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GLASILO DELOVNE SKUPNOSTI INDUSTRIJE USNJA VRHNIKA 

Vloga in pomen 
razvojnega dela 

se ukvarjajo izključno s temi problemi. Skupina, 
ki se ukvarja z opisanimi problemi ima lahko 
različne nazive, najobičajneje pa jo imenujemo 
razvojni oddelek ali razvojna služba. 

Naloga razvojne službe pa ni samo spremlja
nje novitet, ki se nanašajo na proizvodnjo usnja, 
temveč tudi iskanje nove možnosti uporabe 
usnja. Vse te naloge zahtevajo razgledane ljudi, 
ki imajo smisel za. takšno delo (študijsko, 
ekspe1"imentalno in kreativno). Spričo naglega 
razvoja znanosti, tehnologije in tehnike se mora 
tudi usnjarstvo naglo prilagajati novo nastalim 
situacijam, če želi obdržati svoje pozicije na 
tržišču. To ga sili, da redno spremlja vse nove 
dosežke in jih skuša vpeljati v svoj proizvodni 
proces ter tako znižati stroške proizvodnje, iz
boljšati kvaliteto in uporabnost izdelka. To so 
glavne naloge, s katerimi se ukvarjajo razvojne 
službe v podjetjih usnjarske industrije! 

živimo v času naglih sprememb na vseh po
dročjih človekovega udejstvovanja. Ta zelo raz
gibani čas zahteva, da na vseh področjih skrbno 
spremljamo dogajanja, ki se hitro vrste. 

Posebej velja to za področje znanosti in teh
nike. Posebno v zadnjem desetletju smo priče 
njunega nenavadno naglega razvoja. Kar je pred 
desetimi leti izgledalo še kot utopistična zamisel 
Julesa Verna je danes že popolnoma realna 
stvarnost. Nagel razvoj znanosti je omogočil, da 
se tudi tehnika razvija z zavidljivo naglica. Ves 
razvoj znanosti in s tem povezani razvoj tehnike 
in tehnologije je tako nagel in napreduje vedno 
hitreje zato, ker je človeštvo spoznalo pomen, 
ki ga v današnjem svetu ima znanost. Zato po
samezne države dajejo velikanske vsote za zna
nost, s čimer omogočajo razvoj tehnike. To pa 
pomeni, da napreduje tudi celotno nacionalno 
gospodarstvo. To je torej ključ prosperitete ne
kega naroda oz. države. 

V vsesplošnem napredku, ki je zajel vsa 
področja znanosti, tehnologije ·in tehnike je tudi 
usnjarska industrija doživela velike, lahko trdi
mo revolucionarne ·spr•<m.embe. V se !majo 'V 
glavnem en sam cilj - doseči čim večjo ekono
mičnost pri proizvodnji ob istočasnem izboljša
nju kvalitete in povečanju uporabnosti usnja. 
Kako velik je napred'ek, ki ga je zabeležila 
usnjarska tehnologija (industrija) nam prikaže 
dejstvo, da je še pred dobrimi desetimi leti pro. 
izvodni proces kromovega gornjega usnja bil 
znatno daljši od današnjega, ter da je danes 

_ mogoče narediti dobro vegetabilno strojno 
usnje 3--4 krat v krajšem času kot takrat. Mo
dernizacija tehnoloških procesov proizvodnje 
usnja, ki so rezultat velikega napredka znanosti, 
omogoča med drugim tudi boljše izkoriščanje 
surovin, kar gotovo ugodno vpliva na rentabil
nost poslovanja usnjarske industrije. 

Istočasno, ko ima usnjarska industrija korist 
od splošnega razvoja znanosti in tehnologije, 
pa nastopajo tudi težave, ki jih pred tem ni 
poznala. Z razvojem kemije in kemijske tehno
logije so se na tržišču pojavili tudi materiali, 
ki so skušali izpodriniti usnje. V prvem obdobju 
so lconkurentni materiali, dokler človek ni spo
znal vseh njegovih slabih strani in dokler ni 
usnjarska industrija odgovorila na ta izziv, 
ogrožali usnjarsko industrijo. Dvoboj med 
usnjem in nadomestki usnja je spočetka potekal 
v prid nadomestkom usnja kasneje pa je usnje 
zopet počasi začelo pridobivati izgubljene pozi
cije in je danes trdnejše kot pred tem spopa
dom. Posledica tega dvoboja je prav gotovo tudi 
cela vrsta izboljšav v tehnologiji in kvaliteti 
usnja, do katerih morda brez omenjene konku
rence ne bi prišlo ali pa vsaj ne še tako kmalu. 

Tudi v bodoče lahko računamo, da bo naravno 
usnje -in s tem vsa usnjarska industrija izpo
stavljena raznim »napadom« s strani kemične 

in kemično predelovalne industrije, ki želi raz
širiti uporabnost svojih proizvodov tudi na po
dročje, ki je danes domena usnja. 

Zato bo usnjarska industrija, da bi se temu 
obranila in ohranila svoj položaj, prisiljena še 
nadalje izpopolnjevati in racionalizirati proiz
vodne postopke in istočasno še izboljševati kvali
teto in uporabnost svojih izdelkov. To pa je na
loga, ki zahteva študij, poskuse, spremljanje 
dogajanj na področju kemije, strojne tehnolo
gije ter preizkušanje in prenašanje raznih dog
nanj v tovarne. Takšne naloge so že tako obsež
ne, da zahtevajo, da jih obdeluje več ljudi, ki 

Panorama Vrhnike. V ospredju Industrija usnja. 

Ing. B. Stergar 

Pomen rekonstrukcije 
""' 1 

Smartno -usn)arne 
Usnjarna v Smartnem Je bUa zgrajena pred dvajsetimi leti ln Je Izdelovala Izključno le podplatno 
usnje. Ko se Je povpraševanje po podplatnem usnju zmanjšalo, so začeli uvajati tudi proizvodnjo 
zgornjega usnja, tako da so pred priključitvijo k IUV Izdelovali le Ae simbolične količine vegeta· 
bilno strojenega usnja. 

Ker pa kromovo strojenje zahteva popolnoma drugačne pogoje kot vegetabilno, je bil že pred leti 
pripravljen načrt za rekonstrukcijo usnjarne. 

Vendar pa do nameravane rekonstrukcije nt prl§lo, ker je bil denar namesto v modernizacijo us
njarne, vložen v ostale dejavnosti - v krznarijo, konfekcijo krzna, konfekcijo velurja, čevljarsko 

proizvodnjo, proizvodnjo usnjarsldb strojev ter naprav ln v predelavo volne, v pripravi pa Je bila 
tudi kemična proizvodnja. (Nadaljevanje na 3. strani) 



NAŠ INTERVJU: 

Kdo je bil pobudnik sestanka usnjarsko· 
predelovalne industrije? 

Mislim, da zvezna Gospodarska zbornica. 
Sestanek je bil sklican zato, da bi v okviru 
družbenega plana razvoja Jugoslavije tudi 
usnjarsko-predelovalna industrija pripravila svo
je predloge, stališča in ocene za prihodnje po
slovanje. Sekretariat za usnjarsko-predelovalno 
industrijo pri zvezni gospodarski zbornici je zato 
imenoval posebno komisijo, v kateri so pred
stavniki zbornice in delovnih organizacij. 

Katera podjetja pa sodelujejo pri priprav~ 
ljanju srednjeročnega plana te panoge? 

Razen predstavnika zvezne gospodarske zbor
nice so v komisiji za plan s področja proizvod
nje usnja tudi predstavniki Tvornice kože Osijek, 
Tovarne Boris Kidrič Vinkovci, Konusa Sloven
ske Konjice in Industrije usnja Vrhnika, iz in
dustrije obutve predstavnika kombinata Borovo 
in tovarne Peko Tržič, iz proizvodnje usnjene 
galanterije in rokavičarske industrije pa se je 
udeležil sestanka predstavnik podjetja Merkur 
iz Bačke Palanke. · 

1 
Katera vprašanja pa ste predvsem obrav-
navali v zvezi s pripravo srednjeročnega 
plana usnjarsko-predelovalne industrije? 

Ocenjevali smo dosedanji razvoj te proizvod
nje, proizvodne možnosti za letošnje in prihod
nje leto, kakšen bo predvidoma plasman do leta 
1975, predvideni razvoj tehnologije, vpliv ukre
pov ekonomske politike na to proizvodno po
dročje in seveda investicije;-

Ali lahko poveste nekatere glavne ugoto
vitve s tega posveta? 

Zvezna gospodarska ibornica je pripravila 
nekatere podatke in ocene za razpravo. Bistve
na značilnost dosedanjega n1zvoja usnjarsko pre
delovalne industrije je, da je proizvajala pred
vsem za domači trg - kar za industrijo usnja 
Vrhnika ne drži - in da je letna rast v tej panogi 
dolgo nad povprečjem v jugoslovanski industriji. 
ko marsikje opažamo delno stangacijo ali pa tudi 
To pa ni mogoče trditi za obdobje po reformi, 
ko marsikje opažamo delno stagnacijo ali pa tudi 
upadanje proizvodnje. 

Vodilno vlogo vse bolj prevzema industrija 
obutve na račun predelovalcev kož. Ti so pred
stavljali na primer leta 1957 še polovico proiz
vodnje te panoge, lani pa le še 35 %. Razumljivo 
je, da so te spremembe, gledano s stališča celot
nega gospodarstva pozitivne, niso pa v prid pro
izvodnji usnja, kamor sodi tudi naše podjetje. 

Odgovarja 
Andrej 
Krašovec 

Pred kratkim se je v Borovu prvič 
sešla komisija za izdelavo srednje
ročnega plana razvoja usnjarsko pre
delovalne industrije Jugoslavije za 
[)bdobje od 1971. do 1975.leta. Iz 
našega podjetja se je sestanka ude
ležil dipl. ekonomist Andrej Krašovec. 
Odgovoril nam je na nekaj vprašanj. 

Vendar pa moramo imeti pred očmi dejstvo, da 
smo mi prav v tem obdobju stagnacije povečali 
svoj delež v celotni panogi. Ta je v zadnjih 
letih narastel od 2,3 na 5,5 '% skupne proizvodnje 
usnjarsko-predelovalne industrije. še občutneje 
pa smo napredovali samo pri proizvodnji svinj
skega usnja. Od vseh predelovalcev v Jugosla
viji smo imeli leta 1966 49 %-ni proizvodni delež, 
zdaj pa znaša že dve tretjini vse predelave svinj
skih kož. 

Predelava surovih kož zahteva močan uvoz 
surovin in pomožnih materialov. Ali ste v 
zvezi s tem v Borovu obravnavali tudi 
problem zagotovitve deviz? 

Da, res je. Predelovalci surovih kož morajo 
50 % surovin uvažati, prav tako .Pa veliko pomoŽ
nih materialov. če si hočemo zagotoviti devize, 
moramo poskrbeti za nadaljnjo rast izvoza. 

Usnjarsko-predelovalna industrija je lani iz
vozila v Jugoslaviji za 72 milijonov dolarjev iz
delkov, vendar od tega le eno tretjino na kon
vertibilna področja. Tu pa je podoba našega 
podjetja v primerjavi z drugimi proizvajalci v 
Jugoslaviji dokaj ugodna. Naš izvoz smo pove
čali od 1 milijona 54 tisoč dolarjev v letu 1965 
na 2 milijona 739 tisoč dolarjev v lanskem letu. 
To predstavlja 3,8 % izvoza celotne panoge, ven
dar 11,5% njenega izvoza na konvertibilna po
dročja. Znano je, da naše proizvode prodajamo 
Je na tržiščih, kjer plačujejo kupci blago s čvr
sto valuto. Zato je razumljivo, da se je na se
stanku o srednjeročnem planu usnjarsko-prede
lovalne industrije izoblikovala mišljenje, da bi 
se morala obutvena industrija bolj preusmeriti 
k izvozu na konvertibilna tržišča. To je še po
sebej pomembno, ker se na domačem trgu in v 
vzhodnoevropskih deželah kaže delen zastoj v 
prodaji. 

Kakšna mnenja pa so bila v Borovu izre
čena na ·račun investicijskih vlaganj? 

V glavnem velja, da so dosedanje investicije 
v naši panogi v Jugoslaviji bile namenjene pred
vsem na povečevanje zmogljivosti, kaj malo 
skrbi pa so podjetja izkazovala modernizaciji in 
obnavljanju strojne opreme. Izrabljenost osnov
nih sredstev zato dosega v usnjarsko-predelo
valni industriji že 48 %, zato je tehnologija in 
organizacija dela marsikje zastarela. Obenem 
so zmogljivosti pretirane in v času uveljavljanja 
gospodarske reforme so bila mnoga podjetja 
prisiljena deloma opustiti proizvodnjo ali pa se 
preusmeriti na druga področja. Ker je za pri
hodnje petletno obdobje predvideno, da bo pro
izvodnja usnjarsko-predelovalne industrije nara-

ščala za 6% letno, izvoz pa za 15 %, so v bodoče 
potrebni dolgoročni krediti za modernizacijo in 
rekonstrukcijo. Sama podjetja ne bodo zmogla 
dovolj denarja; še posebej pa jim manjka obrat
nih sredstev, čemur je vzrok tudi sezonska na
bava surovine in sezonska proizvodnja. 

Kako pa je s strokovnim kadrom v usnjar
sko-predelovalni industriji? Kaj ste glede 
tega ugotovili v Borovu? 

Prav zaradi zastarele tehnologije in organiza
cije dela ter zaradi pomanjkanja sredstev pod

.jetja niso izkazovala dovolj skrbi strokovnja
kom. Odraz tega je sedanji položaj v panogi. 
Med zaposlenimi je le 1,6% kadrov z visoko in 
višjo izobrazbo, v našem podjetju pa je .položaj 
precej boljši, saj je med zaposlenimi 3,7% ta
kih strokovnjakov. V državi so številne srednje 
šole za usnjarstvo, njihova kvaliteta pa pogosto 
ni na ustrezni ravni. Dokaj neurejeno je finan
cir-anje teh šol in raznih znanstvenih institucij, 
ki marsikje sploh ne ustrezajo več potrebam 
usnjarsko-predelovalne industrije. Naše podjetje 
zavzema stališče, da potrebujemo v državi eno
ten sistem šolanja in en sam, močan znanstve
no raziskovalni institut. žal pa drugi to naše 
mnenje zavračajo, češ da je izobraževanje in 
skrb za razvoj več ali manj zadeva vsake posa
mezne delovne organizacije. Da pa bi podjetja 
zmogla stroške šolanja, raziskovalnega in raz
vojnega elela, naj se čim tesneje med seboj pove
zujejo in sodelujejo; naj ne povečujejo zmoglji
vosti, pač pa naj povečujejo proizvodnjo in kva
liteto na osnovi specializacije in uvajanja so
dobne tehnologije. 

že samo ta dejstva, ki ste jih navedli, 
sama po sebi terjajo močnejše integracij
ske ukrepe kot jih imamo do zdaj v prak
si. Kaj so o tem menili predstavniki 
usnjarsko-predelovalne industrije? 

Niso se strinjali z našim stališčem, da bi se 
morali združiti v nekaj velikih podjetij na osno
vi horizontalne povezave (predelovalci svinjskih 
kož, predelovalci govejih kož in predelovalci 
drobnice) ali navpične povezave (odkupna pod
jetja, predelava surovih kož in industrija obutve, 
konfekcije in galanterije). Mnenja smo, da le 
taka, močna, združena podjetja lahko ~prihod
nje zmorejo stroške financiranja modernizacije 
proizvodnje in dinamike razvoja, ki jih zahteva 
današnji čas. To je še posebej pomembno, če 
hočejo uspešno nastopati tudi na svetovnem trgu 
in si zagotoviti napredek ter svoje mesto v na
šem gospodarstvu. V Borovu smo nasproti našim 
stališčem slišali mnenja, da bo do teh povezav 
podjetja pripeljala sama konkurenca in borba 
za obstoj ter da ne bi bilo potrebno nakazovati 
kakršno koli združevanje. Ta teza je s stališča 
sproščenega gospodarstva sicer upravičena, ven
dar pa bo zaradi tega zamujanje v integracijskih 
procesih še bolj oškodovala manjša podjetja, ki 
so že zdaj na meji rentabilnosti, jim pa trenut
na konjunktura še daje upanje v uspeh. Res 
je, da bodo ekonomski zakoni sami prisilili pod
jetja k združevanju, vendar bo do tedaj še 
marsikatero moralo okusiti težke čase ali celo 
prisilno likvidacijo. Zato bi bilo prav, če bi se 
o tesnem sodelovanju že zdaj pametno pogo
vorili. 

Ob koncu nas zanima še eno vprašanje. 
Ali lahko pojasnite, kako bo izdelava 
srednjeročnega plana usnjarsko-predelo
valne industrije potekala v prihodnje? 

Posvet predstavnikov usnjarsko-predelovalne 
industrije v Borovu oziroma seja komisije za 
izdelavo srednjeročnega plana te panoge je bilo 
prvo srečanje, namenjeno tej pomembni nalogi.. 
Stvar ni lahka niti enostavna in zato se bomo 
morali še večkrat srečati in preučiti najpomemb
nejša vprašanja. Pričakujem, da bo izdelava pla
na trajala eno leto ali še več. Za zdaj smo pred
stavniki /podjetij usnjarsko-predelovalne indu
strije le globalno ocenili najaktualnejše zadeve 
svojega prihodnjega razvoja in na tej osnovi se 
oblikujejo prve zamisli za nadaljnje delo. 



Pomen rekonstrukcije 
MI BRALCEM 

BRALCI NAM 
v 

usnjarne Smartno 
(Nadaljevanje s l. strani) 
Usnjarna v Smartnem je bila ob 

priključitvi k našemu podjetju sta
ra, slabo vzdrževana zgradba, ne
smotrno grajena po skeletnem si
stemu z mnogimi stebri, ki otežko-

sode za namok in luženje, ki bodo 
montirani visoko, polnili se bodo 
direktno z viličarjem. 

Nato se bodo kože pretresale v 
zaboje, viličar pa jih bo odvažal 
do obdelovalnih strojev. Strojna 

Pred nanu Je druga številka našega Usnjarja, tokrat v poveča
nem obsegu, ki pa bo odslej normalen. V tiskarni so nam zagotovili, 
da se -bodo stroški tiskanja le minimalno povečali, s tem pa boste 
imeli tudi vi precej več branja. 

Upamo tudi, da bo redno izhajanje našega glasila spodbudilo 
krog naših bralcev, da se bodo oglasili s svojimi prispevki ali 
ocenami glasila in predlogi za njegovo izboljšanje. Le to bo uresni
čilo našo osnovno zamisel, ki smo jo opisali v prvi številki. 

mezdra se bo s posebno prešo av
tomatsko ožela in transportirala v 
visoko postavljen silos od tam pa 
na tovornjak. 

Uredniški odbor 

brušenje pa na visokokapacitetnem 
brusilnem stroju, ki bo s transport
nim trakom povezan z odpraševal
nim strojem. Brizgalna linija bo se
stavljena iz več kabin, med seboj 
povezanih s sušilnimi kanali; vsa 
linija bo lahko delala naenkrat ali 
pa ločeno v dveh delih. Delovna 
hitrost bo bistveno večja od dose
danje. Za merjenje usnja pa bomo 
nabavili elektronski merilni stroj. 

Cilj rekonstrukcije usnjarne v 
Smartnem je - povečati kapaciteto 
namaka za trikrat, tovarno pa ure- ' 
diti tako da bo konkurenčna v kva
liteti in produktivnosti, ki naj bi 
bila vsaj za SO % večja od jugoslo
vanskega povprečja v usnjarskih 
tovarnah. 

Krznarna šmartno - striženje in česanje krzna 

Strojilni sodi 1bodo postavljeni 
prav tako kot lužilni, opremljeni 
bodo z zelo močnimi motorji, nji
hova kapaciteta pa bo trikrat večja 
od dosedanjih. Prav tako bodo bar
vilni sodi imeli trikratno kapacite
to sedanjih. Na vseh važnejših 
operacijah, kot so struganje in cep. 
ljenje, bodo najnovejši stroji z ze
lo natančnim delovanjem in visoko 
produktivnostjo. Povečana in izpo
polnjena bo pasting sušilnica, na
bavljen še en vakuumski sušilec, 
vlaženje bo urejeno brez žagovine, 
mehčanje kož na kontinuirnem 
t. j. prehodnem mehčalnem stroju, Jože Goričan 

čajo notranji transport, z jamami 
za vegetabilno strojenje, s provizo
ričnimi nadzidavami in dozidavami, 
z valovitimi podi slabih nosilnosti, 
s slabo zaščitenimi stropi, delno 
neometanimi zunanjimi stenami, z 
novov, vendar veliko premajhno 
kotlarna s premalo pare in brez 
zbiranja kondenzata, z novo trans
formatorsko postajo in improvizi
rano električno instalacijo, s po
manjkljivim parnim, hladno in to
plovodnim omrežjem, s praznim 
jaškom za tri tonsko dvigalo ter z 
dvema starima dvigaloma z inšpek
cijsko prepovedjo obratovanja. 

Strojna oprema je izgledala po
dobno kot stavba. Stari sodi in mo
tovila, opremljeni z doma nareje
nimi preslabotnimi reduktorji in s 
pogonom na dragih klinastih jer
menih. Skoraj vsi stroji so bili za
radi pomanjkljivega vzdrževanja 
potrebni generalnega popravila. Su
šilne naprave, narejene doma, rie 
omogočajo sušenje v predvidenem 
času, več kot polovico prostora 
v dodelavi zavzemajo stroji za ob
delavo podplatnega ·usnja in sušil
nice. 

Usnjarna v Smartnem naj bi v 
prihodnje zaradi potrebne speciali
zacjje izdelovala le krom strojeno 
zgornje usnje, za kar pa je potrebna 
temeljita in draga rekonstrukcija. 
Precej del je že opravljenih. Dogra
jen in usposobljen je sistem čistil
nih naprav za odpadne vode, ure
jeno zajemališče za tehnološko vo
do, v kratkem bodo končana ob
sežna instalacijska dela - za top
lo vodo, hladno vodo, paro in kon
denzat, zgrajeni so rezervoarji za 
toplo vodo, v kratkem bomo začeli 
dela na električni instalaciji in raz
širitvi kotlarne, predvidena pa je 
proizvodnja lastne električne ener
gije. 

V lužilnici so že porušene jame 
in napravljeni temelji za moderne 

Spremembe zakona 
o delovnih razmerjih 

Zvezna skupščina je v mesecu maju sprejela zakon o spremembah in 
dopolnitvah temeljnega zakona o delovnih razmerjih. 
S temi spremembami se določila zakona iz leta 1965 bistveno ne spremi
njajo, vendar zakon uvaja nekatere novosti s katerimi želimo v tem 
sestavku seznaniti člane delovne skupnosti. 

Zakon zavezuje delovne organiza. 
cije, da morajo s splošnim aktom 
določiti naloge v delovnem procesu 
delovne organizacije kot stalno vse
bino dela enega ali več delavcev 
določene strokovne izobrazbe, de
lovne izkušenosti in drugih delov
nih sposobnosti. Nadalje določa za
kon, da mora delovna skupnost v 
roku, ki si ga sama določi, toda ne 
v daljšem kot eno leto od uvelja
vitve zakona v splošnem aktu o si
stemizaciji določiti potrebno stro
kovno izobrazbo posameznega po
klica oz. posamezne smeri za vsako 

· delovno mesto, ki ustreza tekočim 
in perspektivnim razvojnim potre
bam delovne organizacije. V g me
secih po uveljavitvi tega splošnega 
akta o sistemizaciji lahko poobla
ščeni organ upravljanja odloči o 
razporeditvi delavcev iz enega de
lovnega mesta na drugo, vštevši tu
di vodilna delovna mesta. 

S temi določili zakon zavezuje ti
ste delovne organizacije, ki sploš
nega akta o sistemizaciji doslej ni
so imele, da ga čimpreje sprejmejo 
istočasno pa daje možnost vsem 
delovnim skupnostim, da izvršijo 
prerazporeditve delavcev predvsem 
tistih, ki nimajo ustrezne strokov
nosti za delovno mesto na katerem 
delajo. 

Spremenjen je tudi čl!en, ki ureja 
premeščanje delavcev. 

Novo besedilo se glasi: 
Delovna skupnost lahko razporedi 

delavca iz enega delovnega mesta 

na drugo v primerih oz. po pogojih 
in postopkih kot to določa splošni 
akt delovne organizacije. Delavec je 
lahko razporejen na drugo delov
no mesto, če delovno mesto na ka
tero je premeščen, ustreza stopnji 
njegove strokovne usposobljenosti 
za posamezni poklic oz smer. V iz
rednih okoliščinah je lahko dela
vec začasno razporejen na delovno 
mesto, za katero je predvidena niŽ
ja stopnja strokovne usposobljeno
sti kot jo ima delavec, dokler take 
okoliščine trajajo. 

Delavcu, ki se noče ravnati po 
dokončni odloobi o razporeditvi na 
drugo delovno mesto preneha delo 
po preteku časa, kolikor ima po 
določbah statuta pravico ostati na 
delu. 

Te spremembe so precej pomemb
•ne. Zakon sedaj določa, da se lahko 
delavec razporedi na drugo delov
no mesto, ki ustreza stopnji nje
gove strokovne usposobljenosti. Za
kon sploh ne govori o oceni -delov
nega mesta, pač pa so pomembna 
določila pravilnika o sistemizaciji 
delovnih mest, ki določajo kakšne 
pogoje mora posameznik izpolnje
vati, če hoče delati na posameznem 
delovnem mestu. 

Pomembno je tudi določilo o iz
ključitvi delavcev iz delovne skup
nosti zaradi hujše kršitve delovne 
dolžnosti. Prej je moral obvezno o 
izključitvah odločati najvišji samo
upravni organ delovne skupnosti oz. 
delovne enote. Sedaj je postopek 

popolnoma prepuščen samouprav
nim aktom delovne organizacije. Ti 
določijo, kateri organi, po kakšnem 
postopku in na kakšen način odlo
čajo o izključitvah zaradi hujših 
kršitev delovnih dolžnosti. 

Zelo važna je tudi novost, da lah
ko delovna skupnost odloči, da pre
neha delavcu delo tudi proti njego
vi volji, če je ob sprejemu na delo 
zamolčal ali dal neresnične podatke 
glede pogojev, ki so v zakonu ali 
splošnem aktu določeni za nastop 
dela na nekem delovnem mestu ali 
so ti podatki bistveno vplivali na 
sklenitev delovnega razmerja. _ 

S tem določilom je tudi mišlje
na, da lahko delavcu preneha delo, 
če je ob nastopu zamolčal kakšen 
podatek, ki je važen za presojo nje
gove zdravstvene sposobnosti za de
lo na posameznem delovnem mestu. 

Zakon spreminja tudi še nekatere 
druge določbe TZDR, vendar te 
spremembe niso tako pomembne, 
da bi jih posebej navajali. 

S temi spremembami je Zvezna 
skupščina le delno rešila problem 
delovne zakonodaje, saj je znano, 
da je v pripravi nov zakon o delov
nih razmerjih, ki naj določene stva
ri reši sistemsko drugače kot jih je 
reševal sedanji zakon. 

Zaradi sprememb, ki jih je spre
jela zvezna skupščina, bomo morali 
v čimkrajšem času spremeniti tudi 
določila našega pravilnika o delov
nih razmerjih. Razen tega bo po
trebno ponovno pripraviti nov p·ra
vilnik o sistemizaciji delovnih mest 
v podjetju, ker s pripojitvami 
Smartna in Splošnega krojaštva sta
ri pravilnik ne ustreza več spreme
njenim razmeram. Vlado Gotvajn 
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VARCUJMO 
ZA 
STANOVANJE 

Glavna načela pravilnika o po
sojilih za stanovanjsko gospodar 
stvo so naslednja: 

- na.iprej varčujmo, potem bo
mo šele lahko dobili stanovanjsko 
posojilo; 

- dlje ko bomo varčevali, večje 
posojilo z daljšo dobo vračanja bo
mo dobili; 
-začnimo varčevati takoj, ko 

smo sklenili prvo delovno raz
merje, kajti le tako bomo čez nekaj 
let lahko upravičeno pričakovali, 
da nam bo delovna organizacija po
magala pri nakupu stanovanja ali 
pri zidavi lastnega doma; 

- kdor je že lastnik stanovanja 
ali stanovanjske hiše in želi varče
vati za prezidavo ali temeljito po
pravilo stanovanja, bo lahko z raz
meroma majhnimi mesečnimi po
logi v primerno daljšem času zbral 
toliko denarja in si s tem pridobil 
pravico do tolikšnega posojila, da 
mu bo vse skupaj zadoščalo za po
pravilo stanovilnja ali stanovanjske 
hiše; 

- podjetje varčuje za stanovanj
sko posojilo pod istimi pogoji kot 
občani. 

Banka daje posojila: 
- občanom in pravnim osebam 

za nakup novih stanovanj in stano
vanjskih hiš pri organizacijah, ki 
so registrirane za proizvodnjo in 
prodajo stanovanj za trg; 

- občanom in pravnim osebam 
za graditev ali dograditev stano
vanjskih hiš, vendar samo za orga
nizirano stanovanjsko gradnjo na 
zemljišču, ki je komunalno vsaj 
minimalno opremljeno; za graditev 
stanovanjske hiše mora biti izdano 
lokacijsko in gradbeno dovoljenje; 

TABELA 1 

- pravnim osebam za dajanje po
sojil članom delovnih skupnosti 
preko banke kot pooblaščenca; 
-in za prezidavo, prizidavo, te

meljito popravilo in obnovo stano
vanj in stanovanjskih hiš. 
Občan lahko varčuje: 
- z enkratnim pologom, 
- z rednimi mesečnimi pologi, 
- z izrednimi, občasnimi pologi. 
Najkrajša varčevalna doba znaša 

13 mesecev. Privarčevani znesek mo
ra biti tako visok, da dobi občan 
posojilo najmanj 3.000 N din. Občan 
med varčevanjem ne more dvigati 
privarčevanih zneskov niti obresti, 
razen če odstopi od varčevalne po
godbe. Občan lahko vsak čas odpo
ve varčevalna pogodbo. V tem pri
meru mu !banka izplača privarčeva
ni znesek in obresti po obrestni me
ri, ki velja za hranilne vloge na 
vpogled. 

Normalno banka obračuna na pri
varčevani znesek obresti po 1 o/o 
letni obt;estni meri do· dneva !zpla
čila tega zneska. 

Po končani varčevalni dobi vrne 
banka občanu na njegovo zahtevo 
privarčevani znesek. 

Obrestna mera za posojilo znaša 
2 o/o letno. Občan vrača banki poso
jilo v polletnih anuitetah, preraču
nanih na mesečne obroke. 

Po končani varčevalni dobi ima 
občan pravico do posojila po na
slednji lestvici (glej tabelo 1): 

Za prezidavo, prizidavo, temeljito 
popravilo in obnovo stanovanj in 
stanovanjskih hiš daje banka ob
čanom posojila po naslednji lest
vici (glej tabelo 2) : 

Za ilustracijo navedenega navaja
mo nekaj primerov: 

Posojilo izraženo z odstotkom od 

Varčevalna 
doba 

13 mesecev 
18 mesecev 
2 leti 
3 leta 
4 leta 

· S let 
6 let 
7 let 
8 let 
9 let 

10 let 

privarčevanega zneska brez obresti 

Pri rednem Pri enkratnem 
mesečnem pologu ali 
varčevanju občasnih pologih 

30 o/o 60 o/o 
so o/o 80% 
80 o/o 120% 

130% 160% 
160 o/o . 200 o/o 

200 o/o 2SO o/o 
240 o/o 300% 
280% 3SO o/o 
320 o/o 400% 
360,% 4SO% 
400 o/o SOO% 

· Doba 
vračanja 
posojila 

4 leta 
7 let 

12 let 
- 18 let 

24 let 
30 let 
30 let 
30 let 
30 let 
30 let 
30 let 

Komisija za družbeni standard ugotavlja, da imamo še velike potrebe po 
stanovanjih in da posamezni člani kolektiva premalo ali nič ne prispevajo, 
da bi stanovanjske probleme hitreje in uspešneje reševali. Vsakdo res ne 
more privarčevati toliko, da bi začel z gradnjo družinske hiše ali da bl 
kupil stanovanje v bloku. Marsikdo pa bi lahko prispeval svoj delež pri 
nakupu stanovanja oziroma bi svoj delež pri gradnji stanovanjske hiše še 
povečal, če bi dalj časa varčeval za ta namen in dobil posojilo tudi od 
banke. 
V tem sestavku želimo opisati načine varčevanja, ki so možni pri Kreditni 
banki in hranilnici Ljubljana in njenih podružnicah. 

TABELA 2 

Posojilo izraženo z odstotkom od 
privarčevanega zneska brez obresti Doba 

Varčevalna 
doba Pri enkratnem 

pologu ali 
občasnih pologih 

13 mesecev 30% 
18 mesecev so o/o 
2 leti 80 o/o 
3 leta 130% 
4 leta 160% 
S let 200% 

l. Občan ima namen varčevati 3 
leta po SOO N din mesečno. 

V treh letih občan privarčuje 18 
tisoč N din . 

posojilo po treh letih znaša 130 o/o 
privarčevanega zneska to je 23,400 
N din. 

Vsega skupaj ima občan na raz
polago 41.400 N din 

Rok vračanja posojila je 18 let, 
po 129,70 N din mesečno. 

2. Občan namerava varčevati pet 
let po 200 N din mesečno. 

V petih letih bo privarčeval 12 
tisoč N din, dobil bo 200% posojila 
na privarčevani znesek - 24.000 N 
din in bo tako imel na razpolago 
vsega skupaj 36.000 N din. Posojilo 
bo odplačeval 30 let po 89,00 N din 
mesečno . 

vračanja 
Pri rednem posojila 
varčevanju 
mesečnem 

60 o/o 3 leta 
80 o/o 4 leta 

120% 6 let 
160% 9 let 
200% 1_2 let 

250 o/o 1S let 

Iz zadnjega primera se vidi, da 
bi lahko skoraj vsak član kolektiva 
nekaj prispeval k rešitvi svojega 
stanovanjskega vprašanja, če bi 
tako varčevanje postalo navada oz. 
praksa že ob nastopu dela. 

Podjetje vsem prosilcem za sta
novanja ne more naenkrat ugoditi. 
Prošnje rešujemo tako kot nam to 
dopuščajo finančne možnosti. Prav 
gotovo pa bodo prizadevnemu čla
nu kolektiva, ki je za stanovanje 
pripravljen nekaj prispevati tudi 
sam, naši samoupravni organi po
magali, in sicer z dodelitvijo kredi
ta ali z udeležbo pri nakupu sta
novanja. Na tak način bi v bodoče 
te probleme lahko uspešneje reše
vali kot doslej. 

Vlado Gotvajn 

Pomoč 
nadarjeni mladini 

V zadnjem času študira na srednjih, višjih in visokih šolah 
čedalje manj mladine s podeželja in iz delavskih družin. Kje je 
vzrok temu? Prav gotovo ne v tem, da bi bili otroci manj nadarjeni 
ali, da je študij čedalje dražji in zaradi tega marsikomu nedostopen. 
če poleg tega še ugotavljamo, da imamo v Sloveniji glede na šte
vilo prebivalstva najmanj študentov (v drugih republikah so precej 
pred nami) in da naša industrija ter druge dejavnosti potrebujejo 
sposobne kadre, potem lahko priznamo, da smo doslej naredili kaj 
malo, da bi se to stanje izboljšalo. 

Zaradi tega je bil na našem delavskem svetu podan predlog, da 
;aj se na Vrhniki ustanovi sklad za štipendiranje tistih dijakov in 
študentov, katerih starši ne zmorejo finančnih bremen za šolanje 
otrok, ki so sicer nadarjeni. 

Delavski svet je sklenil, da bo naše podjetje za začetek prispe: 
valo v ta sklad 10.000 N din. K tej akciji želimo pritegniti vse 
delovne organizacije na Vrhniki, tako da bi vsako leto zbrali dovolj 
denarja za štipendiranje najsposobnejše mladine. 

Podobne načine zbiranja sredstev že imajo v nekaterih drugih 
občinah. Sklad naj bi bil samostojen, imel bi svoj upravni organ 
in pravila, po katerih bi posameznikom dodeljeval štipendije. Osnov
no merilo pri podeljevanju štipendij iz tega sklada mora biti učni 
uspeh in socialno stanje dijaka oz. študenta. 

S tem skladom bi omogočili šolanje tudi tistim mladim vrhni
čanom, ki brez štipendije ne bi mogli začeti ali nadaljevati šolanja 
na srednjih, višjih in visokih šolah. če bodo pri tem sodelovale tudi 
druge vrhniške organizacije, bo ta akcija prav gotovo dosegla svoj 
namen. V.G. 



Skrbimo 
za varnost pri delu 

(Nadaljevanje iz prejšnje številke) 

Tehnično varnostne naprave na 
krožni žagi v mizarski delavnici naj
večkrat niso pravilno nameščene. 
Razporni klin mora biti najmanj za 
1/4 debelejši od žaginega lista, ker 
le na ta način je lahko učinkovit in 
varuje delavca proti nevarnosti po
vratnega udarca. Pri nas pa se v 
glavnem zadovoljujemo s stalno na
meščenim razpornim klinom, ne gle
de na to, da pogosto menjamo ža
gine liste, ki pa niso enake debeline. 
Prav tako je največkrat tudi preve
lika razdalja žaginega lista od varo
valnega ščitnika. 

Uporabljajo tudi počen žagin list, 
premalo ostre ali celo poškodovane 
nože na vretenu za poravnavanje 
leta itd. Nikakor ne moremo upošte
vati opravičila, da se vedno · zelo 
mudi in da so delavci zaradi tega 
prisiljeni, da ne upoštevajo varnost
nih predpisov. Nezgode s poškodba
mi delavcev, ki so se pripetile na 
tem stroju, naj nam bodo resno 
opozorilo, da moramo brezpogojno 
upoštevati varnostne predpise in 
interna navodila za izvajanje dela. 
Kdo sme upravljati s tovornimi dvi
gali smo določili že lani. Toda ugo
tavljamo, da pri dvigalih ponovno 
ni reda in da se vozijo osebe, ki 
niso zadolžene za upravljanje, z dvi
gali. 

Stalni strežaji dvigala pa marsi
kdaj pod pritiskom delavcev, ki ne 
poznajo ali pač nočejo poznati od
govornosti, popustijo in vozijo po
leg tovora tudi druge osebe, kar je 
izrecno strogo prepovedano. 

Pri pregledu osebnih zaščitnih 
sredstev ugotavljamo, da so največ
krat poškodovana in neuporabna 
prav zaradi nepravilne uporabe in 
še zlasti zaradi malomarnega vzdr· 
ževanja. Seveda, ker pa so neupo· 
rabna, marsikdo ne smatra za po
trebno, da o tem opozori mojstra in 
ne izvaja dela toliko časa, dokler 
ne dobi ustreznih osebnih zaščitnih 
sredstev. 

Opažamo, da delavci v lužilnici 
namerno uničujejo zaščitne gumija
ste rokavice. Natikajo jih na parne 
cevi ali vanje vlivajo vodo, potem 
pa jih stiskajo, da počijo . Zaradi 
tega je poraba rokavic v lužilnici 
nadpovprečna. 

Za vse obrate in oddelke pa velja 
ugotovitev, da se žaščitna sredstva 
ne odlagajo na zato določena mesta, 
pač pa ležijo razmetana po tleh, 
obešajo jih po - električnih instalaci
jah in napravah. Nekateri delavci so 
zaradi malomarnosti in neodgovor
nosti toliko netovariški do svojih 
sodelavcev, da jim jemljejo nepo
škodovana zaščitna sredstva (delov
ne obleke, gumi škornji v gardero
bi), ker se jim zaradi komodnosti 
ne zdi vrniti svojih poškodovanih 
sredstev in zanje preskrbeti nova. 

Dostopi do raznih aparatov za ga
šenje požarov so največkrat zatrpa
ni, pri nekaterih aparatih so namer
no potrgane plombe in iz njih iz
praznjena sredstva za gašenje. V tem 
se vsekakor odraža nepravilen odnos 
do požarno varnostne preventive, ki 

je zelo važna za varstvo pri delu v 
delovni organizaciji. Po vsem tem 
lahko ugotovimo naslednje: 

Skrb za varstvo pri delu v delov
ni organizaciji ni samo stvar osebe, 
ki se izključno ukvarja s to nalogo. 
Za boljše in trajnejše uspehe na tem 
področju je potrebno sodelovanje 
vseh odgovornih oseb in vseh delav
cev, seveda v odvisnosti od dolžnosti 
in odgovornosti, ki jih imamo vsak 
na svojem delovnem mestu. 

Materialna sredstva, ki jih vlaga
mo, in ki jih bomo morali v bodoče 
še več vlagati, za izboljšanje delovnih 
pogojev in učinkovitejšo tehnično 

zaščito strojev in naprav, so korist
no naložena investicija, ki se bo v 
bodoče še bolj odražala pri uspeš
nem poslovanju podjetja. 

var. ing. Peter Petkovšek 

NAŠ 
PORTRET 

Zakaj ste se pravzaprav odlo
čili za nadaljevanje šolanja, ko 
ste vedar že imeli svoj poklic? 

Razvoj v strojništvu je zadnja 
leta nagel in vzporedno z njim 
je treba dopolnjevati tudi svoje 
.znanje. Poleg veliko praktičnega 
se mora v življenju vsak delavec 
izpopolniti tudi v teoretičnem 
delu, saj prav to daje ·človeku 
osnovo za hitrejše in lažje razu. 
mevanje napredka. V letu 1963 
se je v Ljubljani prvič osnovala 
dopisna srednja tehniška šola na 
»Del~vski univerzi« in takoj sem 
se odločil, da se tudi sam vpi· 
šem na strojni oddelek. Vpisalo 
se nas je okrog 150 kandidatov, 
uspešno pa nas je šolo končala 
komaj četrtina. 

Na kakšne težave ste naleteU 
v času študija? 

študij na »DU<< mi je v za
četku resnično povzročal težave, 
predvsem zaradi elela v tovarni. 
Namreč - često je to dvoje tež. 
ko vskladiti. Lahko pa rečem, 

da so nam šli v šoli tudi pro· 
fesorji zelo na roko, saj so nas 
v začetku poučili tudi o meto
cliki ·študija predmetov in v ta 
namen izdali tudi »Študijski 
glasnik«. Tudi vsi predmeti niso 
bili enakovredni. Tako so mi 

Delo na stroju za suho cepljenje kož 

Anton Rožmanc je bil rojen 18. avgusta 1940. leta na Vrhniki, kjer je 
preživel tudi svoja otroška leta. Osnovno šolo je končal na Vrhniki, 
prav tako tudi 3-letno vajensko šolo in leta , 1958 položil zaključni 
izpit, katerega praktični del je opravil v Litostroju. Po končanem 
šolanju se je prvič srečal s težavami, saj prehod iz vajenca v pomoč· 
nika-ključavničarja zahteva precej praktičnega in teoretičnega zna· 
nja, prav tako pa tudi precej potrpežljivosti in marljivosti. V letu 
1960 se je odločil za nadaljevanje šolanja na Srednji tehniški šoli 
- oddelek za strojništvo, moral l!a ga je zaradi prehitrega prehoda 
iz vajeniške šole začasno opustiti. Po odsluženem dveletnem voja
škem roku, se je zaradi začasne krize tovarne zaposlil za nekaJ 
mesecev v »Kovinarski in mehanični delavnici<< na Vrhniki. 

Od l. aprila 1963 pa je redno zaposlen v IUV. Od tedaj je obratni 
ključavničar, v vsem tem času pa se je izredno šolal na srednji 
tehniški šoli - strojni oddelek in šolo z uspehom končal 19. junija 
1969: Prav zaradi te njegove marljivosti in vztrajnosti smo ga 
povabili na razgovor. 

strokovni predmeti delali naj. 
manj težav, medtem ko sem se 
moral pri tehničnem risanju po
šteno potruditi, čemur pa je bil 
tudi vzrok delo v tovarni in te-

. mu primerne okorne roke. Vse 
težave, ki jih v teh letih ni bilo 
malo, pa je z voljo mogoče pre· 
maga ti. 

Kakšno pa je bilo vaše delo 
ta leta v tovarni in kako ste tu 
pridobivali svoje znanje? 

Po l. 1962, ko sem postal obrat
ni ključavničar, se je tudi strojni 
park v tovarni stalno obnavljal. 
Seveda je bilo v začetku moje 
znanje dokaj pičlo in v tem času. 
sem se zateka! k starejšim de
lavcem, ki so mi, lahko rečem, 
veliko in nesebično pomagali. V 
teh letih so v tovarno prispeli 
novi stroji, kot so: brizgalni apa
rat, pasting, Turnerjevi strugal-

• ni stroji ( 450 mm, 600 mm), Riz
zijevi strugalni stroji (1800), Mo
lise, vakuumska sušilnica itd. in 
nihče ni bil podkovan v tehno
logiji teh strojev. Sploh pa da
nes sam ključavničar brez sode
lovanja z električarjem ne po
meni mnogo. Mislim, da se je 
to sodelovanje pri nas zadnja 
leta močno utrdilo, pa tudi od· 
nos delavcev do strojnega parka 
se je precej izboljšal. :Zal pa 
imamo še vse premalo moderne
ga _ orodja, predvsem priročnih 
dvigal. 

Kako preživljate svoj prosti 
čas? 

V mladosti sem se predvsem 

zanimal za motorizacijo, saj sem 
si zato tudi sam kupil motor. 
Navdušujejo me tudi go.cart dir. 
ke. Od leta 1956, ko sem prvič 
vstopil v interno glasbeno šolo, 
me je tudi glasba močno priteg • 
nila nase in od takrat igram tu
di v vrhniški godbi. :Ze med štu· 
dijem pa sem se odločil, da bom 
z lastnimi sredstvi zgradil hišo, 
za katero imam že pripravljen 
material in si v bodočnosti osno
val družino. 

Kakšna so vaša gledišča ln 
stremljenja v bodočnosti? 

Vsa ta leta izrednega študija 
in dela v tovarni nisem nikdar 
izkoristil izrednega dopusta ali 
kakšnega prostega dne, temveč 
sem vsako zamujeno uro v to
varni nadomestil z naknadnim 
delom. Tudi nobene podpor~ .rJi· 
sem dobil v tem času. Zato si v 
bodoče želim, da bom razpore
jen na delovno mesto, ki mi pri. 
pada in se mi vsaj tako prizna 
moj trud in vztrajnost. Zavedam 
se, da se moram še veliko učitj 
in izpopolnjevati svoje znanje, 
upam pa, da si bomo s kolektiv
nim delom to olajšali in hitreje 
napredovali. 2elim, da bi se v ta 
namen nabavila ustrezna litera
tura, in da bi bila na vpogled šir
šemu krogu. Zato mislim da je 
nujno znanje tujih jezikov. Prav 
bi bilo, da bi bili tudi letošnje 
leto tečaji tujih jezikov v tovar
ni. 

Pogovor je pripravil: 
Ing. B. Urbanc 



v Bili smo 
na Ceškoslovaškem 

V začetku julija smo vrnili obisk 
kolektivu »KOžALUžNE BOšANY<<. 

Potovali smo preko Ljubelja, Ce. 
lovca, Semmeringa in Dunaja na 
Berg (avstrijska mejna postaja) in 
v Petržalko ( čehoslovaška mejna 
postaja). Od tod pa skozi Bratisla
vo v Bošane, kamor smo prispeli 
po 14 in pol urnem potovanju. Na 
češki carinarnici so nas zadrževali 
dobro uro in pol, kar je vsekakor 
po dolgi vožnji marsikomu pokva
rilo razpoloženje. 

Gostoljubni domačini so nas na
stanili v internatu, ki ga ima tovar. 
na za gojenec svoje strokovne 
usnjarske šole. 

Po programu, ki so nam ga pri· 
pravili domačini, smo že naslednje
ga dne odpotovali po zajtrku v 2SO 
kilometrov oddaljeni LIPTOVSKI 
MIKULAš na ogled usnjarske to
varne KOžALUžNE ZAVODI L. M. 

Ti zavodi obsegajo tri specializi
rane tovarne za predelavo govejih 
kož. 

V sak izmed udeležencev ekskur
zije si je ogledoval predvsem tiste 
stvari, ki spadajo v njegovo interes. 
no področje glede na delo, ki ga 
opravlja v naši tovarni. 

Ta tovarna zaposluje 300 delavcev 
in ima 30 do 40 ton dnevnega namo
ka. Delajo samo v 2 izmenah. Izde
lujejo vse vrste govejega zgornjega 
usnja, Ilredvsem pa plastik box. 
Naj omenim, da smo imeli priliko 
videti usnje z lepo nanešenim mar. 
mor efektom. Poleg tovarne imajo 
veliko in zelo dobro urejeno skla
dišče za surove kože z napravami 
za ovlaženje zraka. V času obiska 
je bilo skladišče polno surovine -
domače, holandske in ameriške. 
Transport surovine v skladišču 
opravlja na paletah viličar na diesel 
pogon. 

Lužilnico imajo v prvem nad
stropju, strojilnico, barvarno in do
delavo pa v pritličnih oddelkih. Ves 
interni transport tako v lužilnici 
kot v strojilnici in barvarni oprav
ljajo z dvema mostnima žerjavoma 
z nosilnostjo S.OOO .kg. Kože obešajo 
na posebne rešetke, ki so vstavljene 
v lužilne jame. Za mešanje lugov 
uporabljajo motovila, ki jih z žer
javom po potrebi prestavljajo iz ja
me v jamo. Lužene kože na paletah 
prenašajo z žerjavom do· strojev za 
mezdrenje, mezdra pa odteka po 
žlebu v bazen za silosiranje. 

Po končanem tehnološkem po
stopku v lužilnici z žerjavom stre
sajo kože iz žlebastih palet v stro
jilne sode, ki so nameščeni ob stra
neh pritličnega prostora kot podalj. 
šek lužilnice. Lužilne jame segajo 
iz prvega nadstropja do pritličja. 
V lužilnici imajo dva klasična ce: 
pilna in tri mezdrilne stroje, na
mok sam pa traja dva dni. 

Za strojenje uporabljajo dvanajst 
valjevk, ki so dvignjene iznad tal. 
Pod njimi so betonske jame s po. 
ševnim dnom in vanje stresajo ko
že skupno z uporabljeno strojilno 
floto. Iz bazena odlagajo kože na 
stolice ·in jih reže jo na polivice. V 
medprostoru strojilnih sodov imajo 
pet .klasičnih strojev za ožemanje. 
V podaljšku strojilnice in barvarne 
imajo nameščenih sedem strojev za 
struženje, domače proizvodnje, tri 
hidravlične strugalne stroje Svit in 
enega od BMD. 

V dodelavnem oddelku imajo dva 
velika pastinga in enega manjšega,. 
nadalje tri stroje Gozzini za ožema. 
nje in izglajevanje, vakuumsko su
šilnico iste firme, tri klasične stro
je za raztegovanje, 2 molisi, 4 ful· 
minose, S malih strojev za brušenje, 
5 naprav za obrezovanje kož na 
električni pogon, 1 stroj za odpra
ševanje, 18 hidravličnih stiskalnic, 
2 apretirni mizi, 3 Charvo aparate 
za brizganje z dvema komorama in 
2 klasična merilna stroja. Sedaj 
montirajo nov elektronski merilni 
stroj Metram. 

Paro, ki jo potrebujejo v tej to· 
varni, dobivajo iz toplarne LM., ker 
nimajo Jastne. 

Po ogledu tovarne so nam doma
čini pripravili skupno kosilo, nato 
smo si krajši čas ogledovali mesto 
ter proti večeru krenili nazaj v Bo
šane. 

Naslednji dan smo si ogledali 
usnjarno domačinov, naših gostite
ljev. Usnjarna Bošany ima že dolgo 
tradicijo, saj nekateri obrati delajo 
že nad 100 let. 

Danes ima ta usnjarna S obratov 
s 1200 zaposlenimi: obrat za goveje 
kože, obrat za svinjske kože, za cep
ljenec, Jak in za velur. Imajo tudi 
poseben obrat za proizvodnjo kar
tonskega papirja za embalažo. 

Ker je tovarna zelo obsežna in si 
jo vsi v, enournem obhodu ne bi 
mogli ogledati, smo se razdelili v 
tri skupine. Predstavniki šmartna 
so si ogledali obrat za proizvodnjo 

Udeleženci naše ekskurzije na češkoslovaško 

govejih kož, vrhničani obrat za pre. 
delavo svinjskih kož, strojniki pa 
so si ogledali kotlarno, montažni ter 
vzdrževalni obrat. 

Skupni dnevni namok znaša 20 
ton svinjskih in 80 ton govejih kož. 

V obratu za goveje kože izdelu
jejo v glavnem plastik in anilin 
box. Prostori v tem obratu so zelo 
zastareli in zaradi tega je razumlji. 
vo, da so nefunkcionalni. 

Predelujejo v glavnem domačo su
rovino in nekaj ameriških »big 
packer-jev<<. 

Obrat' za proizvodnjo svinjskega 
usnja je urejen podobno kot v Lip
tovskem Mikulašu, Je s to razliko, 

Prvi stik z 39° C toplo vodo ni bil 
ohrabrujoč. Kmalu smo ugotovili, 
da je namakanje v takšni vodi zelo 
prijetno tudi za ljudi brez revma
tičnih bolezni. Pošteno prepoteni 
smo takoj po kopeli poiskali naj. 
primernejše sredstvo za gašenje že. 
je. Učinek termalnih toplic pa je 
bilo opaziti na nas v večernih urah 
na družabnem srečanju v Bošanyh. 

Tovariši »pracovnici<< iz Bošanov 
so nam pripravili družabni večer. 
Direktor tovarne je imel krajši po. 
zdravni govor. Za spomin na prije
ten obisk pa nam je izročil veliko 
kristalno vazo. V našem imenu se 
mu je zahvalil vodja potovanja inž. 

Kozalužne zavodi - Liptovski Mukulaš 

da je dodelava v nadstropju. Proiz
vaja v· glavnem podloge in svinjsko 
prešano usnje in le bolj malo 
velurja. ' 

Vzdrževanje strojev in naprav v 
usnjarni Bošany je na zavidljivi vi
šini. To je povsem razumljivo, saj 
imajo odlično opremljen obrat za 
montažo in vzdrževanje in dobre 
kadre. 

Za zdravstveno varstvo delavcev 
imajo dva zdravnika (za medicino 
dela in zobozdravnika). Ambulanta 
pa ima celo rentgen. 

Tudi požarno varnostna služoa je 
dobro organizirana, saj imajo po
leg ročnih brizgalnih aparatov za 
gašenje . in zidnih hidrantov še tri 
poklicne gasilce z vso potrebno 
opremo in. gasilsk._im aparatom. 

Po ogledu tovarne smo odšli v 
»PARTIZANSKE<<, lepo urejeno mla
do mesto, ki so ga pričeli graditi 
šele pred 30 leti. Tu smo . r>ri naku
povanju po trgovinah dokazali, da 
imamo med tehničnim kadrom IUV 
tudi posameznike z izrazitimi spo
sobnostmi za »komercialno in de
vizno poslovanje<<. 

Gostoljubni domačini so nas še 
istega dne popoldne odpeljali v 44 
kilometrov oddaljen kraj BOJNICE, 
kjer so znane termalne toplice, sred
njeveški grad ter zoološki vrt. Ne
kateri so odšli na kopanje, drugi 
pa na ogled gradu in živalskega vr
ta. Nekoliko smo bili razočarani ti· 
sti, ki so se odločili za kopanje. 
Menili smo, da bomo svoje plavalne 
sposobnosti preizkusili v odprtem 
olimpijskem bazenu, toda odpeljali 
so nas v notranji zdraviliški pro
stor, kjer nas je sprejela atletsko 
razvita »maserka<<. Ponudila nam 
je velika bela pregrinjala ter nas 
napotila v »beli bazen<<. 

Kržmanc · ter mu izročil darilo na. 
šega kolektiva. V vsesplošnem raz. 
položenju smo ·se vrteli do zgod
njih jutranjih ur. Naš spontano or
ganizirani pevski zbor in domači 
godbeniki na pihala smo skupaj po-

. trdili, da glasba resnično ne pozna 
meja. 

Celotno potovanje po češkoslova. 
ški je bilo za nas posebno doživet
je. ·Prijaznost in gostoljubnost do
mačinov nas je spremljala na vsa
kem koraku. 

Posledice 21. avgusta iz pretekle
ga leta so še vedno žive po zidovih 
hiš (parole, plakati, slike priljublje
nih češkoslovaških voditeljev -
Dubčeka, Svobode, černika in Smr
kovskega), še bolj pa v srcih doma
činov. 

Slovo v ranem jutru 6. julija je 
bilo zelo prisrčno, še posebno za ti· 
ste, ki še niso povsem zaključili 
družabnega večera ali pa so delček 
svojega srca na tiho podarili doma
čim dekletom. 

Odhod preko Bratislave smo iz
koristili za krajši ogled veličastnega 
spomenika iz II. svetovne vojne 
»SLAVIN<<, ki se mogočno dviga nad 
Slovaškim glavnim mestom. 

Na mejnem prehodu Petržalka je 
bilo nekoliko manj težav, kot pri 
vstopu na češkoslovaško. Pot v do
movino je potekala preko Bratisla
ve, Schwechata, Brucka, Velikovca, 
železne Kaple in na mejni prehod 
Jezersko. 

Razpoloženje v avtobusu pri po· 
vratku je bilo prijetno, tako za ti· 
ste, ki so sladko spali, kot za tiste, 
ki so prekupčevali s »tekočo<< va
luto. 

inž. Peter Petkovšek 



Kaj dela naš biro 
v Ljubljani? 

Po prevzemu Tovarne usnja 
Smartno in kasneje Splošnega kro
jaštva Vrhnika je uprava osnovala 
Biro v Ljubljani na Mestnem trgu 
22, kjer je tudi naša trgovina 
»Smartno-krzno«. 

To potezo je narekovalo dejstvo, 
da imamo danes dva obrata usnje
ne konfekcije -v Smartnem in na 
Vrhniki, poleg tega pa še krznarski 
obrat v Smartnem ter servisno de
lavnico v Ljubljani. 

Naloga biroja je torej usmerja
nje in vodenje proizvodnje usnjene 
konfekcije v obeh obratih, nadalje 
vodenje krznarskega obrata ter 
oskrba teh obratov s potrebnimi 
materiali za nemoteno proizvodnjo. 
Poleg tega pa skrbi biro za celoten 
plasman izdelanega blaga in isto
časno sklepa uvozne in izvozne po
sle s tega področja. Posebno delo 
predstavlja oskrba in vzdrževanje 
lastnih trgovin v Ljubljani, Litiji, 
Zagrebu in Beogradu. 

V kreatorskem oddelku nastajajo 
modeli, ki so kreirani za domače in 
ali tuje kupce. Včasih je model na
rejen tudi po naročilu kupca. V 
glavnem pa najde vsak nov model 
potem, ko je že izpeljan do take 
stopnje, da je sposoben za konfek
cijsko proizvodnjo, svoje mesto v 
kolekciji biroja. Tam je na razpola
go kupcem, ki ga skupno z ostalimi 
modeli lahko ogledajo in naročijo. 
Prav kolekcija naj bi bila rezultat 
prizadevanj kreatorskega oddelka. 
Kolekcija se dopolnjuje z ozirom 
na modo in sezono. V kolekciji naj
dejo mesto takoimenovani stan
dardni, uporabni ali konfekcijski 
modeli. če pa se hoče industrija do
stojno predstaviti v svetu, je tre
ba sodelovati na modnih sejmih in 
modnih revijah. Za te nastope pri
pravi kreatorski oddelek posebne 
kolekcije, ki so po izrazu ekstrava
gantni in tesneje sledijo trenutni 
liniji svetovne mode po barvi in 
materialu. 
Reprezentančni prostori biroja 

Razen trgovin, ki. jih imamo v Ljubljani, Litiji, Zagrebu in Beogradu, se 
naše podjetje udeležuje tudi številnih sejmov. 

nam koristno služijo pri dnevnem 
obisku strank s posebnimi naročili. 
Strokovna asistenca, s katero raz-

polagamo, nam tako omogoča zelo 
kulturno postrežbo. 

Inž. M. V. Biro v Ljubljani je po svoji funk
cionalnosti in namenu izredno smo
trno urejen. Ima · komercialni in 
kreatorski oddelek. Tako smo an
gažirali arhitekta - kreatorja za 
kreiranje modelov in zasledovanje 
svetovne mode v usnju in krznu, 
saj bomo edino na ta način uspeli 
doseči svetovno raven na notra
njem in zunanjem tržišču. Z ozi
rom na dokajšnjo proizvodnjo pla
ščev in drugih izdelkov iz plemeni
tega krzna in usnjene konfekcije 
oskrbuje komercialna služba biro
ja tudi grosistična podjetja in to
varne tekstilne industrije. Prav ta
ko uresničuje posebna naročila za 
ekskluzivne hiše v državi ter se 
udeležuje modnih revij, ki jih or
ganizirajo partnerji v svojih poslo
valnicah ali izven njih. 

Naši štipendisti 
Spet je za nami šolsko leto in čas 

je, da ugotovimo kakšne uspehe ali 
neuspehe so dosegli naši štipendisti. 
Sedaj štipendiramo 18 dijakov in 
študentov. Tehnično srednjo usnjar
sko-galanterijsko šolo v Domžalah 
je obiskovalo 13 naših štipendistov, 
od katerih sta dva končala šolanje 
in se bosta kmalu vključila v naš 
kolektiv. To sta Franc Jereb in Jože 
časl. 

Dva štipendista - Nikola Tosic in 
Milan Klisaric sta obiskovala tretji 
letnik. Oba imata popravne izpite, 
Nikola Tosic celo dva. Največ smo 

Upokojitve 
V času od 1. januarja 1969 so bili upokojeni naslednji člani 

kolektiva: 
Dragoljub Kostic, rojen leta 1911, VK delavec usnjarske stroke, 

zaposlen na delovnem mestu komercialni predstavnik v Beogradu, 
je bil upokojen dne 1. 1. 1969, s 40 leti zavarovalne dobe. V našem 
podjetju je bil zaposlen 16 let. 

Vinko Moškon, rojen leta 1912, VK delavec usnjarske stroke, 
zaposlen na delovnem mestu sortiranje odmaščenih kož, je bil upo
kojen dne 1. 4. 1969, s 35 Jeti zavarovalne dobe. V našem podjetju je 
bil zaposlen 23 Jet. 

Ivanka Nagode, rojena leta 1914, nekvalificirana delavka, zaposle
na v ščetinami, je bila invalidsko upokojena dne 14. 2. 1969, z 28 leti 
in pol zavarovalne dobe. V našem podjetju je bila zaposlena 17 let. 

Jernej Nussdorfer, rojen leta 1912, zaposlen na delovnem mestu 
referenta za varstvo pri delu, je bil upokojen dne 1. S. 1969, s 36 leti 
zavarovalne dobe. V našem podjetju je bil zaposlen 23 Jet. 

Franc Ogrin, rojen. leta 1912, polkvalificirani delavec us. st., za
poslen na delovnem mestu strojenje kož, je bil upokojen dne 1. S. 
1969, s 3S leti zavarovalne dobe. V našem podjetju je bil zaposlen 
23 Jet. 

Pavel Perme i,z Smartna, zaposlen na delovnem mestu lepljenje 
cepljenca, je bil 24. 4. 1969 invalidsko upokojen. V Smartnem je bil 
zaposlen 10 let. 

Marija Sečnik, rojena leta 1920, nekvalificirana delavka, aktivist
ka v NOV, zaposlena na delovnem mestu obešanje in snemanje kož 
ter prevoz dvigala, je bila dne 14. S. 1969 zaradi bolezni invalidsko 
upokojena z nekaj nad 16 let zavarovalne dobe. V našem podjetju 
je bila zaposlena 11 Jet. 

Ob slovesu želimo vsem skupaj mnogo zdravja in osebne sreče. 

imeli štipendistov v prvem Jetniku. 
To je devet fantov, ki so lansko leto 
končali šolanje na vrhniš•ki osem
letki. 

Dva izmed njih: Andrej Rodič in 
Roman Malavašič sta dosegla odli
čen uspeh. Andrej Rodič je celo naj
boljši dijak na šoli. Jakob Trček, 
Rado Dolenc, Iztok Fabijan in Ed
vard Senjur so izdelali razred z do
brim uspehom, Franc Plestenjak 
ima popravni izpit iz nemškega jezi
ka, Milan Markovic in Igor žilavec 
pa razreda nista izdelala in bo nju
na štipendijska pogodba v skladu z 
določili našega pravilnika prekinje
na. Na splošno ne moremo biti za
dovoljni s štipendisti v Domžalah. 
Trem izmed njih - Rodiču in Ma
lavašiču ter Jerebu čestitamo za do
seženi uspeh, ostali pa niso v celoti 

izpolnili naših pričakovanj in si že
limo, da bi uspešneje nadaljevali šo
lanje. 

Lahko pa smo popolnoma zado
voljni z našimi študenti na visokih 
šolah. Na Ekonomski fakulteti šti
pendiramo Andrejo šemrov iz Vrh
nike in Miklavža Borštnika z Borov
nice. Oba pridno študirata in sta že 
izpolnila pogoje za vpis v višji se
mester. 

Na Fakulteti za naravoslovje in 
tehnologijo pa imamo tri štipendiste 
in sicer Toneta Gantarja iz žirov, ki 
je obiskoval predavanja v prvem 
letniku ter Mitjo Urbanca in Boruta 
Zula - oba iz Ljubljane - ki bosta 
sedaj absolvirala vsa predavanja in 
jih kmalu pričakujemo v naši sredi-
ni . 

Vlado Gotvajn 

IUV pokrovitelj 
nad Italijani 

Verjetno je večini · znano, da bo 
prihodnje svetovno prvenstvo v ko
šarki leta 1970 v Ljubljani. Na njem 
bodo sodelovale vse najboljše re
prezentance sveta: svetovni prvaki 
Sovjetska zveza, olimpijski zmago
valci ZDA, Brazilija, Jugoslavija ter 
še osem ekip, ki pa se bodo uvrstile 
na prvenstvu s kvalifikacijami. 

Naš kolektiv je prevzel patronat 
nad eno izmed sodelujočih ekip. 
Trenutno še ni popolnoma gotovo 
katera bo ta ekipa, ker še niso kon
čana kvalifikacijska tekmovanja. 
Najbolj verjetno pa je, da bo to 
ekipa Italije, ki bo skoraj gotovo v 
kvalifikacijah premagala Poljsko. 

Patronat nad ekipo Italije prinaša 
našemu podjetju številne propa
gandne ugodnosti. že dalj časa je 
v Hali Tivoli na vseh košarkarskih 
tekmah reklamni pano z napisom 
naše firme. V dnevnem časopisju 
smo lahko že večkrat zasledili član-

ke, ki opozarjajo na naše podjetje. 

Poleg tega se ime naše firme pojav
lja v vseh uradnih biltenih organi
zacijskega komiteja, ki so že začeli 
izhajati in jih razpošiljajo po vsem 
svetu. 

V času prvenstva bodo večkrat 
dnevno v Hali Tivoli po zvočniku 
propagiran naše podjetje in na 
vstopnicah bodo tiskali ime naše 
firme. 

Patronat nad ekipo Italije smo 
prevzeli predvsem iz propagandnih 
razlogov, saj v to deželo prodajamo 
veliko usnja in nam bo široka pro
pagandna akcija gotovo koristila. 
Italijani so obljubili, da bodo med 
evropskim prvenstvom v košarki, 
ki bo letos jeseni v Neaplju, posta
vili reklamni pano .z imenom naše
ga podjetja. 

Tako bo naše podjetje še bolj 
znano v svetu, kar je za dobro po
slovanje velikega pomena. 

Stane Kukec 
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·v tem članku vas želimo na krat
ko seznaniti z delovanjem SD Par
tizan Vrhnika, o dosežkih posamez
nih sekcij pa bomo podrobneje 
spregovorili kdaj kasneje. 

V društvu, ki ima 502 vpisana 
člana, delujejo razni oddelki oz. 
sekcije. 

V okviru sekcije za splošno teles
no vzgojo delujejo štirje oddelki, 
ki jih vodi 8 vodnikov. Vključujejo 
predvsem učence in učenke obeh 
osnovnih šol. 

Prva skupina so najmlajši 
predvsem učenci prvega razreda 
osnovne šole. Vadbo imajo enkrat 
tedensko, vpisanih pa je 44 otrok. 

Po lanskoletnem vpisu v drugo 
skupino, ki zajema učence od dru
gega do četrtega razreda osnovne 
šole - to je oddelek pionirjev in 
pionirk - je skupina štela 61 otrok. 
Tudi ta oddelek ima na razpolago 
zaradi prezasedenosti telovadnice Je 
eno uro vadbe na teden. 

- Ker med mladinci in mladin
kami ni več zanimanja za splošno 
telesno vzgojo smo uvedli za njih 
dva druga oddelka: mladinci - teh 
je 25 - se ukvarjajo z orodno telo
vadbo. Mladinke, ki jih je 28, pa so 
pričele z moderno gimnastiko. Ta 
panoga telesne vzgoje je v naši dr
žavi še dokaj mlada, vendar je za 
to starostno dobo zelo primerna. 

- V sekciji za namizni tenis je 
vključenih 35 članov in članic. Clan
ska in ženska vrsta tekmujeta v liL 
republiški ligi. V pretekli sezoni so 
se člani uvrstili na dobro tretje me
sto med skupno devetimi tekmujo
čimi moštvi. 

- V sekciji za alpsko smučanje 
je 60 članov in članic. 

Sekcija je usmerila svoje delo 
predvsem v naslednje s·meri: 

Tečaji, ki so potekali v treh sku-
pinah, in sicer: · 

tečaji osnovnošolske mladine med 
počitnicami, 

sobotni in nedeljski tečaji za čla
ne in članice sekcije, 

tekmovalni in nadaljevalni tečaji 
perspektivnih mladih tekmovalcev. 

Poleg tega je sekcija po svojih 
močeh nudila pomoč tudi vrhniški
ma šolama pri organizaciji šole v 
naravi. 

Tekmovanja so · se udeleževali v 
glavnem le perspektivni mladinci, 
saj med starejšimi za tekme ni bilo 
dovolj zanimanja in pripravljenosti 
za treninge. 

Sekcija za smučarske skoke je bi
la osnovana 1967. leta in je v za
četku svojega dela zgradila 35 m 
skakalnico. že v tej kratki dobi de
lovanja jim je uspelo vzgojiti nekaj 
nadebudnih pionirjev- skakalcev, 

dočim so člani dosegli že lepe 
uspehe na tekmovanjih po Slove
niji. Priznanje za svoje delo je do
bila sekcija tudi s tem, da so ska
kalnico na Vrhniki vključili v 
Primorsko-notranjsko skakalno tur
nejo. 

- Najštevilnejša v društvu pa je 
košarkarska sekcija', saj šteje 116 
članov, ki jih vodi 6 trenerjev. Veli
ko aktivnost sekcije kaže že dej
stvo, da so v pretekli sezoni od
igrali skupaj 84 tekem. V okviru 
košarkarske sekcije delujejo nasled
nji oddelki: 

pionirji, pionirji začetniki, pionir
ke začetnice, mladinci, mladinke in 
člani. 

Vse vrste, razen začetnikov, tek
mujejo v raznih ligah. Pionirji in 
mladinci so zasedli že tretje oz. 
drugo mesto na prvenstvu Sloveni
je, dva mladinca pa sta bila tudi 
člana slovenske mladinske reprezen
tance. 

Brez dvoma pa smo pri Partizanu 
najbolj ponosni na člansko vrsto 
košarkarjev, ki tekmujejo v l. slo
venski ligi. V pretekli sezoni je bi- --

Clanska košarkarska ekipa šD »Partizan« Vrhnika. Prvi z leve v zadnji 
vrsti je trener ekipe in predsednik Partizana ing. Marko štular 

Ja ekipa četrta in tako tudi letos. 
Lahko trdim, da so se vsi igralci 
trudili in žrtvovali velik del svojega 
prostega časa za redne treninge in 
tekme, saj tekmovanje zahteva od 
njih mnogo več kot samo športno 
zabavo. Po drugi · strani pa so igrali 
kot čisti amaterji. 

Za delovanje vseh teh sekcij ima 
SD Partizan odločno premalo fi
nančnih sredstev. Ce ne želimo, da 
bi društvo ne stagniralo oz. pričelo 
propadati, ga je potrebno v bodoče 
finančno bolj podpreti. Zato je po
trebno večje razumevanje vseh, ki 
nam lahko pomagajo. Poseben 
problem je tudi telovadnica: šola 
Ivana Cankarja zaseda telovadnico 
vsak dan, razen sobote, do 17.30 
ure. šele od te ure naprej je telo
vadnica dostopna članom društva. 

Ob tako številnih sekcijah in od
delkih je nemogoče povečati števi
lo vadbenih ur za oddelke, ki vadi
jo samo enkrat tedensko, oz. usta
noviti še nove vrste. Potrebno je 
torej trezno razmisliti o možnostih 
za gradnjo telovadnice na Vrhniki. 
Ta bi morala ustrezati tudi zahte
vam košarke, saj bodo tekme v L 
republiški ligi najkasneje čez pet 
let v dvoranah. 

Seveda se vsi v Partizanu zahva
ljujemo kolektivu IUV za podporo 
in stalno pomoč. Lahko ste prepri
čani, da so .bila ta sredstva koristno 
naložena; saj ste z njimi omogočali 
zdrav razvoj in rekreacijo mnogim 
občanom, med njimi tudi vašim 
otrokom, saj so v velikem številu 
včlanjeni v šD Partizan. 

inž. Marko štular 
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Sindikalno tekmovanje v Idriji 

V organizaciji Občinskega sindi
kalnega sveta Idrije so bile pred 
dobrim mesecem v Idriji medob
činske delavske športne igre. 

Na tekmovanju so sodelovale eki
pe ObSS Idrije, Vrhnike, Logatca, 
Cerknice, Ajdovščine in Tolmina. 

Udeleženci so tekmovali v malem 
nogometu, balinanju, streljanju, ša
hu in odbojki. 

Ekipe ObSS Vrhnika so tekmova
le samo v prvih treh disciplinah: v 
malem nogometu in balinanju -
ekipa IUV, v streljanju pa ekipa 
LIKO. 

V odbojki je bil prvi Rudnik Idri
ja, v šahu ekipa Idrije, prav tako 
tudi v balinanju, kjer je bila ekipa 
IUV tretja. 

IUV je zmagala v malem nogo-
metu, LIKO pa v streljanju. 

In še uvrstitev ekip: 
l. Idrija 28 točk 
2. Ajdovščina 19 točk 
3. Tolmin 19 točk 
4. Vrhnika 16 točk 
S. Cerknica 7 točk 
6. Logatec 3 točke 
Z ozirom na to, da smo se udele-

žili tekmovanja samo v 3 discipli-

Clani ekip Občinskega sindikalnega sveta Vrhnika z osvojenimi pokali 

nah, je 4. mesto v skupni uvrstitvi 
lep uspeh. Ce bi bili pravočasno 
obveščeni o tekmovanju, bi prav 
gotovo lahko organizirali ekipi tudi 
za šah in odbojko. In v tem prime
ru bi se verjetno v skupni uvrstitvi 
plasirali na 2. mesto. 
Ocenjujoč, da smo tekmovali Je 

v treh disciplinah in da smo osvo
jili dve prvi in ter eno tretje me
sto, je vsekakor najiboljši dosežek 
med sodelujočimi ekipami. 

V ekipi za balinanje so tekmovali 
naslednji člani našega kolektiva: 

Bradeško Valentin, Krvina Janez 
in Gotvajn Vlado. 

V ekipi za nogomet: 
Justin ing. Valentin, Bajunovic 

Mitar, Stržinar Jože, Gotlin Avgust, 
Juric Josip, Sarac Mustafa in Mar
gon Roman. 

Priznanje zaslužijo vsi nastopajo
či, zlasti nogometaši, ki so se srčno 
borili in zato tudi zasluženo prejeli 
lep prehodni pokal ObSS Idrije 
(premagali so ·"RžS« Idrija s 3:2 in 
Mlinotest- Ajdovščina s 7:1). 

Uspeh balinarjev je zadovoljiv še 
zlasti zaradi spremenjenih pravil 
tekmovanja, na katere naši tekmo
valci niso bili navajeni. 

Ceprav organizacija tekmovanja 
ni bila najboljša, je srečanje do
seglo svoj namen. 

ing. Peter Petkovšek 




