strmino vodeči 
dolini Vallone de Manica, ob b~strem gor
skem potoolm in dobro vidni 1poti, ki pa ni 
markirana, kot so ,gorske poti ;pri nas in v 
naših gorah. Otovorjeni s prtljago smo pre
magovati vzpon proti našemu ci:lju za bi•vak, 
ki je bi.l določen pod velikimi stolpiči -
Grand!s Mulets, neikaiko v višini 2.200 m. Ta 

Corse - stara prestolnica Korzike 

Slikovitost korziških gora 

cilj smo dosegli po dobrih 2 1/2 do 3 urah 
hoje, pred mrakom, tako da smo s•i še pri· 
pravihl.bivalkira~1je lia: zasilna ležišča, pogreli 
hram? m pO~J?eJe pn .tabornem ognju zapeli 
nekaJ domac1h ;pesmi. Pred nami je bil še 
zal:!eve_n VZJ?Ol1, zato je bilo treba čimprej 
p.oc]vati. Vel:!Jka temperaturna razlika v noči 
na S. september je pni,spevala, da smo se 
zarana <Zbu~ili v Vllažnih ».Stanovanjih«, ven· 
dar pa vsi na vrh namenjeni dobro raz· 
položeni Z<_l nadaljnjo pot. Po kratkem zaj· 
trku, .kar Je .kdo imel s seboj, smo k·renili 
v. prt,;lepei:p. .JUtru iP.roti cilju po .poti, ki je 
b11la se kar dob11o vidna, nemar.kirana, ozna· 
č~na z »možici«. Ne bi opisoval vseh mož· 
mh ViZponov na V·rh; mi .smo se odpravili po 
smeri, ki je dopuščala možnost vsem ude
ležvt;ncem p_risto,p na najvišji vrh in ki ga je 
vecma tudi dosegla. Na vrhu Monte Cinta 
~mo imeli lepo lin toplo vreme, čisto ozračje 
m lep razgled na okoliške vrhove. Granitna 
ostenja gora. so ·Ddeče žarela, nepozaben po· 
gled na mzli6ne obliike gora, ki spominjajo 
na spomenike, ki jih je izklesala narava. 
žal je treba vse lepote enkrat zapustiti in 
t~o smo se morali :tudi mi pripraviti v do
Lmo, ila 'SeS!?P po nekaj daljši poti , s ka· 
tere smo uzwah ob pogledu na panorama 
gora v rdečka.stem objemu .popoldanskih 
sončnih žark~w. Spuščali smo ·se zelo pre
vidno, nismo želeli .zaposliti naše gorske re· 
ševalne -službe. Pot je vodila prek ogromnih 
s~ladov ~ranita, plae:ov -in strmin, ~zato je 
bila rprev.J.dnos.t na mestu. Spustili smo se elo 
zimsko športnega .središča v gradnji, Pla· 
tean de Stagno, kamor smo :pri•speli pri· 
bliž~o v 3 _urah. Visoko je tukaj kot Velika 
planma pn nas, zimsko športno središče pa 
Je pod goro Mufrella, kjer pripravljajo več 
~mučarsikih stez, naselje .vikendov, velik hotel 
m vse, kar k temu središču ·sodi. Oddalje
n.ost od naseljenlih mest je precejšnja, do 
tJa bo t·reba prevoziti 1tudi 120 ~n več km, 
če bo hotela .za zimski šport navdušena 
mladina doseči ta smuči-šča. Od tam ,smo 
se odpeljali z avtobusom zopet v naš cam
ping v Calvi, naVIdušeni nad doživetjem in 
prepričani, da bo kdo od udeležencev še 
kdaj na Konsiki. Tudi drugi vrh 2148 m vi· 
soki Mufrella so naši osvojiH vendar ne vsi 
ker se jih je nekaj po enem' dnevu počitk~ 
odločilo za obisk met Ajaccio in Corte, kjer 
s~ si. ogledali znamenitosti iz zgodovine, v 
AJacciu vse o Napaleonu, mesto Corte ki 
leži v notranjosti otoka, pa slov.i kot ~ek· 
danja prestolnica v času Pascala Paolija. 
Konsika je gorat otok, zlasti v sevemoza
hodnem delu, 20 .vrhov presega višino 2000 m, 
a najvišji je Monte Cinto 2710 m. Od de
cembra do aprila so gore zasnežene do vi· 
šine 1400 m, v letnih mesecih pa sneg skopni 
na sončnih plateh, ostane pa v vtišjih legah, 
v zaJjedah in jamah kot snežišča in manjši 
ledeniki. Ob torpHvi se tvorijo mala jezerca 
in bistri potočki, Id spremljajo z večnim 
žuborenjem planince na njihovih poteh. Gor
ske ture na korziške gore niso sprehodi; 
kdor se izogiblje opreme za b1vakiranje, 



nah11btnilka z dobrotami, naj ne hodi v te 
gore. Osik:rbeti •se moraš z VJsem, imeti s se
boj poleg QPreme tud:i prehrano, ki se dobi 
le v naseljenih krajih. Tisti pa, ki si želri 
hoje in v:z.ponov, daleč od uhojenih poti v 
mogočnem granitnem ,svetu kor,ziŠikih gora 
sredi Sredozemlda, bo pdšel na svoj račun. 
Ob organiziram odpravi, rkot je bila naša, 
je mogoč ,tak podvig, posameZJilli.lm rpa težje 
doseg1jiiV zaradi velike oddaljenosti in dru
gih preprek. 
Vnnili smo 1se iz CaJ.vija do Nke rpo .]sti poti, 
suhozemsko pa malo spremenili ter se srečni 
in zadovoljni poslovili ·v nedeljo 9. •septembra 
na odhodnem mestu •v Ljubljani z v.zklikom: 
še takšne odprave in hvala vodstvu! 
v. v. 

Konec jesenskega 
dela v nogometu 

Z zadnjo prvenstveno tekmo v Tacnu z NK 
SAVA se je končal jesenski del prvenstvenih 
tekem v ZCNL. To je tembolj prišlo ·prav 
nogometašem zaradi slabih pogojev nasto-. 
panja (stalno deževje, nizke temperature in 
podobno). 

Les1tvica po končanem jesenskem delu tek-
movanda je naslednja: 

VOZILA 11 9 1 1 22:8 19 
LITIJA 11 6 3 2 2S:1S 1S 
SAVA (K) 11 6 3 2 20:1S 1S 
ADRIA 11 4 4 3 23:18 12 
TRIGLAV 11 s 2 4 22:18 12 
JADRAN 11 s 2 4 13:13 12 
TRžič 10 4 1 s 11:16 9 
TABOR 10 2 3 5 12:20 7 
PRIMORJE 10 2 2 6 16:21 6 
TOLMIN 10 2 2 6 11:12 6 
USNJAR 10 2 2 6 11:22 6 
SAVA (T) 11 o 6 s 10:19 6 

V razprede1nici pa niso upoštevali neodigra
ne oziroma prekinjene tekme. Tak primer je 
tudi s prekinjeno tekmo NK USNJAR : NK 
TABOR iz Sežane, iker tekmovalna komisija 
NZS še do danes ni odločila, kako, kaj in 
komu bodo pripadle točke. V primeru, da NK 

USNJAR dobi navedeno tekmo, bi se s sikup
nim seštevkom 8 •točk povz.pel z zadnjega 
na 7. mesto, iki bi mu glede na kvaliteto nogo
meta, ki so ga igralci pdkazali na posameznih 
tekmah, realno pripadaJo. 
Splošen vltis pa je, da je NK USNJAR, kljub 
dobrim pogojem, pokae:al bore malo. Doma 
smo gledali zelo ,slab nogomet, nezanimiv, 
grob, začert:ni•šlki, brez ikak:ršnekoli zaintere
siranosti igralcev, sicer ne vseh. Ni bilo srč
ne borbenosti za bar.ve kluba in so potem 
temu primerni •tudi rezultati. 
Na kratko bom ·Skušal anaJ.izirati delo v klu
bu (tekimovalni del), odnose in način dela ter 
podati tsliko o neuspehih v jesenskem delu 
tekmovanja. 
V enem od ·pre}šnjih člankov v glastilu 
USNJAR sem nekako napovedal, da bodo re
zultati v tej sezoni verjetno ·slabši zaradi me
njave generacij igralcev. To je prav gotovo 
eden od vzrokov, ki smo ga ·pričakovali. Tako 
je v enajlstih tekmah .ig·ralo izmenoma na po
sameznih tekmah čJanov 6 mladincev. Mne
nja pa sem, da tudi za nogomet v conski ligi 
še nimajo niti dovo1j i:zkušenj, niti toliko 
znanja in nogometne spretnosti, da bi ena
kovredno zamenjali starejše igralce. Nadalj
nji vzrok za neuspeh je deloma tudi nepriza
devnost .igralcev na posameznih tekmah, sla
bi če že ne kritični odnosi med igralci .sami
mi, nadalje so .še slaJbi odnosi med igralci in 
trenerjem in podobno. 
Menim, da del krivde zadene tudi trenerja -
ker v danih trenutkih ni znal uporabiti pra
vilne t·aktike na posame:tmih tekmah, da o 
av•toriteti do igralcev sploh ne govorimo. Sa
mo en podatek naj Hustri·ra to trditev: na 
enajstih tekmah ni imel dvakrat iste postave 
-zvrstilo se je •več kot 20 igralcev. 
Ne nazadnje zadene luiiVda za neuspehe tudi 
vodstvo NK USNJAR. Od 11 članov UO kluba 
lahko rečem, da so a!ktivno delali le 3-4 čla
ni, IVSi ostali rpa so biti zelo pa.sivni oziroma 
nedelavni. Pod rta!kimi pogoji si je uspešnost 
vodenj•a kluba nemogoče zamis!liti in menim, 
da je zadnji čas, da se nekateri člani odpo
kličejo in .izvolijo novi. Vsekakor pa bi mo
ralo biti delo vodstva ·kluba odslej veliko 
boljše, če hočemo ·še naprej ostati v tem raz
redu rtekmovanja. Odpraviti bo treba nešteto 
napak in narediti red, tako med igraJ.ci in tre
nerjem, kot .tudi v vodstvu kluba. 
Mnenja sem, da je v .tem prehodnem obdobju 
do začetka tekmovanda dovolj časa za odpra
vo teh pomanjklji,vosti. Upam .si trc1iti, da 
vse še ni izgubljeno, le več truda bodo mo
rali vložiti, tako igralci, kot t·rener in vod
st/Vo kluba. 

A. SOKAč 

Mladinsko moštvo NK Usnjar 

Po Jugoslaviji .. 
ali za malo 
denarja 

Dnevi dopusta so vse prehitro minili. še zad
nja kavica s Habibo, slovo, in avtocesta 
naju je pričakovala s stmpeno pekočim as
faltom. 

Sreda - 18. julij 
Najina po.t nazaj se je pričela s »hroščem«. 
Ustavil nama je mlad francoski par. Nikakor 
se nismo mogli sporazumeti, kako daleč gre
sta. Potem sva se midva odločila, da greva 
z njima in peljala sta naju S km iz Ulcinja. 
Kamp, kamor sta bila namenjena, je ležal 
globoko pod cesto v simpatičnem zalivu s 
peščeno plažo. Midva sva se postavila v kla
nec z obupnim občutkom nesreče. Sreča pa 
nama tokrat le ni obrnila hrbta. Ustavil na
ma je prijazen domačin, ki naju je imel 
za Francoza. (Mislim, da sva morala biti res 
edinstvena Jugoslovana v tuji preobleki). 
V Baru sva se na 'soncu »pražila« naprej. 
In spet, kot že toHkokrat prej, sva bila vaba 
tujcem. Dva mlada snobovska Nemca v fordu 
sta naju pobrala in odložila v Petrovcu. 
Poslovila sva se od morja. čudovito se je 
modrilo v dolini. Lahen vetrič nama je pri
nesel vonj po .soli in ribah. Res, slovo je 
zmeraj težko, posebno pa je hudo zapuščati 
našo čudovito obalo. 
Pot v notranjost črne Gore sta nama odprla 
Nemca. V ford eskortu sta sedela starejša 
možakarja. Voznik, 60-letnik, z dolgimi las
mi in v kratkih hlačah, z našo Ibar cigareto 
v ustih, je bil prava atrakcija. Potovala sta 
prek Titograda v Ohrid. Njuna redkobesed
nost nama je dala uživati v čudoviti pano
rami naše obale. Cesta, imenitna za rallyje, 
je vodila prek črnogorskega krasa, visoko 
nad morjem in enkrat 'se nama je zazdelo, 
da vidiva celo Ulcinj. Panorame je bila kma
lu konec. Vozili pa smo se ob Skadarskem 
jezeru, ki je tudi zanimivost zase. čeprav 
je precej zaraščeno s trsjem in algami, je 
vseeno privlačno. če ne toliko za kopalce, 
pa za ribiče in lovce. Na precej mestih je 
videti table, da je dovoljen ribolov in lov 
na divje race. Zadnjih na žalost ni bilo vi
deti. V Titogradu naju je pričakala strašna 
vročina. živo srebro se je povzpelo na nad 
40"C in sladoled, na katerega naju je povabil 
voznik, se je krepko prilegel. Potem sva na 
»Štop« prostoru popila še liter vode. Tako 
zelo se je prilegla. 
Sosed pri štopanju v Titogradu na poti proti 
Bjelom polju je bil hipi. Tipičen, z dolgimi 
mastnimi lasmi, v oguljenih kavbojkah in z 
majhno potovalko pri nogah. Ustavil mu je 
prav tako hipi in potem še nama. Zbasala 
sva se v razmajan kombi, sedla na posteljo, 
ki je stala v njegovem zadnjem delu, zabasa
na med hipijevske pasove, mošnjičke, verige, 
pravo zmešnjavo jopičev, posode, košar ... 
Pokrajine sva opazila bore malo, vedela sva 
le, da se vozi va po čudovitem, divjem · ka
njonu Morače. 200m stene, potem cesta, ve
činoma pod tuneli, 'spodaj spet 200 m stene. 
žeja in vročina sta bili strašni. Pila sva 
vodo, toplo kot čaj, ampak tekočina je le bila. 
Potem je bil najin voznik lačen. Ustavili smo 
se približno na polovici poti, ugotovila sva, 
da je kombi nizozemske rregistracije, njegov 
lastnik in sopotnik pa sta si skuhala čaj~ 
In potem, za priboljšek še hašiš. Droben; bel 
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prah je imeJ spravljen. v avt?karti. ~ako 
malo iz dolgcasa, malo IZ veselJa sva midva 
dvigovala palce in ustavil nama je prinz. 
Mož v njem naju je najprej vprašal, č7 sva 
prišla z onima dvema. Seveda sva zamkala. 
Bolje odnesti zdravo kožo, kot ... 
Kaže, da naju je sreča kar nosila proti domu. 
Ob šesti uri zvečer sva že sedela na vrtu 
kavarnice v Bjelom polju in srkala jupi, voz
nik pa nama je pomahal s ceste proti Ko
sovski Mitrovici. 
Kampirala sva ob reki Lim. Mirno se vije 
med gozdovi zahodne C·rne Gore in nato prek 
Srbije. Imeniten je za kopanje, topel skoraj 
bolj kot morje v Ulcinju. 
Tokrat sva za prostor za najin šotorčič pov
prašala pri lastniku travnika. Prijazno na
ma je dovolil in poleg mehke .trave je bilo 
okrog najine hišice polno gostov. Bila sva 
prava atrakcija za mlade prebivalce, potem, 
zvečer pa tudi za starejše. Ko pa sva začela 
pripravljati večerjo in poslušati radio, pa 
sploh . . . No, vseeno sva kmalu zaspala. Z 
občutkom bližajočega se Beograda tokrat. 

četrtek - 19. julij 
Zjutraj naju je prebudila čebljanje okrog 
šotora. Mladi »gospodarji« travnika so se že 
prebudili in hoteli videti še naju. Potem 
so naju !pOvabiM še na kopanje in prav pri
jetno je minilo dopoldne. . . . 
Ob 12. uri pa sva ze štopala napreJ. NaJpreJ 
do Prijedora. Peljala sva se z mladim voz
nikom v čisto novi škodi. Pogovor je začel 
z vero. Ko sva mu povedala, da ne verujeva 
in da za naju ni boga, naju je odložil 30 km 
prej, kot je nameraval. No ja, vsak ima svoj 
stil. 
V Prijepolju sva štopala kar sredi mesta tik 
ob tovarni čevljev Limka. Zanimivost te to
varne je vsekakor park in športno igrišče ob 
njem. Pa vratarji. Dve uri sva stala ob vra
tarnici. Mimo vratarja, zleknjenega na klopi, 
s steklenico »radenske« ob glavi, so neovi
rano hodili ljudje noter in ven. To bi bilo 
nekaj za nas, kaj ... ? 
Po tistih dolgih dveh urah nama je končno 
ustavil tovornjak. Voznik je vozil sadje v 
Titovo Užice. Njegova redkobesednost nama 
je spet prišla prav. Uživala sva ob pogledu 
na Zlatiiborsko hribovje. Kopasti hribi, po
kriti z mehko planinsko :travo, čudoviti bo
rovi gozdovi, pravi raj. In potem samo na
selje Zlatibor. »Weekendica pri weekendici«. 
Tu se je .tudi voznik razgovoril. Povedal je, 
da mnoge sedaj, ob uveljavitvi davka na ne
premičnino, nimajo lastnika. (In pri nas to
žimo, da ni stanovanj!) . 
V Titovo Užice sva prispela skoraj po temi. 
V mladem mestu so se že prižigale prve luči. 
Titovo Užice je eno najlepših mest v Srbiji. 
Cisto novo je, z mnogimi bloki in malimi 
hišicami. Pričarala nama je prijetno vzdušje. 
Taborila sva ob ringloju. Prav pošteno sva 
se napasla tega okusnega sadeža, ki je prav
kar zorelo. In za drugi dan nama je ostalo 
samo še 200 km do Beograda. 

Petek - 20. julija 
Zjutraj se nama v načrtno ni mud_ilo. Pa _je 
bila sreča res s·reca. Tokrat nama Je ustavila 
škoda. Vo~nik, Fruškogorec, nama je obljubil 
vožnjo do Ca6ka, če ne celo do Beograda. 
Fantastično! 
Na križišču za Cačkom, kjer pelje cesta pro
ti Kragujevcu in pa proti Beogradu, smo se 
poslovili. Stekla sem v vas, v trgovino in na 
pošto po denar. Uslužbenec na pošti je hra
nilno knjižico videl verjetno prvič, da o 
šmartnem sploh ni imel pojma, raje ne go
vorim. Ko mi je odštel tistih 300 N din, sva 
se že prav prijateljsko poslovila. Najino slo
vo z voznikom ni bilo dolgo. Kmalu se je 
pripeljal in naju odpeljal naravnost na želez
niško postajo v Beogradu. 
Najino potovanje je sklenilo krog. Samo še 
nakup voznih kart za Ljubljano, ogled čudo
vitega Beograda in ob 10. uri sva že sedela 
v nabito polnem vlaku za Ljubljano. 

Zaključek: 

Naj na koncu naredim še zaključno bilanco. 
Tako, za orientacijo in malo za reklamo. S 
seboj sva imela 170 starih tisočakov. Za 
vožnjo sva zapravila 39,000 din (brez vožnje 

z mestnimi avtobusi). Kot zanimivost naj 
povem, da stane karta za brzi vlak od Beo
grada do Ljubljane 9200 din. V Ulcinju sva 
svojo garderobo povečala za čudoviti majici, 
del šiptarske narodne noše, ročno izvezeni, 
kar naju je ,stalo 20 starih tisočakov. Cene 
paradižnika v Ulcinju so se gibale od 1.- pa 
tja do 4.- dinarjev, fige 6.- dinarjev za kilo
gram. V notranjosti Srbije je bil paradižnik 
3.- dinarje. Jedla sva dosti in skoraj zastonj. 
Pasteta, doručak, konzerve s hrano, vsak dan 
sva rpojedla tudi po 2 kg paradižnika in prav 
toliko sadja. V Beogradu sva zapustila še 
100 N din za spominke domačim. Res, domov 
sva prinesla samo tisočaka, ampak denarja 
je bilo dovolj. Pa sklepajte, če se tako po
tovanje ne izplača. 
š.M. 

Pepetov 
• 

Zgodila se je tale reč tam v slavnem Pod
hrastu ali bli.zu .tam nekje. Križpotarjev Pepe 
je bil žrtev neljube pomote, o kater·i boste 
izvedeli, če boste do kraja prebvali tole 
zgodbo. 
Ravno nasproti Pepetovega ·vigvama je stala 
gostilna, daleč naokoli je bila znana in v njej 
so se zbkaLi ·ljudje, Podhrastčani in lovci. 
Tudi Pepeta so Vlsa!ke toliko ~asa. spodnj~ 
okončine zanesle prek ceste m tJa notn, 
kjer 'Se toči pristna, še raje pa nepristna 
kapljica. Bi!l je :znan, da je to kapljico precej 
rajši srkal, kakor pa plačeval in tak je ostal 
tudi v s·vojih zrelih Jetih. Ni čudno, da ga po
navadi piv.ska družba ni bila najbolj ves~la .. 
Tistega večera, tja proti koncu 1polet]'a Je 
bHo ·se je v omenjeni krčmi zbrala vesela 
druŽba Podhrastčanov. Tudi Bregarjev Peter 
je bil med njimi - v Podhrastu je bil znan 
po tem, da jo rad komu malo zagod.e in da 
včasih koga, ki se ·1?-~ obnaša, ~akor Je treb~ 
in je Petru rpo vol}I, spremem v raketo, ki 
pristane šele sredi ik:riži·šča pred gostilno -
in pa lovec Miha, član lovske bratovščine. 
Prijetno so se imeli. O pametnih in mai_Ij 
pametnih rečeh j.im je tekla beseda, 'ko Je 
v v:iTIJski hram prilomastil Petrov brat Tine. 
»Nocoj sem pa enega povozil z avtom«, je 
dejal zbrani družbi, ki j_e o<;l groze m:re~n7la. 
»Kar .s •seboj sem ga pnrpelJal, v prtlJazmku 
ga imam. Hej krčmar, daj mi ga hitro ko
zarček, portem pa ,vam ga privlečem sem
kajle notri!<< 
>>Pa si ga do smrti?<<, ga je strahoma vprašal 
brat Peter. 
»I kajpak,<< je dejal Tine, srknil ta kratkega 
in stopil po »mrliča«. Hitro se je vrnil in v 

roki je nosil !košatega zvitorepca; kdo ~e, 
ko!Jiiko kokoši je že imel na vesti, nagnusmk, 
zdaj pa je končal na sodoben način svoje 
pregrešno življenje. 
No, ko je dru~ba ugotovila, za kakšne~a 
mrliča g:re, .se je ročno vrn.Ua dohra rvolJa. 
Lovec Miha je pokojnega zvitorepca stro
kovno pregledal in ugotovil, da njegov ko
žuh ni kaj prida, iker še nima zimske dlake. 
Da ipa bo vsaj nekaj tkoristi od lisjaka, mu 
je Tine odrezal .koš~ti .rep, da bi .z nJi~ 
ok:rasil anteno pn svoJem arvtu. Po teJ kratik1 
operaciji ISO Jli,sjaik:a stllpali v vrečo, da ga 
Tine odpelje in zakoplje v gnoj. Ravno ta· 
krat pa je prek ceste in v gostilno namerH 
korake naš Pepi. 
»Ej, kot bi rekel, kaj pa imate v vreči, 
o prmej, da vi!ilim?<< je pobaral lovca Miho 
in ostale. 
»Hja zajca, zajca ima Miha v žak!ju,« j~ 
hitro po.pr·ijel Peter za besedo, »meJdun bi 
tebi prav p.ri·šel, ko ravno zidaš novo garažo 
in drvamico; delavcem vendar ne moreš 
kuhati samega krompirja v obilicah, saj so 
dandanes zidarji razvajerui, ker jim povsod 
postrežejo •lmkor dillplomatom.« 
>>Jej, jej pa res, ali mi daš .tis-tole reč, 
zajca, 1koliko strune, rad ga kup1m tako za 
bolj majhne denarje; jutri delamo »plato«, 
za likof bi ga pripravil. Cefik:s, bo menaža 
tistale •reč, noben Lah se je ne bi branil. 
Prodaj ga mi .no, tako za pametne denarje:" 
Lovec Miha je •videl, kako mu Peter mehka, 
pa je dejal: »Kaj bi, res da pripada zajec 
meni, ker sem član lovske družine, toda 
povozH ga je - 1p0 nes·reči seveda - Tine. 
Veš .kaj, dava ga ti, meni itak ni zanj, pre
objedel sem se že zajčje pečenke, sicer si 
ga pa lahko ustrelim •. k!l'dar se mi zal?oče: 
Kar vzemi ga! ZastonJ t1 ga dava, ker .Jmas 
ravno delavce, kii bodo rabili kaj krepkega 
za pod zob.<< 
»Ej, 1kot bi rekel, 'Pa hvala no, mejdun, pre· 
cej grem po soseda, Id je vešč mesarskega 
posla, da ga odereva.« In je še vprašal: 
»Pa je res zajec v vreči?<< 
»Ja kaj pa misliš, seveda je!<< ga je sk:oraj 
nahrulil Peter. »Kar poglej!<< In je povlekel 
one iz ,vreče. »Vidiš da nima dolgega repa, 
zajec je, .pa amen!<< In je še grozeče dodal: 
»Ce ti ni kaj prav, ga pa pusti, ga bom pa 
jaz odr.l Jon ocvrl!<< . . . . . 
»Ne ne to pa ne, 'SaJ V11d1m da Je pravi, 
kar' sen{ ga daj! Pa hvala in lahko noč!<< 
Odšel je z >>zajcem« v v11eči , poklical soseda 
in nablUISil nož. In sta ga odrla - pa ne 
do kraja; kajti, če je bil pri zadnjem koncu 
še kolikor tolliiko podoben zajcu, ko sta pri· 
šla do glave ni hhlo nobenega dvoma več, 
v !kakšen živa!l,ski rod spada, kljub temu, 
da rui ·imel repa. Tako nesramno grdo se 
je režal in kazal ost.re roparske zobe, kot 
jih zna .le crknjeni lisjak. 
Nič več ni bHo 1tiosti večer Pepeta v go
stilno, ne tisti večer in tudi precej časa po 
tem ga ni več videla. šele po nekaj tednih 
je spet pomolil svoj nos v blaženi vinski 
hram in gJej ga ·šmenta: usoda je hotela, 
da so nl;vno tisti dan in uro .sedeli pri mizi 
v kotu lovec Miha, navihani Peter in njegov 
brat Tine ter še nekaj vrlih Podhrastčanov. 
Ce hi se dalo .s pogledom ubijati, vsi bi po
padali mntvi, tako ·srdi·to jih je Pepe po· 
gledal in, ko je potem žulil svoja dva deci 
vina, ki je po krivici nosilo ime Vipa·vec, 
je godel sam sebi v brado: >>Krščen fer.kelc, 
to bi jih, ko bi .se jih upal!<< In še je mom· 
ljal in brundal besede, ki bi jih težko pre
nesel bel papir. Oni tam za mizo pa, kakor 
da ga niso opazHi, prav maglas in nemarno 
so .se pogovarjali, kako .so nekateri ljudje 
skopušni in nagnusni, celo lisjaka da bi 
daH delavcem za IJkof. Ko pa so se nave· 
ličallii. opravljati, so zapeli: »Lisica je ena 
huda rzrver ... << 
Pepetu je šinila lkr·i v glavo, zavil je oči 
kakor bik p·red torerom, zagrabil tisto, kar 
je bliio nekoč !klobuk, si pokril svojo shrambo 
za pamet in oddirvjal preko križišča. Niti do 
kraja ni utegnil iil:ptiti ponarejenega vipavca, 
zaradi česar pa sicer ru utrpel posebne ško· 
de. Pepe se od tedaj nič kaj rad ne pogo
varja o div~ih žiNalih, vrag si ga ·vedi,. za
kaj ne! 
Ivan Malavašič 


