
• Glasilo ureJa uredniški odbor: Tone 
Krašovec (odgovorni urednik), Vlado 
Gotvajn, franc KajdJž, ing. Jože Mali, 
ing. Peter Petkovšek, dJpl. ing. Bogdan 
Urbanc in dipl. ing. Meta Vrhunc. 
Tisk - Gorenjski tisk Kranj 

Maj 1970 št.ll 

GLASILO DELOVNE SKUPNOSTI IN-DUSTRIJE USNJA VRHNIKA 

20 let samouprave 
v našem podjetju 

Začetek samoupravljanja v Industriji usnja 
Vrhnika predstavlja datum 11. maj 1950, ko je 
bil izvoljen prvi delavski svet. O samoupravljanju 
v pravem pomenu besede v prvem obdobju prav
zaprav ne moremo govoriti, saj takrat delavski 
svet pa tudi upravni odbor nista imela kakšnih 
pomembnih pristojnosti. Kljub temu pa datum 
volitev prvega delavskega sveta v našem podjetju 
pomeni začetek procesa preobrazbe državne last
nine nad proizvajalnimi sredstvi in plansko-admi
nistrativnega V10denja državnih gospodarskih pod
jetij v novo, kvalitetno drugačno družbeno poli· 
tično ureditev, ki temelji na družbeni lastnini 
rproiiZJVajalnih sredstev in sarrnourpravi človeka -
proizvajalca. 

V prvem obdobju je bilo samoupravljanje še 
zeLo nebogljeno. Neizkušenost prvih in nadalj
njih delavskih svetov je povzročila tudi precej 
zmede. Prvi delavski sveti so se ukvarjali za 

današnje pojme z nepomembnimi stvarmi kot so: 
delitev mila, delovnih oblek, itd. 

Pravo osnovo za nadaljnji razvoj samouprave 
v podjetju je pomenil šele 'zakon o izročitvi go
spodarskih podjetij v upravljanje direktnim pro
izvajalcem. S tem zakonom je bilo dano orga
nom upravljanja že več pristojnosti, kljub temu, 
da so bile še prisotne pri gospodarjenju močne 
zunanje intervencije. Kako je tekel nadaljnji pro
ces deetatizacije in obenem krepitev vloge orga
nov upravljanja v zadnjih desetih letih, IDO so 
delavski sveti dejanski gospodarji delovnih orga
nizacij, je več ali manj vsem znano. 

Res je, da samoupravni organi sami od sebe 
brez opore strokovnih služb ne morejo prevze
mati nase vseh bremen in odločitev, ki so prisot
ne v mehanizmu tržnega gospodarstva, .zato mo
rata sam.ouprava in strokovne službe vse nasta
jajoče probleme reševati z roko v roki. To je 
prav gotovo uresničljivo, saj je interes oboiih 

(Nadaljevanje na 3. str.) 

člani prvega delavskega sveta v IUV, ki so še zaposleni v podjetju 

Vsem članom našega kolektiva, štipendistom in upokojencem čestitajo za 
Praznik dela l. maj samoupravni organi, vodstvo podjetja, družbenopolitič
ne organizacije v kolektivu in uredniški odbor Usnjarja. 

Pred marrni so prvoma:j•Siki rpraznilki. Rru!:
lično jih bomo rprazmova1i. Neika!tel'i doma 
v 1kl'ogu družilne, drugi ma obilsiku pri •svoj
cih, prijatel~-ih alii znancih. N~do ob ko
zan-cu v 'gootillni, dmgi srpet na i~etu v 
narawo; morda v hrilbih, ob ,smučanju, ob 
prijetn!'lffi :pomladanskem soncu ob morju 
aLi v lblližmJji ·gmajni. Kaikorkoli že, vendar 
se maJlokdo med narrni spominja rt:ega praz
nilka drugače lmrt praznika detlovnih 'ljudi, 
ki nam nudi možno~t rza rpočirteik in SJPtrO
sti<tev. 

Težiko se alooveik Ita dan •srpomni vsega 
tistega, zaradi čes,a<r mednarodini :praznik 
dela :SJiiloh rpraznuj·emo. TeŽiko <Si ,prillcl..iče
mo v mi!sili :njegov 'k<rvawi zručeteik - prvi 
maj 1886 v Chicagu. Ta dan je ameriška 
policija <kot rporoča z:godovina delavskega 
gibanja ubilla 5eSit in ·rani1a okrog SO stav
kajoči!h. Sledil je še sodni \l)roces s petimi 
smrtnimi obsodbami in s tremi obsodba
mi na .do~m11tno ječo. Tri 1leta nato je 
prvi kongres Dmge inlternaci:onaJ!e progla
sil .ta dan - l . maj - za mednarodni 
deilavSki pr312JI1~k. 

Praznik 
delovnih 

prizadevanj 
Ko.Jilko rprvih ma:jev <Se je od <tedaj zvr

stiJo, 'krvavih iJn nekrvavih v boju iJn delu. 
Toda detlaJV'Sike zahteve čilkaških stavkajo
čih deilawcev, silmbo1ično formuilkane, <kot 
pi<šejo ~roni<ke, v treh osmicah - osem 
ur dela, osem ur počitka iiil osem ur raz
vedri1a - .so •Še marsikje neuresni<čene. 

Pri na!s lahko rečemo, da Ite zahlteve v 
praiksi dožiViljarrno. Morda ne tako, kot bi 
bilo .potrebno. Morda je osem ur dela .pre
maJ!o organilziranega, da bi nam dalo do
volj debelo kU!Ve11to ob konou meseca. 
Morda je osem ur poči<tka za marsilkoga 
še nedosegilji.vi!h, 'ker mu ga me dovoijujeta 
še delo doma na manjši :kmetiji a~li po
poLdanslko deilo, da je zaiSilu.žek v mesecu 
neikaj večji. In morda za osem ur razvedri
la 'Še n1mamo n~ti dovolj denarja niti do· 
vdlj možmosti na k'lllltumem in rekreacij
Sikem rpodročju. Ob VJSem ,tem pa moramo 
vedeti le, da rzaw]si od nas samih, ;kdaj 
bodo te zapisano prilz:nane pravice •Sileher
mu IJJ.BJŠemu delawou tudi polno zaživele. 
Zato nas lahlko .prvi maj , 'ko pozabljamo 
na nj-egov ~rvawi začetek, hlkrati ob ·spro
stitvi in poč1bku vseeno priJpelje do novih 
~poznanj o naših prizadevanjih in naJ!ogah 
za P<:WOilno osovobod~tev človeka, za nada
lJev:anje našega boja in dela za uresničitev 
Za!S·ta.VILjenih nač11tov. 



NAŠ INTERVJU: Odgovarja: 

Anton 
Debevc 

- direktor IUV 
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Za letošnje leto je ena pomembnih nalog 
priprava srednjeročnega plana razvoja za 
obdobje 1971-1975. Zanima nas, kaj Vi 
menite, k~j je pomembnejše iz podjetni· 
škega staiišča za IUV - ali zvezni in re
publiški plani ali ekonomski sistem in 
uklrepi, ki morajo plane spremljati? 

Glede priprav za sprejetje srednjeročnega 
plana .se mi Zldi, da včasi!h vse premalo upošteva
mo dejansko stanje našega gospodarstva in 
njegOIVo dejamtskio S\POS·oibnost ter da se vsaj v ne
kater.iJh tsredi,nah v•se preveč odražajo želje, ki so 
daleč od ·realnosti. Plan je rtlreba sprejeti, ker bi 
odlašanje in reševanje določenih problemov z 
začaSillimi rešitvami lahko pov2lmči1o še večje 
težave, v katerih s•e nahajaJo zlasti nekatere go
spodarske panoge. Za dosego solidnega dlja se 
mi 2idi, da je treba temeljito analizirati prehojeno 
pot, zlasti še refomnsiko obdobje in na osnovi 
tega ter znanstvene obdelave vsega doseženega 
in upoštevanju položaja -nekaterih panog v ·svetu 
pripraviti naše realne možnosti za naslednje ob
dobje. Plan naj bo zato gu-ajen na izkušnjah in 
ne željah. 

Seveda pa mora -plan spremlj-ati jasen eko" 
nomski sistem in temu pdmerni ukrepi. Eno 
pogojuje drugo oz. vlami, brez potrebnega eko
nomskega sistema in spremljajočih ukrepov so 
lahko samo prazne želje a1i iluz·ije. 

Orientacija vsega naj bodo osnovna izhodi!šča 
refo11me, od katerih smo se že marsikje oddalji:li. 
S podjetniškega stališča je za nas gotovo važ
nejši republiški plan, ker smatramo, da je ·razvoj 
podjetja v največji meri odvisen od stališč, ki 
bodo glede naše panoge zavzeta v republiki. 

Kaj naj plan, predvsem zvezni, za pod· 
jetje pomeni, kako daleč naj posega? 
Mnenja so zelo različna. Nekateri menijo, 
da naj se zadrži samo na splošnih ciljih 
ekonomskega razvoja, drugi pa, da naj 
ureja tudi konkretni razvoj pomembnej· 
ših gospodarskih področd:j. 

Zvezni piam naj bi bil predvsem dogovor o 
nadaljnjem razreševanju nekatedh ·ključnih vpra
šanj našega nadaljnjega razvoja, kakor tudi o 
razvoju nekaterih panog, ki so jugoslovanskega 
pomena. Največja nevarnost bi bila, če bi se po. 
novno uveljavila politika »ključev« in bilo ·osvoje
no načelo, da lahko vsaka republika razvija vse 
ne o:z;iraje se na komparativne prednosti in ne 
upoštevaje svetovna medla in standarde, ki so 
ena osnovnih značilnosti 'reforme. Republiški 
piam pa naj bi bi,! konkretizacija jugoslovanskega 
dogovora. 

Deloma sem na to vprašanje že odgovoril v 
prejšnjem odgovoru. Zvezni plan naj bi bil pred-

vsem :l!bir tistega, za kar bo dogovorjeno, da se 
napravi v zveznem merilu. Te obveze pa naj bi 
bile čimbolj precizne. Naloge republiŠ'kega plana 
'Pa bodo, da te dogovore čim kOillkretneje in po
drobneje obdela. Od naporov republike in nje
nega gospodarstva pa bo odvisno, kaj in v kakšni 
meri bodo plani realirzirani. 

Ali se po Vašem mnenju uresničujejo 
sprejeta stal!išča devetega kongresa ZKJ 
o enakih pogojih gospodarjenja za vse? 

V naši praktitčni poliotiki se moramo odločno 
zav,zeti za tiste cilje, ki smo si jih postavili z 
refo11mo. To politiko je ponovno potrdil deveti 
kongres ZKJ z jasno orientacijo, da odstranimo 
vse, 'kar bi pomenilo oddaljevanje od reforme in 
pomenilo razvrednotenje njene vsebine. žal nam 
praksa govori, da smo v Jugoslavijoi z jezikom 
vsi zelo g-lasno za reformo, v njenem imenu pa 
marsikdaj delamo kar je v njenem nasprotju. 
S~ratka, v praksi se marsikdaj obnašamo popol
noma v nasprotju rz bistvom reforme. Različni 
pritiski, navade po privilegijah in vsemogoče 
ugodnosti kot rezultat starih navad in neprilago
jenosti novim pogojem, delovanje subjektivnih 
faktorjev, ki ·se kažejo v poskusih ohranjevanja 
starega načina mišljenja in dela so še močno 
prisotni v marsikateri delovni organizaciji in 
nekaterih strukturah. 

Kljub jasno določenim načelom je zdaj 
spet slišati dilemo: Ali naj plan zagotovi 
vsem enake pogoje gospodarjenja ali pa 
naj l)orsira nekaj vodilirlh gospodarskih 
grupacij, ki naj bi za uboj potegnille 
ostalo gospodarstvo. Kaj menite Vi o tem? 

Mislim, •da je ·skrajni čas, da se tudi v Slove
niji dogovorimo, kaj bomo •razvijali, katere pano
ge naj stagnirajo in katere veje gospodarst'Va 
nimaJo nobenih možnosti razvoja in za katere bi 
bilo najbolje, če bi jih •lahko že jutri odpisali. 
Seveda pa je .treba zato tehtnih dokazov in pri
merjav ob upoštevanju svetovnih meril in ne da 
bi upoštevali nekatere kriterije, ki so bili v pre
teklosti vse prej kot strokovni. Odločiti se mora
mo, katere so tiste panoge, ki imajo izrazite 
prednosti. Osebno smatram, naj bi bili pogoji 
gospodarjenja v bi•stvu enaki za vse tiste, ki 
imajo še možnosti za življenje, za tiste panoge 
pa, ki imajo izrazite predno·sti -i!ll ki lahko vlečejo 
naprej tudi ostalo gospodarstvo pa nimam nič 
proti, da se jih še posebej stimulira. še posebej 
mislim na tiste gospodarske organizacije, ki so 
že 'V preteklosti dokazale, da imajo velike možnq
sti izvoza na rzapad, da jih je treba materialno 
podpreti in ne samo z resolucijami podpi·rati 
njihovo izvozno ekspanzijo. 

Radi bi zvedeli še nekaj konkretnih za. 
dev o ekonomskem sistemu. IUV sodi med 
pomembnejše slovenske izvoznike na 
splošno in še posebej glede prodaje na 
konvertibilnih področjih. Kaj po Vaši 
oceni pri vzpodbujanju izvoza v ekonom
skem sistemu ni ustrezno urejeno? 

Ponovno bi poudaril, da se ilzvažati na kon
vertibilno področje, zlasti pa povečevati obseg 
izvoza, ne more z naj-razlionejšimi obljubami .in 
drugimi dokumenti. Resnica je, da je bilo v tej 
smeri storjenega zelo maio ali bolje rečeno, da 
polit:i!ka na tem področju ni bila v skladu z re
formo. Verjetno bi analiza krepko prekoračenih 
sredstev za stimulacijo izvoza odgovorila na to 
vprašanje. Milijarde, ki so bi.le dane v ta namen, 
niso bile namenske, najmanj pa niso upoštevale 
princip s•timulacije ·tistih, ki imajo večje možno
sti in ki so se dejansko vključiH v mednarodno 
de1itev dela. Smatram, da nimajo vse panoge in 
tudi ne vse gospodaa;ske organizacije enakih 
možnosti za vključevanje v mednarodno delitev 
dela. Smatram, da je na področju izvoza potreb
na elastičnejša in ekspeditivnejša pohtika. Včasih 
se obnašamo tako kakor da spr-emembe v med
narodni kreditni in monetarni ·politiki na nas ne 
vplivajo. Administracija odgovarja za upravičene 
zahteve gospodarstva z odgo'Vor.i - ,zahteve niso 
v skladu rz reformo, ostali faktorji pa z resoluci
jami in podobnim rešujejo probleme izvoza. 

Ali !imate morda kake probleme glede 
sistemskih ukrepov pri uvozu? 

Vsaj v našem podj.etju in v naši panogi bi bili 
zelo zadovoljni, če bi imeli tako pri izvozu -kot 
pri uvozu enake pogoje kot j•ih imajo naši ino
zems:ki konkurenti. Osebno sem prepričan, da bo 
izvoz v naši panogi v .letošnjem letu nazadoval, 
če se v najkrajšem času ne --realizirajo zahteve, 
ki jih je pristojnim organom posredoval svet 
naše panoge pr,i Zvezni gospodarski zboniici. 
Kakšne bodo pos-ledice, zlasti za tiste, ki so leta 
i:n leta obdelovali inozemslm 'trhšče in dosegli 
lepe rezultate, pa zaradi vse težjih pogojev izvoza 
in nerešenih si·stemskih vprašanj ter vse večje 
konkurenčnosti .zlasti iz vzhoda jut•ri lahko izgu
bijo to tržišče, si je težko zamisHti. 

V silovenski usnjarski industriji - če
prav prepočasi - integracija le poteka. 
Ali misllte, da je naš ekonomski sistem 
dovolj vzpodbudeil. W. daje dovolj podpo
re integracijskim težnjam? 

Resnica je, da je slovenska usnjarska industri
ja v nič kaj zavidljivem položaju, čep,rav v neko
Eko boljšem kot ostala jugoslovanska tovrstna 
itndustrija. Temu primerna je tudi orientacija 
večine podjetij, ki so se odločila ali .za S•tagnacijo 
ali celo za zmanjšanje pi1o,izvodnje v naslednjem 
obdobju. Rešitev je samo v :tem, da čimprej naj
demo skupen jez·ik - zlasti glede delitve dela in 
nadaijnjega razvoja panoge kot celote sploh. 
Integracijski procesi gredo zelo počasi in so bili 
uspehi v glavnem samo tam, kjer se je eden 
izmed partnerjev znašel v brezizhodnem položaju 
in je bHa integracija s solidnejšim partnerjem 
edina reš-itev. Sicer pa so prisotne lokalistične 
in su:bjektivne tendence sploh, lk:i. te procese za
virajo. Ve!i.ko je bilo .pred časom govora o uk•re
pih, ki naj bi vzpodbudili najrazličnejše oblike 
poveZJo•vanja gospodarstva, vendar so ostale samo 
obljube. 

Ali lahko poveste karkoli o tem, če v 
IUV tudi pripravljate srednjeročni plan 
razvoja in če morda lahko ne glede na 
pripravljeno gradivo orišete glavne raz. 
vojne cilje v naslednjih letih? 

Pri nas se sicer priprav•ljamo na sprejetje 
srednjeročnega plana. Moti me samo to, da še 
nimamo prečiščenih osnovnih izhodišč tako v 
zveznem kakor :republiškem merilu. Določeno 
orientacijo že imamo, ·ki .pa je v zveznem merilu 
preti•rano optimistična, v republiškem pa sila 
pesimistična. Konkretneje o naših načPtih pa bi 
odgovoril v eni naslednjih številk. Osnova za Taz
mišljanje pa so moji odgovori v prv.i številki 
Usnjarja. 



Občni zbor 
v 

DUCTG Slovenije 
Pred dobrim mesecem Je bid na 

Ljubelju občni zbor DUčTG - SRS, 
katerega so se udeležili predstaVIUi
'ki sekcij jz vOlanj eDJih 1podj etij. 

PoročiJo predsednika in poverje
nilkov posameznih sekcid so naka
zale .števill:ne ,probleme s katerim1 
se je d:rušctvo srečaJVaJo v _pretel.dem 
obdobju. Obenem pa so bili ,prika
zani tudi uspehi (čeprav skromni), 
katere je društvo doseglo k!ljub 
števrl.lnim težaJVam. Predvsem je 
omenilti tri uspele seminarje, ki so 
bili dzvedeni v organizaciji društva. 

Vz;podbudno za nadaljnje delo je 
vsek~kor to, da je drušwo v ,pre
tek!Iem letu ponovno zaživelo in da 
so bi1Ie n~kazane nekatere osnovne 
obllilke delovanja društva. 

Za delo v tekočem !letu so bi!le 
nah11zane pi'edvsem sledeče naloge: 

a) organizacija Jugoslovanskega 
Iwngresa DUčTG - SFRJ, 

b) strOikovna predaJVanj a, sezma
nja.nja z IUovost:ani doma in v svetu, 

c) sodelovooje posameznih sekcij, 
d) sodelovooje članov v strokovni 

rev~ji »KOžA 1 OBUčA«, 
e) zagotovitev fiinančnih sredstev 

za izweljaJVo postavljenih nailog. 
.Največ sil bo potrebno usmeriti 

v orgooizacijo kongresa, :k!i bo leta 
1971 na Bledu, če hočemo, da bo 
uspeh v strokOVIUem jn organizacij
skem pogledu. 

OI'gani upraiViljanja in vods1tNa v 
delo;vnih organizacij aJh .naj bi z ra
mmevanjern tudi finančno podprli 
dmštv·o, ki nima zagotovljenih ni
k~ki'šlllih dirugih sredSJtev (rudi čla
narina je billa Ukinjena). 

Zbor apelira na strokovnj~ke iz 
posameznih .str{llk, da pristopijo k 
sodelovooju v reviji, ki je edina to
Vl1Stna v SFRJ, ker le na ta način 
bo revija pestrejša in uspešneJša 
kot v preteiklem obdObju. 

Sprejeto •je billo rudi st~Hšče, da 
se .poišče us•trezma rešiltev z Gospo
darsklo zJbornico SRS, katera kljub 
prejemanju sredstev za zbkooje in 
obdelavo podatikov za obravnaJVano 
pooogo ne daje vidnih rezuhtatov. 
Zbor je za!ključill, da hi bila pri
mennejša in učinkoviteJša rešitev, 
da. se naJmesti dva strokovnjaka v 
okvii'll društva, ki bosta zasledova
la raJZ)voj doma in v svetu tako na 
tehnološkem kot •tudi na tržno-eko
nomskem področju. 

Sekcija našega podjetja je obra
zloži,la o'bši!ren program delovanja. 
če hočemo, da bo ta program vsaj 
delno ilzveden pa bo potrebno v bo
doče več samoinioiative ·pri vodstvu 
kot rudi članih sekcije, še več pa 
tudi dejooske poda>ore ti1stih čini
.teljev v podjetju, ki J.ahko največ 
pdpomorejo, da se napisani pro
gram uresniči. 

>inž. Peter Petkovšeik 

20 let samouprave 
v našem podjetju 

(Nadaljevanje s l. str.) 
enak: čim bolje gospodariti, da bodo zadovoljene skupne in individualne 
potrebe članov delovne skupnosti. 

Naš .prvi DS je bil izvoljen 11. maja 1950. štel je 38 članov. Njegov prvi 
predsedni1k pa je bi·l ing. Mil~voj Hladnik. 

Od prvih članov delavskega sveta jih več~na ni več med nami. Nekateri 
delajo v drugih ·kolektivih, nekateri so umrli, drugi pa so upokojeni. V pod
jetju je še 6 članov prvega delavskega skveta. To so: T·ine Bradeško, 
Andrej Casenman, Otmar Jer.šinovič, Janez Kavčič, F·ranc Okrajšek in Franc 
Ples•kovič. 

V razgovoru so se prvi člani dela;vs·kega sveta spominjald vzdušja ob 
njihovem prvem mandatu, ki je :b~Io vse prežeto z enim samim ciljem -
obnova domovine. Temu je bilo podrejeno vse dogajanje v kolektivu: udar
niška teklmovanja, pi'ostovoljno delo in druŽibeno življenje. Kljub naporom 
in ŽI'tvam .pa se posamezniki ·radi spominjajo •teh časov, saj je bi•lo to 
obdobje njihove mladosti jn: 'prvih delovnih uspehov v svobodni domovjni. 
To je bil čas brigadnega sistema >te:lcrnovanja, ko je bila pomembna Ie 
kvantiteta, kvaliteta pa je bila zanemarjena. Zaradi tega je bila pov:z;ročena 
predvsem pri suro;v.ini og11omna škoda. Usnjarna je takrat delala največ 
podloge in tapetniš·kega usnja. Da bi hHi v sitemu tekmovanja čim uspeš
nejši, so ljudje ponoči hodili delat v tovarno, pa tudi delavci so pomagali 
drug drugemu pri delu, zato so nekateri močno prekoračevali normo. 

Razumljivo je, da je jmel tak način dela dobre in slabe strani. Bil pa 
je nujen v takratnem obdobju in pogojen .tudi z miselnostjo ljudi, ki so 
bi.Ji še pod v·tisom zmage. 

Borba se je nadaljevala, toda ne borba pmti okupator ju, temveč za 
obnovo domovine in boljše življenje. Zaradi tega so delavski sveti, 'kljub 
temu, da niso odločali o važnih zadevah, z vso resnostjo prevzemali tiste 
naloge, ki so jim b~Je zaUipane. S takim pristopom so delavci opravičili 
zaupanje družbe, ki j-i:m je .počasi poverjala vse pomembnejše naloge v 
upravljanju družbenih sredstev. Razvoj samouprave pa pomeni izgradnjo 
nove obJi.ke dru.Žibenih odnosv - socialistične samoupravne demokracije. 

Vlado Gotvajn 

Delovni predsednik občnega zbora DUčTG Ivan žagar s sodelavci 

Udeleženci občnega zbora DUčTG 

Varnost v prometu 
Letno poročilo postaje LM Vrhini

·ka, ki je bi!lo dano v razpravo 
občinslki sktliPščini navaja med dru
gim, da so delovne organizacije iPre
maJo za:intereskane za prometno 
vzgojo alanov svojega kolek:Jti'Va .. Ta 
ugotovitev izhll!ja predvsem iz tega, 
ker je ug{lltov'~jeno, da večina delav
cev ni:ma predpisano OJ)'I"emljenih 
svojilh vozil (.koles !in mQpedov). 

Da je temu ta~ko, dOika"ZJuje pre
gled teh vozi1l v kolesarnici usnjar
ne na VII"hniki in pa "finoočno« ze" 
lo uspešna a:kcija, ki so jo izvedli 
milličnilki pred nedavnim v večer
nih urah na področju šma:t'tna. 

Pri pregledu je bilo ugotovljeno, 
da 2j3 koles nima predpisane opre
me odnosno da je pomanjkljiva ali 
pqkvarjena. Na raz;polago nimamo 
stati>sničnih podatkov, ki bi do!kazo
vali, ko1i!ko naših delavcev se je v 
pretelk!lern Obdobju poškodovalo na 
poti na delo ali iz dela zaradi po
manj'k!lji'Vo opremljenih vozit 

.Nezgode, ki se pripete delavcem 
na poti na delo ali iz dela prište
vamo k nez;godam na delu. Prav 
zaradi tega je ra.wml.jivo, da je de
loVIIla organizacija neposred!lJO zain
teresirooa, da je takšnih nezgod s 
poškodbami č~m mooj in da si pri
zadeva od:Pmvlijati vzrOike, ki pogo-

JUJeJO te nezgode. Vseikakor je pr
venstvena nalloga odgovornih deJav
cev v delovni onganizaciji, da si 
prizadevajo vzgojno vplivati na Čila
ne kolek!tiva, da v redu vz;držujejo 
in oprem·ljajo svoja vozi'la ter da 
pri voŽlnji UipOŠtevajo predipisana 
prometna !P'I"avi!la. 

Organi za notranje zadeve pa po
leg poz~tiiVIIlih nalog v .primerih 
neupoštevanja predipiiSooih navodil 
lahko UiporabEjo rudi težje ukrepe 
- to je denarna kaznovanja, od
vzem vozil ali [l)nijaviljanje sodniku 
za pre'krŠike. 

Smoter VISeh prizadevooj v delov
ni orgooizaciji je predvsem v tem, 
da bi člani kolek!tiva zavestlllo spre
jeli aikdje na področju prometllle 
Vlzgoje v prepričanju, da je to v 
dobrdbilt posameznilka in celobnega 
kolektiva. V bodoče bomo opravili 
še več preg1ledov koles in mopedov 
v vseh naših obratih. želi:mo, da bi 
bile pri nas[ednjih pregledih ugoto
vitve ugodnejše. Vsi ml.ados<tno vi
hravi V01Jniki mopedov, ki so po
nosni, če voziijo brez izpita in ki so 
že veakrat »uspešno« pobeg;n.Hi mi
ličnikom pa naj razmišljajo o mo
rebitnih iPOsiledicah, ki se lahko pri
pete pri >>hralbri« vožnji. 

inž. Peter Petkovšek 



K vali teta izdelkov 
- ugled podjetja 

Danes je v Sttrdkovnith LiJtemturah 
olbčuti1ti precej•šnjo crJomanjkaJIJJje 
Olbravmave o11gani.zacijskih proble-
111JO'V s podrooja industrijske proiz
vodnje. Ema od :posledic tega je po
manj'kanje indu~trij:slki:h izkušenj, 
maj:lrno štev.iJ!o ~trok0<w1ih delavcev, 
ki bi se znanstveno .UJk,va·rjaJri. s pro
učevrunje:m organizacije proizvodne. 
ga JJrocesa in pogo~1Jo še kcmzerva
ti'vmo gledanje na reševamje organi
zacijskih problemO'V s ~trani pre
cejšnjega števiia vodiLnih oseb v 
naših delovnih oDganizacijah, 

Pojem proiZJVodJni proces ponava
di lalJ::l!ko obra<vnavrumo iz dveh gle
dišč - ekonomskega in tehničnega. 

Proirzvodni proces je v ttel:mičnem 
pomenu se~ta'Viljen irz: več stopenj, 
ki se medseboj11to povezujejo v ce
loto. PralktiJOno se prione že pri sa
mi zaJIDi~li o u~tvarjamju novega 
proizvoda - torej pri ~deji. Nasled
nja stopnja je ildejo reali•zilraJti v 
oblliki poskusnega iZldelka, ki pos,ta
ne nato masovni prodU:M proiZivod
nje, če pr1demo do pozitivnih eko
nomskih in telmičnih ugotovitev. 
Za VJsa:k nov proizvod je potreben 
proiZlvodni pro.grrum, ki v.sebuje pJa
niramje materiada, dellovni'h sred
~tev, dellovne sHe, načina iZldelave, 
posk;UJsne serije, tehnološkega ·po
stOtpka, normativa časa in dela, 
no11ffiativa m<literiala 1td. šele ko 
zrudosbimo <vsem tem zahtevaJID, za
čnemo z redno !PrOizvodnjo, !ki jo 
mor·amo regi~trilrati, zasledovati in 
ji varovruti zruhtevamo k<valiteto. ·Te
ga dela ne more opra<Vljati ena ose
ba temveč se morajo formirati po
selbni oddelki, 'ki se ukvarjajo s to 
dejavno~tj o. 

Vsaiko podej.tje mora imeti zMo 
konstrukoijsiki oz. razvojni oddelek, 
ki bo ~tremel, da se ideja reailizilra 
do :poskuooega iZldellka. Nadalje 
moraJIDo imebi tehnično pripravo 
proir.wodnje, ki pripra'VIlja vse po
goje, potrebne za poznejšo proiz
vodnjo in tehnično kontrolo, ki 
kvaliJteto in prw.Hno~t tekoče pro
izvodnje spremdja in varuje. 

Da se v nekem podjetju obdrži 
kva<lilteta iZlde.Jika, je odvisno od več 
fa!ktorjev: 

l. uporabnos•t la~1mo~ti v določe
nih toleramcah, 

2. trajnost izdelka pri določenih 
delovnih pogoj ih, 

3. varnost pri UIPOralbi, 
4. ootebs!Ni ie:g•led. 
Ko vse te la51tnosti izrazimo z do

ločenimi objelk!tivnimi (fizikalne 
enote) in suJbjelk!ti<wlimi (okus, do
padiljivos:t iltd.) me11ili, dobimo toč
ne pod~tlke o kvailii:teti polj-uJbnega 
i,zdelka. 

D11ugi po;goji, ki 'kvailiteto določa
jo, S·O: 

l. •izvedba oziroma koo·stru!kcija 
izdelka, 

2. :kaiko'Vo~t materiala, iz katere
ga j-e ses.ta'Vljen in 

3. 1kalkovost izdelme. 
Po vseh teh definicijah kvalitete 

se nam porada v:prašamje, kdo v 
podjetju je n~jbolj odgovoren za 
kvalli:teto gotovih izdel!kov. Direk
tor je v bi·MVU vrhovni o11gamizaJtor 
proi.zvodnega procesa in ostalih de
j a<w1os•ti in je takorekoč odgovoren 
za k'Vaili-teto izdelkov. Zar.adi obsež
nosti svojih ftmkaij pa to delo 
k!oiiJtrole kvalli:tete delegira ~vojim 
sodelavcem tehničnemu vodji ali 
vodji tehnične kontrOile. 

Iz tega ~Jedi, da direMor vso srvo
jo odgovOI1Ilo~t prenese neposredno 
a•li posredl!lo na vodjo tehničnega 
sekrorj a ali vodjo tehniooe k amro
le. Mnenj-e ,glede največje odgovor
no~ti za kvaliteto lieidelkov pa je 
ze1o deljeno in v podjetjih porvzro
ča precej nejasno~ti in celo ~porov. 
Velillw je zagovorniikov, da je za 
kva!Jioteto najbolj odgovoren nepo
sredni proizvajalec - delavec na 
stroju, drugi pa ~pet trdijo, da je 
za k'Vali:teto odgovorna kon~·trukci
ja, razvoj.ni sektor oz. tehnična pr.i
prma proi:llVodnje in podobno. To
da po vsem, !kar je biJo prej napi
samega, je jasno, da je najbolj 
odgovorna tehnična kontrola, če je 
za taiko nalogo •pravi1lno organizira
na in če ima določene kompetence. 
S tem pa ni rečeno, da tudi ostali 
proiZJvajalci za kako'V'o~t niso odgo
vorni. Da pa tehrrična kOilitrola svo
jo odgovornost za kvalilteto lahko 
uveJjmi, mora ·ooti edini organ v 

podjetju, ki kaiko'V'o~t izdel!kov po
t.rjuje, izdaja ateste in vek.J.adiščuje 
gotove izde]ke. 

Tak polložaj tehni•čne kontwle pa 
v pro!(Z'VI()dnem procesu povzroča 

določene odnose, med neposredni
mi rproizwajadci - dellavci in k;on
tl'Odorji. Ti odnosi so v mnogih 
podjetjih deili>katna rzadeva. 

hclelek je v bistvu reZiultat treh 
elementov: 

- •surovine, 
- sredstva za delo in 
- dela (človekovega). 
To pomeni, da moramo kontroli

raJti VISe tri elemente, če hočemo za
gotovilti zaJželjeno kvaiirt:ert:o iZJdel
kov. :K!ontroilor v srvojem delu pri
de v st~k s surovlino, sredsttvi za de
'lo jn s 6lovekom. Na njegovo pri
SOitnost surovina in sred~tvo ne rea
gir.ata, medtem ko je na prisotnoM 
kontrolorj•a zelo oboutljiv delavec 
- človek. Lahlko pride do če~tih 
nesporaZiumov, posebno še v prime
ru; ko nilti enemu nilti drugemu ni
so poVlsem jasne !~tne oziroma 
medseibojne naloge. Ce ,i,ma delavec 
občutek, da je kontrolor postaVII_jen 
zato, ker 'V njegovo delo nimamo 
zaupanja, že na samo prisotno~_t 
kontrolorja moono reagira, ker je 
za njega ko111tm1or ti~ti, ki ga po
niža in podcenjuje njegovo delo. 
Odnos pa bo dober, če se oba zave
data svojih nadog jn dolžnosti, drug 
dmg.e.ga dopolnjujeta in si med
sebojno pomagata. Delmci se mo
raj.o zavedati, da j im je kontrolor 
pomočnilk pri opravljanju njihove
ga dela. S tem je delavcu omogo
čen večji zaslužek, ker dela z mamj
šilm i.zmetom, obenem pa prispeva 
k boljši k;va<liteti. 

Namen vodenja in varovanja de
lovnega procesa je dobiti v določe
nem obdobju toi;no oceno kakorvo
sti, po<le,g tega pa je v tem deJu 
v:šteta skrb, da se vsled subjektiv
nih vzrolkov kako<vo~t končnih imel
kov ne ,poslabša. 
Tehnična anadiza kvad]tete je v 

zbimnju in urejamju podatkov o 
kva11iJteti izdelka. Cilj tega pa je 
kvalilteto ilnde1kov točno spoznati in 

Likanje kož na hidravlični stiskalni
ci v šmartnem 

zasledovruti ter po potrebi u~trezno 
U!kre[)arti. 

Ce ~mo si sedaj na splošno ogle
dali nekrutera načela, bi se rad v 
grobem dotaiknid tudi položaja v na
ši organizaciji. 

že na prvi pogled se nam vsiJju
je mi~el, da do sedaj pili registri
ranju in ugota"''lj anju kvalirtete go
rtovih izldel1k01V še ni.smo dosegli ta
k ih us1pehov, kot j.ih lahko imajo 
v moderno urejenih torvarnah. Ugo
tavljamo pa, da je prav to bilsrtve
no za uspešen pilasma na domačem 
ali trujem tržišou. 

V zadnjem času je bilo precej gO
vora o reorganizaciji določeFilih 
služJb v podjetju, ki pa bodo lahko 
u~pešno dellovaJe samo s prizadev
no~tjo, p11ildnostjo, od!ločno~tjo in 
tesno medsebojno povezavo. Vsak 
član našega lk:()l]ek!ti<va ve, da smo v 
dolbi rekon~trttkcije, v dobi moder
nirzacije in čooto je prav to odskoč
na deska za U!S!Pešnejši pregled kva· 
liltete gotovih iZidelkov, za bolj smo
trno i.n obenem !UudJi zahtevnejše 
poslorvanj e. 

Vtse te iZlbo1jšave nas siJlijo k več
ji disdpiLini, popolnejši organizaciji 
deloiVnega procesa iJn večjemu izko
riščanju kadra. To je sicer naporno 
in odgovorno delo, je pa gotova 
garancija za večje uspehe podjetja. 

ilnž. Bogdan Urbanc 

Naprava za osnovni nanos kritnih barv (grundiranje) Aparat za brizganje kož v dodelavi na Vrhniki 



Rekonstrukcija virov 
toplotne in električne energije 

Rekonstrlllkcija virov toplotne in 
ellel!Qtrične enengije v naših obratih 
na Vrlmilki in v Smal'tnem je le 
eden od ~tevilnih Olanov verige 
S!Plošne modernizacije v naši delov
ni organiz.aciJii, ki naj bi čim hi
treje ujeila korak z 1bolj razJV1timi 
kot smo mi. 

ALi pa z drugimi besedami: če ho
čemo irrneti enak živJjenjski stan
dand, kakor tisti, po !katerih se 
zgled'l.lljemo, potem moramo isti 
pro~d (usnje) i7Jde1ati za isto ali 
celo nižJjo ceno, Jl:akor naš vzomiJI: 
(adi kontkurent). Pri enailcih cenah 
za osnovno swrovino in pomožni 
materiali smemo vložirti največ toJi
ko človešJI:ega dela, kakor naš vzor
nilk. PI1i ·tem seveda ne smemo Vilo
živi preveč denarja z.a osnovna sred
stva (stroje in na:prave), nikakor 
ne več, ka:lror konkurenca. Ce po
slk:rib1mo za to, da so stroji čim bo
lje iZJkoriščeni (noč in dan), si pri
dob1mo !Prednost __ pred •tistimi, kd 
delajo samo v eni izmeni. Ce pri 
vsem tem upoštevamo še razne da
jatve dr·užbi, bomo razumeli, da je 
boj za nC~~Predelk adi pa celo za 
obstanelk še llrši in nei~rosnejši, · 
kakolf si .ga predstaiVlj amo. 

Spominjamo se še neverjetino hi
tre izgradnje naše porušene domo
vine taJkoj po vojni. Gradilo in po
prarvJ:jalo se je včaJsih tudi - kot 
pravimo - za vsako ceno, ker so 
biJe pač ta:kŠine potrebe. Ni bHo 

· na raZJpolaJgo prirrnernega maJteriaila 
in smo moraili zaraJdi tega marsiJI:aj 
kaJr zalkr.pati. 

Ce se omejim na področje ener
gije, se &pominjam .preseljevanja 
raznih koulov, ,parnih strojev, lo.ko
mobill illld. iz podjetja v podjetje 
pač v skil.adu s -trenutnimi potreba
mi in glede na bližnjo perspektivo. 

Kronično in povsem razumJjivo 
pomanjtkanje maJteriala je bollrova
lo nemogooirrn tehnimim reš1tvam 
oziroma iiZNedbam, s katerirrni se še 
danes otepamo. 

Pri -tem se 51Pominjam čaJsov, ko 
so si deilovne organ~acije prizade
valle čimboJj povečati kvalifikacij
sko strukturo zapos1enih. Pri tem 
nehote pomislirrn na predvojno »Pe
&em o sodobnih iPOkJicih« Danhla 
Buča!1ja, ki je med drugim zapel: 
>>Ce konja podlmješ - si že pedi
ker ... « 

Lstočasno so se v podjetjih otepa
li študiranih ll:jud:i, ki bi v stihično 
vsakdaJnjost lahko U51Pešno vnašali 
sodobnejša tehnična spoznanja iln 
rešitve in s tem vsaj nekoJiko pri
spevaili k dvigu konikurenčne spo
s-obnosti določene delovne organi
zacije in seveda k boljšemu zasJuž.. 
Im V1Seh zC~~poslenih. 

Verjeli smo tudi nCIIpovedim, da 
bo dorvo.lj ellel!Qtrične energije na 
raZJpolago. Temu ni bilo tako. že 
priibližno štirilnaJj-st dni IPO slovesni 
izjarvi naših ellekitrogospodarstvenih 
iZJVedencev, da bo energije dovolj, 
smo dne 6. novemJbra 1969 doživeli 
redrulk:cij'O eilekitri6ne energije za 
15 %, istega dne ob 13. uri pa že 
za 25'%! 

Vsekakor Iaskava ocena progno
sti6nih sposabno&ti za izvedence 

elektrogospodal!1Stva! SUIIllilmo lah
ko, da bo nekaj podobnega tudi s 
&1orvesnimi i2ljarvami o ekonomskih 
prodajnih cenaih eilektr1čne energi
je in o njeni 1kvaliteti, t. j. frekven
ci in napetosti. Sodobne napll"ave 
(seveda •tudi rz:a predeilawo kož) so 
veoinoma opremJjene z zadnjimi 
dosežki elektronske mdustrije iln 
vselkakor za:htevatjo zares kvalitetno 
elel!Qtrično energijo, sicer se zelo 
rade pokvarijo. PomisJirrno samo na 
naše televizorje in na sitinosti, ki 
jih ·imamo z nj-imi! Počasi se bomo 
pač moraili SIPrijaznilti s tem, da 
smo •se včasih precej zanes1ljivo 
vzpenjali v nadstropja po stopni
cah, danes pa se vzpenjamo z dvi
galom, sicer neikoHko manj za
nes!ljivo, vendar udobneje, t. j. brez 
»S<lipe«. Stopnice se ne bodo · tako 
hiJtro pokvariJe; pri dvigalu pa ne
nadoma pregori tanka žiOka v va
rova1ki iln že obvils1mo v .kiletki med 
dvema nadrs•tropjema, kakor maček 
v jerbasu in SJIDO temu primerno 
ra1!položeni. 

S tem sem hoteli. samo ,ponazoriti, 
da se morajo •rudi naši vzdrževalci 
nenehno izpopolnjevati v svojih 
strokah in da morajo vedeti vsak 
dan več, kajti tehnilka napreduje 
neverjetno hirtro, v2ldržev:anje, še 
bolj pa poprawHa sodobnih strojev 
iln nCIIprav zahtevajo sllro.kovnj ake, 
ki nam Iahiko dorvoJj hitro popravi
jo muhastega upomilk:a. To opa je 
včasih precej rtežlk:o, saj ponavadi 
odpove občullljivi delček, ki ga lah
Iko samo še zaJmenjamo z novim, 
n1mamo ga pa kar pri roki, tem
več moramo ponj celo v drugo dr
žawo, ne saJmo v sosednjo vas. 

Za ta čas pa je celotna naprava 
neuporabna. 

Slk:!raJt!ka: sodobna tehnika nam 
zaraJdi obil!i.ce sestawnih delov v -po- . 
s-ameznih nCIIprava!h po eni strani 
res pov2lroča šte~ni~ne skrbi in pre
glawice, po drugi strani pa nam laj
ša delo iln omogoča boljši Za51lužek, 
če le 2l!lamo njene sllrani praviLno 
in v palmi meri i2Jkoristiti, sJabe pa 
čim hlllrej e popra.v.i.ti. 

J>ri relkon:s1tr1Uikciji termoenerget
sbh nC~~Pra.v v naših obratih ne gre 
v osnOIVii. samo · za zamenjavo že 
,zdavnaJj amoatizilranih napraJV 
{IPredrvsem kotl.orv) temveč tudi za 
modernizacijo celotnega energetske
ga si•stema v ·tem &mislu, da razpo
ložljilVo topllotino energijo kuriva 
(.premoga, maJZuta aJLi pa plina) 
čimJbolj racionalno izlk:oristimo. Ki
~ogram kurwa moramo namreč 

!Plačati, prav t-ailro pa tudi vsako 
Jkilovatno uro električne energije. 

Kati pa, Jl:o bi eileikltrime energije 
sploh ne kupovali, kuriva pa le za 
10-15% več, ikalkor dosedaj, pri 
tem pa bi eli. energijo proizJVedli sa-

.J 
Inl. 

RekiH boste, da je to neiZJVectljj,vo! 

No, !Pa po:čaJSi ile ;pos~usirrno! 

Oglejmo si naj!Pfej ·stroške rza či-
sto kurivo im za elleikltrJčno energijo! 

V naši usnjarni na Vrlmiki pora
birrno na m2 usnja: 

od 5,6-12,1 •kg .premoga in 

od 1,43-2,04 ik:Wh elekitrične ener
-gije kar pomeni: 

od 5,6 X 8,0 do 12,1 X 8,0 = 44,8 
diln do 96,8 di:n za premog in 

od 1,43 X 20 do 2;04 X 20 = 28,6 
diiil do 40,8 ddJn za eilektr.i6no ener
gi~o. 

Skupaj: = 73,4 iln 137,6 
StJrošelk za či!sto energijo (brez 

amol'tiz.acije iln ostailega) znaša kar 
precej. 

Ce ellel!Qtrične energije ne •kupuje
mo, premoga pa za 14% več kot 
dosedaj, !POtem waša strošek za či
sto energijo: 

44,8 X 1,15 do 96,8 X 1,15 = 51,5 
din do 111,0 din 

RaJZUka: 73,4 din - 51,5 din = 
21,9 diln (seveda •starJh) za vsak 
kvaJdir.aJtni meter proizvedenega 
usnja 2lnese v leru dni izraženo v 
starih dinarjih iin pri proiZNodnji 
1.660.000 m2 usnja vsCIJj: 

1,600.000 X 21,9 = 36,354.000 Sdin. 
Ta ;vsorta bi naJm predstcwlja:Ja či

s-ti dobiček, ko bi ne bilo stroškov 
za aJmonti.z.acijo in ostailih dajatev. 

1Primerja.jmo 1še ceno premoga i:n 
tekočega ~uriva mazuta)! 

Iz kiJograma !Pr·emoga dobimo v 
najbOlj-šem primeru (.pri naJS) 
2000 'kcal (lkiilokalorij) v obliki izko
ristljiiVe toplote za og.revanje sušil
nic, vode, prostorOIV in podobnega. 

Iz !killograma mazuta, !Pa dobimo 
pri enC~Jbh pogojih 8000 kcail toplo
te. To pooneni, da killogram mazuta 
odgovarja štirirrn ikillogramom ,pre
moga (.lignilta). 
Mazut (kilogram) stane 
4 kg Qignilta pa 4 X 8 

33 din 
32 din 

.Pri tem je treba upoštevati, da 
lalhko s pomočjo avtomaJtilk:e na ma
z;utnem gori!Icu dosežemo zelo do
ber i<Zlkoristek, pri ročnem ali pol
a.V1tomatlstkem kurjenju s premogom 
pa je izkoris-tek lah!ko precej slabši, 
kar pomeni, da je dinar razlike v 
korist premoga 1e nC~Jvidezen. Pona
vadi te razlitke ni, oziroma se obrne 
v konist mazl.lltu. 

Pomistliiti moramo tudi na prekla
danje premoga, odvoz pepela, one-

Montaža cevovodov za dovod pare 
iz rekonstrull:ane kotlarne v proiz
vodnem obratu usnjarne Vrhnika 

či!š•čenje okolice z Ietečim pepelom 
itd., ne nazadnje pa tudi na to, da 
je kiotel na tekoče gorivo po preki
niltrvi kiurjenja (čez nedeljo) prilbliž. 
no drvaj•set minut po zakurjenju že 
Sjpo,soben oddajC~Jti predpisano koli
čino paJre, poleg tega pa je nepl1i
memo bol].j elaJSttičen pri nihanju 
obtežbe, sa!j pra.kJti,čno sikorajda ni
ma šamotnih oblog (·razen nekaj 
tilk ob goi1ilcu). 

·Prav zaJradi tega smo se odločili 
za nabawo kotilov v ttatko~menOIVani 
>>Steambloc« i=edbi, t. j. v obli>ki 
komp.Jetnega bllotka, 1d je enos·taven 
za mOilltažo in elastičen v obrC~Jto
vanju. 

Na prejqjk.UJševaJlišču pri proizva
j ad cu (S tandaro-Kesseilgesellschaft 
Duisburg) je deJoval popolnoma 
awtoonatsko med kC~~Pacitl:etama 1616 
do 9090 kgjh pare pri izkoristku 
85,86 do 85,79% iln pr-i porC~Jbi ma
mta 131 do 494 kigjh. ·Pri tem je ni
had :vlak pare med 23,4 in 24,8 atmo
sfer, temperatura pregrete pa.re je 
bila pri vseh obttežJbah kons1tantna, 
t. j. 380° c. 

Oglejmo si še ·upravičenost 1astine 
proizvodnje elleikitrične energije! 

(Nadaljevanje na 6. strani) 

Vodja konstrukcije dipl. ing. Mali pri novo nabavljenem »Spilling« agregatu 
za proizvodnjo lastne električne energije v obratih na Vrhniki 



Rekonstrukcija 
(Nadaljevanje s S. strani) 

Praw V1SaJka usnjarna je v energet
skem po~ledu obrat, ki ga je mo
goče naprarviti povsem neodvi,snega 
od zunoojega el~tri<čnega omrežja. 

»Spilling<< agregat 

Vso toptoto in elek<Dničmo energijo 
je mogoče proi:vvesti im .pora:biti v 
usnjarrni. Vir ceilokUJpne (t. j. to
plotne in elektriooe) energilje je :k<u
ri·vo ( v našem primeru m:l2lut), ki 
ga je ttreba čim racionallneje izkori
stiti. 

PotrošniUd elektrilčne energije so 
eileMromotorji, žamice in drugi. 

Od celol.Qupnilh ipOtf!1ošni:kov to
plotne energije odpade samo na 
proilll!Vodnjo tople vode za tehnolo
ski proces v poletnem času okrog 
40 %. To pomeni, da jo lahko pro-
12'Nadamo kadar koili, jo "skladi5či
mo v ·pnimernem rezervoarju, nato 
pa por-abljamo, kadar je potrebno. 

Razmerje med potrebno toplotno 
in električno energijo je najne
ugodnejše v poletnem času, ko ra
b1mo •razmeroma mado toplotne 
energije v primerjarvi z električno 
energijo im ra,bimo zaradi tega par
ne kotile z razmeroma visotkim tJla
kom. 

Pri 6Siti proi:vvodnjti električne 
energije s pOIIIločjo pa:rnih strojev, 
motorjev m turbin pride vedno do 
veHkih top.lotnih izgub, kajti le 
majhen dell tiste toplote, .ki jo vse
buje kurjrvo, Jah!ko pretvor1mo v de
lo (v el. energlijo) in to v poprečju 
le 20- 30%. Veoji del 'kurilne vred
nosti kuriva se v modernih termo
eleMramnah izgubi v hladilnitkih. 

Zaradi pregaednosti navajamo pre
gled porabe •torptlote raznih toplotnih 
strojev (tglej zgoraj!). 

UsnjaDna je ma vso 'srečo obraJt, 
v katerem •ta,ko elekitrično, kadmt 
nudi toplotno enePgijo v razmerju, 
ki nam z 02lirom na tehnične mož
nos•ti dovclll.jtujejo i.zvedbo energet
skega otoika, <t. j. •Sistema, 'ki nd ve
zan na javno omrežje razen ·seveda 
glede kurirva. 

Iz pregleda rviJd1mo, da tlahko do
sežemo rv najmodernejši termoelek
tramni s rpomočjo •pilinske turbine 
800° C <le 35-40 %·<tni i7Jkoristek ku
r1va za pmizvodrrjo električne ener-

enovadjni izpušnj parni stroj 
enorvaljtni lkondeooacijSik.i .parni stroj 
oodp.oundni kondenozacij•ski p'ilrlni s troj 
Pa11na tlurbina: 
20-30 atmosfer, 350--400' C 
60 at 4500 C 
125 at 5000 c 
živosrebrrna parna turbina 
plinska rurbina 600' C 
plinska turbina 800° C 
Diesel motor 10 !konjskih moč,i 
Diesel motor 100 KM 
Otto•motor 4 tak!tni (>,lbencinar<<) 
Otlt<Nnotor 2 ta!kJtrni ( »bencinar<<) 
plinski motor 4 takltni 
plinski motor 2 -taiktni 

poraba 
toplote 

kcaJjkWh 

8000-11000 
4800- 5400 
41100- 4800 

3600- 4800 
3000-3300 
2700- 3000 
2500- 2700 
2900- 3400 
2200-2500 
2500- 3000 
2200- 2700 
3100- 4700 
4100- 5400 
2700- 3500 
3500- 3700 

izkoristek 
kuriva 

% 

8-10 
16-18 
18-21 

18-24 
26-29 
29-32 
32-35 
25-30 
35-40 
29-35 
32-40 
18-28 
16-21 
25-32 
23-25 

gije, rv.se ostaUo pa zgulbimo s hla· 
dillno vodo rv lkondenzatorju. 

V1šje i:zlkori~e :kurirva (celo do 
80 %) dosežemo ,pri ~stočasni pro-

Naš 
portret 

Janez 
Krvi na 

K:ot navadno, najprej prosim 
za nekaj splošnih podatkov? 

R10jen sem bil 26. maja 1928 v 
Zg. SUški, tam sem hodil v šolo 
m končal meščanstko šolo. Rad 
bi nadaljeval šolanje pa ni bilo 
sreds-tev rza vseh S otrok, plaoo 
je bila ena m še ta mala. 

Spomini na mladostna leta? 
V mladih letih mi je najbolj 

ostal v spominu daJIJ., ko je btiaa 
osvobojena Ljubljana, -takrat se 
je na vse potZaJbilto in ni bilo ne 
·loonca ne ktraja veselju. 

Ali ste se odločili za poklic šo
ferja iz lastnih želja in nagiba, 
ali pa je na to vašo odtoeitev 
vplivalo kakšno drugo pomemb
no dejstvo? 

Ko sem iktončal šoro sem se šel 
učit za oarvtomehanika v poštne 
delavnice in .napravtill pOIIIločništkli 
izpit, ker pa je bi'la ta!krat po
tllreba po šoferjtih sem šel !leta 

1946 delat šofers·kli iZJpit, ga uspeš
no napravi!l m tako postal po
!klioni šofer. ·ter ·spomladi 1952. 
leta prišel v IUV, lk.jer sem še 
danes. 
če bi se še enkrat odločali za 

poklicno življenjsko pot, ali bi 
se ponovno odločili za šoferja? 

Ce bi s e ·še enkrat odloča1 za 
poklic se <Verjetno ne bi bi:l za 
šoferj-a, tker to delo je vsatk dan 
težje in ni plačooo ZJa odgovOIT
nost. Malo neprevidnosti pa si 
lahko kaznovan za vse :ž.ivljenje. 
Večina delavcev, ki v teku de

lovnega dne ne prekoračijo to
varniškega praga smatra, da je 
šoferski poklic zelo lahek in eno
staven. Ali je temu res tako? 

Torvariši, ki mistltijo, da je naš 
poklic lahek, se motijo. Ne trdim, 
da fizično trpim, čeprav velilko
krat tudi, mtislim pa, da je živčni 
napor v tem prometu precej huj
ši tkot IPa dii.Ziibllli v tovarni. 

Ali nam bi na kratko opisali 
vaš običajni delovni dan? 

na lbi vam opisa!! svoj delovni 
dan je matl.o tež!k:o, ker je zelo 
različen. V g1aJV!!le:m - da ne go
vor.im o tdrobnanijah, tki jih je 
veliko - ukvarjam se s prevo
zom, nakladooje:m in ra2iklada
njem usnja, k<onfekoije ter lt'az
nega materiala, !ki ga nabavJjam 
za podjetje. 
če primerjate pogoje na cesti 

(mislim na varnost), v prvih 
dneh vaših voženj s sedanjimi, 
kaj bi lahko rekli o te:m? 

Ceprav so bhle ceste slaJbše, 
sem se veliko boilje počuti!! za 
volanom tkot danes, ko ne veš s 
•katere strani jo boš skuprill. 

Na cesti se srečujete s števil
nimi stanovskimi tovariši (poklic
nimi vozniki in amaterji). AU bi 
jim lahko, z ozirom na vaše dol
goletne izkušnje, razvrstiU v 
kakšne značilne skupine? Ali lah· 
ko trdite, da se poklicni vozniki 
bistvene; razlikujejo od voznikov 
amaterjev (glede na kvaliteto in 
varnost vo~e)? 

S •Starejšimi torvariši včasih 
k<lepetam.o ka'ko je OOlo in 'kako 
je danes m 'VIi.dimo, da je čecW.je 
več zelo predrznih voznikorv, Ici 
ostanejo nekaznovani, čeprav 

~ocLnji električne in <toplotne ener
gije. ~ušne rpare ne <Vadimo na 
prosto a:Ii v /kondenzator, <temveč jo 
porabimo za ogrwanje, kondenzat 
pa za ponovno D!I!Padanje paJTTiega 
kotaa. 

Lahko si predstavljamo, /kaj po
meni 80 %.;trni i2lkoristelk ·kuriJ.ne 
vrednosti kurilva, tkj je predviden 
za našo tovarrno 'V primerjavi z 
29-32 '%-tnim ~oris.~kom n[Jr . • ter
mm!Lek<ttrame v ·Soštanju; manj po
trošnega ~~urilva 7.a enaiko ~oličino 
koristne energiJe. 

Kaj pomeni~o <taikšni !()Osegi :več
jega obsega v nacionallllem gospo
darjenju rz vior,j enel'gi•je sli .pa ne 
upam tpom~slli'ti, Iker ibi ibille številke 
astronoonske. 

Dnži seveda ne/kjaj: 'VlSe panoge 
namreč · nima\io •tako ugodnega raz
merja med •toplotno in električno 
energijo, ~dt tl.lJSilljarne in fbi bitla iz
veclba energetstkih otokov [e delno 
i.zvecllj irva. 

Potrudilli se bomo, da tbomo IIlaš 
energetski otok čim ibooje sestarvtili. 

Kaiko? 
O tem ipa čez en mesec. 

.ing. A.ntton Mali 

ogrožajo vaJilllost drugih na cesti, 
zato bi jih dal v dve s·kupind: so-
1~dne ~n preclrwe. Milstlim, da 
bistvene ra2!like med rpolclicnimi 
~n amaterji ni- povsod so dohni 
m slabi. 

Ali so pogoji, v katerih oprav
ljate svoje delo, zadovoljivi ~
nosno ali so koristniki vaših 
uslug dovolj obzirni ln upošte· 
vajo objektivne težave, ki so po-

- vezane z vašim delom? 
Po~oj.i v katenih opravljam 

svoje delo ·s •sttTani podjetja so 
za,dov.olji<Ve, samo ljudje vehlko
lkrat ne upoštervajo težave s kate
rimi se srečujem skoraj vsaik 
dan. 

Ker ne nastopate samo v vlogi 
šoferja, pač pa imate tudi vzpo
redno nalogo nabavljača, so vaše 
težave in problemi še toliko pe
strejši. Kaj bl priporočili vsem 
tistim, ki vas vsako jutro oble
gamo vsak s svojimi zahtevami 
in ko se vrnete s poti ponovno? 

V vlogi nabavtljača, :Ici jo oprav
ljam, priporočam vsem, ki mfus<Li
jo, da jim noOe.m ustreči -
upam, da jlih je zelo malo - naj 
se vsedejo poleg mene v !lrombii 
m se rprepničajo, kako se oo delo 
OIPravlja. Mislnm, da ustrežem 
vsem, če je Je mogoče. 

Vaše želje za pribo'dnost -
tako v poklicnem kot tudi v 
zasebnem življenju? 

Moja želja v bodoče je, da bi 
birl ·zclrav li!fl 'Sip.Osoben za delo kOlt 
do sedaj iill1 da bi še naprej taiko 
srečno vozil. 

Ali bi lahko ocenili koliko km 
ste prevozili v dolgoletni vlogi 
šoferja? 

V svojem šoferskem žlivljenju 
sem do sedaj uspešno prevooi:l 
1,150.000 ·Ic<m. 

Opišite nam najkritičnejši tre
nutek, ki ste ga kot šofer doži
veli na cesti? 

Lahko mi verjamete, da je bilo 
velliiko tkr.iittičmih trenutkov a za . 
mene je bil najhuj·ši 'leta 1948, ko 
sem se vrača:l še z dvema potrnti• 
koma iz Bovca proti Gonici in je 
nenadoma Skočil pred avto konj 
z 'VPrego in mi zaprl pot, roda 
srečno sem se llStavtiJI na robu 
reke Soče. 



Na 
kratko 

o krzno 
Največji dell prometa s surovimi 

kožami za krZJno poteka na av.kci
jah. 

In ·kaj so w.kci-j e? 
AVIkcija krzna je javna prodaja 

kirZJna na osnovi licitacije. Navadno 
je organizirana v veliikih dvoranah 
ob naprej določenih terminih. Avk: 
cije organizira v SSSR im. LeiJpzigu 
držma preko pooblaščenega držav
nega !podjetja, !ld je specializirano 
za ta posel. Na zaiPadu pa organi
zirajo a'VIkcide krzna vel1ke banke 
oz. dmŽ!be, ki delno financirajo 
fa11marje in zanje tudi prodajajo 
krzna. Farmarji ali rejci morajo 
plačatt:i za talk vJoženi kapital dolo
čen procent provizije od prometa 
za strošlke jn s.eveda zaslužek bank. 

Celobne količine krzna, .ponujene
ga na teh a.Vikcijah, ni mogoče po
kazati kupcem. Zato se kupujejo 
vezi aJli .takoZIVani loti krzna le na 
podlagi predhodno razstavljenih 
vzo·rcev, 'ki jih je lahko v•saik kupec 
pregiledal. Za vsak vez ali lot krzna, 
ki je oštevillcen, se ločeno Iicitfu"a. 
Za V•Se avkcije so na razpolago se
znami ali kaotatlogi ponujenega krz
na, ki vsebujejo vse potrebne po
datke o krznu z oZJna:ko števila ko
madov razstmJjenega vzorca tega 
krzna. Taiko je n,pr. za k01li6no 5.000 
kom pe11sianer kož razstavJjenih jn 
na V!pogled klliPCem le sto do dvesto 
kom. kožic. Cene za vse tiste vrs-te 
krzna, ki so na aVIkcijah v veliki 
količini, diMirajo največji kupci. 
So pa tudi izjemni s~učaji - kot 
na letošnj( avkciji v Leningradu, ko 
so neka•teri .kupci pdti,skali na zni
žanje cene k~ZJnu tju1na (white
coata), ceno temu krznu pa so dik
tirali kupci iz Jugoslavije. To krzno 
je b~lo namreč pri nas preteMo se
zono zelo moderno; količina tega 
krzna je na trgu omejena, kar so 
na zapadu poskušali s humanitarno 
akcijo proti nakupu tega krzna, 
vendar je ravno zaradi jugoslovan
skega povpraševanja bila cena krz
na v porastu. 

Sezona za nakup kožic razne div
jačiiiJ.e se z;ačenja s prodajo ·krzna 

na avtkciji v mes-ecu decembru v 
Lomidonu. Na ta trmiln še zelo vrpH
va trenutna maloprodaja !krzna po 
trgovinah, kajti sezona naikupa 
krzmenih iZJde]kov je v decembru 
še na višku. Nas,led:nje avkcije v 
drugi polovici januarja v Londonu, 
09lru, CQpellihag·en.U, Leningradu in 
Stockholmu :že pokažejo uspeh pro
daje krzna v }Jil"etekli sezoni. Trgo
vime so več ali manj pmdajale pri
pm!VIlijeno zaJ}ogo, rmno tako so tu
di skJl.adi,šča grosi•stov prazna jn na 
januarnkih avkcijah grosi,sti 'kupu
jejo v gilavnem zato, da si ponovno 
napolnijo skladišča. Ti-sto krmo, ki 
je šlo v sezoni najbolj v prodajo, 
lahko dosega na teh aVIkdjah ne 
g}ede na naJSilednjo modo krzna naj
višjo oz. V'Saj dobro ceno, posebno 
še, če s.o ponujene manjše količine 
talkega krzna. Modo krZJna za na
s,lednjo sezono delno nakažejo sej
mi krzna. Ta ugotov1tev veilja v 
glaJV[lem za Ervropo. 

In kaj so sejmi k!r=a? 
Ti sejmi so po organkadji enaki 

vsem sejmom in velesejmom. Raz
stm}jeni so novi modeli krojev, 
prikazana je nova predel-ava in bar
va raznega kr2lna, razs•tawjeni so 
trudi predeilovalni stroji za krzno. 
Na teh sejmih se sklepajo kupčije 
med .gros~sti in konfekcionarji z 
detaJj,Ji~ti oz. manjšimi trgovci. 
K,upčije se sklepajo posamezno, več 

··ali manj tiho (z ozirom na konku
renco). Vs~ pa ponavadi pretiravajo 
v izjavah o zaključenih poslih in 
lastni kvaliteti. 

Sejm·i krzna jn mode krzna so v 
glavnem v marcu, aprillu in maju. 
To so sejmi v Frankfurtu in Mila
nu, de~no tudi v Leipzigu in Parizu. 
Sejem ·krzna v Milanu se zadnji dve 
Ieti zelo širi in pridobiva na pome
nu v irtailijanski trgO'Vini s krznom. 
Drugi grosi!>ti ga v glavnem obisku
jejo le formalno. Znano je namreč, 
da so Italijani z·adnja leta vedno 
večji potrošni:ki krzna iiiJ. se ta tr
govina pri njih zelo širi. 

V E!Vropi je najbolj znan .sejem 
kr:l)na v Frankfurtu, na katerem so-

deluj ejo v glavnem >ns·i evro.pski 
gros·i&ti in konfekciona;rji. Na tem 
sejmu s:e navadno sklene veliko 
'kupčij in zakiljuoki delno tudi na
kažejo modo - posebno za nove 
ar.ttklle v Evropi. Na evropsko trgo
v1no s krznom pa ima vel~ vpliv 
prodaja krzna v Ameriki. Tam po
trošniki masovno k,tllpujejo k,rzno 
le po diiktirani modi. Tako se tam 
v sewrni prodaja le modno krzno 
- in če je •to npr. zajčje <lili Hsično 
h=o, k,upujejo potrošni!ki de tako 
kr:ano, ostalo kirzno za maso ni 
1nteresantno. Amer1ka mora zaradi 
velike potrošnje modno krzno uva
žati k Evrope. Zaradi tega cena v 
Evwrp i neprimerno poraste. 

Na portrošnjo 'krma nrujoveč 'Vipliva 
standard ljudi. Vsaka kriza ali večji 
nrukiupi drugih aDt~klov se vedno ze
lo odražajo pri trgovmi s krznom. 
T·ak primer je bil pri nas pred ne
kaj leti, ko so se iz ltaJ.ije na veli
lw uvažali pralni stroji in hladiani
ki. Zato je prodaja k·rzna zaradi 
iZJd.a1~kov za te ai'ti.klle zelo padJa. 

In kalkišna je trgovirna s krznom 
danes? Nekateri znaki kažejo na 
do~očeno krizo v Amerilki. Ta seve
da 'ViPliNa na trgov·ino s ·krznom v 
Erv:ropi. Trenutno se v Ameriiki tež
klo prodaja krzno bizamov, ra:kunov 
in nercev (rs.lovenski izr.az za nerca 
je rponorec in za samico ponorika). 
V Kanadi so sicer veililke farme ner
cev, vendar kanadska proizvodnja 
nercev v zadnji sezoni ni bila. pro
druna zaradi predpi·sov, ki š·čitijo 
dorm<J~če proimajallce. Namreč v ZDA 
ni mogoče uv·ažati nercev dolder 
domača proizvodnja ni ,prodana. 

Na:jveč kapirtala v trgovilll.i s 
krznom je vloženega v farme in trgo
villlo z nerci, ker ta nudi vsem naj
večjli zas~užek. Za to sezono je billo 
na svetu po oceni proizveden.irh za 
prodarjo 25 milijonorv kožic nercev, 
ka;r sedruj prirtiska na tržišče. Gro
si•sti so si siklladi!šča napomili že do 
januarske 1eningraj·Sike avkcije. 
IZIVoz irz E!Vrope v Ameriko za ner
ce še ni mogoč, zaloge v skllad1ščih 
so normalne in manjši grosisti ima
jo manj kapiltala za naklliPe. Suro
ve ·kože zadnje sezone nercev .far
maDji oz. rejci morajo prodati, ker 
denar mbijo ion zato pada cena ko
žicam nercev, kar pa je le v prid 
velilkim grosi.stJOim. 

Krukšne so cene ostalemu krzUJU? 
Krzno bizama, ra.kuna iri liSiic je v 
Evropi še vedno moderno. Ker pa 
v Ameriki ni interesanbno, mu cena 
delno pada. Med boljša krzna spa
da tudi perzianer krzno (drugi na
zivi za to krzno so: karaikul, astra
han irlJd.). To je krzno mladičev 
ovce pasme karakuJ. Proizvodnja 
tega kr:z:na se ni tako bistveno po
večala kot pri neroih, zato je tudi 
cena bOilj S'trubi1na, ker je krzno 
perzianerja v glay!llem moderno. 
Moda tu predpisuje le grobe aH fi
ne kodre dllake, navadne ali ciga
retne zvi1lke. Proizvodnja tega krzna 
se ni mogla povečati, ker se ovce 
za to krzno gojijo v velirkih farmah, 
na 10 do 100 ha zemeljske površine. 
Ta:kih pO'Vil"Šin pa ni na razpolago v 
ugodnih kilimaJbs;kih pogojih oz. za
htevajo ogromno vLoženega kapita
l ~. 

Kaj je prič-alkovati v trgovini z 
žllahtn]m krznom v tej sezoni? Na 
cwkcijaih se še vedno sklepajo kup
čije, vendar ob večjem ali manj
šem znižanju cen za gotove vrste 
krzna. Kupuje se le krzno boljše 
kvali,tete. Porvečanje farm za neka
tere vmte krzna zaradi cen verjetno 
ne bo o.pazno. Nerce v beili barvi, 

za katere velja na)niZJa cena, bodo 
pos1kušali barvati v tonih, ki v na
ravi do9lej niso 2lnane. Kroje !krzne
nih iZJdehlrov, ki so v ~avmem na
menjeni petičnw potrošnikom, bo 
potrebno prilbližati mlaj-šim potroš
n~ki<im z manj denarja. Potrošnja 
krzna za moš:ke se po svetu pove
čuje. Retklame za krznene i:adelke 
bo še več, kaj-ti stroškri zanjo so ve
nko manjši kot pa _iZJgu'be farmar
jev. Na primer: samo rejci nercev 
izgubiJo pri sedanjem pdplodu pri 
znižanju cene za 2 dolarja z;a 1 ko
mad kožice rkar 50 mhlijonov dolar
jev. Ra.zen tega je pričakovati v na
slednjih 6 mesecih konec krize v 
Amerilki. 

Ma:loprodajna cena za ikrz;no se 
dosedaj rše ni znižala. Gros1sti špe
kulirajo z evenitue1nim izvozom v 
Ameriiko, s katerim bi se njihova 
skladišča talkoj izpraznila. Razen 
tega <So grosisti že .prej !kupovali 
rarzna kr2lna po višjih cenah in 
evenuuell!no izgubo moraj-o pokriti. 
Glede na \lSipeh špekuJacije veletr
govci labiko dobro zaslužijo, v na
sprortnem primeru pa vknjižijo ne
kad iZJgube, ker je krzno pač borz
ni in modni arti.kcl. 

Pri tem opisov·anju pa nismo 
upoštevali trži•šča v vzhodnih drža
vah. Zaradi kHmatskih razmer je 
potrošnja v teh držarvah zelo veliika. 
GospodarstJvo pmeka po vnap,rej 
določenih planth z;a daljše obdobje 
1n tarko razne mode ne morejo VJPli
vati na povečano pot11ošnjo. Res pa 
je, da v primeru krize Rusija, Polj· 
ska ]n češlka lahko sprostijo za do
ma~oi trg večjo koHčiiil.o krzma po 
noi'malmi:h cenah, s tem omillijo pri
ti!9k krzna na svetovno tržišče in s 
tem bi~tveno olajšajo položaj. 

Na a'VIkciji v Leningradu je bilo 
iz Jugoslavije precej kupcev. Po kli· 
rinšlkem obračunu smo kupovali za 
IUV, Konus ~n KrZlno Zagreb, <preko 
posredllli:kov iz Londona pa so ku
porvalli 1pred'StaJVni!.ki za Koteks-Split 
i•n Vajdo iz Zagreba. 

Zaradi bolljšega razumevamja je 
v člarnlku pri/kazan položaj bolj na 
splošno. O ra2lllih podrobnosJtih pa 
bi vas mogoče informirail prihod
njič. 

inž. Franc Mertilk 



Dosežki vrhniškega 
gospodarstva v letu 1969 

Nekaj glavnih ugotovitev iz zaključnih 'računov 
gospodarskih organizacij 

Gospodarswo občine V·rhni'ka je 
v ~etu 1969 ustvar~lo 323.399.156 di
narjev cei1o1Jnega dohodika, ika~r je za 
13 % več kot v letu 1968. Glawni de
Iež celotnega dohodka v zmesiku 
220.874.230 dinarjev odpade na indu
stnijo, kar rpred!stavlja 68,3% celot
nega doihocJika go51Podanstva občine. 
Po ustvarjenem ceilotnem dohodku 
je ·trgovina na drugem mestu z 
1.1,6 %, sledijo pa iklmetjj,stvo in goz
danstvo z 8,6%, obDt s 6,9 %, ko. 
munaJLna dejav~nost z 1,4 °/(}, ostale 
dejavnosti z 1,8% in gostinstvo 
1,4 %. Posamezne delovne org<llniza
cije ,pa :so udeležene v celotnem do. 
hodk!u z naslednj~mi rprocenti: 

Industrija usnja Vrhnika 
LIKO Vrhni•ka 
Fenoht Borovnica 
IGRAD Vrhn1ka 
~etijska rzadruga Vrhnika 
11rgovsko podjetje Vrhnika 
Gost~nsko podjetje Vrhnrka 
»Kovinarska<< Vrhnika 
ObDtnik Borovnica 
E:leMron Vmn1ka 

% 
31,2 
20,4 

Elektron V•rhnika 70:30 79:21 
Obrtni center 
V·Dhni,ka 88:12 88:12 

3. Kmetijs,tvo 
in go1:darstvo 75:25 75:25 
Kmetij:ska zadruga 
Vrhnilka 8,1:19 81:19 

4. Trgov-ina 74:26 72:28 
T·rgov.sko podjetje 
V·rhnilka 74:26 72:28 

5. Gostinstvo 77:23 74:26 
6. Komunalna 

dejavnost 78:22 73:27 

Osebni dohodki so v letu 1969 po
rasli v odnosu na leto 1968 za 14 % 
in znašajo v celotnem gospodarstvu 
1.142 dinarjev poprečno mesečno na 
zaposlenega. če upoštevamo zni.ža
nje števila za:poslenih za 2 % ugoto
vimo, da so osebni dohodki porastli 
za 16 % kar je v skla:du s porastom 
dohodka. če pa -primerjamo porast 
osebnih dohod!Qov z dohodkom za 
raz;deli>tev ugotoiV.imo, da se osebni 
dohodek ni ra:cdeljeval povsem v 
skladu s porastom dohodka rza raz
deHtev. 

V celoti gledano je gospodarstvo 
občine V11hnilka zaključilo poslovno 
leto s pozitivnimi rezultati. Pri tem 

velja poudariti, da ne>. območju naše 
občine ni delovne organizacije, ki bi 
poslovala z j,zgubo. 

Morda v ;;as bo zanimalo 
Proi~odnja v industriji usnja 

in obutve. 

V preteklem letu je bilo v Ju
goslaviji izdelano 31.4 milijona 
parov čevljev iz usnja ali . za 
4.5 % več !Qot v letu 1968, ko je 
domača industrija ponudila na 
tržišče 29 milj. parov. Kljub po
večani potrošnji so se zaloge 
.povečale. Trenutno je na zalogi 
okrog 3.5 milij. parov, kar pred
stavlja 15 % celotne jugoslovan
ske proizvodnje. Na .poveč<llnje 

za:log pa je :kif.j,ub povečanemu iz
vozu vplival tudi veCJI uvoz 
obutve, predvsem iz španije in 
Italije. Proizvodnja usnja je zelo 
neenakomerna. Spodnjega usnja 
je bilo lani izdelano le 4.111 ton, 
kar je 33 % manj kot leta 1968. 
To je posledica preorientacije 
proizvajalcev na gumo in sinte
tiime maiteria!le. OstaJlega usnja 
je izdelano skupaj 17.2 milj. m', 

kar predstavlja povečanje na
'pram preteklemu ~etu za 15 %. 

Avstrijska proizvodnja usnja. 

Avstrijska proizvodnja gornje· 
ga usnja se je v letu 1969 pove
čala za 6 % v primerjavi z l. 1968 
in je dose~a 4,2 m~j. m2, dočim 
se je proizvodnja spodnjega 
usnja zmanjšala za 4.4% in do
segla 1.136 ton. Do tega stalnega 
2lmanj.š<llnja je pri!Šilo 'VIs'led !Ved
no večje uporabe gumijastih in 
sintetičnih podplatov. Okrog 90% 
industrijsko izdelane obutve se
daj nima več usnjenih podpla
tov. Avstrijski izvoz usnja se je 
povečal za 22 % in dosegel vred
nos•t 196,5milj. Asoh (95 millj. diln) 
pri čemer je zelo povečan izvoz 
govejega gornjega usnja. Vred
nost izv·oza lak usnja je dosegla 
6.4 milj. Asch ali 3 % celotnega 
izvoza. 

Obrtni center Vrhnika 
Komunalno-stanovanj s ko 
podj. Vrlm. 
Ostale dejavnos•ti {dizlocirani 
obrati) 

6,0 
3,2 
5,1 
8,7 
1,4 
3,3 
0,4 
1,4 
0,9 

1,4 

16,6 

4. in 5. junija - na Vrhniki 
krvodajalska akcija 

V odnosu na leto 1968 se je doho
dek v Jetu 1969 povečal v celotnem 
gospodarstvu občine za 14% in zna
ša 90.462.720 dinarjev. V občini od
pade na enega zaposlenega v gospo
darstvu 33.755 dinarjev. 

Udeležba posameznh panog v 
dohodku celotnega gospodarstva ob
čine je naslednja: Industrija 70,3 %, 
dbrt 11,9 %, trgovina 5,0 %, gos•tin
stvo 1,7 %, kmetijstvo 6,0 %, komu
nalna dejavnost 2,0 % in ostale 
dejavnosti 3,1 %. 

Ostanek dohodka, iz katerega se 
obli!kujejo skladi, se je v odnosu na 
leto 1968 povečal v celotnem gospo· 
darstvu občine za 8 %. Največji po. 
rast ostanka dohodka je v industriji 
- 18%, v kmetijstvu znaša poveča
nje dohodka 10 %, v trgovini se je 
ostanek dohodka povečal za 27 %, v 
gosti:nski dejavnosti za 32 %, v ko. 
munalni dejavnosti za 52%, dočim 
je v obr-trrri dejavnosti v U~Padanju 
za 37%. 

Dohodek za razdelitev, ki se po 
pokritju zakonskih in dogovorjenih 
obveznostih formira iz dohodka se 
je v odnosu na leto 1968 povečal za 
12% in znaša 76.750.641 dinarjev. Od 
tega je ra;zporejeno na osebne do. 
hodke 57.697.486 dinarjev ali 75,2% 
in na sklade 19.053.155 dinarjev ali 
24,8%. 

P·osamezne panoge in delovne or
ganizacije so delile dohodek v na
slednjih razmerjih: 

1968 1969 
l. Industrija 76:24 75:25 

Indust•rija usnja 
Vrhnika 69:31 71:29 
LIKO Vrhnika 89:11 87:13 
Fenolit Borovnica 71:29 69:31 
IGRAD Vrhnika 90:10 86:14 

2. Obrt 65:35 78:22 
»Kovinarska<< 
Vrhni:ka 70:30 72:28 
Obrtnik Borovnica 91: 9 89:11 

Alkitwisti Rdečega križa, k<llterim 
je p.overjena na!loga zbkanja krva. 
dajalcev, se vsako leto trudijo, da 
bi ·2lbrali dovolj ~judi. Ker je po 
manjlkanje krvi taiko kritično, 
občillls'ki odbor RK Vrhnilka letos 
pos.ebej naproša gospodarske orga
ni:cacije, da bi z;brale več krvoda
jalcev. Temu so namenjene naSil.ed
nje vrstice. 

Naše boLnišnice za redno delo po
trebujejo mnogo krvi. Kri je t1sto 
čudežno z;dravilo, ki dost~ra!l: re
šuje ži'Vlljenja. števHo krvodaja!lcev 
se iz leta v leto veča, kljub temu 
pa krvi prim<llnjkuje, ker so potre
be po njej vs.ako leto večje. 

Za1kaj ra:bimo zmeraj več krvi? 
Nesreč, predvsem prometnih, je 

zmeraj več. Pri huje poškodov<llnih 
pa morajo uporab1ti ne decilitre, 
tei!liVeČ Utre in li tre te dragocene 
žirvljenjske teikočine, ki včasih edi
na lahko ohrani poškodovanca pri 
življenju. 

Z razvojem medicine se večajo 
zahtevnej•še QPeracije, pri katerih 
pa je skoraj redno potrebna tudi 
transfuzija k!rvi. Dogaja se, da mo
rajo v bolnišnicah zaradi pomanj
kanja krvi odlagati življenjsko po
memlme operacije. 

Dosti krvi se rabi tudi v porod
ništvu. Pcri neskladnos•ti krvi med 
materjo in otrokom morajo npr. 
novorojenčJku zamenjati vso kri. 
Do:tler tega niso izvajali, so taki 
novorojenčki wnira!li ali pa so osta
li iiilvaliJdi za vse živJjenje. 

Tudi pri določenih bolezmih je 
mogoče reš1ti boln~ka samo s trans
fuzijo. 

V sl!OOdo izmed nas lahko prej ali 
slej prilde v položaj, da bo zaradi 
bolezni aili poš:kodbe potreboval 
kri ali pa jo bo potreboval naš naj
bližji družinski član. 

če se nad tem zam~sHmo, se nam 
ne bo težko odločiti, da vstopimo 
med krvodajalce, ko bo .pri nas čas 
za krvodajal.sko akcijo. 

Naj ob tej pri!liki zabeležimo, da 
imamo v našem kolektivu (brez 
šmart:na) olroli 60 rednih krvoda
jalcev. Več izmed njih imamo lah
ko za vzor, ker so se že toliko!krat 
odzvali in dali kri. 

ZJlato :zmaOko · za 10 alli večJkratno 
darovanje krvi so prejeli naslednji: 

Grom Miha, Kajdiž Franc, Košir 
Ivanka, Ma:rkovič Marta, Pleskovič 
Pavla, Pleskovič Franc, Rode 
A'V1gust, Resni:k Joža, Sel!ko Marjan
ca, Vizovilše\k Viii1ko. 

članu kolektiva, ki je največ
krat daroval kri Francu KAJ
DižU smo zastavili naslednje 
vprašanje: 

Katero je vaše prvenstveno 
vodilo, da ste se že tolikokrat 
odzvali humani akciji - daro
vati kri? 

Leta 1953, ko sem dal prvič kri 
so aktivisti nagovarjali posamez
n~e, da naj dajo ·svojo Ikri. Te
daj sem se tudi sam vključil v 
to akcijo z namenom pomagati 
komurkoli in s tem ohraniti po
nesrečencu, porodnicam in dru
gim ži'VIljenje, 'ki bi jim brez 
naše pomoči lahko prerano ugas
nilo. 

Vsalmkrat darujem 1/2 litra 
krvi, če mi zdravnik to dovoli. 
Po odvzemu krvi nisem imel te
žav ali motenj, pač pa se vedno 
dobro počutim. 

Za 20-kratno darovano kri sem 
prejel vse tri značke, v tem letu 
pa pričakujem diplomo. Prepri
čan sem, da lepših priznanj ne 
bi mogel prejeti. 

Srebrno 2lnačko za 5- do 1().;kratno 
darovanje krvi so dobilli: Butko To. 
mo, KunSitelj Tončtk;a, Mrlak Mar
tin, Mavlot Franoka, Rožmanc 
Ailllton, Rudolf Benja:miln, S~ko Jo. 
že, Sbrhnar Jože, Smrtnik Pavle, 
Soka:č Anton, Gabršček Majda, Tr
nawčevič Peter, Urh Jakob, Tršar 
Jože, VellkaJVirh Danilo, Moljk Vin
ko, Trčelk Leopold. 

Poselbej moramo i2lmed naštetih 
omeniiti Kajdiž Franca, ki je daro
vaJl kri že 204kr<llt in Tršar Jožeta, 
ki je dobi1l d~p.1omo kot prvi več
kratni krvodajalec iz V•rhnike. 

Stare Zo.fka 

Svojim sodelavcem pa samo 
to: »Ne stati ob strani, kadar 
je ta dragocena tekočina potreb
na sočloveku.<< 

ing. ·Peter PETKOVšEK 
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zasedeJ 15. mesto in si ta:ko pmvo
zil 7. razred. 

Za naše neizkušene tekmov.a11ke je 
bilo •ta1ko 1tekJmovanje prezahtevno 
in se je le en.a uvr.stila z zelo veli
kJim zaostankom. 

Smučarslka sekciJa za aLpslke di
scitpiline pri SD Partizan Vrhnika je 
v nedeljo, 29. marca ,priredila tek
mova'lllje v slalomu za kart:egorizaci
jo za člane •in olanke. TekJmovanje 
za kart:egotizacijo lahko priredi 
smučarski .klub le s privolitvijo 
Smučarske zveze, 'kaj•ti na osnovi 
l'ezU!l•tart:ov zveza razNLl'ŠČa tekmoval
~e po ka!korvostnih razredih, ki v:pli
vajo na določiotev sta.rtnih š•tevilk na 
tekmOIVa.njih iiil obenem kažejo na 
kv.aqiJteto posaJmeznih tekmovalcev. 
Pri a.l(pslkem smučanju obstoja 10 
ka.lmrvostiilih ra.zredOIV, vsak razred 
pa predstavLja 5-ods•totiili zaostanek 
za najboljšilm doseženim časom, 
seveda odvi•sno od r.azreda najbolj
šega tekmov~:lca. Zato Smučarska 
zveza tudi predhodno ugotovi za
dos.tno težino proge itn preveri, če 
je klub S(posoben tekmovanje pra
v~lno i'llpelljati. Ker je bilo ·tako tek
morvanje prvilč na Vrhniki, je bila 
to odgOIVonna naloga ne le za te:k
movailce temveč še bolj za funlkcio
narje. TekmOIV·anja se je udeiležilo 
zeilo veliiko števNo tekJmovalcev 
(preik 70), med ntiimi tudi vsi naj
bO!ljši jugosiorvanSiki aLpsiki smučar
ji z reprezeiJJtantr s svetovnega pr
venstva J aikqpičem z Jesenic in 
Kavčičem i;z Ljuhljane. ManjkaLi so 
le preds•tavniki Brani•ka iz Maribo
ra. Tudi pri članicah je b~l.a konku
renca zelo moona - naj le omenilm 
b~všo reprezeiJJt:arJJtko Tevževo iz 
Raven in še !Ileikatere ma!Ilj znane 
tekmovalke, ki ,pa se prebijajo v 
sam vrh jugoslorvanSikJega alpskega 
smučanja. Tudi domaOini smo bili 
zast01pani s števhlm.o ek~po - 10 čla
nov iiil 4 članice. Prvo progo, ki je 
billa zelo težka in je zelo razredčila 
š tevillo tekmovalcev je postavil do
mačin Drašler ob asistenci trenerja 
državne reprezentance tov. Magu
šarja, drugo pa delegat Smučarske 
zveze tov. Juvančič. Obe progi s.ta 
bilLi do.l!lii cca SOO metrov iiil imeli 
160 metrov višinske razlike in Sita 
imeli 53 oz. 47 vratic. Proga je bila 
zelo dobro priumwljena in je nudi
la enake pogoje prav vsem tekmo
valcem. Kljub temu pa jih je bHo 

več kot polovica di:Sikvaliffioi•ranih 
al·i pa ·so odstopili, kar ,pa je v Sila
lomu norma•Lno. Po hudem dvoboju 
med najboljšimi je ZJmagal Jakopič 
z ve!i.ko prednostjo pred Juvanči
čem (Enot·nost), ker je bil Kavčič 
diS:kJvalificimn. Ptl1i ženS'kah pa je 
zmagala Bemova iz RadovJjice. Med 
domačilni je bil najboljši KtliTis.telj 
Janez, ki je med 30 tekJmorvalci, ki 
so pravilno prepeLjali obe progi, 

Spoona!li smo, da se je treba za 
podobne prireditve mnogo preje in 
temelj'iiteje ;pripraviti. K organizaci
j•i bo treba seveda pritegniti tudi 
vse ti•ste, ki so tudi posaoViilo zain
teresirani za t>urilstični razrvoj tega 
področja, sa.j je tako tekmovanje 
najboljša rekllaJma za ra2lmah šport
no re~reacij1skega cerJJtra na UlO'v
ki. 

Svetovno prvenstvo 
v košarki 

Petega maja se začnejo v Kar
dovou, Spil1tu in Sarajevu izločilne 
borbe iV kvalifikacijskih skupinah 
VI. svetovnega prvenstva v košar-

V KaDlovou: v SpJ.iJtu: 

ki, kaJterega finalni del bo v času 
od 16.-24. maja v Ljubljani. Sode
lujoče drcŽave so bile izžrebane v 
nasilednje sklupi!Ile predtekmovanja: 

v Sarajevu: 

sz 
Urugvaj 

Panama 

PredJs,tarvnilk Afrike, 

ki še ni znan 

Bra.ziHja 

Kanada 

JuŽJna Koreja 

ltalilja 

ZDA 

CSSR 
Avstralija 
I<Jt]ba 

Na finaLni del tekmovanja v 
Ljubljani se bos.ta uvrstili po dve 
prvQplasitrani ekipi iz vsake skupi
ne ter Jugosilavija, ki ima kot pri
redi•te.lj pravico nastopa v fi!Il.aJu 
brez kvalifikacij. 

Ka.tere od teh ekip bodo nasto
pile v finalu? Ce sodimo po dose
žerJJih rezuJ.tatih v preteklosti, bi to 
morale bilti poleg JugoS'lavije še: 

iz prve s~upine - SZ in Panama 
ali Urugvaj, 

iz druge SkUJPine - Brazhlija in 
1 taJlija, 

i,z tretje skupine - ZDA in CSSR. 

Seveda pa so vse take napovedi 
pa.pirna.te in je momo, da bo kate
ra od imenovanih ekip · razočarala 
oz. bodo ostale pTesenethle. Kljub 
temu pa bi bi•lo veliko preseneče
nje, če bi se uwstila v finale kate
ralkdli druga ekipa od imenovanih. 

Kdo so pa favoriti za tri meda
lje? V·sekakor ZDA, SZ, Jugoslavi
ja in Braz~kija. Te2Jko je verjeti, da 
bi ka.tera druga ek1pa bHa kos tem 
košarlkarsildm veJesilam, saj so ta
'ko močne, da je raČlllil1ati na uspeh 
ostalili pmkiJ:iČI!lo nemogoče. 

Vse finaLne borbe bodo odigrane 
v mali dvorani Ha•le Tirvoli, Ici bo 
za to .prhložnost prirejena tako, da 
bo Iah!ko sprejela 7.000 gledalcev. Ti 
bodo seveda bučno bodrill.i jugos;Jo
vm~o ekipo, ki je eden favoritov 
za zJlato medaljo. Ker pa bo konku
renca izredno močna, bomo zelo 
zadOIVoiljni tudi z bronom. Na zad
nj-ih svetovnih prvens,tvih smo osva
jaili srebrno kolajno in si pridobiLi 
ug.led košarikarske vclesile, ki ga 
ho treba na domačih tleh ubraniti. 
Zato želimo našilm fantom dobrih 
iger pa tudi obilo š:porme sreče. 

Mi bralcem 
Nepodpisa;nemu piscu 
Uredništvo »Usnjarja« je pre

jelo iz Smartna prispevek kot 
odgovor na članek o možnostih 
za uvedbo 42-urnega delovnega 
tedna v našem podjetju. Anonim
nemu piscu uredništvo sporoča, 
da nepodpisanih prispevkov ni
kakor ne moremo objavljati. To 
smo napovedali že v uvodniku k 
prvi številki »Usnjarja« sredi 
lanskega leta in tega načela se 
nameravamo čvrsto držati. 

Zahvala uredniškega odbora 
S prejšnjo številko »Usnjarja« 

je pisec naših člankov »Cock
tail . .. « ing. Mihelič prenehal ob
javljati te svoje prispevke. V 
osmih nadaljevanjih je z zanimi
vo besedo prikazal in obrazložil 
vrsto aktualnih zadev naše go
spodarske veje. Uredništvo »Us
njarja« se mu za njegove števil
ne prispevke najlepše zahvaljuje, 
upamo pa, da bo čez čas znova 
posegel po peresu in pripravil še 
marsikateri zanimivi članek za 
naše tovarniško glasilo. 

Uredniški odbor 
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~ ~ ~ - Včasih smo tovarno za l. maj ~ 
§ - - Jutri je naš praznik, praznovali bomo in se o'd- tudi znotraj okrasili, zdaj pa = 
§ počili. smo na to kar pozabili. ~ 
~ - Ja, mi že; kaj pa oni, ki celo leto počivajo in pra- - Najbrž zato ker to delo še ni ~ 
~ - Vrzi cigareto proč, da se kaj ne vname! znujejo? normirano ' ~ 
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ŠPORT 

4. mesto 
za smučarje 

IUV na 
usnjarjadi 

Kot vsa~ko leto je 'bi1o tudi letos 
pod pdkrov~teljstvom To'Varne 
obutve »PBKO« Ttržič orgaJil.iziraJilo 
»Dl1ža'V1no pr<vens1~o usnjarjecv, čecv
lj.arjev in gurrnarjev« v veleSilaJoonu 
na Zelenici naJd Toržičem, že 18. po 
Vl'Sti. Prvo tel~movanje je bilo že 
leta 1952 na pobočjih pod Storži
čem, dobro uro hoda od Tržiča. 

KaJsneje pa Ol'ganirzator zaradi bliži
ne boiliiših terenov in ugodnih snež
nih razJmer teJkirnovaJilje presta'Vil 
na Zelenico. Potrebo po tem je na
rekovailo tudi vedno večje štecvilo 
tekmovaLcev, kli jih je bi1Lo v letoš
njem letu ,že preko 100. TelkJrnQIVal
oi so rarzdeljerri po starosti v štiri 
kailmvos!Jne gl'UIPe: alanice vseh sta
rosti in čllani nad 4S [et - veterani, 
iki vozijo na kra~jši in ~ažj i ,progi ter 
člaJili od 3~S let in mlajši od 3S 
let. Zadnd i imajo navadno okrog 
1200 m doLgo progo s 300 metri vi
šinslke raiiilke in 3S v.ratci, taiko da 
mora ti~Sti, ki hoče koHokad uspešno 
poseči v bOl'bo za najvi·šja mesta, 
b~ti že· zelo dober tekmovallec, po
sebno še za~dnja ·leta, ko je s pniho
dom novih mlaj-ših1 tekmovalcecv 
lroni!Qurenca že zelo os1tra. Sele lani 
je alanu Konll.l!sa iz Sllovenjskih 
Konjic Smirdru uspelo premagati dO
sedanjega dol>golevnega :mnagovaJca 
Kritžaja (od leta 1964 do leta 1968 je 
ta brilvši reprezentam zaporedoma 
zmagova~l) in osvoji'l pokal, letos pa 
je ta pri[padel Megličru, članu Peka 
irz Tržiča. olani omenjenega kolek
tiva so osvoji[} tudi ekipni pokal i!ll 
s tem dokaza!li, da imajo najboljše 

smučarje med podjetji naše pano· 
ge .. NaJše podjetje je zootopailo S 
te:kmovailcev in dve te!kmova1k[. V 
kon~urenci m!aJjših alanov sta 
Grom Janez in KraJŠovec F·r·aJilC za
sedla zel1o dobro S. oz. 9. mesto med 
64 tel~movalci, KunS'teld Janez je bH 
2S., Krašovec A!ndrej 26. i;n Govekar 
Miro 31. ·P.ri čla.nicaih je Zupan Bi
na zasedla 8. mesto med 13 tekmo
vaol!kami, Mole I'lllk:a .pa je zaradi 
težkega padca moraJla odsrtopi!ti'. 
EJki!l)no je naše podjel!je zasedlo 4. 
mesto za PEKOM in TRIOM iz Tr
Ž!iča ter s saJI11o po[ s~unde 'slab
šim časom za Tova.rno usnja Slo
ven~ Gra~dec. Z mailo več špol1tne 
sreče in temdj~tej1šimi ;pripravami 
-bi ekipa našega podjetja lahko 
osvoj,illa v.sad d.rugo me\S,to. 

Boribo za najboJ•jša mesta pa še 
posebej v~odlbU!ja!jo -.pralktične na
gra~de, katere pri~Specva:jo vsa pod
jetja. PriredWteilj si vedno .prizadeva, 
da bi se tekmovaJilja udeleži,lo čim 
večje števi1o •tekmQIValcev, saj pri
reditev nima le tekmovailnega zna
čaja, temv.eč omogoča predVlSem 
S!POZlllaJValllje in ZJbli.žecvanje kole~Mi
vov med seboj. S tem namenom 
je orgaJilizaJtor letos že drugič uve
del tudi tekmovaJil•je veteranov. Da 
v svoji težnji po množionos.ti US[pe
va liliko Vli:di.mo tud~ iz vedno več
je ude:Ieilbe članov posameznih ko
le!k;ti'Vov na tem te~movanju. Torej 
se moramo drugo leto tudi mi v 
večjem š-tecvHu udeležiti tega tekmo
vanja. 

K.A. 

Smučarska ekipa našega kolektiva, ki se je udeležila tekmovanja v velesla
lomu na Usnjarjadi na Zelenici 

Začetek tekem 
v košarki ... 

Dan prvega nastopa v II. zvez
ni ligi se nagJ.o bliža. Ko boste 
brali te vrstice, bodo za nami že 
tri prvenstvena kola. Zato smo 
naše treninge poostrili pa tudi 
veliko bolj pogosti so. Lahko 
rečem, da smo zadovoljivo pri
pravljeni, kar nam dokazujejo 
tudi rezultati številnih prijatelj
skih tekem, ki smo jih odigrali 
z najmočnejšimi slovenskimi 
moštvi. 

S Slovanom smo igrali dva
krat. Obakrat smo sicer izgubili, 
vendar zelo tesno: prvič s štiri
mi točkami razlike, drugič s tre
mi. Na obeh tekmah smo prika
zali zelo dobl'O igro, vedeti pa je 
treba, da je Slovan poleg Mari
bora 66 glavni favorit za osvo
jitev prvega mesta v II. zvezni 
ligi. 

Tudi z Domžalami smo igrali 
dvakrat. Na Vrhniki smo jih z 
lahkoto premagali z razliko 24 
točk, v Domžalah pa smo za 11 
točk izgubili, vendar ta rezultat 
ne kaže prave slike moči. Tre
ner se je namreč odločil, da 
preizkusi vse igralce, to pa se 
je na igri seveda poznalo. Prvi 
polčas smo namreč dobili z 10 
točkami, kar priča o naši pre
moči. 

Z Lesonitom iz Ilirske Bistrice 
smo tudi igrali dvakrat. Na tu
jem smo izgubili s 4 točkami 

razlike, na Vrhniki pa je bila 
razlika 6 točk v našo korist. 

V okviru Inter-lige smo igrali 
tudi s kombinirano ekipo mla
dincev Olimpije in Slovanom, ki 
smo jo premagali z razlik;o osmih 
točk. Poleg tega smo igrali še s 
celo vrsto republiških ligašev in 
jih z izjemo Rudarja v TrbovljaJl 
vse premagali. 

Moštvo je dobro pripravljeno 
in kiomaj čaka na prvenstvene 
spopade. Upajmo le, da ne bomo 
razočarani, kar pa se zelo lahko 
zgodi, saj smo v ligi novinci, vsa 
moštva so izredno moč'na in 
izenačena, poleg tega pa nasprot
nikov iz drugih republik ne po
znamo. 

In še razpored prihodnjih 
tekem: 

2. S. na Vrhniki Vrhnika : Slo
van iz Ljubljane 

9. S. v SlaJVonskem Brodu Orla
lik (bivši BSK) : Vrhnika 

31. S. na Vrhniki Vrhnika : Bo
'rac - Banja Luka 

4. 6. v Sarajevu Bosna : Vrh
nika 

6. 6. na Vrhniki Vrhnika : že
ljezničar (bivša Mlada Bosna) -
Sarajevo 

13. 6. v Zagrebu Mladost : Vrh
nika 

20. 6. na Vrhniki Vrhnika : Le
sonit - Ilirska Bistrica 

27. 6. v Domžalah Domžale : 
Vrhnika 

in nogometu 
Moštvo NK USNJAR-ja se za 

spomladanski del tekmovanja ni 
moglo pripraviti tako kot je bilo 
predvideno, ker je del načrtov 
preprečil sneg, ki je zapadel tako 
pozno. Odigrali smo 4. trening 
tekme, ki so zadovoljile, vendar 
smo kljub temu v slabšem po
ložaju kot primorski in zasavski 

XVI. koLo 10. s. 1970 
XVII. kolo 17. S. 1970 
XVIII. kolo 24. s. 1970 
XIX. kolo 31. s. 1970 
XX. kolo 7. 6. 1970 
XXI. kolo 14. 6. 1970 
XXII. kolo 21. 6. 1970 

Tekme se igrajo na ignscu 
prvoimenovanega. Uprava kluba 
se vam že naprej zahvaljuje za 

klubi, ki so imeli boljše pogoje 
za treniranje. Prvo in drugo tek
movanje smo morali celo prelo
žiti zaradi snega. 

Po teh prvih štirih kolih je po
ložaj še vedno nejasen in bo tre
ba vseskozi igrati izredno borbe
no in prizadevno. Tekme, ki so 
še preostale se igrajo: 

USNJAR : HRASTNIK 
PRIMORJE : USNJAR 

USNJAR : ADRIJA 
TOLMIN : USNJAR 

USNJAR : KOPER 
LTH: USNJAR 

USNJAR : ZAGORJE 

športno bodrenje, mi pa vas bo
mo skušali razveseliti z dobrimi 
rezultati. Franc Kajdiž 


