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GLASILO DELOVNE SKUPNOSTI INDUSTRIJE USN.JA VRHNIKA 

Medsebojni odnosi 
v delovnem kolektivu 

Na motivacijo in moralo delavcev deluje množica faktorjev, kot so znanje, uspeh, socialni faktor, 
osebni dohodek, fizrkalna delovna atmosfera itd. Vendar je eden najmočnejših faktorjev, ki vpliva 
na motivacijo in kot posledica tega na kvaliteto in kvantiteto proizvodnje, faktor medsebojnih 
odnosov. 
že mnogo eksperimentov je jasno pokazalo, ·kako pomembni so medsebojni odnosi za produktiv
nost, vendar je ta faktor še vedno relativno precej zanemarjen. Medtem, ko so v tehničnem oziru 
vprašanje materiala, strojev in produkcije že zdavnaj na modernih temeljih strokovnega ocenjeva
nja, analiziranja in eksperimentiranja, pa se pri vprašanjih, ki se nanašajo na človeka samega, 
še vedno uporabljajo nedoločeni termini za označevanje njegove kvalitete, uporabnosti tempera
menta, karakterja in inteligentnosti. Novejša psihološka spoznanja o tipičnih načinih reagiranja 
ljudi na različne konfliktne in frustrativne situacije, metode izbora ljudi in merjenja različnih psi
hofizioloških svojstev in sposobnosti, specifična vprašanja treninga delavcev itd. so še vedno 
neznani pojmi, čeprav se lahko mnogi psihološki dosežki na tem področju primerjajo z različnimi 
tehničnimi novostmi in izpopolnitvami. Posebno pereče je vprašanje medsebojnih odnosov, kjer 
še vedno večina niti ne pomisli, da bi se lahko tudi ti problemi sistematsko in znanstveno reševali. 
V vsakem podjetju, kjer dela večje število ljudi, lahko opazimo, da so nekateri med seboj moč
neje povezani. Ljudje, ki tvorijo neki delovni oddelek, niso več individui, ampak tvorijo grupo, 
v kateri so posamezniki razvili odnos napram drugemu, napram svojim predpostavljenim, svoje-
mu poklicu in politiki podjetja. · 

Moderen način proizvodnje nujno zahteva 
koordinirano delo večjega števila ljudi, ki tvo
rijo delovni kolektiv. V takšnem delovnem ko
lektivu lahko obstoja več različnih oblik medse
bojnih odnosov, med katerimi so najvažnejše: 
kooperacija in sodelovanje, ki se razvije v pri
merih, kadar člani delovnega kolektiva želijo 
s skupnim naporom, ob medsebojnem po'ma.ga
nju in delitvi dela doseči isti cilj, za katerega so 
vsi enako zainteresirani. 

Kompeticija ali tekmovanje: Za razliko od 
sodelovanja si pri tekmovanju dve ali več sku· 
pin prizadevajo doseči isti iclj, ki ni deljiv. Pri 
tem se navadno dosežejo družbeno koristni efek
ti, vendar pri predpostavki, da se tekmovanje 
- zaradi uporabe družbeno slabih metod - ni 
izrodilo v škodljivo konkurenco, katere namen 
je uničiti nasprotnika. 

Medtem ko kooperacija in kompeticija pred
stavljata odnose pri sodelovanju članov kolekti
va, pa sta naslednji dve obliki medsebojnih 
odnosov posledica dejanske ali formalne hie
rarhije organizacije kolektiva. Tu sta dominacija 
in submisija. Dominacija je vodstvo, ki nastane 
glede na položaj ali osebne in ostale manj for
malne •karakteristike. Submisija pa je podreje
nost, katera je lahko prostovoljna ali neprosto
voljna in se izraža v zmanjšanju stopnje 
svobode. 

Vse te štiri osnovne oblike nastajajo pri 
medsebojnih odnosih v delovnem kolektivu in 
lahko - odvisno od situacije - delujejo pozi
tivno ali negativno na motivacijo delavcev. 

državah kapitalističnega ·sistema. V --pogojih 
družbenega upravljanja proizvajalnih sredstev 
prihaja najjasneje do izraza dejstvo, da se kva
liteta individualnega dela ne more doseči samo 
z zunanjo intervencijo (kontrola in podobno), 
ampak prvenstveno s kvaliteto in samoiniciativo 
samega človeka - delavca. V takih pogojih se 
je težilo za tem, da se je princip upravljanja 
postopoma zamenjal s principom samoupravlja
nja, zato je treba tudi pojave vodstva razumeti 
bolj elastično - ne kot ostre odnose med nad
rejenimi in podrejenimi, ampak kot sodelovanje 
in postopno vzpostavljanje vse večje samostoj
nosti tistih, ki so si prej ali slej osvojili princip 
samoupravljanja. 

Kot je razvidno, je glavni pogoj človekovega 
uspeha pri delu njegova motivacija za to delo, 
na katero deluje lahko c~la vrsta faktorjev. 
Vendar se v moderni industrijski psihologiji 
uprav1ceno smatra, da psihološka delovna 
atmosfera - to so medsebojni odnosi v podje
tju - predstavljajo glavno skupino faktorjev, 
ki imajo pri tem vplivu odločilno vlogo. 

Pravilnost teoretičnih dognanj psihologije 
o pomenu medsebojnih odnosov v delovnem 
kolektivu potrjuje vsakodnevna praksa. Postavlja 
pa se vprašanje, ali smo mi kot kolektiv že 
doumeli pomembnost primernih medsebojnih 
prijetno počutje posameznika, pač pa tudi ttspeš-
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no poslovanje podjetja. Verjetno je temu vzrok 
predvsem izredno dinamičen razvoj na vseh 
področjih človekovega življenja in ustvarjanja, 
predvsem pa čedalje večje zahteve, ki se postav
ljajo pred kolektiv, če hočemo, da nas čas ne 
bo prehitel. 

V tem hitrem razvoju in velikih zahtevah, 
ki morda velikokrat celo presegajo naše indivi
dualne kot tudi kolektivne sposobnosti, često po
zabljamo na sočloveka, misleč, da že sama ma
terialna preskrbljenost zadostuje tudi za člove
kove duševne potrebe. Vsak izmed nas ima ne
steto svojih osebnih težav, neugodnosti in 
problemov, bodisi da izvirajo iz delovnega okolja 
ali iz zasebnega življenja. 

Zdi se mi, da bi morali imeti več posluha in 
več kolektivnega razumevanja za reševanje indi
vidualnih duševnih potreb. Zlasti je potrebno, 
da nadrejene osebe včasih prisluhnejo potrebam 
posameznikov, jih skušajo razumeti in stimula
tivno vplivati s svojimi nasveti, zgledi in dejanji. 

Obratno pa je potrebno, da vsak izmed nas 
sprejema ukrepe vodstva in nadrejenih oseb, ki 
vodijo k dosegu skupno zastavljenih ciljev, kot 
nevsiljene oz. da na njihovi osnovi razvija svojo 
lastno iniciativo za še hitrejše -in kv1!1itetnejše 
.izvedbe sprejetih nalog. 

Zaradi velikih količinskih in čedalje večjih 
kvalitetnih zahtev trga se najpogosteje poslilžu
jemo v proizvodnji (ta ugotovitev verjetno ne 
velja samo za naš kolektiv) psihološko negativ
nih oblik stimuliranja kot npr. graja, opomin 
itd. Morali pa bi v prvi vrsti uporabljati psiho
loško pozitivno smer stimuliranja - drobne 
ustne pohvale, pismeno priznanje, sodelovanje 
in soodločanje pri delu. Ce le-to odpove, je upra
vičena tudi negativna reakcija. Znano je, da 
učinkuje psihološko pozitivna stimtilacija bolje, 
če jo uporabljamo javno, negativna pa se bolje 
obnese izrečena med štirimi očmi. Pri negativ
nem stimuliranju bi morali upoštevati predvsem: 
obvladanje osebnih čustev, vljuden in dostojen 
odnos do človeka, vplivati vzgojno (informirati, 
svetovati in vzpodbujati) in pokazati prizadete
mu pozitivno pot do cilja. 

In ne nazadnje: Ne bi bilo v skla_du z dobrimi 
medsebojnimi odnosi, zlasti pri strokovnih ka
drih, da bi nekdo gradil svoj >>jaz« na trenutnih . 
pomanjkljivostih ali napakah sotovarišev ali pa 
si celo prisvajal rezultate njihovega pozitivnega 
dela. 

V bodoče je potrebno, ·da bolj zavzeto kot 
do sedaj utrjujemo dobre medsebojne odnose na 
osnovi medsebojnega razumevanja, odkritega 
sodelovanja in spoštovanja. Peter Petkovšek 

'V 

" Smartnem 
Vprašanja, ki so v zvezi z dominacijo in 

submisijo, tvorijo problem pravilnega vodstva, 
vprašanja v zvezi s kooperacijo in kompeticijo 
pa tvorijo problem organiziranja i.n oblikovanja 
grup. Ta dva problema sta hkrati tudi glavna 
problema, s katerima se bavi psihologija med
sebojnih odnosov. 

Naš sogovornik je Jože Urankar, obratovodja mokrih oddelkov usnjarne šmartno. 

V pogojih socialistične demokracije ima prvi 
od teh dveh odnosov drugačen pomen kot v 
odnosov, ki v končni fazi ne pomenijo samo 

Kako ocenjujete rezultate poslovanja 
usnjarne Srnartno v času združenega dela 
z »IUV«? 

Vsaka združitev sorodne industrije naj bi 
prrspevala k zboljšanju poslovanja, vendar se to 
v naši jugoslovanski praksi do zdaj ni vedno 

posrečilo. V našem primeru pa upam, da se le 
kažejo pozitivni rezultati združenega dela. Ver
jetno je še mnogo prezgodaj želeti večje uspehe, 
ker je le potrebno mnogo časa. Z doseženimi 
rezu1tati sem osebno zadovoljen, saj smo veliko 
uredili; veliko zadev, ki so bile brez združitve 
še ,vedno zelo neurejene. (Nad. na str. 2) 



Prosimo vas za kratek opis letošnjih go
spodarskih dosežkov in problematike v 
občini. 

Naša občina sodi med tiste v Sloveniji, ki 
imajo največji del prebivalstva zaposlenega. Sa
mo še 11,5 o/o ljudi živi od kmetijstva, zanimivo 
je, da je 10 o/o zaposlenih v obratih podjetij, ki 
imajo sedež zunaj občine in morda je zanimivo, 
da je 10 o/o aktivnega prebivalstva v negospodar
ski dejavnostih. Nadalje se 30 o/o aktivnega pre
bivalstva vozi na delo v Ljubljano. Torej je v 
domačih občinskih podjetjih - v proizvodnji in 
obrti zaposlenih približno polovica ljudi v de
lovnem razmerju. Zato je prikawvanje gospodar
skih dosežkov nekaj težje. 

V trgovini, gostinstvu in dru7Jbeni obrti so 
letošnji rezultati uspešni. Gostinstvo npr. visoko 
prekoračuje republiško povprečje, vendar pa 
trdim, da terciarne dejavnosti nasploh nimajo 
pravega deleža v občinskem gospodarstvu na
sploh. To trditev opiram na lego vrhniške obči
ne, ki daje veliko večje možnosti. Realizacija 
trgovine, če jo gledamo glede na udeležbo pro
metnega davka na drobno v občinskem prora
čunu pa upada, ·ker se vedno več kupcev raje 
vozi nakupovat v Ljubljano. Zato si prizadeva
mo dobiti zunanje partnerje in investitorje v 
trgovini in gostinstvu. Smatramo namreč, da je 
to korist razvoja vse komune, občinski proračun 
pa ne sme biti odvisen predvsem od prispevkov 
iz osebnih dohodkov in delovnega razmerja, am· 
pak od potrošnje. 

Najbolj vidni pa so uspehi v industriji usnja 
Vrhnika, v Kovinarski Vrhnika in !GRADU. Po
sebno IUV prednjači pred vsemi. Najhitreje na
preduje, ima najvišje osebne dohodke in sklade. 
Skupno ima IUV dve tretjini vseh skladov v 
občini. 

Kako pa je glede medsebojne zadolženosti 
in eventuelnimi izgubami v gospodarstvu? 

Medsebojna zadolženost je problem. Vendar, 
ne znotraj občine, pač pa zunaj nje in tudi zu
naj republike. V prvih devetih mesecih letošnje
ga leta je imelo gospodarstvo Vrhnike za 80 mi
lijonov 700 tisoč ND terjatev, samo pa je dolgo
valo dobaviteljem za blizu 33 milijonov 700 tisoč 
ND plačil. Torej gospodarstvo komune izdatno 
kreditira podjetja zunaj občine. To seveda vpli
va na odlaganje ~nvesticij v gospodarstvu. Tre
nutno ima s tem največje težave Fenolit v Borov
nici, ki sicer uspešno napreduje, vendar je bil 
letos edini primer, ki mu je moral pomagati 
občinski sklad skupnih gospodarskih rezerv. 
Izgub v gospodarstvu pa takorekoč ni ·in kot 
kaže, trenutno ne grozijo nobenemu podjetju, 
kar pa nas seveda ne sme navdati s samozado
voljstvom. 

Kako pa je bilo letos s prizadevanji v ne
gospodarskih dejavnostih? 

Predvsem želim poudariti, da smo naloge 
opravljali po zastavljenem programu. Pomemb
no se mi zdi delo na komunalnem področju: 
Tako smo opravili dela na vodovodu Breg-Pako 
kot prvo etapo gradnje vodovodnega omrežja 
borovniškega področja. Na Vrhniki so opravlje
ne prve š-tudije za novo zajetje vode za Vrhni-

Naš intervju: 

Razgovor 
o vrhniškem 
gospodarstvu 

(kot smo obljubili, smo pripravili 
zdaj tudi razgovor o gospodarstvu 
vrhniške občine.) 

Odgovarja predsedriik skupščine ob
čine Vrhnika Franci Sirok: 

ko. Asfaltirali smo ulico v Delavskem naselju, 
na Klisu, Volčevo in Idrijsko ulico ter v Borov
nici. Opravljeno je precej del pri rekonstrukciji 
šole Janeza Mraka in do konca leta naj bi opra
vili tudi že nekaj dela pri rekonstrukciji mladin
skega doma (starega doma JLA) . Uredili smo si
s tem v0drževanja in upravljanja športnih in kul
turnih objektov in izdelali dokončni regulacijski 
načrt prikljuoka Vrhnike na novo avtocesto z 
vsemi potrebnimi objekti. Kot kaže bomo do 
konca leta vključeni v avtomatsko PTT omrežje. 
Poudaril pa bi, da proračun v teh delih ni 

Gospodarjenje ••• 
(Nadaljevanje s l. strani) 

S katerimi najtežjimi problemi ste se mo
rali spoprijeti pri vašem delu takoj po 
priključitvi k »IUV<<? 

Ker sem v šmartnem začel z delom še pred 
dejansko priključitvijo, moram seveda začeti z 
navajanjem problemov tudi še nekoliko nazaj. 
Vsem je prav gotovo znano, kakšne so bile raz
mere v šmartnem in zato ni bilo nikomur lahko 
začeti, niti v proizvodnji, niti na ostalih področ
jih: Ceprav smo v šmartnem že preje proizvaja
li goveje usnje, smo morali začeti vse na novo. 
Mnogo težav je bilo z delovno silo, posebno še, 
ker vsi, ki bi morali pomagati pri zaposlovanju 
odvečne delovne sile, po moji oceni niso dovolj 
pomagali. 

V začetku je bilo za tako majhno proizvodnjo 
dovolj strokovnega kadra samo na papirju in 
zato je bilo tudi v sami proizvodnji mnogo 
problemov. Težko se je ponovno uveljaviti pri 
k1.11pcih, ker so poznali šmartno predvsem tovar
no 1z slabših časov. 

Zato niso imeli zaupanja niti v kvaliteto niti 
v pravočasno dobavo usnja. Zato smo morali 
delati razne vrste usnja v vseh mogočih barvah 
in količinah. To nam je povzročilo še več težav 
pri že tako slabem in slabo vzdrževanem stroj
nem pai'ku. 

Ne bi bilo prav, če se ne spomnim na takojš
njo pripravo za rekonstrukcijo, okoli katere je 
še danes mnogo dela. Dobavitelji strojev in osta
lih naprav niso redni pri dobavi, seveda pa je 
drugo vprašanje tudi pravočasno plačilo. Lepi 
načrti ob združitvi, da bomo z rekonstrukcijo že 
v letošnjem letu močno napredovali, so se neko
liko odmaknili. Vendar smo le uspeli, da v zad
njih mesecih redno več namakamo :kot kdajkoli 
prej. Nismo pa še uspeli v celoti nadomestiti 
nerentabilnega poslovanja za nazaj. 

Ali smatrate, da so odnosi na relaciji ma
tičnega podjetja - enota šmartno v redu 
in kaj bi bilo potrebno storiti, da bi 
odnose še izboljšali? 

Odnosi med matičnim podjetjem in obratom 
v šmartnem se stalno zboljšujejo. Pogosto se 
sliši pripomba »ja oni na Vrhniki pa imajo to 
in ono<<. Seveda pa to pozabljamo, •kako slabo je 
bilo pred združitvijo. Seveda - o odnosih govo
rim samo s proizvodne strani. V se službe si pri
zadevajo, da bi bili odnosi čimboljši, vsi pa si 
želimo čimveč sodelovanja z mislijo, da smo 
zdaj le vsi skupaj in delamo za skupne interese. 

angažiran in diJ. sredstva prispevajo potrošniki 
s taksami na mestna zemljišča, komunalnimi ta
rifami in samoprispevld - seveda, če so zainte
resirani za nove ·komunalne objekte. 

Kaj pa vaše ocene za prihodnje leto? 
Naloge so številne: mladinski klub, nadalje

vanje del v Mrakovi šoli, asfaltiranje ulic, šport
ni park, javna razsvetljava, trgovski center, inte
gracija in investicije v gostinstvu - vse to ob 
dejstvu, da gospodarstvo ne moremo obremenje
vati z novimi dajatvami. Zato mislim, da bomo 
morali v proračunu za leto 1970 napraviti ustrez
no selekcijo in nekatere stvari prenesti v nasled
nja leta. Obenem moramo v letu 1970 sprejeti 
dolgoročni program, ki mora za daljše obdobje 
nakazaH razvoj gospodarstva in negospodarskih 
dejavnosti v občini. V proračunski politiki bodo 
prihodnje leto morale imeti prednost javne in 
družbene službe, v gospodarstvu pa si želimo 
vsaj tak napredek kot smo ga dosegli letos. 

Kaj svetujete osebno delovnim koletivom 
za njihovo prihodnje poslovanje? 

Po mojem je nujno - v to sem prepričan -
da morajo delovne organizacije bolj misliti na 
izdelavo perspektivnih programov, da morajo 
dati večji poudarek sodobni tehnologiji in šti
pendiranje ter s dopolnilnim šolanjem še bolj 
skrbeti za nove strokovne kadre ter jih ustrezno 
nagrajevati. O tem je občinska skupščina že 
pred časom sprejela ustrezna priporočila. Me
nim, da je prav tu ključ za uspešen nadaljnji 
razvoj gospodarstva in celotne občine. 

Kakšno pa je vaše mišljenje o kvalifika
cijski strukturi zaposlenih v šmartnem? 

Trenutna kadrovska zasedba IIl.aj bi bila za 
to proizvodnjo ustrezna; seveda, če bomo mlaj
šim kadrom starejši le posvečali več svojega 
časa -in jim posredovali več izkušenj. 

Ali smatrate, da se bodo po rekonstruk
ciji obrata izboljšali tudi delovni pogoji? 

Z rekonstrukcijo se bodo delovni pogoji mno
go izboljšali, saj bodo mnogo težkih del opravHi 
stroji. Na posameznih fazah bo manj transporta, 
.ki nam sedaj povzroča velike probleme. Razen 
tega bo odpadlo mnogo zdmvju škodljivih del. 

ln kakšne so po vašem mnenju perspek
tive usnjame Smartno v prihodnjem 
obdobju? 

Ceprav se za usnjarsko industrijo ne obetajo 
nič kaj rožnati časi, predvsem še ob stalnem 
naraščanju cen surovini, upam, da bomo z mno
go skupnega prizadevanja le uspeli tudi v šmart
nem rentabilno poslovati. Seveda pa bo potrebno 
dobro premisliti, da ibo ~redvsem surovina na
mensko nabavljena in da bo kvaliteta gotovega 
usnja dobra. Le ob skupnem prizadevanju vseh 
lahko pričakujemo, da bo v perspektivi usnja:rna 
šmartno tisto, .kar vsi želimo. 



Cocktail aktualnosti, 
novitet, razmišljanj 

in ... dilem 
Poglejmo še en zanimiv podatek - o kadrovski strukturi naše panoge. 
Kvalifikacijska sestava je zlasti še v usnjarnah izredno slalba. 50 o/o delovne 
sile je nekvalificirane oz. po1kvalificirane. V · usnjarnah profil »usnjar ja<< 
že dolgo izginja in gre v večji meri za priučeno delovno silo. Pri vodstv<!
nem osebju ugotavljamo zelo slabo zasedbo, saj je ljudi z visoko šolo 
zaposlenih v panogi 125 le 0,6 o/o (v IUV 2 o/o ali 13 zaposlenih), z višjo 
šolo 1% (v IUV 1,7 o/o ali 11 zaposlenih), s srednjo šolo 4 o/o (v IUV 8 o/o 
ali 51 zaposlenih). Do objave tega članka pa se bo z zaposlitvijo novih 
strokovnih delavcev kadrovska struktura v IUV še nadalje zboljšala. Ce 
bi delali primerjavo IUV z ostalimi usnjarnami, bi vsekakor dobili še 
ugodnejše rezultate primerjave, kajti povprečno je kadrovska sestava v 
usnjarskih tovarnah na vodilnih mestih pod povprečjem panoge kot celote. 
Upoštevajoč naloge, ki to našo panogo čakajo v naslednjem obdobju, j<! 
ta kadrovska sestava, zlasti sestava vodstvenega personala, več kot neza
dovoljiva. Sistemizacija delovnih mest sicer tudi za našo panogo nakazuje 
povsem drugačne zahteve in potrebe po kadrih, vendar se ti zaradi znanih 
razlogov zelo težko odločajo za zaposlitev v naši panogi. Pa tudi kvaliteta 
srednjega usnjarskega kadra, ki v zadnjem času prihaja v naše usnjarne, 
je občutno slabša od starejših generacij. 

Naj se ponovno vrnem k suro
vinski bazi, potrebni za predelavo v 
usnje. Za letošnje leto ocenjujemo 
porabo govejih surovih kož v 
SFRJ na 65.000 ton, pri čemer se
veda delež našega obrata, ki pre
deluje goveje kože, ne predstavlja 
kakega večjega deleža zaradi pozna
nih razmer. Računamo, da bomo 
letos v našem obratu namočili cca. 
1750 ton. Seveda pa se bo delež te
ga obrata po končani rekonstruk
ciji dvignil na preko 5.000 ton. Le
tošnji namok svinjskih kož v Jugo
slaviji ocenjujemo. na blizu 12.000 
ton, potrebo našega podjetja po iz
vršeni_ rekonstrukciji pa na blizu 
10.000 ton, kar naj bi pri naših po
božnih željah predstavljalo porast 
za 3000 ton letno. Torej približno 
toliko kot že preje ugotvljeno za 
oibrat v Smartnem. Drobnice naj bi 
jugoslovans'ki obrati letos predelati 
cca. 11.000 t, pri čemer bo po oceni 
naš delež precej rpreko 400 ton, po 
eventue1nih rekonstrukcijskih pose· 
gih pa seveda kasneje precej več. 

V ilustracijo naj navedem nekaj 
največjih potrošnikov surovih kož 
po vr.stah surovine. Pri govejih ko
žah sicer prednjači daleč pred vse
mi Konus, ki je namakal v pretek
lem letu 7.760 ton - toliko, kot je 

namakala IUV svinjskih kož (vštev
ši s polfabrikatom) v letošnjem le
tu. V letošnjem letu se je namok v 
Konusu znižal. Po moji oceni se je 
skupni količinski namok Vrhnike 
in Konusa v letošnjem letu upošte
vajoč vse obrate precej prevesil na 
vrhniško stran. Ce upoštevamo ren
dement pr;i svinjskih kožah pa se 
.količinska proizvodnja, izražena v . 
kvadratnih metrih, še bolj nagne 
v našo prid - seveda, če sem ne 
vključimo proizvodnjo umetnega us
nja. To pomeni, da počasi postaja
mo prvi na tej rang lestvici; zlasti 
še zato, ker Konus ob drugačni 
smeri zvojega razvoja ne krepi več 
usnjarsko proizvodnjo. V ceJ.i Slo
veniji je znašal naš delež v pretek
lem letu (gledano surovinsko) cca. 
26 o/o, v letošnjem letu pa bo zna
šal po moji oceni približno 1/3. Po 
količinski moči je za Vrhniko in 
Konusom •tretje .podjetje »Eterna<< 
- Kula. V preteklem letu je pre
delala preko 5,100 ton kož, pa tudi 
sicer je med vsemi predelovalci go
vej.ih kož dosegla glede kvalitete; 
renomeja in finančnega uspeha -naj
večji vzpon. Po količinah porablje
ne surovine slede nato »Almerija<< 
- Zagreb (cca. 4000 ton) , Osijek 

Vakumska sušilnica v dodelavi v Smartnem 

( 4000 ton), »Goce Delčev« - Skop
je (3600 ton), nato pa z okrog 3500 
tonami UTOK ter več tovarn z okrog 
3000 ton kot n. pr. usnjarne Soštanj, 
Slovenj gradec in Kumanovo. Vsa 
ostala vrsta proizvajalcev pa ima 
manjšo proizvodnjo in porabi od 
1000 do 2000 ton letno. Naj nave
dem podatek, da bi naj po izvrše
nih rekonstrukcijah znašal naš vrh
niško-šmarski namok cca. 16.000 ton 
letno, kar bi znašalo cca. 18 o/o vse 
v letu 1969 letu potrošene surovine 
(ocena za leto 1969 je 88.000 ton, od 
tega govejih kož 65.000 ton, SV!llJ· 
skih 12.000 ton in drobnice 11.000 . 
ton). 

Kdaj naj bi ta rezultat dosegli? 
Tako za vrhniške kot šmarske 
obrate so edina .prepreka potrebna 
investicijska sredstva za rekon
strukcije in še toliko bolj potrebna 
obratna sredstva za tako povečan 
obseg proizvodnje, ki pa ima tako 
zaradi sezonskega odkupa surovin 
kot zaradi prodaje nekaterih naših 
proizvodov še toliko težje možno
sti za hiter vzpon. Zato bomo pač 
naša naprezanja prjJagodili možno
stim ter rekonstrukcijo izvajali v 
naših obratih postopno. 

Kljub velikemu pomanjkanju su
rovin v SFRJ pa je ob sproščanju 
ekonomskega sistema opaziti vse. 
vidnejše poskuse izvoza surovih 
kož. Tako je Jugoslavija v pre
teklem letu izvozila kar za 1 mili
jon dolarjev telečjih kož (preko 700 
ton) in količinsko ne dosti manj 
svinjskih kož, kar nas seveda še 
najbolj prizadene. Telečje •kože so 
največ kupovali Nemci, Holandci in 
Italijani, dočim je svinjska surova 
koža romala v ZR Nemčijo, Bolga
rijo ·ter v :manjši meri v Avstrijo. 
Ta proces se v letošnjem letu nada
ljuje. Bilo je izvoženih tudi za par 
sto tisoč dolarjev. govejih in ovčjil1 
kož ter za približno 600.000 dolar
jev divjačine. Naše podjetje se bo 
seveda zavzemalo zlasti še za pre
poved izvoza svinjskih kož, ki nam 
jih že za zdajšnje kapacitete usnjar
ne na Vrhniki tako primanjkuje. 
Doma razpolagamo sicer z znatnimi 
potencialnimi viri svinjske surovine 
(med S in 6 milijoni svinj) . Zakol 
svinj pa je skupno z uvozom še 
znatno večji in je v zadnjih 7 le
tih nihal med 6 do celo 9,5 milijona 
svinj. Torej izredno močan vir, ki 
bi moral po za:kolu ob 100 o/o
nem odiranju vreči kar 37.500 ton 
surovih kož, vendar od približno 21 
odst. odiranja računamo na odkup 
okrog 8000 ton: iz ·kmečkega odkupa 
od približno 3.2000 ton in iz klavnic 
pr.ihližno 4.700 ton. Razlika odrtih 
kož do blizu 8.000 ton pa se skriva 
v izvoženih kožah. 

Od 1961. leta niha število govedi 
med S in 6 milijonov grl, klanje pa 
med 6 in 8 milijoni in je le v letu 
1965 doseglo 9,5 milijona zaklane ži
vine. Ker je tu oddiranje nujno, so 
s_eveda količine razpoložljivih suro
vin ne konstantnejše in jih razen 
števila zaklane živine menja delno 
le izoz žive živine. Pri procentu odi
ranja svinjskih kož pa je raz1ika 
med Slovenijo, ki razpolaga le z 
okrog 0,5 milijona svinj, ogromna, 
saj daje letno okrog 2800 do 3200 ' 
ton svinjskih kož, dočim vse ostale 
republike pri lO-krat večjem števiiu 
svinj dajo le 4000, maksimalno 5000 
ton letno. 

No in še podatek o drobnici! Ste
vilo drobnice od 1961 leta dalje se 

vrti med 9,5 do 11 milijonov, kla
nje pa med 4,5 do 6 milijonov ko
madov. Podobno kot pri govejih in 
svinjskih kožah tudi kož drobnice 
primanjkuje in v zadnjih letih uva
žarno okrog 5000 ton, v letu 1966 pa 
je uvoz dosegel kar blizu 9000 ton. 

Poglejmo sedaj usnjarsko pro
izvodnjo v količinskem pogledu v 
svetovnem okviru. Daleč največji 
,proizvajalec usnja na svetu so ZDA. 
Ceprav se je v letih 1961 do 1967 
količinska proizvodnja podplatnega 
usnja sukala med 86.900 ton in 
82.500 ton (v vmesnem obdobju pa 
je padla celo na 80.000 ton, se dvig
nila v letu 1965 na rekordnih 88.579 
ton in ponovno padla ·v 1967 letu na 
82.500 ton) predstavljajo ZDA za 
Evropo pravega giganta. Da bo pri
merjava preg!ednejša, naj najprej 
dopolnimo sliko za proizvodnjo 
podplatnega usnja za evropske pro
izvajalce. Povsod v Evropi brez iz
jeme je v zadnjih desetih letih pre
delava govejih kož v podplatno 
usnje strahotno padla, ker .so jo 
guma in ostali plastični materiali 
potisnili v šah-mat situacijo. Nek
daj največji evropski proizvajalec 
Anglija (mislim na »Združeno kra
ljestvo<< brez Irske), je od 1957 do 
1967 leta znižal svojo .podplatno 
proizvodnjo od 51.130 ton na 13.573 
ton. Drugi največji evropski proiz
vajalec tovrstnega usnja Nemčija je 
padel od 33.853 ton na skromnih 
8.863 ton. Tretji največji predstav
nk Francja pa od 25.360 ton na še 
skromnejšh 6.900 •ton, kar je le za 
750 ton več kot je bila naša jugo
slovanska proizvodnja v letu 1968, 
ko je namreč padla v enem samem 
letu od 9426 ton na 6110 ton. Tudi 
Spanija je znižala svojo proizvod
njo v obdobju 1963 do 1967 od 
21.057 tn na 13.392 ton . . Podobna ve
lika zmanjšanja veljajo za vse osta
le evropske države, ki so se po svo
jih količinah lahko nekako merile 
z Jugoslavijo, danes pa imajo dva
krat, trikrat ali celo večkrat manj
šo proizvodnjo podplatnega usnja 
(seveda ne pa tudi vse toliko manj. 
šo konzumacijo). Tudi Japonska je 
zmanjšala svojo proizvodnjo od 
13.349 ton ( 1964 leta) na 8.100 (1967 
leta). Za zaključek tega primerjal
nega stanja pa sem pustil Italijo, 
·ki je sedaj drugi proizvajalec pod
platnega usnja v zahodnem svetu. 
To je edini primer v zapadnem sve
tu, da je proizvodnja v 1967 letu 
vecJa (25.700 ton) od leta 1957 
(23.400 ton). V tem obdobju desetih 
let je v 1963 letu zabeležila celo 
28.100 ton. Pri tem je važno dejstvo, 
da .gre v Italiji za splošen napre
dek usnja11stva in da je - upošte
vajoč vse vrste predelave - edina 
država zahoda, ki tudi pri .gove
jem usnju in drobnici, torej pri 
kompletnem asortimanu usnjarske 
predelave, beleži porast, pri zad
njih dveh pomembnejših grupah 
.predelave celo rekordne dosežke. 
žal pri tej in nadaljnjih predela
za vzhodno priozvodnjo, ki bi de
vah nimam na razpolago podatkov 
loma demantirali do~edanje ugo
tovitve in spremenili vrstni red. 
Vsekakor, da so SZ in nekatere 
vzhodne države, zlasti še z ozirom 
na cenrt:ralno vodenje in centralni 
plan ter na njihove stroge standar
de, veliki proizvajalci in konzumenti 
podplatnega usnja. 

ing. Franc Mihelič 



Marketing 
Ma11keting-koncept se je pojavil 

v današnji obliki v svetu okoli 
dvajsetimi leti. Ko je znanost že 
dosegla tako visoko stopnjo razvo
ja, da sam tehnološki proces za 
podjetja ni več predstavljal nereš
ljiv problem, so ta začela proizva
jati velike količne novih in obenem 
kvalitetnih proizvodov. Takrat je 
prav neprilagojenost trgu postala 
zavora širjenja podjetja in tehno
loškega razvoja. Podjetja so po
stala prevelika. Ni jih bilo mogoče 
voditi samo na osnovi dobička, ki 
odraža predvsem ·Sedanjo in togo 
situacijo podejtja, še posebej, če ga 
ne obravnavamo vzporedno s situa
cijo na trgu. Razširitev tržišča in 
delež podjetja na trgu so postali 
vsaj enaki če že ne večji predmet 
interesa pri poslovnih odločitvah 
kot dobiček. s tem, ko sopodjetja 
začela povečanje prodaje, obliko
vanje novega trga in nove poslovne 
odločitve izvajati na osnovi razi
skave tržišča, so sprejela ~
koncept. Bistvo marketinga je torej 
·v tem, da se potrošniku ne vsili 
proizvode, ki jih podjetje proizvaja 
pač pa, da se poslovne ljudi pre
priča, da proizvajajo tisto, kar je 
v interesu potrošnika. Potrošnja je 
edini cilj in konec vsake proizvod
nje, interes proizvajalca mora biti 
v skladu z interesi potrošnikov. 
Skratka - marketing je prilagaja
nje proizvodnje potrošnji. 

Mnogi bodo mislili, da je to zo
pet samo neka prehodna moda v 
pristopu k problemom modernega 
poslovanja. Ceprav so v svetu eko
nomsko visoko razvita gospodar
stva v zadnjih dvajsetih letih pre
šla več raznih pojmov od statisti
ke, analiz in linearnega programira
nja do operacijsikih raziskav ni no
beden od teh pojmov ostal le za
časen, temveč se vsak s svojimi 
najuspešnejšimi pridobitvami vklju
čuje v sedanje poslovne operacije 
in tudi v sam marketing-koncept. 

Kaj je torej naše podjetje vodi
lo k osnovanju službe za tržišče oz. 
kakor jo pri nas imenujemo - ko
njunkutrne službe. 

že pred <reformo, posebej pa v 
času po reformi, je tudi naše pod
jetje spoznalo, da je možno zmanj
šati proizvodne stroške na enoto 
proizvoda le s povečanjem proiz
vodnje, pa naj bo na osnovi popol
nejšega izkoriščanja ali pa z razši
ritvijo oz. modernizacijo obstoje
čih kapacitet. Po rekonstrukciji šče
tinarne smo pristopili :k načrtova
nju modernizacije in povečanja ka
pacitet v usnjarni na Vrhniki, ki je 
še v teku. Kljub temu smo uspeli 
.proizvodnjo svinjskega usnja v ne
ikaj letih podvojiti, kar je zahteva
lo tudi ustrezne ukrepe pri prodaji 
in plasi:ranju večjih količin na trgu 
ter povečane napore vseh ostalih 
služb. 

Po pridružitvi obratov v Smart
nem in Krojaštva iz Vrhnike se je 
proizvodna osnova IUV še poveča
la in razširila. Tako bo naše pod
jetje po dokončani modernizaciji 
vseh obratov s cca. 20 milijard S 
din letne realizacije največje pod
jetje med predelovalci surovih kož 
in obenem med srednje velikimi 
podjetji v državi. Tako velike koli
čine proizvodov bo možno plasira
ti. le . ab . temeljiti in strokovni 

raziskavi domačega in še posebej 
tujega trga. Se posebej bomo mo
rali vložiti velike napore za zago
tovitev ustrezne surovine po pri
stopnih cenah, ker prav to lahko 
bistveno prispeva 'k zvečanju ali 
2lmanjšanju finančnega uspeha pod
jetja. 

Vsi do sedaj omenjeni elementi 
so tudi v IUV v veliki meri botro
vali osnovanju službe za tfžišče oz. 
konjunkturne službe. Prišli smo do 
spoznanja, da je pri takem obsegu 
poslovanja · tudi pri nas potrebno 
neko vmesno telo, ki bo okrepilo 
dosedanje vezi ali izpolnilo prazni
no med posameznimi službami v 
podjetju ter trgom in potrošnikom. 

Naš · 
portret 

Povejte, prosim, svoje glavne 
podatke o dosedanji življenjski 
poti? 

Tatjana MAHNIC- roj. 23. 6. 
1947 v Ljubljani, osnovno šolo 
obiskovala v Zagrebu - 3 let
nike ESS v Ljubljani. 

Zaradi bolezni v družini sem 
bHa prisiljena šolanje prekiniti 
in poiskati kakršnokoli zaposli
tev. Po dolgotrajnem iskanju 
sem dobila začasno 6-mesečno 
zaposlitev v trgovini KRZNO
SMARTNO, kot zamena blagaj
ničarke, ki je odhajala na po
rodniški dopust. Na priporočila 
tedanjega poslovodje in upravni
ka pa so mi pogodbo po izteku 
te dobe podaljšali za nedoločen 
čas in nato v stalno delovno 
pogodbo. Po prehodu Smartna 
k IUV pa sem prevzela delovno 
mesto poslovodje v trgovini 
KRZNO. 

Vaše počutje pri delu v novo
preurejeni trgovini Industrije 
usnja - krzno Smartno? 

že nekaj let smo bili zaposle
ni v trgov·ini mnenja, da je nuj
na preureditev trgovine, ki ni 
ne stilsko ne funkcional!no od
govarjala svojemu namenu. Da 
je bila naša želja utemeljena, se 
je pokazalo po otvoritvi novo 
preurejene trgovine, saj so se 

V naslednjem je orisan pogram 
dela konjunkturne službe, ki bo ob
segal predvsem sledeča področja: 

Marsikomu •se bo zdel ta pro
gram vsaj zaenkrat preobširen in 
prezahteven za novo osnovano 
službo brez večjoih izkušenj in za
dostnega števila strokovnega kadra. 
Tudi sami ne mislimo pa tudi dru
gi ne smejo pdčakovati, da bo služ
ba v ·kratkem času lahko izpolnill.a 
vse zadane si naloge. Seveda pa bo 
morala stremeti za tem, da se čim
prej vključi v .konkretno delo in 
si v podjetju ustvari ugled in polo
žaj, ki je glede na značaj službe 
pripada. 

Prva naloga službe je, da ugotovi 
mesto našega podjetja tako med 
sorodnimi podjetji v Sloveniji in 
Jugoslaviji, kakor tudi v celotnem
jugoslovanskem in svetovnem go
spodarstvu. 

kupci sami le pohvalno izražali 
o tej spremembi. Moje osebno 
mnenje pa je, da je edino tako 
urejena trgovina primerno oko
lje za prodajo tako dragocenega 
artikla, kot je krzno. 

Katere so po vašem mnenju 
bistvene ra7.1ik.e v načinu poslo
vanja in odnosu matičnega pod
jetja do trgovine primerjajoč s 
stanjem, v katerem ste poslovali 
v oKrilju vašega prejšnjega pod
jetja. 

Trgovec je naj.prej in najbolj 
obveščen o ·potrebah in željah 
trga, saj je v vsakodnevnem sti
ku s kupci, vendar pa nikakor 
nismo mogli doseči, da bi se 
nabavljal material, ki ga je zah
teval trg. Se manj uspeha pa 
smo imeli z zahtevo po spre
membi krojev in izdelavi kon
fekcije. Na splošno je prevlado· 
valo mnenje, da naj se prodaja 
tisto, kar imamo, ne pa tisto če
sar ni, in vsaka taka zahteva je 
pov2lročila samo hudo kri pri 
prizadetih. 

Prvi, in pohvale vreden korak 
novega vodstva, pa je bil ravno 
v spremembi krojev in prilaga
janju tržišču. Tu moram omeni
ti., da je zelo veliko razumevanja 
in agilnosti pokazal tov. Pirnat, 
ki je večino novih krojev sam 
priskrbel. 

Pri vašem vsakodnevnem de
lu prihajate v stik s strankami, 
ki imajo pri nakupu dragocene
·ga blaga iz krzna in drugega 
oblačilnega usnja različne zahte
ve v pogledu kvalitete in sodob
nosti krojev. Zanima nas, v čem 
so razlike med kupci? 

Za ilustracijo k temu vpraša
nju bi uporabila 2lDan izrek na
ših južnih sosedov: »Sto ljudi -
sto čudi!« 

Dejansko v trgovino pride na 
stotine ljudi .in vsak od njih 
i:ma svoje navade in želje. 

Treba si je že prvd hip ustva
riti sliko osebe, ki jo strežete. 
In -izkazalo se je, da so kupci 
iz leta v leto bolj zahtevni in 
da zelo sledijo modnim muhavo
stim, včasih pa jih celo prehi
tevajo. V našo trgovino veliko 
rpr.ihajajo tuji kupci, ki pa se 
bistveno razlikujejo od doma-

Kot drugo pa je potrebno ugo
toviti dosedanje in bodoče potrebe 
naših kupcev doma in v tujini, nji
hove nabave pri nas, r~mere v ka
terih posluje (uvozni pogoji, cari
ne, prometni davek), kakor tudi 
odnos kupca do našega podjetja. 
Pri tem imamo v mislih predvsem 
redno izpolnjevanje plačilnih obvez
nosti, kar je nažalost v zadnjem ča
su v našem gospodarstvu že prava 
redkost. Pri ugotavljanju plačilne 
sposobnosti kupcev in konkurenč
ne sposobnosti ostalih usnjarskih 
podjetij bo treba pokazati precej 
spretenosti in skrbno pretehtati 
vse informacije. 

Prav na tem področju konjunk
turna služba mnogo pričaJkuje od 
sodelovanja in podpore vsega stro
kovnega kadra, ki ima kakršne ko
li stike s poslovni!Illi ljudmi iz osta-
lih podjetji. K. A. 

čih, ki so včasih zelo kapriciozni 
in tudi nesramni. Najtežje od
šteje denarce avstrijski kupec, 
medtem ko je Italijan sicer naj
bolj glasna pa tudi najbolj go
tova stranka. 

Kateri artikli gredo najbolj v 
promet? 

Trenutno smo največ prometa 
ustvarili z artikli iz velurizira:ne
ga krzna iz Pančeva, ;,Hunterji« 
iz svinjskega velurja in damski
mi krznenimi plašči iz indišla
ma, ki smo ga nekaj let zaman 
iskali po naših trgovinah. 

Kaj bi svetovali kupcem, ki so 
zaposleni v našem podjetju (še 
zlasti ženam), če bi se odločili, 
da obogatijo svojo garderobo z 
artikli, ki jih imate v trgovini 
na razpolago? 

Letošnja moda narekuje na
kup .krzna bodisi kot dodatek in 
okras, bodisi kot topel plašč, za
to bi svetovala našim ženam naj 
ob nakupu zimskega plašča ali 
kostima ne pozabijo na nekaj ti
sočakov za krznen ovratnik, ki 
bo lepo grel okoli vratu v zim
skih dneh. v .itkejše 1n športne 
postave pa si za 1.150 N din lah
ko preskrbe okusne in tople 
plašče iz ve1uriziranega krzna. 

Moškim pa lbi svetovala nujen 
izdatek za kučmo - od podlo
ženih plaščev pa »Hunter« za 
985 N din. 

Kako ocenjujete vsebino do
sedanjih številk našega časopisa 
in ali imate morda konkretne 
predloge za njegovo popestri
tev? 

»Usnjar« se mi zdi ne samo 
dobrodošel, ampak nujen pojav 
v našem podjetju, saj bomo le 
preko njega vsi člani kolektiva 
zvedeli za probleme in dosež
ke celotnega podjetja. Ker je 
»Usnjar<< za mene osebni vir in
formacij, nimam nobenih pri
pomb glede vsebine. 

Vaši osebni načrti za prihod
nost? 

Moja trenutno največja želja 
matudranje na ESS. Upam, da 
bo nekega !dne uresničena. 

Razgovor vodil: 
ing. Peter PETKOVSEK 



Kako 
smo poslovali 

v oktobru 
PROIZVODNJA 

Usnjama Vrhnika je proizvedla 
135.184 m' usnja, ščetinama 8083 kg 
ščetin, 

usnjama šmartno 31.046 m2 usnja, 
krznarna šmartno pa je proizved
la 20.152 m' podloge ter 8.695 koma
dov divjačine. 

Konfekcija Krzna je porabila 
1.710 m' krzna, 

konfekcija usnja šmartno 3.041 m' 
usnja, 

konfekcija usnja Vrhnika pa 
2.812 m2 usnja. 

REALIZACIJA 
Ndin 

Usnjama in ščetinama 
Vrhnika 6,566.535,90 
usnjama šmartno in 
krznama ter konfek. 6,522.275,65 

Skupaj: 13,088.811,55 

IZVOZ 

329.151 ZDA dolarjev. 

POVPREčNI 
OSEBNI DOHODKI 

V oktobru je znašal povprečni 
osebni dohodek na enega zaposle
nega za 208 ur N dim 1.116,43. 

BOLNišKI IZOSTANKI 

Na enega zaposlenega smo imeli 
v podjetju v mesecu oktobru zaradi 
bolniških izostankov (vključno po
rodniški dopust) 1,75 izgubljenih 
delovnih dni. 

šTEVILO ZAPOSLENIH 

Na dan 31. 10. 1969 je štel naš 
kolektiv 1046 članov (brez vajen
cev). V vrhniških obratih dela 679, 
v šmarskih pa 367 delavcev. 

Normiranje 
in kriteriji 

Normiranje, akordiranje aH ka
kor ga že imenujemo je eno od pod
ročij dela, ·ki najbolj neposrdno za
deva posameznika, v,pliva na produk
tivnost dela .in je ena od osnov za 
razdeljevanje ustvarjenega dohod
ka. 

S tako imenovammi akordnimi 
ceniki je možno urejati notranja 
razmerja bodisi med obrati ali de
lovnimi mesti. Kriteriji, ki jih pri 
svojem delu uporabljam so načelo
ma enaki, razlikujejo se le v pri
meru, ko je treba upoštevati spe
cifičnost na . posameznih delih. Ob
časna korigiranja norm so nujna 
vsled ·spremenjenih pogojev dela, 
tehnoloških postopkov in ne nazad
nje zaradi spremembe s:istema na
grajevanja. Težave, ki se pri delu 
pojavijo su nujne toda dosikrat ne
potrebne. Mnogokrat gre za drob
ne stvari, ki so osvetlene le z ene 

strani, glede na strogo s stališča 
·posamezni-ka, ki ne dojema ali noče 
dojeti, da smo delovna skupnost 
v kateri je delo deljeno s čimer so 
deljene tudi dolžnosti in pravice. 
Ne sedaj misliti, da so delovne zah
teve edino razmejitveno merilo pač 
pa močna osnova, na kateri lahko 
in moramo planirati proizvodnjo, 
delovno silo in stroške predelave. 

Dohodek pa, ki ni razdeljen po 
osnov.nih mer.ilih (urna osnova + 
+ presežek) se deli po vloženem 
delu, ki se odraža v masi obraču
nanega osebnega dohodka. 

Zadnji posegi na tem področju 
so biH povsod za nekaj ostrejših 
diskusij, ki so se končale z od
pravo nekaterih pomanjkljivosti. 
Sklep organov samoupravljanja, da 
se akordne zahteve znivelirajo na 
100 % ob istočasnem povečanju 

urne osnove, skoraj da ni vplival 

Strojno raztegovanje ob dodelavi krzna v šmartnem 

Iz splošne službe 
-V času od 7. oktobra do 10. novembra 1969 je :komisija za 

delovna razmerja in nagrajevanje na Vrhniki sprejela v delovno 
razmerje za nedoločen čas 17 delavcev. 

To so nekvalificirani delavci Alič Bernard, BajunoviC Miodrag, 
Balažič Marta, Bizjak Marija, Guzelj Pavel, Jereb Vinko, roj. 1952, 
Jereb Vinko, roj. 1953, Mikložič Marjan, Nussdorfer Jernej, Ogrin 
Janez, Pajsar .Marica, Rožnik Martina in šprah Anton, usnjarski 
tehnik čič Bernarda, maturant gimnazije Sečnik Helena, admini
strator Brence Marjanka in elektroinštalater žibert Silvo. 

Na delo se je po enoletnem služenju vojaškega roka vrnil Kobal 
Peter - diplomirani strojni inženir. 

- Komisija za delovna razmerja in nagrajevanje v šmartnem 
Je sprejela na delo 8 delavcev. 

To so: Bregar Anton, čož Danica, Erjavec Jožefa, Ilovar Franči
Š>ka, Lukač Ana, Matoz Martin, Novak Ljudmila in Skubic Rado. 

- V zgoraj navedenem obdobju so na Vrhniki nehali delati: 
Gostiša Stane, Gotlin Ivan, Gotlin Nikola, Kljajic Gordana, Kodrnja 
Francka in Vertot Jože, 

v obratu šmartno pa: Brodar Franc, Janežič Slava in Zadražnik 
Branko. 

- Z 18. 10. 1969 je prenehalo delovno razmerje zaradi upokojitve 
delavki Osr~dkar Jožefi, rojeni 25. 2. 1914, stanujoči v Veliki Ligojni 
1, nekv~lificirani 1delavki, 'zaposleni v usnjarni na 'Vrhniki od 
s. 9. 1952. 

Ob slovesu ji želimo mnogo zdravja in osebne sreče. 

na zmzanje osebnega dohodka, ra
zen v primeru izredno visokega pre
koračevanja na nekaterih delovnih 
mestih. 

Danes uporabljamo v našem 
podjetju več načinov dela po akor
du, ki jih lahko delimo v tri sku-
pine: 

- posamezne akorde 
- skupne akovde na delovnem 

mestu 
- skupinski ak:ovd delavnice 
Največ težav pri sprejemanju in 

spreminjanju akordov predstavlja 
prva grupa, k:i je tudi najštevilnej
ša - .posebno še glede asortimana 
v obeh usnjarnah in nekaj manj v 
krznariji. Vprašanje zase je eviden
tiranje opravljenega dela in razme
jitev porabljenega časa. Temu vpra
šanju bomo v bodoče posvetili več 
pozornosti. Za ugotavljanje količine 

Morda 
vas bo 

zanimalo 
Na pobudo Mednarodne banke 

bo ustanovljena nova mednarodna 
finančna korporcija z začetnim ka
pitalom 12 milijonov dolarjev. 
Glavna naloga te družbe bo spod
bujanje skupnih vlaganj tujih in
vestitorjev v SFRJ, predvsem na 
področju industrije, trgovine, kme
tijstva in turizma. Med deseti!mi ju
goslovanskimi ustanovitelji je tudi 
Kreditna banka in hranilnica Ljub
ljana. 

• 
opravljenega· dela pa v zadnjem ča- Po novem statističnem godišnja
su upor~bljamo . vse variante, ~---:ku OZN, je v obdobju 1958-1967 
lahko pnpomoreJO, da se postavi industrijska proizvodnja v sociali
norma1na zahteva na delovnem me- stičnih državah rastla za 1.5 % hi.
stu. ~avir<~?je poteka dela m~d sne: treje kot v kapitalističnih. NajvišjL 
manJem mma nobenega vpliva pn stopnjo industrijske ekspanzije je 
določa:n~u ~ovega r~da _akorda, ker dosegla Japonska z 245 %, pred 
se dobljem podatki veckrat preve- Sovjetsko zVJeZo (121 %) Italijo 
r~~o. Prav.ilen odno.s ~asa so garan- (113 %), Kanado (77 %), 'zDA (69 
CIJa, da .~e .postavljem akord lahko odst.), Zapadno Nemčijo (56%) 
prekoraci. itd. Skupna svetovna industrijska 

Tudi pojave nedosegan~a. akor~ proizvodnja je v omenjenem ob
dov bo potrebno spremljati, saj dobju porasla za 86 %. 
nam rti narekujejo potrebo po za-

• poslitvi nove delovne sile, kar pa 
praktično ni utemeljeno in je naj- t-e: 
bolje, da ta!ki ·posamezniki spreme-' Po vrednosti izvoza je Zah. Nem
nijo svoj odnos do dela. Pri delu čija v l. 1968 skoraj dosegla ZDA. 
lahko pdde do napak in je pritož- Po podatkih zahodnonemškega In
ba posameznika ali skupine na enem stituta za industrijo so ZDA v pre
delovnem mestu upravičena - ni teklem .letu izvozile blaga v vred
pa upravičeno skupinsko nastopa- nosti 23.65 milijard dolarjev, Zah. 
nje, ki vsled tega skriva dejansko Nemčija rpa 22.28 milijavd dolarjev. 
pomanjkljivost. Prepričan sem, da 
bomo tudi odslej naprej upravičene 
zahteve reševali, na drugi strani pa 
ukrepali proti posameznikom ali 
skupinam, roi IVIlašajo nemir in ne
disciplino v delovno okolje. 

Z doslednim 'Spremljanjem do
seženih rezultatov, odpravo pomanj
kljivosti in boljši!m odnosom do 
dela bomo dosegli, da se bo p·ro
dukdvnost dela zvečala, izboljšala 
in povečali prejemniki zaposlenih. 

Franc Kajdiž 

• 
Stroške za nove proizvode, ki 

sicer niso nikdar uspeli na trgu v 
ZDA, ocenjujejo nad 2 milijardi do
larjev letno. Smatrajo, da podjetja 
ki ne vlagajo dovolj v razvoj in ne 
poizkušajo uspeti na trgu z vedno 
novimi proizvodi, tvegajo da še 
mnogo več izgube, ker lah!ko z enim 
samim uspelim izdelkom dosežejo 
skoraj neomejene dobičke. 



Leteči Kranjci 

v deželi tulipanov 
Vabljivi reklami za potovanje leta v daljnjo 

Holandija v aranžmanu revije »AVTO« sva »na
sedla« tudi dva Vrhničana. Tako je po ureditvi 
forma1nosti, nabavi popotnice in temeljitemu 
pregledu jeklenega konjička naposled napočil 
dan odhoda. 

Tisto jutro se je zbrala pred republiško skup
ščino pisana druščina iz cele Slovenije, jugoslo
vanstvo pa sta potrjevala fičko iz Surdulice in 
spaček iz Beograda. Kmalu so zahrumeli motorji 
in kolona štirinajstih avtomobilov se je ob vod
stvu novinarja Jureta in Transturistove šefinje 
Alenke pričela pomi•kati proti Gorenjski. Takoj 
za mejo na Korenskem sedlu smo naredili še 
zadnji skupni postanek, prijeli v roke intinererje 
in se vsak za sebe napotili proti cilju prvega dne 
Ni.irnbergu (612 km) . . Pot naju je vodila po nič 
kaj dobri cesti, a zanimivi pokrajini preko Be
ljaka, S.pittala, Lienza po gorski cesti pod Fel
bertauern tunelom (1600 m n . v.), do Kitzbi.ihla 
in Kufsteina. 

Brez težav na avstrijsko-nemški meji, sva se 
kmalu znašla na lepi avtocesti proti Mi.inchnu. 
Bližala se je že peta ura popoldan, ko sva oba 
utrujena pri:drvela pred dogovorjeni hotel v 
Ni.irbnergu z bojaznijo, da sva zadnja. Ugotovila 
sva kmalu, da je ravno narobe - prispela sva 
namreč prva. Po prijetno prespani noči v odlič
nem hotelu smo si naslednji dan ogledali zani
mivosti drugega največjega mesta Bavarske z 
dkrog pol milijona prebivalci. 

Popoldan smo krenili dalje po avto cesti, pro
ti Wi.irzburgu, Frankfurtu in Mainzu (270 km), 
kjer smo prenočili. Wi.irzburg je staro škofovsko 
in vinarsko mesto. Frankfurt pa veliko gospo
darsko središče Zahodne Nemčije s 750.000 pre
bivalci, znano katedralo, Goethejevo rojstno hi
šo, živahno trgovsko ulico in potniškim prista
niščem ob reki Main. Mainz je staro Rimsko 
mesto ob Renu z okrog 150.000 prebivalci, znano 
po dobrih vinih, katedrali, tiskarskem in Rim
sko-germans'kem muzeju, v februarju pa center 
karnevalov. 

Naslednje jutro smo krenili proti Arnhemu 
(350 km) - že v Holandiji. Od Ni.imberga dalje 
smo se zaradi ogledov mest in znamenitosti dr
žali v koloni. 

Pot nas je vodila preko Koblenza; vinarskega 
središča s trdnjavo in dolini gradov ob Renu 
proti Bonnu ter Ki:ilnu. Mesto ima skoraj mili
jon prebivalcev in je znano po gotski katedrali 
- živahni nakupova!lni četrti, muzejih in veli-

Tipična holandska pokrajina z mlinom na veter 

častnih mostovih čez Ren. Potem dalje proti 
Lewerkusnu, Di.isseldorfu, Duisburgu ter holand
ski meji. Vožnja po tem delu Nemčije je bila 
precej utrudljiva vsled gostega prometa in od 
neštetih g,igantskih tovrn onesnaženega zraka, 
po drugi strani pa za nas zanimiva. 

V poznih večernih urah, vsi zadovoljni, da 
smo srečno priromali čez velik prometni vrvež, 
se naposled le znajdemo v Arnhemu. Mesto po
krajine Gelderland leži ob Renu in ima 125.000 
prebivalcev. Med zadnjo vojno je bilo precej 
porušeno zaradi bojev med velikim ,padalskim 
desantom angleških, kanadskih in poljskih čet. 
Zanimiva je predvsem cerkev iz 15. stol., magi
strat imenovan »Hudičeva hiša« in živalski vrt 
»Safari«, kjer so živali proste, obiskovalci pa si 
jih ogledujejo kar iz svojih avtomobilov. Tudi 
mi smo se zbasali v nekaj avtomobilov in kma
lu smo se znašli med levi. Posledica ogleda je 
bila, da sta dva leva splezala na strehi dveh na
ših avtomobilov ter jih nekoliko »Zravnala«. Ma
lo nervozni smo se napotili v prelep nacionalni 
park, si ogledali še muzej z deli slikarja Van 
Gogha in nakupili nekaj kopij ter reprodukcij. 

Sledila je vožnja po lokalnih cestah čez po
deželje, kjer smo spoznali, da imajo tukaj ko
lesarji absolutno svobodo. Pričakovali smo, da 
bomo kje zagledali polje tulipanov, po katerih 
Holandija tudi slovi. Komaj so nas prepričali, 
da so že odcveteli. Po zanimivi vožnji se kmalu 
znajdemo v Haarderwijku (ogledali smo si naj
večji delfinarijum na svetu), vožnjo nadaljujemo 
preko Kampena in že smo na polderju. To je 
izsušen predel rodovitne zemlje, pred pol stolet
ja je bilo tu morje globoko 3m, naselili pa so 
ga leta 1947 po dolgem izsuševanju. Danes je na 
polderju okrog 3000 kmetij. Kmalu smo v Friziji, 
ogledan1o si eno najslikovitejših starih prista
nišč iz leta 1243, mestece Harlingen, občuduje
mo velikanski nasip, ki loči morje od kopna 
(Holandijoa je tudi do 6 in več metrov pod mor
jem) in nadaljujemo pot po 29 km dolgem jezu 
čez morje »Afluitsdijke<<. Jez je bil zgrajen leta 
1032 z namenom, da loči zaliv od morja, >~posle
dica<< tega pa so nastajajoči polderji. 

Na sredini jezu se še ustav.imo, si ogledamo 
spomenik graditeljem in zdrvimo po lepi cesti 
preko manjših mest proti Amsterdamu (392 km). 

V Amsterdamu smo se nastanili v modernem 
hotelu ob reki Amstel, od tu pa hodili na izlete 
v središče mesta. Vsled mnogih zanimivosti smo 
ostali v mestu dva dni. šteje nad milijon prebi
valcev, zgrajeno pa je večinoma na lesenih pilo-

Bruselj - Atomium 

tih, zabitih v pesek in blato. Novejši del mesta 
pa je že na betonskih nosilcih. Vsled tega »ime 
Severne Benetke ni pretiravanje«. Mesto je en 
sam muzej, ena sama znamenitost. Mestni mu
zej ima zbirko Van Goghovih slik, Rijksmuseum 
pa je bogat zaradi Rembrandtovih slik . . Sledi 
mestno središče z restavracijami, zabavišči, sta
ra cerkev Onde Kerk iz 14. stoletja, zadaj pa 
kraljeva palača. Rembrandtova hiša, spomenik 
borecm za svobodo, okrog katerega posedajo hi
piji itd.). Nočna atrakcija je obisk Strip-teas 
lokalov, raznih vzhodnjaških restavracij in spre
hod po mornariški četrti, kjer si dekleta v izlož
bah z lahkoto s1užijo kruh. 

Polni vtisov in spominov se po dveh dneh le 
poslovimo od mesta, si ogledamo še letališče, 
zdrvirno po avtocesti in že smo v Haarlemu -
mestecu s 170.000 prebivalci. Krasni vrtovi; naj
bolj značilno holandsko mesto, slikovite hiše z 
velikimi okni in magistrat, cerkev iz 15. stol., 
muzej z deli slikarja Franza Halsa. 

Pot nadaljujemo do Den Haaga, mesto s 600 
tisoč prebivalci, kjer je sedež vlade in parlamen
ta. Ogledamo si grad (star 700 let), parlament, 
muzej, sedemo zopet za krmila in v koloni za
pustimo mesto. Seveda vozimo tudi čez rdeče 
semaforje, da se ja ne bi zgubili. To je bila tudi 
ena od naših glavnih atrakcij za Holandce. 

Peljemo se mimo Delfta (slavi po porcelanu) 
in zvečer prispemo v Rotterdam (107 km), drugo 
največje mesto na Nizozemskem s 750.000 prebi
valci, je največje pristanišče na evropski celini 
in tretje na svetu . . Po slabo prespani noči v uma
zanih posteljah, se zjutmj po solidnem zajtrku 
poslovimo od mornarskega mesta, ter po avto
cesti zdrvimo proti Belgiji. J>reidemo navidezno 
mejo in po nekaj urah vožnje smo spet v pri
staniškem mestu Antwerpnu (gradič Steen iz 
9. stol., katedrala, stara borza z 16. stol., žival
ski vrt, muzej). Po ogledu in nakupu spominkov 
se napotimo dalje proti Bruslju, milijonskem 
glavnem mestu Belgije (palače, muzeji, kraljeva 
rezidenca, slovite čipke, sodna palača, palača 
narodav, hiše z zlatimi pročelji in po vrhu vsega 
še znani mali kipec dečka, ki lula - Manekn 
Piss. 

Mesto smo si ogledali vsled veličine tudi z 
avtobusom. lmpresioniral nas je predvsem vele
mestni izgled Bruslja ter »Atomium<<, ki je ostal 
od svetovne razstave. Zaradi pomanjkanja pro
stora v hotelih se napotimo do 'bližnjega mesta 
Namur, kjer smo prespali, naslednje jutro pa 
nadaljevali pot proti Luxemburgu (207 km). 

(Nadaljevanje na str. 7) 



Beograjski· sejem 
»Moda v svetu« 

Kot vsako leto je bil tudi letos od 24. 10. do 2. 11. 1969 v Beogradu 
· mednarodni Sejem »Moda v svetu«. Na njem so razstavljala domača in 

tuja podjetja tekstil, rkonfekcijo, pletenine, čevlje, usnje, stroje za te 
panoge in ostale artikle, ki sodijo k modi. Med razstavljalci je bilo tudi 
naše podjetje, ki je razstavljalo vse vrste svinjskega in govejega usnja, 
plemenito krzno ter usnjeno in krzneno korifekcijo. Pri obiskovalcih je 
naš razSJtavni prostor Zibujal veliko pozornost, to pa predvsem zaradi 
izredno uspelih modelov krznene in usnjene konfekcije. 1Posebno veliko 
zanimanje je bilo za plašče iz kozjega krzna, kozje nape in svinjskega 
laka. Skoda je le, da za te proizvode nimamo prospektov, ki bi gotovo 
veliko pripomogli k še večjemu propagiranju naše tovarne. Vsekakor pa 
se bomo· morali potruditi, da bodo vsi razstavljeni predmeti tudi v prodaji 
v naših trgovinah ter da za nas ne bo veljalo mnenje, češ: »Vse kar je 
razstavljeno je lepo, vendar kaj, ko se kupiti ne bo dalo.<< 

Na razsta'V!lem prostoru so nas 
obiskali skoraj vsi jugoslosvanski 
poslovni partnerji, pa tudi precej 
tujih. Najbolj so se zanimali za naš 
nov izdelek - lak usnje, predvsem 
svinjsko. žal smo s tem artiklom 
prišli na trg nekoliko pozno, vendar 
še vedno dovolj zgodaj, da za plas
man ne bo problemov. 

Veliko zanimanje je vzbudilo tu
di goveje usnje, predvsem napa, 
gladek, prešan in anilin box, ki ga 
izdeluje obrat v Smartnem. Kupci, 
katerim doslej govejega usnja ni
smo dobavljali, so bili prav prese
nečeni nad širokim izborom in do
bro kvahteto, tako da ima naše go
veje usnje lepo perspekti'Vo. 

Na sejmu se podeljujejo za naj
k:valitetnejše proizvode tudi prizna
nja. V grupi obutve se podeljuje 
»Zlata košuta<< za moški in ženski 
čevelj ter »Zlato jagnje<< za otroški 
čevelj. Letos so ta priznanja dobili 
za moš~i čevelj »Peko<< Tržič, za 
ženski »Leda<< Knjaževac in za otro
ški »Ras« Novi !Pazar. Slednji je 
dobil tudi nagrado TV in nagrado 
potrošnikov. Vprašanje pa je, če so 

Leteči Kranjci 
v deželi ... 

(Nadaljevanje s str. 6) 
Luxemburg, že tisoč let glavno 

mesto slikovite male države ima 
okrog 85.000 prebivalcev - imenu
jejo ga tudi Gilbratar na celini. 
Sredi mesta stoji knežja palača s 
častno stražo, katedrala, narodni 
muzej in podzemeljska utrdba. Po 
ogledu zanimivosti in nakupu spo
minkov posebno poceni so cigare 
- smo nadaljevali pot do nemške 
meje. Ustavili smo se šele 'V Heidel
bergu (staro niverzitetno mesto z 
gradom, lepa panorama). Pozno po
poldan smo krenili proti Kirchei
mu in zvečer prispeli do hotela, 
kjer smo prespali. Po tolikih dneh 
vožnje in napetosti smo skoraj po
zabili na slovenščico, najbolj pa 
smo bili presenečeni v hotelu, ko 
smo po:z;dravili hotelsko osebje v 
nemščini, odgovor pa dobili v srbo
hrvaščini. Bili so namreč naši 
državljani »S trebuhom za kru
hom«. 

Naslednjo jutro nas je pot vodi
la preko Ulma (katedrala z najviš
jim zvonikom na svetu 161 m 
Augsburga, Dachaua (grozote II. 
svetovne vojne),- Miinchena (kate
drala, slosvita pivnica, magistrat, 
nemški muzej) in preko nemško-av
strij<ske meje preko Badgasteina 
(Hitlerjev bunker v skalah) do 

te nagrade podeljene res najboljšin1 
modelom, kajti vsi proizvajalci 
obutve so razstav-ljali izredno lepe 
modele, ki niso prav nič slabši od 
italijanskih in ostalih tujih. 

V grupi galanteristov je »Zlata 
košuta<< pripadla tovarni »TOKO« 
Domžale za torbiCe, »Galant<< iz 
Ljubljane pa je to priznanje dobil 
za dopolnilni asortiment (kovčki, 
usnjeno okrasje). Modeli tovarne 
»TOKO« so res bili izredno lepi ter 
so daleč presegli ostale. 

Letos prvič so bila ·podeljena tu
di priznanja - zlate plakete - za 
najboljše dose~ke pri usnju. Z zla
to plaketo je bil nagrajen naš svinj
ski oblačilni velur in pa anilin box 
iz Smartnega. Poleg nas so od po
membnejših dobili zlate plakete še 
»Eterna« Kula za goveji box s ko
rigiranim licem, »Milan Kitanovič<< 
Valjevo za ovčji ševro in oblačilno 
napo, nekateri drugi pa so dobili 
diplome - med njimi .tudi »Duka 
Djnič<< Niš za svinjski oblačilni ve
lur. 

žal v programu ocenjevanja ni 
bilo laka niti govejega semianilina 

Salzburga (najlepše avstrijsko me
sto s 120.000 prebivalci, podobno 
Ljubljani, cerkve, magistrat iz 15. 
stol. Mozartova rojstna hiša, na gri
ču grad, lepa panomara) ter Nie
deralma (340 km), kjer smo pre
nočili. Po obilnem zajtrku smo kre
nili čez Grossglockner, se ustavili 
na Franz Josef Hohe 2418 m, se 
povzpeli do najvišje točke Gross
glocknerske ceste 2505 m n . v. in se 
naposled spusitli do prelepe gorske 
vasice Heiligenblut. 

Cutili smo, da se bližamo domu 
in poloteval se nas je nekak ne
mir. Spitotal in Beljak sta za nami 
in kmalu smo po hudi vzpetini na 
Korenskem sedlu. Tako je večina 
naših jeklenih koničkov prestaJa še 
zadnjo preizkušnjo, mehanik Loj
ze od Slosvenija avta pa si je za
dovoljno mel roke, saj je že itak 
imel dosti dela med potjo s fiatom 
1300, renomiraniJm proizvodom Cr
vene zastave, Se zadnje carinske 
formalnosti in že smo v obmejni 
restavraciji, kjer smo ugotovili, da 
je doma le vse mirnejše, lepše, 
predvsem pa cenejše. 

Zadnji postanek je lbil v Gozdu 
Martuljku, kjer je vodstvo izleta 
organiziralo zakusk<:>. Ob dobri kap
ljici smo izmenjavali vtise s poto
vcanja, splošen sklep pa je bil, da je 
tak izlet posrečena pogruntavščina, 
da je v glavnem uspel in da bi pri
hodnje leto spet kam šli. 

Andrej LUTMAN 

in drugega usnja, tako da je oce
njevanje izzvenelo precej prazno. 

Letos je bilo videti na sejmu tu
di precej strojne opreme, predvsem 
za obutveno industrijo, nekaj pa je 
bilo tud usnjarskih strojev, vendar 
kaj pomembnejšega ni bilo zapa
ziti. 

Razumljivo je, da se sejem iz 
leta 'V leto širi in dobiva vedno več
ji mednarodni pomen. Od tujih raz
stavljalcev je bilo največ Italijanov, 
Avstrijcev in Zahodnih Nemcev, iz 
vzhodnih držav pa Cehoslovaška. 

Velika pomanjkljivost sejma pa 
je, da traja predolgo, nad čemer 
so se pritoževali vsi razstavljalci po 
vrsti. !Prevladuje mnenje, da bi bilo 
dovolj, če bi sejem trajal 3-4 dni, 
kar bi gotovo pripomoglo k ·še večji 
poslovnosti sejma. 

Stane Kukec 

Šport 

Rešitve 
križanke 

Med številnimi pravilnimi 
rešitvami, ki smo jih dobili 
na nagradno križanko, objav· 
ljeno v zadnji številki Usnjar
ja, smo izžrebali dva nagra
jenca. Tokrat bosta dobila 
nagradi Anton Dolenc iz kon· 
fekcije in Justi Babič iz skup
ne uprave. 

Naše bralce tudi obvešča
mo, da bomo v naslednji šte
vilki ponovno objavili nagrad- . 
no križanko. Novoletna šte
vilka našega lista bo izšla za
radi praznikov predvidoma 
že konec decembra. 

NK Usnjar prvi 

Moštvo Usnjarja je kot novinec v zahodni slovenski conski nogometni ligi 
osvojilo v jesenskem delu prvenstva prvo mesto pred Koprom in Triglavom 
iz Kranja. ~rizadevnemu trenerju, vsem igralcem in upravi iskreno česti
tamo in jim želimo čim lepši uspeh tudi ob koncu prvenstva spomladi 
1970. 

Vrhniški košarkarji 
v II. zvezni ligi 

V Puli je bil od 15. 10. - 19. 10. 
1969 kvalifikacijski turnir za vstop 
v Il. zvezno košarkarsko ligo- za
hod, na katerem je sodelovalo tudi 
moštvo Vrhnike. Drugi predstavnik 
Slovenije pa je bil T'riglav iz Kra
nja. 

Po1eg omenjenih dveh sloven
skih moštev sta na kvalifikacijah 
sodelovala še predstavnika BiH 
Iskra iz Sarajeva in Lokomotiva iz 
Mostarja ter predstavnika Hrvatske 
Istragradjevno iz Pule in Trešnjev
ka iz- Zagreba. 

Turnir je bil zelo dobro organizi
ran, tako da je teklo vse po plani
ranem načrtu. Vsa moštva so stano
vala v hotelu Riviera. 

Turnir je potekal na igrišču v 
športnem parku »Mirna«, ki sprej
me do 2.000 gledalcev. Posebno na 
tekmah domačinov je bilo igrišče 

nabito do zadnjega kotička, tako, 
da je vladalo pravo južnoameriško 

vzdušje. Moštva so bila izredno 
izenačena in je šele zadnje srečanje 
na turnirju odločhlo, kateri dve mo
štvi se bosta uvrstili v II. zvezno 
ligo. 

Prvi dan smo ~grali z ekipo . Lo
komotive iz Mostarja in precej lah
ko zmagali 75:69. Vodili smo že za 
17 točk, pozneje .pa smo popustili, 
vendar !Zmaga ni bila vprašanje. 

Drugi dan smo igrali s Trešnjev
ko iz Zagreba m izgubili 57:54, če
prav smo ob prvem polčasu vodili 
za 4 točke. Tudd še 36 sekund pred 
koncem smo vodili za 3 točke, ta
krat pa sta na sceno stopila sodni
ka in nam dobesedno ukradla ima
go. Poraz smo kljub temu zelo 
športno sprejeli in s tem pridobili 
simpatije 'Številnega občinstva. 

Tretji dan smo igrali z lstragra
djevnim dz Pule in zopet izgubili 
65:58. Tekma je bila ;po oceni stro-

(Nadalj. na zadnji strani) 
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kovnjakov zelo kvalitetna ter na
porna. Nasprotnik je vodil celo 
tekmo z nekaj točkami razlike, ven
dar smo ga v 30. minuti ujeli in v 
3S. minuti celo povedli. Vendar smo 
izredno slabo izkoristili mete s ka
zenske črte, bili smo zasluženo pre
magani. 

Po dveh izgubljenih tekmah smo 
že obupali in nihče več ni resno 
računal, da bi se uvrstili na eno od 
prvih dveh mest, ki sta zagotavljali 
uvrsti. tev v Il. zvezno ligo. 

Vendar je četrti dan v naše vr
ste posijal žarek upanja. Triglav je 
namreč z lahkoto premagal Treš
njevko s 14 točkami razlike, kar je 
bilo veliko presenečenje, na katere
ga ni nihče računal; mi pa smo 
v zadnji tekmi večera visoko pre
magali Iskro iz Sarajeva z rezulta
tom 84:66. Igrali smo zelo sprošče
no. 

Pred zadnjim dnem je bila situa
cija zelo zapletena, kar je obetalo 
zanimiv fina le turnirja. Istra
gradjevno - brez poraza, Triglav 
- 1 poraz, Trešnjevka - 1 poraz, 
Vrhnika - 2 poraza, Iskra in Loko
motiva - 4 poraze. 

Pari zadnjega kola so bili: 
Istragradjevno 
Vrhnika 
Iskra 

TrešnjevJ.a 
Triglav 
Lokomotiva 

Da bi se mi uvrstili na 2. mesto 
je moralo Istragradjevno premaga
ti Trešnjevko, mi pa Triglav za naj
manj 9 točk razlike, kajti v pri
meru enakega števila točk je odlo
čala medsebojna razUka v koših. 
če bi bila ta dva rezultata kakor
koli drugačna, bi se morali zado
voljiti s tretjim ahl četrtim mestom, 
kar bi bilo za uvpstitev v Il. zvezno 
ligo premalo. 

Najprej je biJa na sporedu za nas 
popolnoma nepomembna tekma 
med Lokomotivo in Iskro, ki je od
ločala le o zadnjem mestu. Iskra 
je zmagala z rezultatom . 88:83. 

Naslednje srečanje pa je bilo za 
nas bistvenega pomena. Sreč<~Jla sta 
se Istragradjevno in Trešnjevka. 
Nepopisna je bila napetost in živč

nost 13-članskega zastopstva z Vrh
nike. Tekma je bila tzredno napeta, 
saj sta se moštvi .stalno menjavali 
v vodstvu. Polčas se je končal ne
odločeno. V drugem polčasu je 
Trešnjevka takoj povedla s 6 točka
mi. Bolj ko se je bližal konec tek
me, manJše so bile naše možnosti. 
V zadnjih minutah pa so se doma
čini končno zbrali in ob bučni pod
pori gledalcev zmagali. Rezultat 
SS:S4 za Istragradjev.no. Uspeha do
mačinov smo bili veseli kot da bi 
zm')gali sami. čakala pa nas je še 
težka preizkušnja; zmagati z naj
manj 9 točkami razl-ike s Triglavom. 

Zadnjo in najpomembnejšo tekmo 
na turnirju smo začeli nervozno .in 
v 6. minuti je bi1o 13:12 za nas, v 
8. min. pa 1S:13. T<!ikrat smo za.igrali 
bolje in v 13. min. povedli 29:19. Do 
konca polčasa je bila igra enako
vredna, re2lultat polčasa pa 39:30 -
·razlika, ki nam je b1la potrebna. 

Začetek drugega .polčasa je pripa
del Triglavu, ki je v 8. min. zmanj
šal razliko na samo 4 točke. K sre
či smo v teh trenutkih obdržali 
mirno k11i, odlično pa smo zadevali 
tudi proste mete, ki so bili naša 
glavna hiba na turnirju. Med 8. in 
12. min. smo izvedli nekaj hitrih in 
uspešnih prot-inapadov in rezultat 
je bil 63:SO. Verjetno sta bili utru
jenost in izredna živčna napetost 
krivi, da smo zopet popustili in v 
predzadnji minuti je bi-l rezultat sa
mo še 67:60. Zopet smo se zbrali 
in z dvema zaporednima košema 
povišali na 71 :60. Takrat so se na
sprotniki oprijeli še zadnjega uiJa
nja ter z namernimi osebnimi na
pakami hoteli priti do žoge. Vendar 
jim tudi ta ta:kti:ka ni pomagala, 
ker smo od štirih prostih metov za
deli 3 in tako zapečatili njihovo 
usodo. Končni re2lultat 74:61 je po
menil za nas uvrst•itev v Il. zvezno 
ligo. 

Veselje po tekmi je bilo nepopis
no. Gledalci,, tk.i so ·nas vseskozi 
bučno spodbujali so prihiteli na 
igrišče in čestitk ni bilo konca ne 
kraja. Sami skoraj nismo verjeli, 
da nam je uspel »Veliki met<<. Bili 
smo bolj podobni lndijancem pri 
bojnem plesu, kot pa normalnim 
lj-udem. Vendar je to razumljivo, 
saj pred turnkjem niti največji 
optimisti niso resno verjeli v uspeh. 

Končni vrstni red: 

l. Istragradjevno s s o + 39 10 
2. V•rhnika s 3 2 + 27 6 
3. Triglav s 3 2 + 8 6 
4. Trešnjevka s 3 2 + 26 6 
S. Iskra s 1 4 -29 2 
6. Lokomotiva s o s -71 o 

Po tekmi je bila razglasitev rezul
tatov in podelitev nagrad najbolj
ši ekipi, najboljšemu strelcu tur
nirja in najbolj športni ekipi. Na
grade so bili lepi almanahi mesta 
Pu.le. 

Istragradjevno je dobilo nagrado 
za prvo mest-o, ki ga je osvojilo 
popolnoma zasluženo. Nagrada za 
najboljšega strelca je pripadla 
igralcu Lokomotive Dabiču, ki je do
segel 14S košev. Naj omenim, da so 
bili med prvo deseterico tudi 4 Vrh
ničani, in sicer žakelj na 4. mestu 
z 87 koši, Gantar in Kukec na 7. in 
8. mestu s 7S koši ter Kočevar na 
9. mestu z 72 koši. 

Nagrada za najbolj športno ekipo 
je pripadla ekipi Vrhn1ke, ki si je 
z zares vzornim vedenjem na igri
šču in ob njem to tudi zaslužila ter 
si .pridobila simpatije gledalcev in 
vseh nastopajočih. 

Se besedo o sodnikih. Na turnir
ju so sodili zvezni sodniki Pur iz 
žalca, Gaube iz Maribora, Vojnovic 
iz Splita, Paleka iz Zadra ter med
narodni sodnik Kruno Brumen iz 
Domžal. Reči moram, da sojenje 
prva dva dni ni bilo dobro; potem 
pa so se sodniki popravil-i in zapu
stili soliden vtis; daleč najboljši pa 
je bil Brumen. 

Obisk gledalcev je bil izreden, 
saj je turnir vsak dan spremljalo 
l.S00-2.000 ljudi, ki so bučno navi
jali za domačine, ni•so pa skopari-li 
s priznanjem tudi drugim za vsako 
lepo potezo. Bili so zelo objektivni, 
morebitne izpade posameznikov pa 
so sami v kali zatrli. Vrhniko so na 
turnirju zastopali naslednj-i igralci: 
Gantar, :2:a,kelj, Kočevar, Podbregar, 

Dedovic, Krašovec, Popit, Tominc, 
Bojan Kukec in Stane Kukec. Tre
ner je bil ing. Marko Stular. 

O igri mi je kot igralcu tež,ko so
diti, vendar pa lahko rečem, da 
Vrhnika talw dobro ni ig-rala še n-i
koli. Dobri igri sta se pridru~ili 
še izredna borbenost in zagrize
nost. Vendar pa je bilo opaziti ze
lo vel-iko h~bo, ki nas je tudi stala 
zmage proti Trešnjevki in Istra
gradjevnu. To je bilo izredno sla
bo izvajanje prostih metov. Za pri
mer naj povem, da smo proti Treš
njevki od 22 prostih metov zadeli 
10, proti lstragradjevnu pa od 24 
samo 8 metov. Sele na zadnji tek
mi proti Triglavu smo proste mete 
dobro .izvajali, in sicer 18:12, kljub 
temu pa smo jih realizirali skupno 
samo 47 % in bili v tem pogledu 
daleč na zadnjem mestu. Druga na
ša hiba pa je bilo pomanjkanje vi
sokih igralcev, saj so imele ostale 
ekipe (razen Triglava) vsaj po dva 
igralca visoka okrog 2 m . Za tekmo
vanje v Il. zvezni ligi bomo vseka
kor mora·li pritegniti kakega dvo
metraša, sicer smo že vnaprej ob
sojeni na neuspeh. 

Vel-ika zasluga za uspeh na turnir
ju gre inž. Marku Stulerju, ki je 
znal moštvo fizično, posebno pa še 
psihično, privesti do viš·ka forme 
ob pravem času . Tekme je vodil 
mirno in zbrano, kar je odločilno 
vplivalo na igralce, zato naj mu v 
imenu igralcev na tem mestu izre
čem vse priznanje. 

V imenu vrhniških košarkarjev in 
ljubiteljev tega lepega športa se 
najtopleje zahvaljuj-em kolektivu 
Industrije usnja Vrhnika, posebno 
pa še njenemu direktorju tov. De
bevcu za izkazano razumevanje, ki 
nam je finančno omogočilo sodelo
vanje na kvalifi-kacijskem turnirju. 
Košarkarji upamo, da bo kolektiv 
IUV tudi v bodočem tekmovanju, 
ki bo zahtevalo izdatna finančna 

sredstva, pokazal polno razumeva
nja za naše materialme probleme 
in nam finančno pomagal. Mi pa 
bomo po svojih najboljših močeh 
poskušali dostojno zastopati vrhni
ški šport in z dobrimi igrami nuditi 
gledalcem čim več športnega užitka. 

Stane Kukec 
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