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GLASILO DELOVNE SKUPNOSTI INDUSTRIJE USNJA VRHNIKA 

MONETARNA KRIZA 
Na vprašanja odgovarja glavni 1 t•T &.T •s'Y' tz•roz 
direktor ANTON DEBEVEC. 1,. 1,. ~ • 

Tov. direktor! Preden za
čnemo razgovor o svetovni mo
netarni krizi - kaj lahko po
veste o letošnjem izvozu. naše
ga podjetja, pri čemer prosimo 
za najnovejše podatke in kam 
največ izvažamo? 

- V začetku leta smo računali, 
da ho naš izv•oz v letu 1971 do
segel p11ibHžno 4,5 milijona do
larjev. To števHo pa smo dosegli 
že v 9 mesecih illl lahko z goto
vostjo računamo, da bomo ob 
koncu leta izvo2li1i za več kot 6 

milijono•v dolarjev in .talm pre
segli lanskoletni izvoz za približno 
70 °/o. Ce bi bila obnova pred
vsem ·Oibr.atu na Vrhniki pra
vočasno izvršena, če ne bi bilo že 

·Običajnih nepravočasno dobav
ljen'ih strojev in opreme sploh in 

če bi bila poslovnost naših doba
viteljev tarka kot normalno mora 
biti, potem ·bi glede na mOlŽ
nosti, ki jih v letošnjem letu ima
mo, izv·oz lahko še povečali. 
Daleč največji kupec je Zahod

na Nemčija, nato pa sledijo Nizo
zemska, Italija, ZDA, Anglija, 
Francija in tako naprej. Za letoš
nje oleto je mogoče interesall:l!tno, 
da se je zelo povečal izvoz v drža
ve Beneluxa in v skadinavske 
države. Velike možnosti plasma
je našega blaga pa so tudi v Ka
nadi in ZDA. 

(Konec na 2. strani) 

Na sliki: Zlata košuta - temnorjav tjulenj 

Popoln uspeh 
v Beogradu 

Naše podjetje je na letošnjem 
mednarodnem sejmu >>Moda v 
svetu 71<< doseglo resnično po
poln uspeh, saj je dobilo med 
vsemi razstavljalci največ na
grad in priznanj: 

Najprej smo dobili kot pri
znanje beograjskega sejma 

2 ZLATI KOSUTI 

To prizanje delijo 12 skupi
nam. Mi smo dobU.i v skupini 
usnjene galanterije za žensko 
torb~co (model 563/GAG-SVS 
- avtor Janez Repanšek). Isti 
avtor je tudi kreka! .torbico 
model 524/GAG-SVS, ki je do
bila diplomo kot drugo na.gra
do. V skupini usnjena in kr·zne
na oblačila pa je dobil zlato 
košuto plašč iz tju1novega 
krzna (model 170 - avtorica 
inž. arh. Meta Vrhunc) , di-plo
mo pa plašč iz svinjskega ve
lur.ia (model 16 iste avto·rice) . 
Tako je naša tovarna sicer 
prvič vključena v klub dobit
nikov zlate košute, vendar je 
z dvema prvima nagradama in 

dvema diplomama že zasedla v 
večletnem tekmovanju 14. me
sto med 29 proizvajalci, ki so 
doslej dobili to prizanje. 

ZLATI CVET 

je posebno tradicionalno pri
znanje, ki ga podeljuje :revija 
ELLE-ONA in smo ga letos do
bili mi. 

Najpomembnejše pa je vse
kakor posebno mednarodno 
priznanje 

GRAND PRIX 

ki ga podeljuje koncern mod
nega ·in str()lkovnega tiska 
European Edition. Clani režije, 
ki so sama ugledna imena iz 
Pariza, Londona in Milana, so 
se enoglasno odločili za to vi
soko nagrado in sicer za vse 
lmlekcije, ki jih je naše pod
jetje razstavi'lo na letošnjem 
sejmu »Moda v svetu«. 
Več o tem berite na 4., 5. 

in 6. strani našega Usnjarja! 



Monetarna kriza 
(Nadaljevanje s l. strani) 

Po tem pripovedovanju lah
ko rečemo, da smo dovolj 
močno vključeni v svetovni 
trg, da ne moremo biti brez
brižni ob sedanjih dogajanjih 
na monetarnem področju, ki se 
prenaša že v mednarodno trgo
vino! 

- Ameriško tržišče je za nas i·z
redno iJnteresantno. že pred leti 
smo <dokaj uspešno plasirali naše 
izdel>ke na to tržišče, vendar smo 
pozneje izpadli, ker ni<smo •raz
polaga<lii ·s tolikšruimi •količinami 
~~ot S•O za ameriško tržišče intere
:sCJJntne. V zadnjem času imamo 
moŽIIl<osti za prodaj o večjih koli
čin ~n nam je zaradi tega ta trg 
postal še bolj zanimiv. Računali 
smo, da bomo ob koncu letošnjega 
leta bistveno povečali izvoz na to 
področje lin bomo billi tudi že v 
dogovorih z ameriškimi 'kupci za 
prodajo večjih količin. Najnovej
ši u~repi ameriš'ke vlade, zlasti 
pa 10 Ofo povečanje dajatev pri 
uv·ozu, so situacijo precej spreme
itllili. Na ·splošno se je us nj a,rska 
panoga v Evropi po teh ukrepih 
predsednika Nix·ona znaš'La v nič 
kaj zaV'idlj<ivem po'ložaju. Splošno 
prepričanje je, da se bo izvoz v 
Amer1~o zmanjšal in da bo zaradi 
tega ·~onkurenoa na ev·ropskem 
trgu večja <iJn da to še poslabšuje 
:":e tako nič kaj rožnat položaj te 
panoge. 

Naš direktni 1izvoz v ZDA je bil 
v letošnjem letu •razmeroma ni
zek, tako da zaradi tega ne bi bili 
kljub omeji,tvam o·ziroma k.ljub 
novim težavam pri prodaji na 
amergko tržišče posebno priza
deti. Večje težave pa lahko nasta
nej•o zaradi tega, <ker je večina 
evropskih kupcev našega blaga 
vezana na ameriško tržišče, ka
mor i1zvažajo naše usnje predela-

no bodisi v •čevlje ali oblačilno 
konfekcij-o. 

'I1renutna situacija glede plas
maja našega blaga v evropske 
države je zaenkrCJJt še bolj ali 
manj normalna in to pričakujemo 
tud:i. za naslednjega pol leta. 
če na kratko ocenim posledice, 

ki jih lah~o pričakujemo ob na
da•ljevanju dosedanje ameriške 
p'olitike glede uvoza, potem obs•ta
ja bojazen, da se bo iz·voz zmanj
ša'!, da pa vsaj v naslednjem letu 
za naše podjetje to ne bi smelo 
predstavljati bi·stvenega poslab
šanja položaja, razen seveda, če 
nastopi splošna g·ospodarska kriza 
v s·vetu. 

Odločili smo se tudi, da s šir
jenjem našega izvoza v ZDA na
daljujemo in da bomo poskušal'i 
najti najustreznejše rešitve za 
premagovanje vseh teža·v, ki nas 
čakajo, tako da lahko računamo, 
da se bo naš izvoz v Ameriko v 
naslednjem 'letu bistveno po·večal. 

Kaže, da. Amerika. ne bo po
pustila v svojih načrtih. Noče 
devalvirati dolarja in verjetno 
bo blagovna menjava Evrope 
z ZDA uspela. Kako torej 
ukrepati? 
Naši zahodnoevropski kupci 

'izvozijo približno 20 Ofo svoje pro
iz·vodnje na ameriš~o tržišče, ta
ko da to gotovo predstavlja pre
cej-šnj-o nevannost za morebHn•) 
zmanj-šanje povpraš-evanja po na
ši:h 1izdel<krh. Z večino kupcev smo 
se domenHi za premagovanje vseh 
težav, ki jih imamo in so lahko 
še večje ·i:n mislim, da smo za to 
prehodno ·obdobje našli s:kupen 
jezik ter da ·se vsaj po dosedanjih 
možnostih naš izvoz ne bo zmanj
šal. 
Mogoče je bolj nevarna kon

kurence nekaterih vzhodnih in iz
venevmpskih držav, ki poSikušajo 

Kako smo poslovali v septembru 1971 

2 

Proizvodnja po obratih 
Usnjarna Vrhni<ka 
Ščetinama Vrhnika 
Usnjar-na šmartno 
Krznarna šma.rtno 

Poraba usnja in krzna v konfekcijah 
Konfekcija krzna šmartno 
Konfekcija usnja šma·rtno 
Konfekcija usnja Vrhnika 

Realizacija 
Usnja·rna Vrhnika in ščetinarna 
Usnjarna Šmartno, krznarna in 'konfekcija 
Rožnik Ljubljana 

Izvoz v septembru $ 599.246 
Izvoz I.- IX. 1971 $ 4.500.637 

Poprečni OD 

196.163 m 2 

6.734 kg 
58.296 m 2 

17.797 m 2 

1.809 m2 

4.877 m2 

2.091 m2 

15.061.163,05 
8.320. 776,70 

37.718,50 
23.344.221,25 

V septembru je znašal poprečni OD na enega zaposlenega 
za 184 ur 1.692,12 dinarjev. 

Bolniški izostanki 
Na enega zaposlenega smo imeli v mesecu septembru za
radi bolniških izostankov (vključno tudi porodniški dopust) 
izgubljenih 1,81 delovnih dni. 

število zaposlenih 
Na dan 30. 9. 1971 je štel naš kolektiv 1.390 članov (brez 
vajencev). V vrhnišk.ih obratih dela 856 ljudi, v šmartnem 
476 in v Rožniku 58. 

Verificiran je 
samoupravni sporazum 

Verif.ikacijska komisija pri Republiškem sekretariatu za delo 
je 23. septembra 1971. potrdila samoupravni sporazum o osnovah 
in merilih za delitev dohodka in o-sebnih dohodkov v slovenski 
usnjarski industriji. Poleg našega podjetj-a so v sporazum vklju
čeni še: Tovarna usnja Kamnik, Tova·rna usnja Slovenj Gradec, 
Konus iz Slovenskih Konjic, Tovarna usnja šoštanj, Runo iz 
Tržiča in žima iz Ljubljane. Spo•razum velja od maja 1971. 
naprej. 

usnje prodajati po bistveno nižjih 
cenah, čeprav je kvalitetno slabše. 
Prav zaradi tega pa je ena na
ših usnovnih nalog, da solidno iz
polnjujemo vse naše poslovne ob
veznosti, zlasti pa da smo do-s,ledni 
glede dogovorjene kvalitete ·in do
bavnih 1'okov. 

Ali smo naš!> izvozno politi
ko do zdaj vodili tolilm smo
trno, dt>. imamo svojo prodajo 
v tujini dovolj enakomerno 
razporejene po raznih tržiščih, 
da nas močna recesija na tem 
ali onem trgu ne more gospo
da~sko zelo boleče prizadeti? 
Naša orientacija že nekaj let 

nazaj je bil in je, da se ne zapira
mo samo na določena tržišča, am
pak da po-skušamo naše blago pla
sirati v čim več držav. Zaradi ta
ke usme11itve danes lahko trdimo, 
da nas kot dokaj solidnega pro
lizv.ajalca po-znaj-o v vseh tistih 
državah, ki so za našo plačilno 
·bi'lanco še posebej interesantne, 
ta~o da se z našimi izdelki prak
trčno pojavljamo na celotnem po
dročju s ČV'rsto valuto. Prav iz 
take naše izv·ozne usmeritve smo 
se ·odlo-čHi za povečanje izvoza v 
Ameriko, ker je to tržišče veliko 
lin perspektivno, ne glede na to, 
da bodo pogoji prodaje mogoče 
s'labši. 

Ali se vam zdi, da je dose
danje spremljanje mednarod
ne monetarne krize s strani ju
goslovanskih državnih organov 
dovolj zavzeto ali pa se bi mo
rala vlada bolj potruditi pri 
pomoči našim izvoznikom ozi
roma, katere ukrepe bi po va
šem mnenju v praksi morala 
uveljativi? 
že precej časa ugotaV'ljamo, da 

imamo na področju naše zunanje 
trgovske menjave velike težave, 
·ki niso odraz samo subjektivn~h 
slabos-ti, neprilagajanja podjetij 
zahtevam trga in vseh ostalih po
manjiklj'ivosti, ki se pojavljaj,o pri 
našem poslovanju s tujino, da tu
di s strani državnih organov ni 
v·ec1no pravo·časnega ·reagiranja 
na V1Se to, kar se v svetu dogaja. 
Tak primer je bHa devalvacija 
angleškega funta pred Jeti, ko so 
vsa podjetja, .kJi so se odločila za 
vztmjanje na angleškem trgu, in 
tudi naše, Nla finančno prizadeta. 
.Nekatera so se odločila, da zapu
stijo to tržišče. Te odločitve ima
jo še <danes posledice prav zato, 
ker ni bilo prav·očasnih ukirepov, 
s strani tistih, ki so v precejšnji 
meri odgovorni za reševanje pro
blemuv, ki jih same gospodarske 
organizacije ne morejo urejati. 

Podobna je situacij·a tudi s se
danj-o monetarno krizo, s težava
mi, ki so nastale okrog izvoza v 
ZDA. O tem se veli~o govori, ni 

pa nobenih ukrepov. Človek ima 
·občutek, da merodajni ·organi po
l-ožaja· ali ne poznaj·o dobro ali pa 
ga mo-goče podcenjujej-o in da ra
čunajo, da se bodo stvari same 
od sebe uredile. Taka je si•tuacija 
v razreševanju našega celotnega 
zunanjega trgovinskega in deviz
nega režima, o katerem se toliko 
časa g-ovori, ni pa nobenih pravih 
efek.toov. Najbrž je resnica v tem, 
da takega zunanje trgovskega si
stema ozi•roma dev.iznega režima, 
ki bi ustrezal tako republikam kot 
gospoda-rskim organizacijam- ne 
bo. Zato se je treba ·odloči.ti za 
osnutek takega sistema, pri 
katerem razlikujemo dolgoročne 
in kratko,ročne cilje, želje od de
jans!~ih možnosti, trenutne .Lnte
rese od trajnih, tako za gospodar
•stvo kot družbo. Zdi se mi, da so 
še vedno zelo močni pritiski za 
vračanje na staro in da so enako 
močne .tendence, da se vsaka pri
<ložnost izkoristi za to, da odlašamo 
z večjim širjenjem na konvertibil
na področja in da •imajo prednosti 
ostala tržišča. Največja •resnica pa 
je verjetno ta, da je razre§evanje 
vseh teh problemov v največji 
meri odvisno od sJeherne gospo
da,r-ske organizacije, od njenih 
lastnih prizadevanj in sposobnosti 
za aktivnejšo vključitev v med
namdno delitev dela. 

Model iz svinjskega usnja v rdeče 
črni kombinaciji 
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NAJMOCNEJSI V JUGOSLAVIJI 
Beograjski tednik za gospodarska vprašanja Ekonomska politika je 

letos že tretjič zbral podatke o največjih gospodarskih organizacijah v 
državi. Prav goltovo je ta pregled, v katerem so podjetja razvrščena 
na osnovi skupnega dohodka po zaključnih računih za leto 1970, doslej 
najpopolnejši. V njem so prikazane lestviJce 100 največjih proizvodnih 
podjetij iz industrije, rudarstva, kmetijstva in gradbeništva, 50 trgov
skih podjetij, 20 prometnih organizacij, vse banke s plasmajem nad 
mi:lijardo novih dinarjev in vse JUgoslovanske zavarovalnice. Pri tem 
je za večino podjetij navedenih še nekaj najvažnej·ših podatkov o orga
nizaciji, poslovanju, !razvoju, družbenem standardu, vodstvenih ekipah 
in tako naprej. 

Prvo mesto med proizvodnimi org·anizacijami je zadržala INA (in
dustrija nafte) iz .Zagreba, ki ima 4 milijarde 367 mi1ijonov skupnega 
dohodka. Na drugo mesto se je, iz lanskega devetega, prebilo beograj
sko združeno podjetje Ink·oteks, na tretjem je Jadranbrod iz Zagreba 
(združene ladjedelnice in proizvodnja dizel-motorjev), na četr.tem ru
darsko-metalurški kO!mbinat Zenica, na petem pa slovenska Iskra (2 
milijardi 876 milijonov) tik pred kragujev.sko Crveno zastav.o. Omeniti 
moramo, da je bila lani Iskra na tretjem mestu. Drugi predstavniki 
Slovenije so razvrščeni takole: Združene Slovenske železa-rne na 13. 
mestu, Tov-arna avtomOibilov 'Maribor na 30. mestu, Gor€nje iz Ve
lenja na 32. mestu, Elektrogospodarstvo MaribO'!t' na 43. mestu itd. 

Mesto. Naziv podjetja Skupni dohodek Poprečno 

1970 1969 v tisoč ND št. zaposlen. 

l. l. INA - industrija nafte, Zagreb 4,367.028 16.092 
2. 9. INKOTEX, Beograd 3,366.923 14.349 
3. 4. Jadran:brod, Zagreb 3,301.845 19.798 
4. 2. Rudarsko-metalu!rški komb. Zenica 2,981.770 23.531 
5. 3. ISKRA, Kranj 2,876.309 18.516 
6. 6. CRVENA ZASTAVA, Kragujevac 2,505.577 19.585 
7. 5. Valjarna bakra Slobodan Penezic-

Krcun, Titovo užke 2,487.349 3.502 
8. 26. NAFTAGAS, Novi Sad 2,114.268 4.794 
9. 11. Rudarsko-topilniški bazen, BOR 2,057.215 11.708 

10. 7. Združeno elektrogospodarstvo Srbije, 
Beograd 2,023.505 8.979 

Med trgovskimi podjetji so na prvih treh mestih beograjske firme 
Centroprom (4 milijarde 283 milijonov), Jugometal in Interexport. Tako 
so bile razvrščene tudi lani. Prav tako je obdržala lansko četrto mesto 
ljubljanska Metal'ka, na peto mesto pa se je prebila ljubljanska Emo
na Na šestem mestu imamo Slovenijales, na osmem Jugotelkstil- im
peks in na dvanajstem ljubljanski Mercator. 

Mesto Naziv podjetja Skupni dohodek Poprečno 

1970 1969 v tisoč ND št. zaposlen. 

l. l. Centroprom, Beograd 4,283.609 5.894 
2. 2. Jugometal, Beograd 4,137.056 315 
3. 3. Interexport, Beograd 4,102.185 9.330 
4. 4. Metalka, Ljubljana 2,831.907 1.533 
5. 9. Emona, Ljubljana 1,759.871 4.640 
6. 7. Slovenijales, Ljubljana 1,743.667 9.787 
7. 5. Invest-import, Beograd 1,657.642 333 
8. 6. Jugotekstil-impeks, Ljubljana 1,624.689 865 
9. 8. Tehnopromet, Beo·grad 1,377.193 815 

10. 10. Željpoh, Zagreb 1,311.128 882 

Med prometnimi organizacijami so na prvih treh mestih Železniško
transportna podjetj-a Zagreb, Beograd, Ljubljana. Na desetem mestu 
je piranska Splošna plovba in na trinajstem Združeno PTT podjetje 
Ljubljana. 

Mesto 
1970 

Naziv podjetja Skupni dohodek Poprečno 

v tisoč ND št. zaposlen. 

l. železniško transportno podjetje Zagreb 2,213.250 32.841 
2. železniško transportno podjetje Beograd 2,145.725 48.441 
3. Združeno želez. transp. podjetje Ljubljana 1,540.269 18.827 
4. železniško transportno podjetje Sarajevo 1,191.932 27.251 
5. Jugoslovanska linijska plovba, Rijeka 871.284 2.915 

Med zavarovalnkami je največja Beograd, druga je Jugoslavija, t!t'e
tja zagrebška Croatia in peta ljubljanska Sava. 

Mesto 
1970 Naziv 

l. Zvod za zavarov. in pozav arov. Beograd, Bgd. 
2. Zavod za zavarov. in pozavar. Jugoslavija, Bgd. 
3. Zavod za zavarov. in pozavar. Croatia, Zgb. 
4. Zavarovalni zavod Sarajevo, Sarajevo 

d~~~~~ic Ps>Pre.čno 
v milijon stev1l0. 

N din zaposlemh 

1.242 
1.187 
1.131 

637 

2.051 
1.485 
1.414 

873 

Med bankami je po plasmaju sredstev ob koncu leta 1970 na prvem 
mestu Privredna ban:ka iz Beograda, druga je Jug.oslovanska banka za 
zunanjo trgovino, tretja Beograjska združena banka, četrta pa Ljub
ljanska banka. V drugi lestvici pa Ekonomska politika še posebej ob-

javlja nekoliko spremenjen vrstni red bank, ki upošteva tudi nekatere 
bančne integracije v 'letošnjem prvem četrtletju in bivši državni kapital 
ki ga je zdaj upravljajo nekatere zvezne banke. 

l\1:esto 
1970 Naziv 

l. Privredna banka, Beograd 

Skupni plasma 
sredstev v 

milijonih N din 

2. Jugoslovanska banka za zunanjo trgovino, Bgd. 
17.094 
15.742 
15.175 
14.446 
13.336 

3. Beograjska združena banka, Beograd 
4. Ljubljanska banka, Ljublj·ana 
5. Jugoslovanska investicijs·ka banka, Beograd 

T. K. 

KAKO IIYESTIRAIO P 
V času, ko slišimo vsevprek 

kriti'ke na račun pretirane inve
sticijske porabe in jo omenjamo 
.kot enega glavnih vzrokov seda
njih ekonomskih ·težav, so prišle 
kot naročene ugotovitve iz ankete 
beograjskega Zavoda za tržne .ra
ziskave. Te kažejo, kako poteka 
investicijska dejavnost v našem 
gospodarstvu in •kakšni so načrti 
po 1koncu letošnjega leta. Zadr
žali se bomo samo pri podatkih 
za jugoslovansko industrijo, ki jo 
je anketa najbolj temeljito obde
lala, saj je ·zajela 526 industrij
skih podjetij, ki ustvarjajo dobrih 
40 n;o skupnega dohodka industri
je v državi. 

Predvsem ·je zanimivo dejstvo, 
da se je glede namembnosti na
ložb industrija povsem izneverila 
smernicam minulega srednjeroč
nega načrta, ki so predvidevale, 
da bo skoraj tri četrtine vseh in
vesticij nalenjenih za rekonstruk
cijo in modernizacijo proizvodnje. 
številke govore, da je že lani bilo 
30 n;o investicij porabljenih samo 
za gradnjo novih zmogljivosti, da 
se letos ta delež povečuje že za 
blizu 40 °/o in predvidevanja za 
prihodnja leta kažejo, da bo prib
ližno polovica vseh naiožb porab
ljena za nove zmogljivosti in dru
ga polovica za rekonstrukcijo in 
modernizacijo proizvodnje. Torej 
ta predvidevanja zožujejo možno
sti, da bi sedanje industrijske 
zmogljiv·osti lahko z naglo moder
nizacijo sledile tehnološkim no
vostim v svetu in pri nas, kar je 
gotovo zaskrbljujoče. 

Bo•lj razveseljive pa so ugoto
vitve, da raste delež naložb v o
premo (lani 56 °/o, letos 62 °/o in 
prihodnje leto naj bi dosegel že 
blizu 70 °/o), upada pa delež v 
gradbene objekte vloženih sred
stev, tki naj bi prihodnje leto zna
šal samo še slabo četrtino inve
sticij v jugoslovanski ·industriji. 
Vprašanje pa je, če bodo ta pre
dvidevanja dejansko v prihod
njem letu povsem uresničena, saj 
temeljijo predvsem na zamislih o 
uvoz opr eme, vemo pa, kako 
prazna je naš-a devizna blagajna. 
Kljub temu je napredek v teh
ničen sestav nal-ožb nesporen. 
Približno tri četrtine anketiranih 
industrijskih podjetij ugotavlja, 
da jim 1wve naložbe omogoč.ajo 
vidno povečanje proizvodnje, pri 
ostalih je ta ostala v istem ob
segu in samo pri enem povpraša
nem podjetju se je znižala. Prav 

tako dma .tri četrtine pov.praša
nih industrijskih podjetij svoje 
na-tančno izdelane programe in
vesticijske gradnje, kar je še 
pomembnejše, če dodamo dejstvo, 
da je v teh delovnih organizaci
jah skoraj 90 °/o vseh osnovnih 
sredstev, ki ji:h premorej-o •anketi
.rane organizacije. Vendar je o
stanek podjetij brez investicijskih 
programov še vedno tolikšen, da 
lahko trdimo, da se prevelik del 
denarj-a vlaga brez smotrnih in 
dobro proučenih načrtov. Res pa 
je, da tega ni krivo le gospodar
stvo, ampak tudi družbeno politič
ne skupnosti, saj vemo, da še zdaj 
nimamo reda ne v federa·ciji ne v 
republikah in razen našega glav
nega mesta Beograda tudi obči
nah. 

Bežen pregled ugotovitev ·o in
vestidjah v naši industriji je ilu
strativno zanimiv. Med drugim 
potrjuje tudi ugotovitev, .ki smo 
jo v naših sestavkih že nekaj
krat ;poudarili - da je potrenlbo 
investicije selektivno omejevati. 
Kot smo sliš·ali, je v večini prime
·rov denar pametno uporabljen, in 
prepričani smo, da tudi v Indu
striji usnja Vrhnfka. Tam, kjer 
ni; pa bi morali ostreje ukrepati 
kot do zdaj . T . K. 

Hidravlični likalnik v konfekciji 
usnja šmartno 
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Popoln uspeh 
v Beogradu 
Beograjski sejem »MODA V SVETU<< je najkvali!tetnejša ma

nifesta-cija te vrs,te v Jugoslav.iji in kot taka pozmana tudi v 
svetu. Sejem ni le modno prestižnega pomena, pač pa rima 
predvsem vel1k pos1ovno komercialni pomen, saj je letos raz
stavljalo 359 jugoslovanskih in 143 tujih razstavljalcev iz 16 
držav. 

Beograjski sejem podeljuje priznanja za 12 skupin proizvodov 
T.o je 10 najvišjih priznanj >>ZLATA KOŠUTA« in dve najvišji 
prizncmji za otroska oblačila in obutev >>ZLATNO LANE«. Poleg 
tega podeljuje še 12 visokih priznanj >> DIPLOM«, ki predstav
ljajo prvo nagrado, ki sledi >>ZLAT·I KOŠUTI«. Doslej so pode
ljevali 9 >>ZLATIH KOŠUT«. Letos pa so podelili >>K•ošuto« in 
>>Diplomo« za :razred krznene in usnjene konfekcije. 

Mednarodna priznanja: 
Prejšnjega leta je mednarodna 

žirija, sestavljena od poznanih 
strokovnjakov in kreatorjev dru
gih držav, na sejmu >>Moda v sve
tu« dodelila priznanje - bokal -
v imenu koncerna modnega tiska 
iz Londona. To priznanje je dobi
lo podjetje >>TOKO « iz Domžal za 
celotno :kolekcijo, prikazano v pa
vilj.onu. Na osnovi splošnega vtisa, 
katerega je 1Ja žirija dobila o Sej
·mu oblačenja v Beogradu, se je 
koncern mode in strokovnega ti
ska ·>>Europenan Editions« iz Lon
dona odločil da dodeljujej o nj e
gova priznanja deset let na sejmu 
>>Mode v svetu« in to: 
Grand-prix v .obliki statue, ki sim
bolizira naziv koncerna EE, in še 
10 diplom. 

V tem smi·slu je bil na letošnjem 
sejmu obla•čenja sestavljen žiori, v 
katerem so bili: 
- .PACO BABANA - Pariz 
-VINCENTE HUBERT PATOU 

- Pariz 
- ZANDRA RHODES - London 
- dr. FRANCESCO MORA VES 

- Milano - Pariz 
- D. Ph. DELCOURT - Pariz 
-ROBERTA DI CAMERINO-

Venezia - Milano 
- VITORIO AZZARIO - P ariz 
-NADA DOROŠKI - Beograd 

- BUBA MIŠIČ - Beograd 
- ZORICA MUTAVDžiC- Beo-

grad 
- ČEDOMIR KOMLJENOVIC -

Ljubljana. 
Ta žirija je pregledala celotni 

sejem in enoglasno sprejela odlo
čitev, da se GRAND P.RIX dodeli 
INDUSTRIJI USNJA- VRHNIKA 
za celotno kolekcijo, prikazano v 
paviljonu. 

Nagrajene skupine proizvodov: 
Skupina TKANINE 
Strokovna ža·rija: Živadin An

dric, Etelka Tobolka, Desa Tomic. 
>> ZLATA KOŠUTA« - kombinat 
TETEX - Tetovo - za model 
A-40. Avtor je Nikola Spasovski. 
>> DIPLOMA« - BEOGRADSKI 
VUNARSKI KOMBINAT - za 
model >>Valentina«, avtorja sta Je
lisaveta Zavodja in Vlastimir 
Smilj kovic. 

Skupina MOŠKA KONFEKCIJA 
Strolmvna žirija: čedomir Cvet

kovic, Stevan čukic in Andjel!ka 
Slijepčevic. 
>> ZLATA KOŠUTA« - Beograd
ska konfekcija BEKO za moško 
olbleko model >>Vlada«, avtor je 
Ljiljana Jankulov - V·rcelj. 
>> DIPLOMA« - modna konfekcija 
ALHOS iz Sarajeva za lahki mo-

Od leve proti desni: Janez Repanšek - vodja galanterije, Baldo Mi
klavčič- predavatelj galanterije in Vlado Kreder- vodja proizvodnje 
galanterije 
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Del nagrajene galanterijske kolekcije 

ški površnik- mod. 114-65. Av
tor je Miroslava Zec iz Sarajeva. 

Skupina ŽENSKA KONFEKCI
JA 

Strokovna žirija: Aus tri da če
hovin, Zara DavidoviC, Olja Iv·a
njilcki, Nevenka Kolundžic. 
>>ZLATA KOŠUTA« - Industrija 
konfekcije •>>KLUZ« za ženski 
plašč- art. 32586. Avto.r je Ivana 
Knetic iz Beograda. 
»DIPLOMA« - Beogradska kon
fekcija >>BEKO« za ženski plašč 
- art. >>Milena«. Avtor je Ljilja
na Jankulov iz Beograda. 

Skupina TRIKOTAŽA 

Stroko•vna žirija: Emer- Vesna 
Kujundžic, Ljuba Kovačevic -
Sarajevo, Nedeljkovic - Vidosa
va Ilic. 
>> ZLATA KOŠUTA« - RAŠICA 
- Ljubljana ženski komplet >>Si
mona «. Avtor je Jelka Kermav
ner - Ložar iz Ljubljane. 
>> DIPLOMA« - Alpska modna in
dus•trija >>ALMIRA« - Radovljica 
za ženski lwmplet >>Sunčica« . Av
tor je Vesna Gabirščnik iz Radov
ljice. 

(Nadaljevanje na 5. strani) 

Rang lista ))Košute<< 
P.o enajstem dodeljevanju pri•znanj v rang listi >>Kluba dobit

nikov >>Košute«, kot se uradno imenuje nosi.lec najvišjih prizmanj 
Beogradskega sejma, je prišlo do sprememb. V prvi vrsti. Klub 
se je povečal za bri nove člane, tako, da jJh je sedaj 29. Razen 
tega je spremenjenih tudi nekaj mest. Na prvo mesto se je pre
bila Beogradska konfekcija >>Beko« in tako nova lista glasi: 

l. BEKO - Beograd 
2. TOKO - Domžale 
3. KLUZ - Beograd 
4. RAS - Novi Pazar 
5. RAŠICA - Ljubljana 
6. KOŠTANA - Vranje 
7. TVORNICA OBUCE - Derventa 
8. VARTEKS - Varaždin 
9. ISTRA - Zemun 

10. TETEKS - Tetovo 
11. TRIKOTAŽA - Beograd 
12. JADRAN CICIBAN - Miren G. 
13. ANGORA - Ljubljana 
14. INDUSTRIJA USNJA- Vrhnika 
15. PEKO - Tržič 
16. ARENA - Pula 
17. LEDA - Knjaževac 
18. SLOBODA - Kula 
19. NADA DIMIČ - Zagreb 
20. 29. NOVEMBER - Beograd 
21. ALHOS - Sarajevo 
22. ALMIRA - Radovlji-ca 
23. KAMENSKO - Zagreb 
24. BRANKO KR!SMANOVIC - aPra:čin 
25. VIS - Varaždin 
26. GALANT - Lj-ubljana 
27. VRANJANKA - Vranje 
28. BRUSJANKA- Brus 
29. TOTRA- Ljubljana 

Zlata Zlati je· Di-
košuta lenček ploma 

6 
10 

7 
2 
4 
5 
4 
3 
3 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

4 

1 
4 
1 

1 
1 
1 

9 
3 
6 
1 
5 
2 
1 
2 
1 

5 
5 
o 
3 
2 
2 
1 

3 
2 
1 
1 
1 
1 

Najvišje prizanje >>Zlatan prstan« ima še vedno Janez RE
PANŠEK s 7 prstani >>Zlarte košute«. Za njim slede Liljana 
JANKULOV in Nazim KOLAŠINAC s 4 prstani. 



(Nadaljevanje s 4. strani) 
Skupina PERILO 

StroNovna žirija: Mira čohadžic, 
Ninela Pejovic in Veroslava Tri
funovic. 
»ZLATA KOŠUTA<< - podjetje 
KAMENSKO iz Zagreba za moško 
srajco in kravato »Olimp«. Avtor 
je Vita Vinterštajger iz Zagreba. 
»DIPLOMA« -modna konfekcija 
ASTIBO - štip za moško srajco 
>>Pleyboy«. Avtor je Blagoje Ge
orgijevski iz Štip'a. 

Skupina KONFEKCIJE USNJA 
IN KRZNA 

Strokovna žirija: AnamarijaMi
hajlovic, Dobrila Stojanovic in 
Ratislava Tabakovic. 
>>ZLATA KOŠUTA« - Industrija. 
usnja VDhnika za plašč od zeehun
da mod. 170. Avtor je Metka 
Vrhunc iz Ljubljane. 
>>DIBLOMA« - Industrija usnja 
Vrhnika za plašč od svinjskega 
velurja - mod. 16. Avtor je Met
ka Vrhunc iz Ljubljane. 

Skupina MOŠKA OBLAČILA 

Strokovna žirija: Strahinja Dre
nova.c, Miodrag Rančic in Miro
slav Vah. 
>>ZLATA KOŠUTA« - Tovarna 
>>RAS« - Novi Pazar za moške 
čevlje art. 1933. Avtor je Nazim 
Kalašinac - Novi Pazar. 
>>DIPLOMA« - Industr,ija obu6e 
- Beograd za moški čevelj art. 
1900. Avtm je Ismet Čučevic iz 
Beograda. 

Skupina ŽENSKA OBLAČILA 
Strokovna žirija: Marija Be ne

deti, Dušanka Kalanj, Katica Mir
kovic in Aleksandra Valovic. 
>>ZLATA KOŠUTA« - tovarna 
>>LEDA« - Knjaževac za ženski 
čevelj art. 1- 3391. Avtor je Vla
»DIP.IJOMA« - tovarna KOŠTA
NA - Vranje za ženski športni 
čevelj mod. 5304- 41- 35- 543. Av
to·r je Boža Cvetkovic iz Vranja. 
da Sto.iilovic iz Knjaževca. 

Slmpina KOŽNA GALANTE
RIJA 

Strokovna žirija: Ingrid Bega
vic, Svetlana Isakovic in Radmila 
Lazaravic. 
>>ZLATA KOŠUTA« - Industrija 
usnja Vrhnika za ženslko taško 
model 563/GAG-SVS. Avtor je Re
model 563/GAG-SVS. Avtor je Ja
nez Repanšek iz Ljubljane. 
»DIPLOMA<< ..:_ Industriji usnja 
Vrhnika za žensko taško model 
524/GAGISVS. Avt·or je Janez Re
panšek iz Ljubljane. 

Skupina dopolnilni asortiment 

Strokovna žirija: Veselin Bad
rov, Andrej Jame in ·M·omcilo 
Mar kovic. 
>> ZLATA KOŠUTA« Tovarna 
»TOTRA« - Ljubljana za kolek
Urbanc iz Ljubljane. 
»DIPLOMA« - Tovarna klobu
kov >>ŠEŠIR« - · š •kofja Loka za 
ženski klobu!k- mod: 5838. Avtor 
je razvojni oddelek tovarne .iz 
škofje Loke. 

Slntpina OTROŠKA OBLAČILA 

Strokovna žirija ista kot pri 
>>Žensld konfekciji«. 
>>ZLA.TNO LANE« - Beogradska 
konfekcija >>BEKO« -Beograd za 

otroški plašček mod. »Snežana«. 
Av,tor je Jagoda Pantelic iz Beo
grada. 
»DIPLOMA« - DJEČJA KON
FEKCIJA iz Mostara za otroški 
uni model »Katarina«. Avtor je 
Milanka Sredanovic iz Beograda. 

Skupina OTROŠKA OBUTEV 

Strokovna žirija ista kot pri 
·Skupini >>ženska oblačila«. 
»ZLATNO LANE« - Tovarna 
RAS - Novi Pazar za otroško 
obutev - model 3326. Avtor je 
Nazim Kolašimac iz Novega Pa
zarja. 

V konkurenci svinjskega in go
vejega boksa smo prejeli »ZLATO 
PLAKETO« in >>POSEBNO DI
PLOMO«. 

Priznanje revije ONA- ELLE 

Revija EIJLE- ONA, ki izhaja 
v slovenskem in srbsNohrvatslkem 
jeziku, je prejšnje .leto prvič v so
glasju z >>Beograjskim sejmom« 
dodelila svoja priznanja >>Zlati 
svet« in Cvet«. Prvo priznanje se 
dodeljuje v treh skupinah -
moška, ženska in otroška oblačila 
po eno, a drugo, v manjšem ali 
večjem štev.iJu, za predmete, ki 
dopolnjujejo tri glavne izbrane 
modele. Tega leta je revija dode
lila naslednja priz;nanj a: 
>>ZLATI CVET« za moška oblači

la je dobilo podjetje KLUZ -
Beograd, za model br. 10118, av
torja Petra Krnetica. 

»ZLATI CVET« za ženska oblačila 
je dobila RAŠICA - Ljubljana, 
za model >>Simona« , avtorja Jel
ke Kermauner -Ložar. 

»ZLATI CVET« za otroška oblači
la je dobila JUTRANKA- Sev
nica za otr. rkomplet, avtorja 

Ane- Marije Gril. 
Pr,iznanj.a >>Cvet« je dobi!.o de

vet podjetij: 
-INDUSTRIJA USNJA- Vrh

nika - za krzneni plašč, 
- KURJAJ( - Bjeljina - za 

ženski poletni plašč, 
- ISTRA Zemun - za žensko 

spalno srajco, 
TOKO -Domžale - za žen
sko torbico, 
LEDA- Knjaževac- za žen
ske čevlje, 
LABOD - Novo mesto - za 
moško srajco, 
DRAGAČEVSKA ZADRUGA 
ŽENA - za ročno tkano kra
vato, 
INDUSTRIJA OBUCE- Beo
grad- ,za moške čevlje, 
ZENIT - Bjeljina - za nizki 
otroški čevelj , 

TETEKS - Tetovo - za vol
nene tkanine >>lVIakedonta«. 

IUV je razstavlj.ala na površini 
88m2 med ostalimi 'razstavljalci 
usnja .jn usnjenih pr.oizvodov v 
hali št. 10. Naš razstavni prostor 
je bil obli!kovno podrejen kolek
ciji in je prav zaradi tega kvalitet
no pr·eseg.a:l ostale paviljone, kar je 
gotovo vplivalo tudi ne>. končne 
reZlultate, ki jih je dosegla IUV 
v Beogradu. Saj smo prejeli vse 
možne nagrade in priznanja v 
skup1nah, ki smo jih zastopal-i. 
Razstavni program je bil deljen 
v skupine I;;rznene in usnjene 
konfekcije, galanterije in usnja, 
toda po naprej priprav-ljenem pro
gramu so bili elementi med seboj 

povezani v enotno likovno kom
pozicijo. 

Za popolnejši prikaz krzene in 
usnjene konfekcije smo dodali še 
3 kra•t dnevno m~niaturno a uspe
lo modno revijo vseh razstavlje
·nih modelov, ki jih je nosila ma
nekenka Mojca Platner. Revija je 
bila vselej prikazana spontano in 
neposredno med gledalci, kar jih 
je vselej močno navdušila. 

Material prikazan~h modelov je 
bil 90 °/o domače proizvodnje. Pri 
·celi !kolekciji je bilo čutiti pra
v.ilno namensko porabljen ma·te
rial, taiko da je .bila oblika pod
rejena materialu, ki je bil vedno 
osnova oblikovanja. Tako je pri 
usnjeni galanteriji prevladoval go
veji čisti analin .z vsemi pri.stnimi 
·podrobnostmi, kot so ogrci, z·ara
ščene praske in »mastfaltne«; prav 
to in temu novemu materialu pod
rejena in prvikrat prikazana teh
nologija izdelave je dala izdelk.om 
peča1t pristnosti in izv.irnosti. 

Usnjeno konfekcija smo izdelali 
v izključno svinjskem velurju kot 
·Osnovnem materialu IUV. Pri celi 
kolekciji smo želeli podčrtati 
enotno in svojstveno izpeljavo 
modelov. Sv·eži drobci in pra·vilno 
vključeni okrasni šivi ter bogata 
barvna kompozicija so delovaLi. 
izrazito in elegantno. Krzneno ko
lelkcij o so sestav lj ale tr.i barvno 
močne in enotne skupine. 

S črno skupino •smo podaljš:1li 
.rdeče črno usnjeno kolekcijo b 
jo ,z njo povezali s pomočjo rdečih 
drobcev. Sledila je skupin::! krzna 
v rdečkasti nijansi domače lisice, 
in na to najelegantnejša skupina 
temno rjavega tjulen rNrzna v naj
finejši izvedbi strojenja. 

M.V. 

(Nadaljevanje prihodnjič) 

Posebna. diploma. -· svinjski velur 
(zgoraj) 

Zlati cvet je naši kreatorki inž. 
arh. Meti Vrhunc podelila revija 
Elie zt>, plašč iz kozličlm (spodaj) 
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Moda v svetu 1971 
Mednarodni sejem Moda v sve

tu v Beogradu je vsako leto za
nimiva pr.ireditev. Ne vem, koliko 
j-e tudi poslovno uspešna, a je 
vendar :ne gre zamuditi. 

zlato, diplome in pohvale, je odlo
čalo v vsaki ocenjevalni skupini 
blaga le nekaj podjetij. Vzemimo 
za primer: v skupini trikotažne 
konfkecije so bila med seboj pre
cej oster boj znana podjetja Ra
šica, Angm·a, ALmira in kasneje 
·se jim je pr1druži'la še .&rena iz 
Pulja. Vsa so bila po svojih mo
delih enkratna, moderna, uporab
na in !komercialno zagotovljena 
popolen uspeh. Žiriji je bilo zares 
težko iZ'brati, katero je najboljše, 
.katero naj dabi >>zlato košuto«. 

Z leti sta se ves blišč in 'rarz
burjenje, ki ga je prinašal sejem 
>>Moda v svetu«, nekoliko polegLa. 
Za stalnega opa:wvalca je posta
jal sejem tudi že pr-oblem, dol
gočasna pr.ireditev. Kako tudi 1ne? 
že v naprej smo lahko stavibi, in 
te pro-gnoze so bile veliko bolj 
pravi1ne, kot tiste pri športni sta
V'i, kdo bo zmag-ovalec, kje bo pri
stala >>zlata košuta« in >>jelenček«, 
in .še marsikaj je billo mogoče uga
niti. Toda ne za,to, ker bi bila sla
ba -orgruniozacija sejma. Tudi ne 
moremo govoriti o pristranosti 
članov žirije. Kje bodo pris:tali 

Zanimivo je bilo, da v skupini 
usnjenih izdelkov Toko iz Domžal 
ni nikoli naletel na resnega kon
kurenta. S s-vojimi razstavljerrimi 
.kolekcijami je 'bil vsestransko ne
dosegljiv. Spominjam se, da smo 
novina-rke z vse Jugoslavije pre-
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PRIŠLI ODŠLI 
Od 13. avgusta do 12. oktobra 1971 je !komisija za delovna raz

merja na Vrhniki sprejela na delo 34 de'lavcev. 

To so: 
Milka Aleksic, Sreten Andrejevic, Srečko Brus, Aksentije 

Djordjevic, Janez Gabmvšek, Branislav Jesih, Janez Kogovšek, 
Jožica Kržič, Jakob Leben ml., Ana Lorenčič, Ivana Luštrek, 
Marta Malavašič, Anica 1Malovrh, knton Malovrh, Božidar Ma
rinšek, Z:ivomir Mi-losavljevic, Ljubica Mesec, Josip Nadj, Zden
ka Nadj, Franjo Nikolic, Antonija Novalk, Janko Novak, Ka~el 
Pečenko, Eikrena Pehlic, Marija Podobnik, Savka Popovic, Jožrca 
Ribič, Zorka Romčevic, Stanislav Sedej, Anica Selko, Milovan 
Simic, Andreja ščupec in Jože Zemljič. 

Na delo je bil sprejet tudi Marjan Kuzmič, .ki se je od 5. 9. 
1968 do 6. 9. 1971 uči·l za poklic obratnega elektrikarja. Opravil 
je strokovni izpit ~n si pridobil ikva.Ufikacijo. 

Iz JLA, kjer so služili vojaški rok, so se vrnili na delo: 
Jože Justin, Ma-rjan Kavčič, Rudolf Slana, Brikcij Trček in 

SHvo Zrbert. 
Iz obrata >>Rožnik« so bili premeščeni nia Vrhniko: 
Husein Djurakovic, Nada Mele, Stanislava Prah in Elizabeta 

Tršinar. · 
V obratu šmartno je komisija sprejela na delo v mesecu av

gustu in septembru 27 delavcev. 

To so: 
Justina Berčon Jože Berdajs, Karolina Bregar, Marija černe, 

Franc Dragar F;anc Dremelj, knton Ilov.ar, Emil Janežič, Na
taša Kaliman' Frančiška Koprhnnikar, Alojz Miklavčič, Marija 
Klun Ivanka Koščak, Matija Lupša, Anton Martinčič, 
Marda Muhar, Franc Pahor, Anton _Poglajen. I., A~ton 
P.oglajen II., Ma~rija Prosenc, Albina v .ogrmc, Stamslava Z1dar, 
Jože železnik. 

Delati so prenehali: 
na Vrhniki: Radoje Cvejic, IJ.VIilan Dojčinovic, Pavel Gabrovš~~· 

Ana Gostiša Vinko Juvančič, Ana Koder, Miodrag Krsmanov1c, 
Janez Kunstelj, Mikica Manojlovic, Vladan Miličevic, ~ari_j31 
Pirman, Bojana P.oje, Janez Purkart, Slobodan. _Rados_lavlJev~c, 
žilberta Recek, Seliman Shala, Zoran Stamemc, AloJZ šteb1h 
in Janez Zupančič ml., 

v obratu šmartno pa: Roman Buček, Alojz Dremelj, Antonija 
Hauptman ALojz Kastelic, Jasna Kavčič, Alojz Možina, Franc 
Pahor, Rajko Pivec, Anton Poglajen in Janez Verbič. 

Upo lkoj itve: 

Na Vrhniki sta bila upokojena: 
- F-ranc Fatur, rojen dne 17. 11. 1912, zaposlen v IUV od 3. 5. 

1947 in 
- ~ristina Vučenic rojena 31. 7. 1914, zaposlena od l. 6. 1964. 

Obema se zahvalj·~jemo za dolgoletno in vestno delo ter želimo 
še vrsto z;dcravih let v zasluženem pokoju. 

Služenje vojaškega roka: 
Začasno je prenehalo delovno razmerje delavcem Branku Ju

vanu, Jožetu Trčku in Janezu Voljču, katerim želimo v JLA 
najboljše počutje. 

Babic 

cej negodovale, ali je Toko zares 
upra·v·ičen do vseh nagrad, prav 
zato ker ni imel konkurence. Ne 
smete misliti, da je samo Toko 
razstav-ljal. Ne, bilo je vedno še 
precej drugih razstavljalcev : ko
žarjev, usnjarjev in usnjene ga
~anterije. Res pa je, da so 'kr:meno 
in usnj-eno konfelkcijo letos prvič 
ocenjevali in tudi nagrajevali. 

O privlačnosti sejma za potroš
nike največ zveste, če se nekaj
k!rat peljete z beog·raj,skim mest
nim prometom pDi. razstavišou. To 
je stara preizkušena ugotovitev! 
Tudi letos sem dobi'la prvo in
formaci'j.o na tramvaju. Skupina 
mladuh delklet se je odpravljala na 
~sejem. Kazalo je, da g•redo bolj za 
zabavo, kot iz ·radovedno,sti, saj 
so vse v en glas ponavljale, da 
je mnog.o sla:bši kot lani, razen ... 
Tedaj pa se je razbohotila govor
na moč, ki je -prehi,tevala misli. 
Z v·sega je bilo mogoče razbrati, 
da gre za nelkaj predmetov in pa 
usnjene in krznene plašče. Ko1rko 
hvale je bila deležna Industrija 
usnja z Vrhnike, je težko popisati. 
Ra-zumljivo, da me je takšen glas 
mladih navdal z občutkom izku
šenega, saj Vrhnike do zdaj sko
raj nismo opazili. Res za ljub
ljanski sejem v janua,rju so se že 
pot-rudili, a vendar! Kdo bi si 
mislil? 

Toda hv·ala in pohvala V:rhniki 
je prihajala od povsod. Stari pri
jatelj s sejemskega propagand
nega oddelka me je pozdravil: 
>>Bodite poz·orni na Industrijo us
nja tz Vrhnike!« Nato pa mi je 
naštel zanimivosti sejma: l. Indu
strija usnja 'iz Vrhnike je požela 
popoln uspeh in priznanje. Ni mo
gel mimo začudenja. Dobili so 
Grand Prix, ki ga je podeljeval 
Europen Edition v žiriji znanih 
imen: Paco Rabana iz Pariza, Vin
cente Huber,t Patou tudi iz Pariza, 
Za.r~dra Rhodes iz Londona, Ro
berta di Camer-ino iz Milana in 
še drugi znanega imena. 

2. V skupini za dopolnilni asor
timent s·o se člani žkije odločili za 
drug koncept ocenjevanja. Torej 
za modne dodatke, ki poživijo, do
polnij-o obleko :in obutev. >>Zlato 
.košuto« so določili vezalkam za 
čevlje, ki jih izdeluje Totra. 

3. V skupini osebnega perila je 
bila 'nagrajena z »zlato košuto« 
moška sraj·ca !ilz ·podjetja Kamen
sko pri Zag1rebu. Lahko si mislite, 
kako so se počutile številne to
varne, ki so specializirane za 1n
timno žensko perilo! 

Osupnila sem, saj razumete, 
končno Kranjca kri nikoli ne za
ta1i! Osuprrile pa so tudi druge 
novinarke, .ki niso doma iz Slove
nije. Kaj zdaj? THe trije so ,očit
no ·spremenili in se izneverili pra
vHorn sejemske igre. Hitele smo 
brsk·ati po spominu, kakšni so bili 
do sedaj? Zal ni kaj prida poma
galo. Ni preostalo drugega, kot 
poiskati Industdjo usnja iz Virh
nike pa Totro dn Kamensko. No, 
obšle smo nekaj paviljonov, kjer 
,so razstavljali čevlje .in usnje. Mi
mogrede naj povem, da mi še se
daj ni jasno čemu je ženski čevelj 
tovarne Leda dobiti >>zlato !košuto« 
in tudi >>zlati jelenček<< je pr~stal 
pri podjetju Ras za otroški če
vel1ček, ki ima močno sumljivo 

Prispevek modne komenta
torke RTV Lljubljana An
dreje Fux 

Kep iz bele lisice 

·ortopedsko vrednost. Vse to in še 
marsikaj smo morali videti, pre
den smo prišli v pravi paviljon. 
Pravzaprav niti nismo vedeli, da 
smo našle Industrijo usnja iz Vrh
nike. Spontano smo obstale pred 
izložbenim prostorom in šele kas
neje nekje ob strani odkrVle na
pis podjetja. In prav je tako. 

In kaj je bilo tisto, kar na's je 
zaustavilo? Vse po vrsti bi dejala 
in se mi zdi, da prav nič ne pre
tiravam. Modeli Janeza Repunška 
ali pa inž. Metke Vrhov-čeve. Vse 
je bi'lo moderno, uporabno, eks
kluzivno, skratka lepo. Prijeten 
trenutek oddiha in užitka v mOT
ju razstavljenih .predmetov, ki so 
polnili razstaviščni prostor in v 
zad['egi prosili, naj jih vendar že 
pošljejo trgovinam v razprodajo. 
Seveda tu in tam je že bilo nekaj, 
ka,r je šlo z modo v korak, ampak 
sorazmerno zelo malo v primer
javi z drugimi leti. 

Zdaj mi je postalo jasno, ko 
sem si ogledala, kaj je Vrhnika 
postavila na ogled, zdaj so vsi ta
ko naJVdušeni. Lažje sem razume
la, 'Zakaj so me pozdravljali: >>Kaj 
sodiš o sejmu, si videla Vrhni
ko?<< To namreč ni laskanje, kajti 
beograj1ske .novinarke, ki imajo na 
skrbi modo, so precej razvajene. 
P·oleg številnih modnih revij, do
ma•čih in tujih kreatorjev, ki se 
zvrstijo v Beogradu, jim močno 
ostri o:kus in smisel za skladno in 
lepo znani kreator Aco A:ksimo
vic. Morda vas zanima, da ni na
šel prostor na sejmu? Venda,r je 
bHa njegova revija edmstveno 
doživetje v času sejma. Pa še rt:o: 
Tudi njemu ugajajo izdelki Indu
strije usnja iz Vrhnike. 



KRZNO IN UPORABNOST 
Soboljevina (sobolj) je zelo 

žlahtno krzno zaradi redko
sti te živa'li in čudovite dlake. Po 
velikosti je sobolj enak naši kuni 
zlatioi. Tudi ostale življenjske na
vade sobolja in kune zlatice so si 
skoraj enake. Dlaka je zelo temne 
barve (zelenkasta-rjave) s svetli
mi vrhovi špic, ki bahato krasijo 
temnejša podlago. Zaradi tega ni 
čudno, da je v svetu soboljevina 
zelo cenjena in doseže na avkcij
s'kih dražbah surova nepredelana 
kožica I. 1kvaHtete ceno tudi do 
150 dolarjev. Sobolj živi v glav
nem pogorju okrog Bajkalskega 
jezera v Sibiriji in nekaj malega 
še na Kamčatki. Sobolj je eden 
najznačr1nejših .predstavnikov svo
bodnega živalskega sveta, poseb
no zato, ker se .ga na noben na
čin ne da farmsko vzrediti. Zival
ce se v ujetništvu nočejo pariti. 

Kune zlatice, posebno naše do
lačen, so zelo Iepe, zelo temne e
notne barve. Ce je pri kunah bar
va enotna oziroma enaka, jim 
hitro poskoči cena, medtem ko z 
manjšimi svetlimi .lisami izgubi pri 
kvaliteti. Ce bi vzporejali naš·o 
zlatico s sibirsko, bi videli, da je 
si!birs'ka zelo svHena, je pa svet
lejša ter proti repnemu delu po
gosto še svetlejša - lisasta. Kljub 
temu pa str.anke zelo rade segajo 
po njih zaradi •praktične uporab
'nosti. 

Kuna belica, posebno iz Herce
govine, C.rne gore aH naše Pri
morske in Istre, je visoko cenjena 
tudi v .svetovnem merilu. Dobimo 
jih •tudi •še v Bolgariji in Turčiji. 
Poleg te kune poznamo ·tudi ja
ponsko kuno, k!i pa ne dosega na
še po velikosti in še manj po dia
ki. Zam.jo je značilno, da ima niz-

Crni svinjski velur s tikorado 
krzn om 

V tej številki se bomo seznanili z zelo žlahtnimi vrstami krzna. 
Obravnavana krzna se morajo po kvaliteti razvščati po medna
rodnih kriterijih. Ti kriteriji zahtevajo naslednje: določeno dol
žino oziroma velikost kože, način odrtja, brez napake, dlaka 
mora biti »zrela<< z najbolj zaželeno barvo, imeti mora vse o
končine brezhibne, posebno je važen rep, prav tako pa tudi ne 
sme manjkati glava z ušesci in smrčkom . 

ko gosto dlako, enake barve kot 
naša belica, nima pa zadostne 
prožnosti, ki je značilna za naše 
kune in se zaradi tega hitreje o
guli. 

Lisice, posebno tiste, ki živijo v 
naravi pod in nad polarnim k•ro
gom ~Kanada, Sibirija, Gronland) 
so zelo i'skane. Povpraševanje po 
njih je toUkšno, da jih v zadnjem 
času gojij-o tudi na farmah. Polar
na bela ·l:isica je slonokoščene be
le barve. Z beljenjem pri stroje
nju kože se dobi tista belina, ki jo 
vidimo na gotovem izdel!ku v tr
govinah. Druga vrsta so polarno 
plave lisice, iz katerih so s 'kri
žanjem pri parjenju na farmah 
dobili pla·tina·ste lisice in svetlo 
piavo Iisico. Poleg navedenih li
sic so čudovite tudi srebme lisice, 
ki s'lovijo po •srebrnih špkah nad 
•temno sivo podlago ter s košatim 
repom z belo piko na koncu. Mon
golske pomarančno ·rdeče so tudi 
zelo lepe. Temne imajo temno si
vo dla'ko pod vratom in trebuhom. 
Vse te navedene vrste Hsic zado
voljujej-o okuse zelo zahtevnih 
strank. P.oznamo še druge vrste 
lisic, ki živijo po evropskih drža
vah, evropskem delu ZSSR tja v 
A•zi:jo do Altajskega pogorja. Zna
ne •SO pod imenom »poljske ·rdeče<< 
Hsice. Sledijo jim gors'ke lisice, ki 
živijo v gorah Evrope in Balkana. 
Prav lepe S·O ·še himalajske lisice 
katere so eenjene zaradi svojst
vene nežne svetlo sivo-roza barve 
s svetlimi špicami. 

Uska je kot obdelovalni mate
rial zelo hv·aležna. Njena uporab
nost je 100 Ofo. Poleg kože nam o
stanejo nogice, iz katerih se izde
lujejo zelo lepi damski plašči, i 
•repov se delajo razne obrabe, i-: 
glav kombinirani tepihi ali pred
posteljni/ki, tako da nam ostanejo 
dejansko le krempeljci. 

Nerci. Njihova domovina sta 
Kanada in Sibirija, seveda pod 
polarnim 'krogom. V naravi imajo 
nerci (maa:-oni) kostanjevo rj.avo 
barvo. So zeio krvoločne živali in 
so po telesni gradnji nekoliko po
dobni našim dihurjem. Gojijo jih 
.tudi farmslm, posebno v Kanadi, 
švedski in SSSR ter v manjših 
kolitčinah .tudi v drugih državah. 
Te dežele so glavni dobavitelj 
krzna nercev v vseh mogočih ibar
vni:h odtenkih, posebno pastelnih, 
kar so dosegli s hormonskimi in
jekcijami, hra•no 1n križanji. Ne
kaj znači!lni!h trgovinskih imen 
nercev je: perla, palamino, pastel, 
srebrno siva, safir siva, standard, 
homo nerc, ikoh-i~nor nerc itd. 

Dihurji - domači ali iz drugih 
evropskih drža•v so znani po svo
jih temnih odtenkih barv s siv
kasto svileno podlanko, medtem 
ko so sibrski ali celo severno a
meriški dihurji svetlo rumene 
barve s temnejšimi špicami. 

V severni Ameriki imajo zna
čilne predstavnike dihurjev pod 

imenom >>skunks<<, ki pa se bistve
no raiZlikujejo po rasti in barvi 
od svojega pobratima dihurja. 
Skunkse delimo na severne in 
južne, razlikujejo se samo v višini 
dlake. So lepe kostanjeve barve, 
.od glave do sredine hrbta pa ima
jo liso v obliki črke Y. Uporab
ljajo se v nara'Vlni barvi ali pre
barvani v črno. Med njimi je po
znan ·še 'lira skunks. še bi lahko 
naštevali slične ali sorodne živali, 
ki dajejo bolj ali manj žlahtno 
krzno vendar naj to zadosti os
novnemu pogledu na krzno. Vsa 
doslej navedena krzna se prede
lujejo v bovi:ce ali boe, plašče, ka
pe, štole, bolere, razne garniture 
in tak·o dalje. 

Cinčila - te živali živijo v juž
noameriških Andih. So izrazito 
visokogo·rske živali, saj živij.o v 
pasu 3.500 do 4.500 m nadmorske 
višine. Po ve1ilkosti se dajo pri
merjati z našimi pižmovkami. Te 
živa!li so zelo plašne 1n previ:dne. 
Barva krzna je čudov1to sivo
srebrne barve s prehodom v beli 
trebušček. Ker je JG-zno zelo iska
na in dragoceno, jih gojijo na far
mah. Dragocenost krzna se vidi 
.po tem, da dosegajo plašči astro
nomsko visoke cene in je za na•še 
razmere nedostopne. Iz njih iz
delujejo predvsem garniture, ka
pe, bo1ere in štole ter drugo. 

Veverice- posebno sibirske, so 
znane po vsem svetu, saj jih odli
kuje enkratna barva in svileno 
.krzno, ki je zaradi tega tudi zelo 
nežno. So srebrno sive barve z 
'belim terbuhom. Domače veverice 
so pa temno sivo-rjave barve. U
poraJbljamo jih v naravni 'barvi 
ali prebarvane v rjavih tonih. 
Znane so še sav.anske in puščav
ske veverice, ki žive v severni 
Ameriki. 

Svizec (murmelj) živi v pogorju 
med Sibirijo in Mongolijo. Naa:-av
na 'barva je sivo-zelena in rahlo 
rumenkasta. Tam živeče mumer
Iije poznamo pod imenom >> tarba
gan<< .in so visokodlačni (2,5 do 
3,5 cm) . .Zivijo tudi v severni Ki
tajski, (nizkodlačni) in jih pozna
mo pod trgovskim imenom >>peše
niki<<, potem ko so že barvani v 
rjavi ali črni barvi. 
Mačji rod- posebno vrsto div

jačine predstavljajo mačke, v.anje 
spadajo domače šeka•ste mačke, ki 
jih prebarv·amo v rjavo ali črno 
barvo; tigraste mačke (najsibodo 
sive ali ~mene); doma•če Jira 
mačke, ki se po ·ceni dobro ločijo 
od ·prej naštetih v·rsti zaradi red
kosti, kvaliteta pa je pri vseh ena
ka; divje mačke, ki so sicer lepe, 
njihovo krzno pa se upora'b~ja 
bolj za aranžiranje, posebno za
radi siabe odpornosti dlake. 

Sem sodi še ris, ki živi na Sar
planini in K.ajmakčalanu. Vse na
štete mačke spadajo med domač 
mačji rod. 

Kombinacija. kordero s tikorado 
krzn om 

Glavni predstavniki azijskih 
mačk so: sibirski risi, mongolsko
s~birski tiger in indijsko malajski 
tigri ter okrasna ·burmanska mač
ka. 

Med afri'ške predstavnike mačk 
spadajo posebno dragoceni snežni 
leopardi, ki živijo na Kilimandža
ru, a so žal zaščiteni. Toda kljub 
temu se ·zasledijo še plašči iz te
ga !krzna, :ki pa so temu primerno 
dra•gi. Zelo so iskani j agua:rji s 
sivkastim ·odtenkom; plaš,či iz teh 
vrst krzna so tudi visoko cenjeni 
kot plašči afriških gepardov. 

V Južni in srednji Ameriki ži
vijo čudoviti ozeloti in ozelotne 
mačke. Posebno znani so mehiški, 
venezuelski in brazilski ozeloti. 
Ti ozeloti. so zelo podobni leopar
dom, ·1e da n imajo izredno lepo 
·speljane 'temnejše proge od glave 
do prednjih nog. Mehiški sivo
plavkasti ozeloti so pa po·jem za
se - pri ocenjevanju krzen iz ro
du mačk. Na sejmu v Fran'kfu11tu 
sem videl izredno lep plaš·č, izde
lan iz teh ozeletov, :katerega cena, 
preračunana v naš denar, bi bila 
20 miLijonov starih dinaa:-jev. O
stali ozeloti so sivkasto-rjave bar
ve, nekateri z večjim poudarkom 
rjave barve (brazilski in venezu
elski). 

Poleg ·ozelotov so še ozelotne 
mačke, ki so manjše in zelo krvo
ločne živali, ki bi po velikosti ne
kako ustrezali našim divjim mač
kam. Imajo ·značilne drobne pike 
rjavkaste barve na sivi podlagi. 
Kot aranžirna krzna se iz mačje
ga rodu pojavljajo najčeš·če pu
me, panterji, levi, tigri 'itd. Na
števanje in opisovanje posamemih 
vrst krzna bi bilo morda pre
dolgo, vendar kljub temu ne sme
mo mimo južnoameriških opusu
mav, avstralskih opusumov, opič
jih kr·zen, ki prihajajo ponovno 
v modo, letečih lisic ter žrelbet 
različnih kopitarjev. 

Za aranžirno krmo se uporab
ljajo še krzna zeber, antilop, med
vedov, divjih praiščev, jelenjadi 
in srnjadi. 

(Se nadaljuje). 
Drago Jamnikar 
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l{ongres IULCS 

N~. sliki zg01:aj in desno vidite tri 
modele konfekcije IUV iz svinj
sl~:eg~, velu!'ja, k;. smo jih pl'ika
zaH. na tednu. mode v Miinchnu 

Od 5. do 11. 9. je bil v Pragi 12. 
kongres mednarodne zveze dru
štev usnjarskih kemikov. Ko:1gre
sa se je udeležilo okrog 450 pred
sta·vnilko·v r-aznih usnjarskih insti
tutov in tovarn iz 33 držav. Tudi 
·iz Jugoslavije se nas je zbralo 
sedem in ·si•cer po trije iz Beograda 
in Zagl'eba ter eden iz Vrhnike. 
Poleg delov.nega programa, ki je 
obsegal prek 60 referatov z naj
različnejših področij usnjarstva, 
so gostitelji Cehi in Slov-aki po
skrbeli tudi za primerno slovesno 
V2ldu:šje in pri·_jetnc po~utje . Vse 
delo .kongresa se je odvijalo v 
kongresni stavbi >>Obecni dum« na 
Trgu republike, začelo pa v ne·· 

deljo zvečer z uradnim spreje
mom, na •katerem je imel svoj 
pozdravni govor predsedni•k :kon
gresa prof. inž. Blažej. V ponede
ljek dopoldne je bila slavnostna 
otvoritev kongresa s koncertom 
praških komornih solistov v Sme
tanovi dvorani in nagovorom 
predsednika kongresa, predstavni
ka vlade in praškega župan-a. 
Zvečer pa je vse inozemske goste 
sprejel praš-ki župan oziroma .nje
gov namestnik v stari mestni hiši. 
Pri tem smo imeli priložnost ogle
dati si znamenitosti stavbe in sa
mo mesto s stolpa mestne hiše. 
Predvsem pa je zanimiva stolpna 
ura na zunanji strani, kjer je vsa
ko uro mimohod dvanajsterih 
svetnitkov, smrt pa s peščeno u
ro v roki oznanja svoj >>memen
to mori<<. Da bi ne bilo nikomur 
dolgčas, so pripravili še slavnostni 
koncert v torek, v sredo pa -orga
nizirali druža>bni večer v Kono
pištu bl·izu Prage, kjer so igrali 
godebniki - usnjarji iz Jarome
ra v svojih, danes že ne več po
znanih predpasnikih in škornjih. 

Ker bi bil opis celotnega dela 
kongresa preobišren, se bom za
držal le pri prvem, to je uvodnem 
referatu prof. inž. Blažeja, ki je 
pos"kuša·l prikazati razvoj usnj-ar
ske industrije v prihodnjih treh 
desetletjih tekočega stoletja. Ugo
·tovil je, da trenutno stanje avto
m atizacije v usnjarski i-ndustriji 
nikakor ni zadovoljivo in zao·staja 
za osta•limi sorodnimi panogami. 
Tako npr. v CSSR od skupno o
pravljenega dela v usnjarnah 
odpade 39 11 /u na ročno, 50 o;" na 
mehansko i:n le 11 Ofo na polavto
ma-tično opravljeno delo. To nizko 
stanje avtomatizacije je pogoje
no z r.azličnostjo surovine, ,z do
sedanjim monopolnim položajem 
usnja ·v čevljarski industrij·i, z 
nizko udeležbo i"zdelavnih pla'Č v 
ceni usnja in z visoko nabavno 
ceno usnjarskih strojev in napr-av. 

V nas'lednjih desetletjih lahko 
računamo s povečano porabo 
oblačilnega usnja (poleg že ZJdaj 
visoke -porabe usnja v obutvene 
namene), ki pa se bo mor-ala še 
povečat i. Glede na dvig živ
ljenjske ravni in števila prebival
cev našeg-a 'Planeta moramo ra
čunati na porabo 14 milijar:1 
rov čevljev v letu 2.000 proti 

Malo pripravnikov 
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Na podlagi našega pravilnika o sprejemanju pripravnikov in 
urejanju pripravništva se je naše podjetje -odločilo, da sprejme 
na pri'pravniško prakso 
3 pripravnike s končano Ekonomsko faikulteto 
2 pripravnika s končan-o FNT - -oddelek za kemij-o 
2 'Pripravnika s končano Pravno fakulteto 
3 pripravnike s končano I. stopnjo Ekonomske falkultete 
3 pripravnike s .končano Ekonomsko srednjo šolo 
4 pripravnike s končano TSŠ - oddelek ,za kemijo 
1 pripravnika s končano TSŠ - oddelek za strojništvo 
1 pripravnilka s končano TSŠ - elektro oddelek 
6 pripravnikov s končano Tehnično srednjo usnjarsko-gaiante

rijsko šol-o 
Večinoma t~h pripravnikov nismo dobili, ker ni bilo ponudb 

ali pa kandidati niso izpo•lnjevali zahtevanih pogojev. 
Na pripravniškem delu imamo le 4 kemijske tehnike (3 v -ob

ratu šmartno in 1 v obratu Vrhnika) dn 1 ekonomskega tehnika. 

današnjim 3 milijardam. Z usnjem 
ni·kakor ne bo mogoče kriti več 
kot polovico teh potreb in bodo 
morali čevljarji segati po raznih 
že danes znanih -oziroma v pri
hodnjih -letih razvitih sintetičnih 
nadomestilih za usnje. S tem pa 
bo usnje izgubljala svoj mono
polni položaj. Istočasno bodo, 
zamdi stalnih teženj po čim večji 
proizvo·dnji mesa in s tem v zve
zi spremenjenih pogojev vzreje 
živine, nastopile ·tudi določene 
kvaolitetne spremembe pri surovih 
kožah, ki bodo predvsem težj-e ia 
bolj mastne. 

Trgo·vi.na s surovimi kožami bo 
vse bolj in bolj zaradi težnje po 
predelavi nekonzerviranih kož 
vsaj do go'lice ali do strojene ro
be, če že ne v izdelano usnje v 
že klavnicam priključenih usnj-ar
skih obratih. S tem v zvezi pa lah
ko pričakujemo, da se bo težišče 
usnjarske industrije premaknilo 
v države z razvito in močno ži
vinorejo in da bodo postali us
njarski .obrati le del kmetijsko 
industrijskih kompleksov, ki bodo 
obsegali živinore:!o, klavnice in 
predelavo mesa ter kompleksno 
predelav-o ·kožnih proteinov (us
njarstvo in predelava -odpadko•v) . 
Cevljarske tovarne pa verjetno 
ne bodo kazale interesa po osna
vanju lastnih usnjarn. 

Usnjarstvo samo naj bi se raz
vijalo v naslednijh smereh: 

l. Tradicionalen način izdelave 
ob izboljševanju kemično-tehno
loških in mehanskih po·stopkov. 

2. Maksimalna uporaba kiber
netsko-tehničnih naprav v popol
noma avtomatiziranih tovarnah. 

v Pragi 
Posledica teg.a bo zmanjšanje, toda 
izena·čenje kvalitete. 

Za proizvodnjo pa bo potrebno: 
a) segmentiranje kož v določe

no o1bliko; 
b) sortiranje kož in usnja s po

močjo elektronskih računalnikov; 
c) skrajšanje posameznih po

stopkov; 
cl) prehod na suhe (brezvodne) 

sisteme pri str.ojenju, barvanju i 
likanju; 

e) prehod s tradicionalnih so
dov na strojilne stroje na prin
cipu reverzibil>nih valjev z noži; 

f) individualna obdelava kož 
na kontinuirano delujočih napra
vah z mo•žnostjo skupinske obde
lav e, toda s posamičnim jema
njem kož; 

g) prehod iz izkustvenih na 
:onanstvene metode. 

Pri razvoju s-trojev pa je pou
darek že danes predvsem na: 

večji storilnosti 
- hidravličnem upravljanju 

varnem ·delu 
- konHnuiranem delu 
- tekočih trakovih in povezavi 

str-ojnih naprav 
bo•ljšem transportu 
novih tipih sodov 
avtomatičnem merjenju in re
gistriranju boljših metod su
šenja, Ukanja in mehčanja 
programiranju. 

Tudi med ostalimi referati je 
bilo nekaj zelo zanimivih, ven
dar bi bil tak članek preobširen 
že ob s-amem naštevanju naslovov 
in imen avtorjev. 

Inž. Franc Rih ar 



SEJEM USNJA V PARIZU 
Kot vsako leto, je tudi letos o

biskalo sejem usnja v Parizu, ki 
je trajal od 10. do 15. septembra, 
več predstavnikov našega podjet
ja. Ker pa bo gotovo tudi večino 
tistih, ·ki sejma niso videli, za
nimC\Ilo, •kaj je na sejmu bi·lo 
razstavljeno, bom poskušal na 
kratko orisaJti glavne značilnosti 
letošnjega (29. po vrsti) medna
rodnega sejma usnja v Parizu. 

Sam razstavni prostor je raz
deljen v glavnem v 3 enote: raz
stavo usnja, razstavo čevljev in 
strojev, strojne opreme, pomož
nih sredstev in kemikalij. 
če bi poskusil v kratkih obri

sih okarakteri!zirati razstavo us
nja na sejmu, potem moram reči, 
da je bil pri razstavljenem usnju 
poudarjen naravni videz usnja 
ob primerni mehkobi, pol:nos,ti i!n 
oprijemu usnja. To velja tako za 
razne vrste bo1ksov z analinskim 
videzom, voscenim oprijemnm, 
motnim videzom itd. kot tudi za 
velur usnje, ki je bilo še vedno 
zastopano v zelo velikih količi
nah, vendar je že bHo opaziti 
težnjo v smer usnja z licem. Ve
lur je bil močneje zast opan na 
področju ·ob1ačillnega usnja. Po
seben poudarek je imel svinjski 
oblačilni velur, ki je bil močno 
iskan artikel. To dokazuje, da 
svi!njski oblačilni velur še dobiva 
na popularnosti. Zanimanje za 
oblaiČilni velur na našem razstav
nem prostoru to vsekakor potr
juje. Po1sebno angleški proizvajal
ci oblači'1nega usnja se trudijo te
mu usnju izboljšati uporabne 
lastnosti, kot so sposobnosti či
ščenja, pranja in vzdrževanja ob
Lačil iz tega usnja. Letos so pou
darili, da njihovo usnje ne pušča 
barve in nima vezanega prahu. 

Lak usnje je bilo na sejmu 
manj zastopano, vendar smo lah
ko videli , da so posebno 1·azstav
ljalci iz Italije razstavlja1i več iz
vedb laka, med kater·imi je bil 
po•sebno analinski lak zelo opa
zen. 

Proizvajalci tapetniškega usnja 
so razstavljali zelo lepo, mehko 
in voljno tapetn'iško usnje v celih 
kožah, ki se je po kvaliteti lahko 
kosalo z naj.lepšim oblačilnim us
njem. Tiskano usnje tokrat ni bi
lo v večji meri zastopano, edino 
nekateri angleški proizvaj'lci so še 
vztrajaH. 

Letos za spremembo od prejš
njega leta ni bilo opaziti konku
rence umetnega usnja. Nadomest
ni produkti so sicer še vedno bili 
na sejmu, vendar niso vzbujali 
takšnega strahu in nelagodnega 
občutka pri usnjarjih kot prej
šnja leta. 
čevljarska industrija je .prika

zala modele v velurju, anilinskih 
boksih, predvsem v nesvetlečih 
izvedbah , v boksih z voščenim o
prijemam i·td. Veliko je bilo še 
vedno modelov, i3delanih iz polir
nega boksa. To usnje je bilo še 
vedno zastopano tudi na razstav
nih prostorih usnjarjev. 

Na področju strojne opreme le
tos kakšne posebne novitete ni 
bilo. Razstavljeni stroji so bili iz
boljšane variante že prikazanih 
strojev. Tukaj gre razvoj v smer 
večjih proizvodnih racionalizacij, 
hitrejšega odvijanja posameznih 

operacij ter boljše kvalitete usnja. 
Letos je bilo razstavljenih več 
kontinuirno delujočih ožemalnih 
strojev, več elektronskih merilnih 
strojev ter kombinacija meri.1ne
ga stroja s signirno napravo in 
možnostjo povezave tudi z račun
skim s·trojem (možnost direktne
oga fakturiranega prek računske
ga stroja). Prikazan je bil tudi 
kombiniran mehansko-elektron
ski merilni stroj za merjenje ze
lo mehkih vrst usnja. 

Razstavijenih je bilo tudi več 
strojev za tiskanje in stroj•i za po
liranje .goveji:h ·polovic (za izde
lavo polirnih 'boksov) . l\IIehčalne 
stroje na principu vibracij izde
lujejo sedaj že trije proizvajalci 
(l\IIolisa) . Na •istem ·principu je iz-

delan tudi kontinuirno delujoči 
likalni stroj firme TTH (Vipres
sa). 

Letošnji sejem usnja v Parizu 
je nedvomno pokazal, da se usnju 
ni treba ba·ti konkurence nado
mestnih produktov (umetno usnje), 
da pravo usnje daleč preka·ša ta
ko v lepoti !kot tudi po higienič
nosti in uporabnosti vse dosedaj 
znane nadomestke. Zato la:hko 
sklepamo, da bodo na,domes·tni 
proizvodi v prihodnosti samo do
polnjeva-li vrzel, ki bo nastala za
mdi čedalje večje potrebe po us
nju in nezadostnih proizvodnih 
možnostih zaradi primanjlwvanj.a 
sL~rovih kož. 

Inž. Branko Stergar Pogled na. Eiflov stolil 

ZNAČILNI JUBILEJ 
Dvajset let je minilo, odk>ar so 

prvi absolventi Srednje usnjarske 
šole v Dom.žalah zapustili sv·oje 
klopi in šli v razna podjetja us
njarske industrije prenašat pri
dobljeno znanje in se ·spoprije
mat s težavami. Ta šola je bitla 
ustanovljena na pobudo Zvezne 
direkcije za usnje in gumo v Beo
gradu. Glavni pobornik za to je 
bil tov. Franc Kumer, katerega 
lahko imenujemo tudi ustanovite
lja šole. Prvi direktor te šole je 
bil prof. inž. Ivan Vizovišek in od 
s-trokovnih predavateljev moramo 
omeniti še prof. MaHja, tov. Bol
harja ter pokojnega Alfreda inž. 
Ki1Hreja. Ostali predavatelji so 
biH predvsem iz gimnazije v 
Domžalah in zunanji sodelavci. · 

Prvi koraki v posameznih pod
jetjih so bili zelo težki, saj šola 
še ni imela pravega ugleda, vod
stveni kader v podjetjih pa je 
gledal na novodošle tehnike zelo 
postrani. Bili so primeri, ko so 
bili nekateri dolga leta brez pra
ve ·zadolžitve, čepra.v so biH bolj 
sposobni kot njihovi nadrejeni -
vse zaradi stare miselnosti in bo
jazni, da jih bo kdo zamenjal. 

V pra,ksi je to danes vse dru
gače. če gledamo samo naše pod
jetje, lahko ugotovimo, da imajo 
vsi stari mojstri enaka ali vsaj 
slična delovna mesta, kot so j.ih 
imeli doslej; tehnikov je celo pre
malo in niso redki primeri, da 
posegajo tudi tehniki drugih šol v 
samo proizvodnjo ali servisne 
službe. še so potrebe po zapo
slitvi novih strokovnih moči, kaj
ti sodobna tehnologija zahteva 
vse več takega kadra in vedno 
manj čistih težakov ali navadnih 
delavcev. In zaradi tega je bila 
ob prvem srečanju prvih usnjar
skih tehnikov, ki je bilo 2. oktob
ra 1971 v Domžalah, poudarjena 

vloga Srednje usnjarske in ga
lanterijske šole za šolanje potreb
nih kadrov. Izrečena je bila mi
sel >>Šola je formirala nas - mi 
smo f.ormiraii šolo«. 

Ob bežnem pregledu, kje je kdo 
od prvih tehnikov zaposlen, je 

moč našteti samo naše podjetje 
in Tovarno usnja šoštanj v Slo
veniji in. Almerij o, Kristino Ko
vačevič in Goce Delčev v drugih 
republikah. Vsi ostali sošolci so 
v raznih predstavništvih in v in
dus,triji, ki dela pomo•žne mate
riale za našo paJnogo. Od vseh, ti 
smo prvi končali šolo, sta mogo
če samo dva pr imera, ki zasedata 
delovni mesti, za katera se zahte
va nižja izobra3ba. 

Od predavateljskega kadra smo 
bili deležni le pohval in izmžali 
so zadovoljstvo, da so bili sotvor
ci prvih kadrov in to v času ko 
je primanjkovalo delavni·c, učil , 

p omožnih materialov in ne na
zadnje tudi predavateljev. Naj o
menim le primer, da smo pri 
pmktičnem delu leta 1949 čimžali 
go•vejo golico v bazenu z vesli o
ziroma loputami, ker ni bHo mo
tovil ali soda, mezdrili ročno, su
šili na soncu in reducirali bikro
mat pod smreko. Edina knjiga, ki 
smo jo imeli, je bila Malijev Pri
ročnik za usnjarje, katerega smo 

znali praktično na pamet, samo, 
da je 'bilo to za delo v praksi pre
ma,lo. 

Ko smo vse to strnili na tem 
sveč·anem srečanju, smo ugotovili, 
da je polovica dobe aktivnega de
la za nami. Prepričani smo bili, 
da bo druga polovica aktivnosti 
bolj plodna in vidna, saj bo naše 
delo primerljiv·o s še številnej
šimi generacijami, ki jih ta šola 
daje. V tem podjetju so bili od 
prvih zaposlenih že : Ludvik Rojs, 
Franc I{,rebs, Vdktor Pik.ovni:k, 
Radoslav žerkovic ter sedaj 
Trnavčevic in Kajdiž, v šmart
nem pa: Stevo Jeremic, Marjan 
Kirbiš in Miha Hribovšek. če bi 
vse skupaj strni.li, lahko trdimo; 
da je bilo srečanje po 20 rletih 
prijetno za vse prisotne ; sklenje
no je bilo, da to ni bilo zadnje 
srečanje, da pa bi v bodoče dali 
temu srečanju še strokovni po
men in širino. Kako nam bo u
spelo, bomo videli čez kratkih pet 
let ob srebrnem jubileju. 

Franc Kajdiž 

Prvi tehniki s profesorji ob 20. obletnici 
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Sodobna znanost uporablja ra
čunalnike v raziskovalnih postop
kih, skuša si zgraditi računalnik, 
.ki ne bi •bil samo orodje človeku, 
marveč tudi nekakšen pripomo
ček pri reševanju miselnih po
stopkov. Računalnike sedaj že po
leg gospodarskih dejavnosti upo
ralblj.aj•o tudi umetniki kot so sli-

Aktualna tema: 

V zatonu dvajsetega stoletja postaja obravnavanje podatkov 
najprivlačnejša in bržčas tudi najpomembnejša ustvarjalna in 
uporabna dejavnost človeškega rodu. Sodobna ideologija in 
praksa vgrajujeta na področju gospodarstva, industrije, zdrav
stva itd. čedalje več elementov, katerih narava zahteva tehnič
no in sodobno metodološko sredstvo orbavnavanja podatkov. 
Računalniki so si tako že utrli pot v vseh mogočih vejah gospo
darstva ter v vodenje delovnega poteka v tovarnah. Obdelo
vanje na računskem stroju je danes bistveni pripomoček v go
spodarstvu in nam rešuje upravne, administrativne, transportne, 
komercialne, proizvodne in druge probleme. 

RACUNALNIKI 
Avtomatizacija tehnoloških ob

de}ovalnih postopkov v industriji 
stremi čedalje bolj k uporabi ra
čunalnikov za vodenje in kontrolo 
postopkov v pr.oizvodnji. Uporaba 
računalnikov postaja neizbežna 
zaradi zahtevkov natančnosti, za
nesljivosti in velike hitrosti. 

karji, glasbeniki: torej računal
niška umetnost postaja vse bolj 
vsakdanja in ne zamenjuje le 
svinčnika in šes·tila, marveč tudi 
čopič in glasbilo. Računalni•ki do
biv·ajo svoj redni pomen tudi pri 
vzgoji tn poučevanju, od osnov
nih ·šol pa tja do univerz in konč
no najnovejši krik časa - osva
janje vesolja. Ne moremo si pred
stavljati polet v vesolje brez ve
likega števila računalnikov, ki 
skr.bijo za vse: od dotoka goriva, 
pravilnega nagiba rakete prek 
vseh faz poleta, do pristanka in 
občutja astronavtov. 

Skratka, uporabnost .računalni
kov je izredno velika in ne pozna 
meja. Po statistiki je v Sloveniji 
•že nad 500 področij, v katerih se 
računalniki ·že uporabljajo. 

·Prvi računalni•ki so se začela po
javlja·ti po prvi svetovni voj,ni. 
Seveda ti še zdaleč niso bili po
dobni današnjim, saj drugega 
razen .primerjanja količin n•iso 
znali. Proti koncu druge svetov
ne vojne pa se že pojavijo prvi 
računalniki, ki imajo svoj notra-

nji program za enostavne račun
ske operacije. Tudi naslednjih 
deset let se stvar bistveno ne 
spremeni. Pojavijo se le unikati, 
ki so jih gradile univerze :in ra
ziskovalne ustanove. 

V letih o'd 1954-1959 pridejo že 
na trži'šče računalniki, ki so pa 
bili grajeni z elektronkami. 

Nagel skok v razvoju elektroni
ke, posebno v tranzistorski -
polvodniški tehniki pa je pripo
mogel k meteorskemu razvoju 
računalnikov. Leta 1959 se poja
vi prvi tranzistorizirani računal
nik, ki se že odlilruje po svoji 
hitrosti in zanesljivosti. Hitr.ost 
teh računalnikov je bila do 100 
tisoč operacij v sekundi. Z razvo
jem tehnologije pa ta hitrost na
rašča in doseže v ·letu 1965 milijon 
operacij v sekundi, v letu 1970 pa 
je bilo doseženih poprečno ·deset 
milijonov operadj. Tako narašča 
operacijska hitrost vsakih pet let 
desetkrat in je pričakovati v letu 
1975 sto milijonov operacij v se
kundi. 

Za začetek smo v našem podjetju začeli z manjšim sistemom ame
riške tvrdke Borroughs L 2000. Na sliki vidite visoko mehanizacijo 
tega proizvajalca 
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V ZDA imajo že nad 100 tisoč 
računalnikov, pri nas pa smo za
beležili število 200 računalnikov 
brez srednje in nižje mehanizaci
je. 
Računalnik sam zase je le .ne

kakšen avtomat posebne vrste. 
Sam ne more narediti ničesar in 
potrebuje človeka - strokovnja
ka, ki ga zna voditi po raznih 
poteh do rezultata. Računalnik 
se pojavlja kot izvrševalec naj
težjih in najbolj kompliciranih 
postopkov. Potek teh postopkov pa 
je rezultat človeškega razuma. Pri 
tem gre Z!a neposreden odnos med 
človekom in računalnikom. Upo
ra~most r.ačunalnilka v avtomati
ziranem postopku torej ni odvis
na samo od lastnoSiti, to je tehnič
nih podatkov računalnika; prava 
vrednost se vse bolj kaže v sa
mem programu za ta računalnik 

Pod program .razumemo zapo
redje navodil za reševanje nalo
ge, 'ki je lahko matematična ali 
pa tudi drugačnega pomena. Na
vodna morajo biti napisana v ta
ki obliki, ki je za računalnik ra
zumljiva in ga vodi od posamez
nih operacij pa tja do končnega 
rezultata. Podobno tudi v vsakda
njem življenju pomeni programi
ranje spisek napotkov za dosego 
nekega določenega cilja. 

Program se sestoji iz ukazov, ki 
določajo posamezne operacije, 
Posredovanje ukazov računalni
ku je isto, kot da bi se dogovar
jali z njim tako lkot se dogovar
jala s sodelavcem ali prijateljem, 
naj ta na•redi to ali ono. Seveda 
bi ibiloo to dogovarjanje s strojem 
najlažje in najboljše, če bi naš 
jezik razumel, ker ga pa ne razu
me, so bili strokovnjaki prisilje
ni izdelati strojne jezike. Ti jeziki 
se med seboj razlikujejo po nji
hovih potrebah in zahtevah. 
Računalnik ima namreč svoj 

jezik - to je notranji jezik; lah
ko pa programiram-o tudi v dru
gih računalniških jezikih, imeno
v.anih zunanji jeziki, 'ki pa si jih 
računalnik sam prevede v notra
nji jezik. 

Kolikor ·imamo opravka z ma
tematičnimi, znanstveno tehni·č
nimi obdelavami, bomo programi
raU v FORTRAN, (beseda izhaja 
iz .angleščine FORmula TRAN
slation), če pa delamo v admini
straciji in poslovanju pa upor·aib
ljamo »splošno poslovno usmer
jeni jezik« COBOL (COmmon 
Busines Oriented Lan-guage). 

Vsak jezik skuša biti čim sploš
nejši, vendar resnično univerzal-

nih jezikov ni. Univerzalnost nam 
pri tem pomeni predvsem pri
mernost jezLka za uporabo na 
vseh področjih. 

Obstaja pa tudi množica pro
gramS'kih jezikov, ki so bili zgra
jeni za čim učinkovitejše opisova
nje problemov na kakšnem ozko 
omejenem področju. Ti ozko spe
cializirani jeziki pa so seveda tu
di plod posameznih firm proizva
jalk računalnikov, ki predpisuje
jo za svoje ·računalnike svoj je
zik. 

Nakup novega računal-ruka je 
še vedno zelo velika investicija, 
,za katero ni vedno vnaprejšnje
g·a zagotovila, da se bo izplačala. 
Predvsem pri nas pa verjetno 
tudi v ostalem svetu je bilo in je 
zadnja leta poleg potrebe kupo
vanje računalnikov tudi modna 
muha. Mnoga podjetja so si na
'bavila računalnik, ne da bi imela 
prej pripravljene kadre. Tako je 
tem podjetjem brez kadrov in 
prej pripravljene organizacije za 
mehansko obdelavo podatkov ra
učna1ni•k leto ali več stal, potem 
pa, Jw so začeli delati na njem, 
je bil že premajhen in zopet se je 
pojavil problem nabave no-vega. 

Poleg velil.clh denarnih izdatkov 
pa se pri nekaterih ljudeh v pod
jetjih pojavlja odpor pri naJbavi 
računalnika tudi zaradi drugih o
koliščin. Nastopa namreč neka 
bojazen, strah. To je nezaupanje 
v računalnik, deloma pa tudi to, 
da so do sedaj delali na ustaljeni 
preizkušeni način s svinčnikom 
in papirjem, sedaj pa naj bi to 
delali s strojem. Seveda zaradi 
priprave za obdelavo bo tr~ba 
marsikaj spremeniti - nastopijo 
bistvene organizacijske spremem
be v podjetju, to pa pravijo (pred
vsem starejši) ni dobro. Druga 
bojazen pa je kadrovsko vpraša
nje. Precej ljudi je treba preme
stiti iz enega delovnega mesta na 
drugo, saj njihovo delo sedaj o
pravlja računalnik. 

Vse te slabe in dobre strani o
krog računain1ka pa se v večini 
primerov le nagi'bajo njemu v 
prid. Zaradi rtega je tudi njihov 
razvoj in razmah tako bliskovit. 
Zanesljivo ni več daleč čas, ko 
nam bodo računalniške zmoglji
vosti tako potrebne in dosegljive, 
kot danes električna energija ali 
telefon. 

Inž. Benčina 



Dosežki vrhniškega 
gspodarstva 

motel ob avtocesti, 'ki je v grad
nji. Tu pa sta Mercator in Slav
nik zaradi zaostritve investicij
skih razmer in zaradi preobreme
njenosti z drugimi investicijami 
zaenkrat brez zadostnih sredstev 
in jih nameravata vložiti v ome
njene objekte nekaj kasneje: 
Kljub temu pa se Gostinsko pod
jetje trudi, da bi našlo ustrezne 
partnerje za gradnjo motela, da 
bi ta že pripravljen pričakal o
tvoritev nove avtoceste, saj bi v 
tem primeru tudi Slavnik lahko 
namenil nekaj sredstev za grad-

njo. Nas seveda zanima, kakšen 
je položaj Industrije usnja v !Yb
činSkem gospodarstvu. Vsekakor 
smo daleč najmočnejše podjetje 
v občini, saj ustvarjamo prtbliž
no polovico celotnega dohodka v 
obč~ni oziroma še nekaj več. Ka
ko pa je s stopnjami rasti? Glede 
rasti celotnega dohodka smo na 
prvem mestu v občini. Prav tako 
imamo najvišji poprečni osebni 
dohodek 160 tisoč na mesec, kar 
je obenem poprečje slovenskega 
gospodarstva. V občini je popreč
ni osebni dohodek do 146 starih 
tisočakov. Prav tako pa daleč 
prednjačimo v i'zvo:zJU, ki se je le
tos v osmih mesecih povečal že 
za 76 Ofo ·in računamo, da bo ob 
koncu leta dosegel 6 milijonov 
dolarjev ali celo več izključno le 
na rkonvertabilna področja. Drugi 
izvoznik v občini pa je LIKO, ki 
bo letos izvozil za okrog 2 millijo
na dolarjev. žal sta to tudi edi-

ni dve gospodarski organizaciji v 
občini, .ki prodajata svoje izdel
ke tudi v tujino. 

Ko so na posebnem posvetu v 
oktobru vrhniški gospodarstveni
ki obravnavali letošnje gospodar
jenje, so med glavnimi težavami 
omenili predvsem pomanjkanje 
delovne sile, kar bo treba ure
diti, saj se okrog 2.300 Vrhniča
nov vozi na delo v Ljubljano, 
vendar pa je uspeh prizadevanj 
odvisen predvsem od tega, kakšne 
osebne dohodke bomo ljudem po
nudili, koliko lahko damo za sta
novanja itd. Nadalje so vsi opo
zarjali, kako nelikvidnost ovira 
gospodarski razvoj. Vrhniško go
spodarstvo ima do svoj.ih odje
malcev trikrat večje terjatve kot 
pa so njegovi dolgovi dobavite
ljem. Kljub vsem težavam pa so 
gospodarstveniki dali za leto 1972 
dokaj optimistične napovedi o pri
čakovanem napredku. 

Podatki za osem mesecev kaže
jo za vrhniško gospodarstvo v ce
loti dokaj zadovoljiv napredek, ki 
je nad doseženim poprečjem v re
publiki. če pogledamo nekatere 
glavne podatke, potem vidimo, da 
se je celotni dohodek gospodar
stva v okviru občine povečal za 
42 Ofo (v Sloveniji za 31 %), doho
dek za 32 Ofo (v Sloveniji za 29 Ofo, 
število zaposlenih za 6 Ofo, v Slo
veniji za 5 %), storilnost dela na 
posameznega zaposlenega, izraže
na v celotnem dohodku, pa se je 
povečala za okr·og tretjino. Nekaj 
manj ugodni so dosežki glede eko
nomičnosti in rentabilnosti po
slovanja, saj so podjetja zaradi 
neredne oskrbe s sur·ovinami po
gosto prisiljena držati zaloge raz
nih proizvodnih materialov, pa 
tudi cene surovin so narasle, tako 
da so porabljena sredstva za do
sežene rezultate s·orazmerno vi
soka. 

Nove čistilne naprave 
PDi omenjenih prikazateljih iz

stopajo industrijska podjetja, 
predvsem industrija usnja, LIKO, 
Ingrad, Kovinarska, ki j•o sicer 
statistiki vodijo v skupini obrti, 
med ostalimi področji pa velja 
omeniti še napredek kmetijske za
druge in deloma gostinskega pod
jetja. Med manj razveseljivimi 
ka·zalci pa moramo navesti, 
da tako imenovane terciarne de
javnosti kljub omenjenemu so
razmerno zadovoljivemu napredku 
gostinstva zmanjšujejo svoj delež 
v dosežkih celotnega vrhniškega 
gospodars·tva. To velja predvsem 
za trgovino, storitvena obrt, go
stinstvo in komunalo. Prav tako 
obrati podjetij, ki imajo sicer se
dež zunaj občine, izkazujejo so
razmerno skromnej-ši napredek, 
vendar predstavniki obratov opo
zarjajo, da tisti del njihove pro
izvodnje, ki ga potem uporablj•a
jo drugi obrati istega podjetja iz
ven vrhniške komune, v njihove 
rezultate ni vštet. Kot zatrjujejo 
predstavniki Trgovskega podjet
ja in Gostinskega podjetja Man
tava, ki poslrujeta v okviru zdru
ženih podjetij Mercator Ljublja
na oziroma Slavnik Koper, bo ta 
delež terciarnih dejavnosti še na
dalje usihal, če ne bo priš1o do 
novih naložb, predvsem v novi 
trgovski center na Vrhniki in v 

V zadnjem sestavku o čistilnih 
napravah vrhniške usnjarne, ob
javljenem v avgustovski števi:lki 
Usnjarna, sem obljubil da bom 
ibralce sproti obveščal, kako po
teka realizacija programiranih del 
na čistilnih napravah in kakšni 
bodo rezultati oziroma zaključki 
študije o gradnji skupne čistilne 
naprave za celotno Vrhniko. 

Gradbena dela adaptadje ob
stoječega betonskega pretočno
usedalnega bazena, ki bo v sklopu 
nove čisttlne naprave imel vlogo 
egalizacijskega bazena (v kvali
tativnem in kvantitativnem smi
slu), so bi1a izvedena že v mesecu 
avgustu. V septembru so se pri
čela .i,n še ·vedno trajajo gmdbena 
dela mehanskega predčiščenja. 
Gradnja tega dela čistilne napra
ve je povzročiLa precej težav iz
vajalcem del !grada, •ker so slab 
teren, ta,lna voda in blato močno 
otežkočali dela v razmeroma glo
boki gradbeni jami. živeli smo v 
velikem strahu, da bo obdobje le
pega in suhega vremena zamenja
lo jesensko deževje, narasla voda 
Hri>bskega potoka pa prebila za
gatno steno, vdrla v gradbeno ja
mo in vse skupaj odnesla v Ljub
ljanico. K sreči je vreme vzdržala, 
kritična faza gradnje pa že toli
ko napredovaLa, da ni več nevar
nosti take katastrofe. Računamo 
lahko, da bodo gradbena dela 

Normalno uresničevanje 
občinskega proračuna 

Skupščina občine Vrhnika je na eni svojih zadnjih sej obrav
navala letošnje dohodke in izdatke obračuna za osem mesecev. 
Kot kaže, uresničevanje proračuna poteka dokaj normalno. Ce
loletni načrt dohodkov v proračunu je bil v -osmih mesecih ures
ničen 68 Ofo. Izdatki so bili reaUzirani le 56 Ofo, ker se skupščina 
trudi štedeti, kjer je le mogoče, nekatere zadeve, ki bi jih moral 
plačati proračun, pa so se tudi nekoliko zavlekle. Kot napove
duje predsedstvo skupščine, bo že v mesecu novembru priprav
ljena prva zamisel o proračunu za leto 1972, pri čemer bodo za 
osnovo služile ocene gospoda·rstvenikov o pričakovanem razvoju 
v prihodnjem letu. 

mehanskega predčiščenja končana 
že v mesecu oktobru. Zgrajen je 
tudi že precejšen del kanalizacije, 
ki bo odvajala odplake iz odma
ščevalnice in silosov za taljenje 
masti v glavni kanal odpadnih 
vod. 

Izldelan je tudi že glavni na
črt za kemično stopnjo čiščenja, 
to je nevtralizadjo odpadnih vod 
z uvajanjem dimnih plinov. Ker 
je vodostaj Hribskega potoka zelo 
nizek, se bodo gradbena dela za 
ta del čis·tHne naprave verjetno 
v kratkem pričela. 

Ponudbe za opremo in montažo 
le-te za novozgrajeno čistiLno na
pravo ima SMELT v glavnem že 
zbran. Omenjena projektantska 
·Organizacija bn skupno z nami iz
brala najugodnejšega ponudnika, 
prevzela pa odgovornost za pra
vočasno dobavo opreme in nad
zor nad montažnimi deli. 

Nova čistilna naprava brez bio
l!Yške stopnje čiščenja naj bi bila 
tako nared do sredine prihodnjega 
leta, v letu 1972 pa naj bi uredili 
še :improvizirano biološko stopnjo 
čiščenja in izsuševalne grede za 

usedlinas,to blato. če pa bo 
Vrhnika v perspektivi dobila cen
tralno čistilno napravo, odpadejo 
kasneje biološka stopnja čiščenja 
in sušilne grede, ker bi se nev
tralizirane odpadne vode usnjar
ne po obdelavi z dimnimi plini 
pridružile komunalnim odplakam 
in se dokonono očistile na cen
tralni čistilni napravi. 

Prejeli smo tudi študijo, ki daje 
odgovor na vprašanje, če je smo
trno graditi skupno čistilno na
pravo za celotno področje Vrhnike 
v primerjavi z delnima čisti
nima napravama za vrhniško us
njarno in naselje Vrhnika. štu
dija nam pove, da bi investicijski 
in obratovalni stroški za central
no č~stilno napravo znašali 780 
starih milijonov, za posamezni pa 
skupaj milijardo in 30 milijonov 
S din (za usnjarno 625 milijonov 
in za kraj Vrhni'ka 405 milijonov 
S din). Razlika je torej 250 mili
jonov oziroma 200 milijonov v ko
risti centralne čistilne naprave, 
ker potrebujemo 50 milijonov 
S din za gradnjo kanala za od-

(Konec na 13. strani) 
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Iz »življenja« 
naših parovodov 

V naših obratih na Vrhniki in 
v Štmartnem ogrevamo vse na
prave z nizkotlačno paro (tlak: 
0,1 do 0,5 atmosfer, v ščetinarni 
včasrh celo 1 atm.).Vedeti mora
mo, da para ni popolnoma čista, 
ker vsebuje nekaj cilinderskega 
olja, 'ki je precej gost. V vrhniški 
usnjarni ga pride v cevovode 
dnevno okr·og 5-6 kg. Useda se v 
cevovodih za paro in kondenzat 
in v vseh grelnih telesih (sušil
nice, pro,titočni aparati, kalori
ferji) in jih ščiti pred korozijo. 
če so cevovodi topli (100 ali 

več s~topinj celzija), ·ostane olje 
redko in rado odteka po cevo
vodih za kondenzat v kotlarna, 
kjer ga posnamemo s kondenza
ta in ga pokurimo, očiščen kon
denzat pa porabimo za napajanje 
pavnih tkotlov. 
če pa se cevovodi ohladijo (čez 

nedeljo), se seveda tudi olje ohla
di in postane gosto. V takem sta
nju seveda ne teče in nam po
vzroča nepl'ijetnosti samo v tan
kih ceveh, tj. v ceveh za :konden-

zat in v vseh armaturah .na teh 
ceveh (kondenčni lonci, hitri od
vodniki kondenzata, ventili). 

Zakaj se to zgodi? 
Ko ob koncu tedna zapremo pa

ro v kotlarni, se izolirani paro
vodi Ie zelo počasi ohlajajo. Re
lativno počasi se ohlajajo tudi 
ogrevne površine v sušilnkah, 
kaloviferjih itd. Ostanki olja pol
zija proti najnižjim ~točkam, ki 
jih ob počasnem ohlajanju še lah
ko dosežejo. tj . predvsem pr·oti 
kondenčnim loncem. Tu so pre
seki cevi še manjš·i in zaradi tega 
pogoji za hitro ohladitev boljši. 
Ko se olje ohladi, ·se strdi in vča
sih (če ga je malo več) zama·ši 
ventil, kondenčni lonec ali pa cev. 

Ko v nedeljo zvečer spet spu
stimo paro v cevovode, najdemo 
takšno stanje: v cevovodih je 
zrak, ki ga mora para na svoji 
poti izriniti v smeri: parovod-gre
lec-kondenzatni vod. Na mrzlih 
cevnih stenah para kondenzira, 
dokler jih ne ogreje na tempera-

Pogled na kotlovnico na Vrhniki pred pričetkom rekonstrukcije 
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turo 100°C (pri 0,5 atm) ali 120°C 
{'pri 1 atm). 

Kondenzat iz glavnega paTovo
da lahko odteka v kondenzatni 
vod :precej neovirano po ceveh 
(pentljah) R = 1/z cole. če bi ,kon
denzat karkoli oviralo, bi seveda 
ostajal v parovodu. Prišlo bi do 
močnih udarcev (kakor da bi 
nekdo močno udarjal s kladivom 
po cevi), cev ali ventil se pri tem 
lahko razleti in poškoduje člo
veka. 
če bi kdajkoli zaslišali močne 

udarce v gLavnem parovodu, ki 
poteka v g1avnem pod stropom v 
I. na·dstopju, v vrhniški usnjarni 
pa tudi v lužnici, vas pozivamo, 
da to nemudoma javite v kotlar
no. Službojoči strojnik bo nemu
doma znižal parni tla•k in po
skrbel za to, da se napaka od
strani. Pri montaži glavnega pa
rov·oda smo siG:er izredno pazili na 
to, da ima pravilen padec in na 
najni'žjih točkah cevno pentljo za 
neoviran odtok kondenzanta, ven
dar se pentlja lahko zamaši, pa
rovod pa se lahko nekoliko po
vesi, ker je npr. popustila ena od 
konzol, in nesreča je tu. 

Gremo dalje! 
Glavni parovod se je pogrel na 

100°C, tlak prične naraščati , para 
para pa se preteka po ceveh pro
ti podrazdelilnikom (v vrhniški 
usnjarni) oziroma proti greJtnim 
površimam v raznih sušilnih in 
ogrevalnih napravah. Pred seboj 
odriva zrak ki se mora umikati 
proti cevovodu za kondenzat. 
Na ·tej ·poti naleti na nepremost
ljivo oviro, tj. na kondenčni lo
nec. 

Kondenčni lonec je naprava, ki 
jo vgradimo na najnižji točki 
grelne naprave. Služi nam za to, 
da spusti v kondenzatni vod le 
vodo (kondenzat), pare pa ne. 
V kondenčnem loncu je plavač, ki 
plava na kondenzatu. Povezan je 
z majhnim ventilom. če nivo 
kondenzata v loncu zraste, se 
plava·č dvigne im odpre ventil za 
.odtok kondenzata v kondenčni 
vod. Ko nivo ·pade, se venti1 spet 
zapre. Skozi zaprt ventil ne more 
niti voda niti zrak, pa tudi para 
ne! 

V ponedeljek zjutraj se torej 
n e smemo čuditi, da grelci v neka
terih napravah ne grejejo, čeprav 
je pare dovolj na razpolago, kajti 
zrak je tista ovira, ki nam pri tem 
nagaja: skozi kondenčni lonec ne 
more, ker ga plavač ne pusti, pa
ra pa je približno 1,5 'krat lažja 
od zra·ka •in ne more v grelec, do
kler se ji zrak ne umakne. 

Zrak moramo torej nekako 
spraviti iz grelca: 

a) s pomočjo ročice na kon
denčnem loncu privzdignerno pla
vač in s tem odpremo ventil za 
odtok ikondenzata. 

b) s pomočjo ročnega kolesca 
na kondenčnem loncu odpremo 
poseben ventil, skozi katerega lah
ko uideta zrak in kondenzat v ce
vovodu za kondenzat. 

c) kondenčni lonec ima na vrhu 
plava,čevega ·ohišja vgrajeno pre
zračevalne pipico, 'ki jo odpremo, 
da lahko zrak uide iz lonca v pro
stor. Pri tem moramo biti pre
vidni, da namesto zraka ne do
bimo pod noge več ali manj vro
čega kondenzata. Ko namreč na 
kondenčnem loncu spuščamo zr.a<k, 
prihaja v grelec para. Tam najde 
hladne ogrevne površine in zato 
kondenZlira precej živahno. T.lak v 
grelcu pade, zato kondenčni lo
nec težko požira velike količine 
kondenzata. ,šele, ko se ogrevna 
povr·šina ugreje na 100°C, se sta
nje normalizira, .tj. tlak v grelcu 
nekoliko zraste in <kondenzat lah
ko neovirano odteka. 
če se nam nikakor ne posreči 

prebudi·ti ogrev.alne naprave ·iz vi
kendaškega spanja, potem ne 
benUmo nad kurjači, in so :na to 
vselej ponosni, temveč pomis:limo 
na oljni ali pa na kakršen koli 
drug »zamašek« v cev-ovodu in 
pokličimo na pomoč človeka, ki 
se na bolezni cevov·odov razume. 

Razen kondenčnih Ioncev, ki 
regulirajo odtok kondenzata iz 
gre.lca( ki je pod tlakam) v cevo
vod :z;a kondenzat (ki naj ne bo 
pod tlalmm), poznamo še druge 
naprave, ki skrbijo za to, da para 
ne more uhajati v cevovod za 
kondenzat. 

Pri nas uporabljamo tako-ime
novani hitri odvodnik kondenzata: 
v primerjavi s kondenčnim lan
cem zelo majhna napravka, na 
zunaj ;nekoli·ko podobna ohi·šju 
ventila, namesto kolesa pa trna 
zgoraj raven pokrovček, ki ga lah
ko s cevnimi kleščami odvijemo. 
V notranjosti bomo našli dvojni 
valjček iz valovite pločevine. Valj
ček se - kakor harmonika -
raztegne če je vroč, ko se malo 
ohladi, se pa skrči. 

Hitri odvodnik kondenzata de
luje torej po načelu raztezanja 
zaradi povišanja temperature. Ce 
pride »harmonika« v stik s paro, 
se razširi in pritisne s svojim ko
ni,častim nastavkom na sedež 
ventila ter ga •s tem zapre. Ko 
temperatura kondenzata pade, se 
ventil odpre, kondenzat in zrak pa 
lahko prosto odtekata v cevo-vod 
za kondenzat. 

Čiščenje ali popravilo je dokaj 
enostavno: odviojemo pokrovček, 
»harmoniko-<< ·očistimo ali zame
njamo, !kar zahteva le nekaj mi
nut dela. 

Hitl'im odvodnikom kondenzata 
(v naših obratih večinoma z na
pisom na pokrovčku: »SAMSON<<) 
dajemo prednost, saj pri normal
nem ·obratovanju ne zahtevajo 
ročnega »-odzr.ačevanja<<, kakor 
kondenčni lonci, pri katerih več
kra·t pozabimo odzračevalni ven
til zapreti. Poleg vsega so tudi 
cene]Sl in manj zahtevni pri 
v:z;drževanju. 

Ko smo že pri bežnem obrav
navanju ,,življenja<< parovodov v 
naših obratih, si oglejmo še za:lo
ge, zaradi :katerih smo šli na tako 
nizek za·če,tni tlak pare: v ščeti
narni do 1 atm, v usnjarni Vrh
nika 0,3 do 0,5 atm in v šmart
nem 0,05 do 0,1 atm, na začetku 
parovoda, ki vodi v obrat. To nas 
vprašujejo tudi proizvajalci su
šilnih naprav. 

Razlogov je seveda več, posledic 
pa tudi! Malo si jih oglejmo! 

Para ne služi samo za ogreva
njem, temveč tudi za proizvodnjo 

(Konec na 13. strani) 



:Nadaljevanje z 12. strani) 
dra·gocene električne energije. 
Električna energija bo pri nas še 
dolga leta zelo iskan >>prodajni 
artikel« in zaradi tega prav goto•
vo ne cenejša, temveč dražja. če 
smo poprečno dobri gospodarji, 
potem bomo to izkoristili v naš 
prid! 
Člani kolektiva, ki so že vsaj 

dve leti v podjetju, so o tem že 
čitali v cnašem glasilu, zato se jim 
opravičujemo za delno ponavlja
nje. 

V naših obra•tih težimo za tem, 
da bi vso električno energijo, ki 
jo rabimo ·poleg toplote za tehno
loški postopek, proizvedli sami. V 
ščetinarni in usnjarni na Vrhniki 
imamo to vprašanje delno rešeno, 
v obm.tu v šmartnem pa bo re
šeno spomladi 1972. 

Osnova je naslednja: 

Toploto slej ko prej ·rabimo v 
vsakem od naših obratov in to 
prevdsem za sušenje •in za pripra
V·O tople tehnološke vode. Pri tem 
velja pripomniti, da v naših obra
tih ne rabimo temperature prek 
100°C, kot npr. v gumarski indu
striji. V sušilnicah (pas•ting, ka
nalska sušilnica, napenjalna na
prav-a, vakumskih sušilnicah, su
ši:Lni'k po impregnira-nju, ogretira
nju, grundiranju, brizganju itd.) 
se sučejo potrebne temperature 
med 30 in 80°C, odvisno od na
prave ·in od vrste usnja. Topla vo
da (med 20 in 90°) tudi ni ravno 
hud problem. če ima para tempe
raturo 100°C, je kar dovolj za na
še potrebe. 

Zvedeli smo že, da ima para 
temperaturo 100°C že pri tlaku 
Oatm. 

če para kondenzira v grelnem 
telesu pri tlaku O atm, pomeni, da 
se spreminja v vodo (kondenzat), 
pri tem pa vsak kilogram pare 
-odda 539,4 kkal (kilokalorij) to
plote ogrevni površini. Pri kon
denzaciji nastaU kondenzat je pod 
tlakom O a-tm (tj. navaden zračni 
pritisk okolja, v katerem živimo) 
in torej predstavlja običajno vre
lo vodo. 

če bi odbrali všji tlak, npr. 
4 atm, bi para kondenzirala pri 
tem tlaku ne več pri 100°C, tem
več pri 151 °C, oddala pa bi pri 
kondenzaciji ·ogrevnim površinam 
namesto 539,4 kkal/kg le 503,7 
kkal/kg. Pri 151°C nastali kon
denzat ne vsebuje več 100 kka:l/kg, 
temveč 152,1 kkal/kg. Ko pride 
takšen kodenzat skozi kondenčni 
lonec v cevovod za kondenzat, 
kjer vlada normalni zračni tlak 
(O atm), se mora ohladiti od 151,1 
na 100°C, kajti pri normalnem 
zračnem tlaku voda ne more imeti 
več kot 100°C. To pa pomeni, da 
odda vsatk kg kondenzata 52 kkal 
toplote in to tako, da se ustrez
ni del kondenzata spremeni v 
paro. Pojavu pravimo: naknadno 
izparevanje kondenzata in pred
stavlda za nas čisto izgubo tako 
toplote, kakor tudi dela konden
zata. 

Sitnosti, ki jih povzroča para 
pri tlaku nekaj atmosfer pri in
stalacijah predvsem kondenzat-ne
ga cevovoda, s tem seveda še ni 
konec: zaradi naknadnega izpa
revanja kondenz;ata bi v kotlov
nici lahko opazovali, da iz cevo
voda za kondenzat ne izteka sa
mo kondenzat pri 100°C, temveč 
tudi precej pare, za katero pa ne 
bi vedeli, aLi je res vsa samo od 
naknadnega izparevanja ali pa 
izvira morda od tega, da je na 
nekaterih k:ondenčnih loncih -ostal 
odprt prezračevalni ventil, ali pa, 
da je nekje hitri odvodnik kon
denzata defekten. 

Pri Viišjem tlaku pare nekaj pri
dobimo, Iker lahko dosežemo višje 
temperature (za katere pa smo 
že rek-li, da jih ne rabimo) mnogo 
več pa zgubimo zaradi naknadne
ga izparevanja kondenzata in za
radi tega, ker prinaša vsaka ne
tesnost pri kondenčnih loncih ne
primerno večje izgube k01t pa pri 
nizkem tlaku. 

Tlak pare v nizkotlačnem raz
delilniku seveda ni O atm, temveč 
v odvisnosti od razvej-anosti 
omrežja nekje med 0,05 do 0,3 atm. 
Tlak je potreben za to, da se pa
ra sploh lahko pretaka od lmt
lovnice do potrošnikov. 

Seveda je treba pri tako niz
kem začetnem tlaku parovode 
precej dobr-o preračunati, če ho
čemo, da takšen sistem sploh de
luje. 

Napori pri izračuna vanju in pri 
montažti se nam bogato poplačajo. 

Parov•odi so namreč precej od
ločujoč del v celotnem energet
skem gospodarstvu v vsakem od 
naših obratov. 

Kar oglejmo si, koliko drago
cene električne energije lahko 
·proizvedemo v posameznih pri
merih, oziroma kakšen mom biti 
pretok pare skozi ba tni parni mo
tor za vsako pridobljeno kilovat-
no uro! 
če imamo na razpolago parni 

kotel, iz 'katerega lahko dobimo 
paro s tlakom 9 atm (= 100 atm) 
in temperaturo 300°C, ki jo spu
ščamo s'kiozi parni stroj (motor), 
ki nam prek generatorja proiz
vaja električno energijo, izpuščeno 
paro pa pri različnih tlakih vodi
mo v obrat za ogrevanje naprav, 
lahko napišemo naslednjo razpre
delnico: 

Čistilne 
(Nadaljevanje z 11. strani) 
vaj anje odpadnih vod usnjarne do 
skupne čistilne naprave. Ekonom
sko je torej gr-adnja centralne či
stilne naprave upravičena ne gle
de na <to, da prej omenjene vsote 
morda niso absolutno točne. Poleg 
tega pa ima taka rešitev poleg 
-ostalih še te pozitivne strani: 

- usnjarna pridobi na drago-
cenem prostoru, ki bi sicer anga
žirala biološka stopnja čiščenja in 
izsu'ševalne grede; 

proti tlak atm 0,1 
poraba pare 
v 'kg za kWh 12,5 
Pri vstopnem tlaJku 24 atn in 
p r-otitl'a k atn 0,1 
poraba pare 
v kg za kWh 8,5 
Pri vstopnem tla.ku 39 atn in 
proti tlak atn 0,1 
poraba pare 
v kg za kWh 7 

Iz navedenega vidimo dvoje: 
l. Čim višji probitlak (tj. izpuš

nli tlak na parnem stroju in isto
časno za>četni tlak za parovode v 
obratu) tem več pare rabimo za 
kilovat-no uro električne energije. 

2. Čim višji je tlak v parnem 
kotlu (tj. vstopni tlak pred par
nim strojem) in čim višj.a je nje
gova temperatura pregretja, tem 
manj pare rab1mo za kilovatna 
Ur·O. 

Seveda gre za to, da bi por-abili 
čim manj pare za kWh! Pri pro
titla'ku smo dosegli spodnjo mejo, 
pod ka·tero skorajda ne moremo. 
Tlak v parnem kotlu pa je podan 
z njeg·ovo konstrukcijo. V vrhni
ški usnjarni in v obratu v 
šmartnem imamo opravka s tremi 
enakimi kotli v izredno racional
ni >>steambloc« - izvedbi, za ka
tere pa je z!§ornja meja (upošte
vaJOC tudi veli:kost kotla) pri 
25 .atn. če bi hoteli operirati z 
višjim tlakom, bi morali naše kot
larne ·opremiti z neprimerno 
draJžjimi parnimi kotli npr. paket
ne izvedbe, ki po drugi strani zah
tevajo dodatne dražje naprave za 
pripravo napajalne vode. 

Koliko bi pridobili pri dvigu 
tlaka od 24 na 39 atm 1n pri pro
titlaJku 0,1 atm, pa vidimo na raz
predelnici: 8,5-7 = 1,5 kg pare 
manj za kilovatna uro! 

Pri -tem naj pripomnim, da se 
nam bo v poletnih mesecih v ob~h 
obratih pojavlja presežek pare; 
r-oma bomo morali v najbolj vro
čih mesecih dokupiti nekaj elek
trične energije iz javnega elek
tričnega omrežja. 

V zimskem času, ko vedno 
manjka električne energije, pa je 
bomo imeli dovolj oziroma preveč, 
saj rabimo paro (izpušno) tudi za 
ogrevanje prostorov. če vso po-

naprave 
- odpade transport blata ozi

roma deponija blata bi bila v ne
posredni 'bJižini centralne čistil
ne naprave (na Tajnicah); 

- očiščena ·odpadna voda bi se 
v Ljubljanko izlivala pod Vrhni
ko, kar je pomembno s turistične
ga vidika; 

- za komuno ·kot celoto bi bilo 
tako rešeno vprašanje čiščenja od
padnih vod. Brez skupnega re
ševanja z industrijo najbrž še dol
go ne bo rešeno. 

2 3 4 
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trebno paro spuscamo ·iz ko-tla 
skozi naše parne stroje, nastane 
presežek električne energije, ki bo 
jo lahlko ·oddali v javno omrežje, 
če bi bila seveda odkupna cena 
ugodna. 

Še prej pa moramo seveda ta
ko v šmartnem, lwt na Vrhniki 
montirati po en agregat za pro
Izvodnjo električne energije: na 
Vr~m·iki predvidoma v januarju, 
v Smartnem pa v marcu 1972. 

Lahko pričakujemo, da bodo 
redukcije dobav elektri-čne ener
gije v 'letošnji zimi najbolj priza
dele obrat v šmartnem, bolj ma
lo usnjarno na Vrhniki, ščetinar
ne pa prav nič! Tisti >>bo-lj ma.lo« 
za vrhniško usnjarno je treba 
vzeti z rezervo: verjetno bo v ča
su redukcije treba razbremeniti 
obe dnevni izmeni s tem, da se 
nekatera dela premaknejo v noč
no izmeno. 

Pri tem nam lahko precej po
maga razporeditev vrtenj.a !:užil
nih, strojilnih in barvnih sodov, 
'ki naj bi se najbolj vr.teli v času 
malice in v času prehoda iz ene 
izmene v drugo, tj. okrog 6., 14. in 
22. ure. 

Sicer pa o teh vprašanjih mor
da drugič kaj več! 

inž. Tone Mali 

Nova hidravlična stiskalnica 

Poglavitno je seveda vprašanje, 
'klako zagotoviti ogromno vsoto 
denarja, ki bo potreben za reali
zacijo takega projekta. Kaže da 
določene možnos1'i obstajajo. Vpra
šanje je, kolikšne so in kako jih 
bomo znali izkoristiti. 

inž. Alojz Kržmanc 
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STALEŽ V ŠMARTNEM trebno opremo, natančneje labo
ratorijske preiskave in pregledi 
pa bi vsekakor morali biti v 
Zdravstvenemu domu oziroma bi 
se na zahtevo opravljali pri ust
reznih specialističnih ,zavodih). Ta 
zahteva je nujno potrebna zaradi 
oddaljenosti ()brata do Zdravstve
nega doma in v zvezi s tem zaradi 
manjše izgube delovnega časa in 
lažje organizacije dela. 

RAZMIŠLJANJE O VISOKEM BOLNIŠKEM STALEžU IN 
O ORGANIZACIJI ZDRAVSTVENE SLUŽBE V NAŠEM OBRATU 
šMARTNO 

V septemberski številki >>Usnjarja<< je bil podan pregled bolniškega 
staleža v vseh obratih za 7 mesecev letošnjega leta (opravičili: v tabeli 
- Brez porodnic sta pomotoma zamenjana obrata: višji. stalež pripada 
šmartnem in ne Vrhniki kot je bilo prikazano). 
Upoštevajoč tudi podatke za avgust imamo naslednje podatke: 

0/G bolniškega staleža brez porodnic: 
Vrhnika 3,12 °/o; šmartno 5,37 Ofo 

Znatno večja odsotnost v 
v šmartnu zaradi bolezni je pri
mer}a}oč z vrhniškimi obrati ka
ra~kteristična v vseh mesecih te
kočega leta. 

Za temeljitejšo anal!izo vzrokov 
bi vsekakor morali analizirati 
specifičme delovne pogoje, kadrov
ski in socialni sestav, sta·rostni 
sestav, eventuelna epidemiolo
ška dbolenja na tem področju v 
določenem časovnem obdobju itd. 
Omenimo naj samo delovne pogo
je, kateri glede na splošno (izje
ma je mokri oddelek krznaTne) 
niso sla:bši kot v vrhniških obra
tih, morda še celo nekoUko boljši. 
Krivično in škodljivo tako za 

posameznika kot za podjetje bi 
bilo človeku odrekati, da v pri
meru bolezni nima pravice kori
stiti bolniškega staleža, k·ar vsa
komur pripada po naši delovni, 
va-rnostni in socialni zakonodaji. 
Na žalost marsrkdo izmed nas, 
zlasti na Vrhn1ki, odklanja pravo
časno zdrav·ljenje, ki 'bi sicer bilo 
nujno potrebno. Toda ma·rsi<kdo se 
temu odreče preprosto iz razloga, 
ker misli, da ni nič hudega, drugi 
pa 2laradi tega, da ne bo izgubil 
polletne premije. Varnostna služ
ba vsekakor .takšnih stališč ne 
podpira, zavedajoč se, da nepra
vočasno zdravljenje lahko pome
ni za kasnejše obdobje resno obo
lenje in v zvezi s tem tudi dol-

gotrajno zdravljenje. Glede na to 
je sedanji način izplačevanja sti
mu1acije za polletno delo brez od
sotnosti zaradi bolniškega staleža 
precej nepravilen. 
Ocenjujoč statistiko bolovanja v 

šmartnem ugotavljamo, da ima
mo veUko primerov, ;zlasti pri 
mlajših delavcih, da bo'lujejo zelo 
pogosto (tudi večkrat v mesecu) 
toda zelo kratkotrajno (dan ali 
največ nekaj dni). Zdravniki sicer 
zapišejoo diagnoze, za katere. ne 
moremo dokazovati, da niso ute
meljene. Nekoliko nas moti, da 
imamo dosti primerov, ko pacienti 
zelo pogosto menjajo izbranega 
zdravni'ka. Kot smo že pisali v 
našem časopisu ~Rravi1ni'k o uve
ljavljanju pravic iz zdravstvene
ga zavarovanja), ima vsak zavaro
vanec možnosti, da samostojno iz
bira zdravnika. Kot izbrani zdrav
nik pa se šteje tisti, ki smo ga iz
brali na začetku leta, oziroma smo 
se v tekočem letu prvič zdravili 
pri njem. Ker je razumljivo, da 
se zdravniki menjajo, da so več
krat odsotni, mi pa smo potrebni 
pomoči, potem se lahko javimo 
drugemu zdravniku, ki pa mora 
vse podatke v zvezi z zdravlje
njem vpisati v karton izbranega 
zdravnika. 

Zakaj pa nekateri tako pogosto 
menjajo zdravnika, prepuščamo v 
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že dolgo se vam nisem javil 
in sem se danes odločil, da 
vam napišem nekaj vrstic. Za 
seboj imam že 130 dni odslu
žene dobe. Pred kratkim ča
som sem šel v prekomando iz 
Banja Luke v Varaždin, torej 
malo bliže Vrhniki. Tu se po
čutim mnogo bolje kot v Banja 
Lu!ki, posebno kar se hrane ti
če. Tu je možno izbirati med 
tremi vrstami jedi, medtem ko 
je bila v Banja Luki samo ena 
in še tista slabša kot tu. Zaradi 
tega vam zaupam, da sem po
grešal kuhinjo vaše tovarne. 
Posebno, ·če sem se spomnil 
kuharic, se mi je ikar milo sto
rilo. V Banja Luki sem se učil 
za voznika tanka in pred časom 
na-redil izpit. Teorijo z oceno 4. 
in praktično vožnjo z oceno 5. 
Vse je bilo lepo, le na koncu, 
ko smo se razšli v različne 
kraje, nam je bilo kar malo 
težko. 

V Va1ra:ždinu je kar precej 
Slovencev. Samo Vrhničanov 

je 7, to pa je že veliko. Včasih 
si popoldne tudi kakšno zapo
jemo in dnevi kar minevajo. 
Vsaj meni. še eno leto in Iočil 
se bom železnega oklepa, to je 
tanka. 

Vaše glasilo >>USNJAR<< se 
mi zelo dopade in sem vesel, 
da mi ga pošiljate. Tudi za na
prej se vam priporočam zanj 
na novi naslov. Zelo sem ,zado
V·oljen z informadjami o šport
nikih in .o stanju v tovarni. Ve
seli me, da se hitro modernizi
•ra. S tem se ne more ponašati 
vsako podjetje. 

<Na 1koncu pa pozdravljam ves 
kolektiv tovarne usnja Vrhni
ka, še posebno pa mojstra ža
garja 1n Krašovca ter dela,vce 
na obeh pestingih. 

Prejmite lepe pozdrave od 
tan:kista Emila. 

Emil Kogovšek 

VP 7464/6 

42002 Varaždin 

razmišljanje članom kolektiva. 
Resnici na ljubo moramo pri

znati, da ima tudi zdravstvena 
služba na litijskem področju po
leg naših internih neurejeno-sti in 
pomanjkljivosti določene pomanj
kljivosti, ki posJredno najbrž tudi 
vplivajo na visok 0/G staleža v 
šmartnem. Naj navedemo samo 
en primer: to je ·zelo pogo-sta me
njava zdravstvenega osebja v 
Zdravstvenem domu Litija. 

že kmalu po priključitvi obrata 
šmartno smo navezali stike z 
upravo Zdravstvenega doma Dom
žale-Litija, da bi se dogovo
rili za ustrezno organizacijo 
z;dravstvene službe za ta obrat. 
V letošnjem 1letu imamo enkrat 
tedensko zdravnika, ki opravlja 
preventivne preglede v naši ob
ratni ambulanti, /kar pa vsekakor 
še ni dovolj. Na našo željo smo 
pred kratkim prejeli tudi ponud
bo za organizacij-o obratne am
bulante, v kateri bi bila vključena 
tudi kurativa, 21 obveznim vode
njt>m staleža za vse naše paciente, 
ne glede, pri katerem zdravniku 
bodo v danem trenutku iskalli po
moč. Ker je obrat v šmartnem 
premalo številen za polno zasedbo 
enega zdravnika, obstaja možnost 
za zaposlitev z nepolnim delov
nim časom. Ta varianta je za nas 
vsekakor sprejemljiva, toda iz
polnjeni bi mo·rali biti določeni 

pogoji s strani zdravstvene službe, 
brez katerih, menim, da ne bo 
možno doseči •boljših rezultatov 
kot .sedaj. Ti pogoji pa so pred
vsem: 

l. Imeti bi morali ·zdravnika, ki 
bi opravljal vse preglede za naše 
delav•ce (predhodne - pred spre
jemom na delo" obvezne preven
tivne in sistematične ter vodenje 
staleža vseh zaposlenih pri kura
tivnem zdravljenju). 

2. Obratna ambulanta bi morala 
biti urejena v obratu (razumljivo 
je, da bi jo morali dopolniti z po-

3. če bi delili preventivo in ku
mtivo tako, da bi v obratni am
bulanti ostala samo preventivna, 
potem bi nam moral biti zagotov
ljen to·čen čas v Zdravstvenem 
domu za kurativno dejavnost in 
še to, da bi ibil izpolnjen pogoj 
iz l. ·točke (to je samo en zdrav
nik). 

Utemeljitev, da zahtevamo sa
mo enega zdravnika za vsakovrst
ne preglede in zdravljenje, izhaja 
iz tega, ker smatramo, da le tako 
lahko zdravnik dodobra spozna 
pacienta in ga spremlja skozi ves 
čas življenja v podjetju, poleg te
ga pa tudi najbolje pozna speci
fičme zahteve obrata in v zvezi s 
tem možnosti odločanja za razpo
reditev na določena delovna me
sta. Poleg tega pa je omogočen te
sen kontakt z varnostno siužbo 
in vodstvom podjetja. 

Glede na zahteve že poprej 
citiranega pravilnika rn novospre
jetega >>Pravilnilka o načinu in po
stopku za opravljanje preventiv
nih zdravstvenih pregledov delav
cev<< pa mora imeti zdravstvena 
služiba specialista ,za medicino de
la. V sedanjem trenutku pa na li
tijskem področju zaradi preobre
menjenosti in kadrovskega sesta
va zdravstvenega osebja nimamo 
možnosti za organizacijo takšne 
ambulante, kot si jo idealno za
mišljamo, <in kot jo narekujejo 
omenjeni IJ["edpisi. 

Vsekakor pa upam, da bomo v 
dolgoročnem času s pristojnim 
Zdravstvenim domom našli ust
rezno rešitev, ki ne 'bo v lkorist 
samo zgolj našemu kolektivu, tem
več celotni skupnosti. 

inž. P. Petkovšek 

Eden od. štirih trakov v konfekciji usnja v šmartnem 



POLHARSKA NOČ 
Po večletnem pTigovarjanju 

prijateljev sem se končno le od
odločil, da sodelujem eno noč 
med pravimi polharji in poizku
sim >>lovsko« srečno na te taiko 
priljubljene male živali bukove
ga gozda. 

Celotno pripravo •in o.rganiza
cijo smo enoglasno prepustili do
mačinom, profesionalnim pol
harjem v gozdovih pod Snežni
kol. Nepoznavalec polharije si ne 
more zamisliti, kako obsežne so 
priprave na to, če se hoče doseči 
vsestranski uspeh v predvideni no
či. V te priprave polharji vklju
čijo tudi gospodinje, ki so zadol
žene za pripravo raznih dobrot, 
brez ka:terih ni pravega uspeha 
pri lovu na polha, možje pa po 
starem običaju pripravijo lovsko 
opremo, to •je »šklope<< in »kring<< 
ter nikoli pogrešljive raznovrstne 
tekoče dobrine. 

Ko so priprave končane, gredo 
polharji še pri belem dnevu v 
gozd, da poiščejo ustrezna mesta 
za namesti·tev pasti (v luknjah -
>>polšnah<< in na bukovih dreve
sih) ter pripravijo drva za taborni 
ogenj, pri katerem se bodo greli 
in pekli specialitete pomočniki in 
pomočnice lovcev. Kot zanimivost 
naj nav·edem še to, da lov na pol
ha ni dovoljen :kjer koli si bodi, 
temveč, da imajo posamezne sku
pine polharjev natančno določen 
obseg lovišča (pa čeprav je ta do
ločitev neuradna), v katerega je 
bolje, da iz varno•stnih razlogov 
ne vstopite samovoljno, če ne pri
padate >>lastniški<< polharski bra
tovščini. V pripadajočem lovišču 
pa pravi polharji poznajo vsa naj
boljša mesta za 'lovljenje, katerih 
ne bi zgrešili tudi z zatemnjeni
mi očmi. 

V ranem večeru smo dospeli na 
dogovorjeno mesto polharji ama
terji. Sprejela nas je profesional
na druščina in nas talmj krstila 
s pri.s.tno >>ikačjo slinO<<. Pri tabor
nem ognju so nas že čakale do
brote, »nalovljene<< v samopostrež
ni in mesnLci. Kmalu po nasta
lem mraku smo se podali v prvi 
obhod. Nastavljanje pasti v polš
nah in na bukovih drevesih ni 
obetal.o obilnega lova. Vsak na
slednji obhod pa je bil donosnejši. 
Celoten izkupiček noči je znašal 
84 ulovljenrh trofej - polhov. V 
začetku so se mi nebogljene ži
valice smilile, ko sem jih gledal, · 
kako nemočno se v pasteh lovijo 
za svoj obstoj. Kmalu pa se je 
usmiljenje spremenilo v strast, 
vsak nov plen pa v tiho zmago
slavje. Za prave polharje je na
stavljanje pasti in pobiranje še 
živega plena iz njih igrača. Ama
terju pa to lahko povzroči pre
cejšnje težave in sicer, da pre
kmalu »vložiš<< svoj prst ali pa ne
spreten prijem še živeče živali 
povzroči boleč ugriz dveh ostrih 
zob. 

Na srečo ta večer ni bilo težjih 
posledic zaradi neznanja, ker smo 
iz previdnosti pretežni del nevar
nega opravila prepustili »kvalifi
ciranim<< polharjem. 

Ceprav iskanje »polšen<< in na
stavljanje pasti ni lahko opravilo, 
pa priznam, da je prava mojstro-

vina iskanje nastavljenih pasti v 
temi. Za poznavalca je to enostav
no opravi~o in se le redkokdaj 
zgodi, da pri obhodu zgreši kakšno 
nastavljeno past. 

Po večkratnih obhodih sem tudi 
sam hotel poizkusiti pridobljeno 
znanje. Vzel sem baterijo in se 
sam podal v obhod. Na pot sem 
odšel poln pričakovanja. In kaj 
mislirte, da sem našel? Nič, popol
noma nič, saj nisem z baterijo 
uspe'l najti niti ene izmed 28 pa
sti. V tabor sem se vrnil po1ln 
prask, ki sem jih uspel nabrati, 
ko sem nemočno kolovratil med 
grmovjem, drevesi in skalovjem 
in za tolažbo izgovarjal >>ponaro
dele<< balkanske nelepe besede. 
Kljub temu, da sem si prizadeval 
vrniti neopazno, so me takoj >>iz
sledili<< in seveda bi'l sem tarča 
satkičnih zbadljivk in posmeha
vanja. Ko pa sem jih uspel pre
pričati, da sem se boril s takim 
primerom polha, ki je vprii:o m e
ne požrl škrinco, sem postal >>pravi 
junak<< (namreč za nadaljnjo še 
temeljitejšo >> Obdelavo«). Tolažil 
sem se z mislijo, da ta večer ni
.sem revež samo jaz, pač pa tudi 
polhi, ki padajo v neenakovred
nem boju s >>šikrincami« in »šklo
pi << . 

Ure noči so hitro minevale ob 
dobri kapljici, vsemogočih in ne-

Jelka železnik je bila rojena 
14. julija 1944. v Šujici pri Dob
rovi v družini s t1·emi otrol{i. 
Osnovno šolo je končala v Dob
rovi, l?. strokovne- nadaljevalno 
v Ljubljani in zadnji letni!{ v 
žireh. 

Naš portret 

Kje ste se po končanem šo
lanju prvič zaposlili? 
- Najprej sem se zaposlila pri 
podjetju >>Zvezda« in skoraj ta
koj prešla k »Rožniku<<. 

Na katerem delovnem mestu 
ste delali na Rožniku? 
-V prejšnji organizacijski eno
ti nas je delalo v proizvodnji 
60 in med njimi nas je bilo 
vedno okrog 6 prešivalk, za kar 
sem se tudi izučila. 

Novi štipendisti 
Tokrat želimo člane kolektiva seznaniti, da se je ko

misija za izobraževanje v podjetju odločila povečati število naših 
štipendistov 1n podelila štipendije naslednjim dijakom: 
na Tehnični srednji usnjarsko galanterijski šoli - oddelek za 
usnjarstvo: Stanku Grozniku in Janezu Berčonu iz šmartna, 
Francu Sruhadolniku iz Vrhnike (vsi trije so se vpisali v I. letnik). 

Na isti šo;li- oddelek za galanterijo pa Silvi Zaman iz Smart
na (2. letnik) in Marjeti Turk iz Vrhnike (3. letnik). 

Na Eikonomski srednji š·oli imamo 2 novi štipendistki: Marijo 
Mamberg•ar .iz Smartna v l. letniku in Ireno Kdmanc iz Dre
novega griča v III. letniku, na Upravno administrativni šoli pa 
Francko Malavašič iz Vrhnike v 2. letniku. 

Komisija je ugotovila, da zaradi povečanja obsega poslovanja 
podjetje pO'trebuje zaenkrat še več usnjarskih tehnikov in jih je 
tudi pripravljeno štipendirati. To naj bi bili predvsem otroci 
članov kolektiva, tako vrhniškega kot šmartinskega obrata ali pa 
učenci oziroma dijaki iz obmo·čja teh dveh obč.in. 

mogočih polharskih >>štosih<<. 
Za veliki finale pa je sledila 

zakusika iz nalovljenih trofej. 
Spretno odrte in očiščene polhe 
smo pekli na tabornem ognju. Ti
sti, ki niso še nikoli okusili od
lične specialitete, so nezaupno za
vijali oči in doživljali nekakšne 
krče, kot da bi resnično uživali 
jedi iz mesa domačih živaUc, ki 
lazijo po kleteh, trhlih podih in 
na zapuščenih podstrešjih. Res je, 
da jim je polh precej podoben 
po embalaži, z izjemo košatega 
repa, toda njegovo >>veličino<< ob
čutiš P'ravzaprav šele tedaj, ko ga 

pospraviš v zadnje domovanje, to 
je »želodčno polšnO << . 

Je bilo to delo akordirano? 
- Da, vsa dela so bila akordi
rana in akordi praktiono zelo 
vi-soko postavljeni, tako da je 
bilo preseganje minimalno. 

Kako ste vi sprejeli rezultat 
referenduma o združitvi z IUV? 
- Sama sem bila za vse, kar 
bi vodilo k večji stabilnosti in 
da bi bili osebni dohodki vsaj 
taki, če ne boljši. 

Katero delo opravljate sedaj 
po končanem uvajanju in te
čajih? 
- Trenutno sem vodja pod
skupine pri pripravi za proiz
vodnjo; delo je sicer zanimivo, 
vendar pa me še vedno vleče 
na delo, katerega sem oprav
ljala pred združitvijo - bila 
sem pač izučena za to. 

Se je podajanje teoretičnih 
in praktičnih znanj kaj razli
kovalo od šolanja na redni 
strokovni šoli? 
- Razl'i!ka je že v tem, ker 
smo tu obravnavali zgolj stva
ri, ki so bile potrebne za se
danjo proizvodnjo, medtem ko 
je bilo v redni šoli tudi nekaj 
splošnih predmetov. 

Ste bile v skupini za prekva
lifikacijo same dosedanje de
lavke ali je bilo tudi kaj nano
vo sprejetih? 
- V štirimesečnem uvajanju 
so bile tudi novinke med nami, 
ki dejansko nimajo osnovnega 
poklica in so se priučevale za 
posamezna dela oziroma neka
tere operacije. 

Ali ste morda opravili tudi 
preizkus pridobljenega znanja? 

Prebujajoče jutro nas je opom
nilo, da moramo končati in se 
vrniti domov. Pravo lepoto preži
vete noči smo v tem trenutku še 
bolj občutili, kljub močnemu 
mrazu, ki se je odražal na zale
denih steklih avtomobilov. Razšli 
smo se z dogovorom, da se na
slednje leto ponovno srečamo in 
nadaljujemo z lovom in da poi
skušamo v loviti tisti kapitalni pri
merek, ki je s seboj odnesel 
>>škrinco>>. Seveda mu bo še na
prej naklonjena sreča in se bo 
vrnil iz sezonskega spanja v polšni. 

- Ne še. Toda to nam sledi v 
bližnji prihodnosti. če ne bi 
bilo tega preizkusa, bi morda 
posameznica ali posamezmik to 
vzel manj resno. 

Ker ste poročeni in imate 
triletno hčerko, bo bralce zani
malo - kako imate urejeno 
varstvo in drugo? 
- Na delo se vozim iz Vrzden
ca, tako da ·odhajam od doma 
pred peto uro zjutraj. Otroka 
puščam pri mami, ki pa je že 
precej v letih. Z možem, ki de
la v obratu »ISKRA<< v Horju
lu, nameravava uredi·ti stano
vanje, za kar imava odobren 
kredit s strani IUV v višini 
10.000.00 N din, kar pa še nisva 
izkoristila. 

Kaj p:a prosti čas, s čim se 
vbadate? 
- Ce sem odkrita, zelo rada 
delam razna obrtniška dela. 
Tako ravno sedaj pleskam ok
na in vrata v kuhinji, pa tudi 
be1im sama. Ta dela me vese
lijo in jih zato opravim sama. 

Kje preživljate letni dopust? 
- Na morju sem bila samo 1 
dan, osta'lo sem porabila za de
la okrog doma in počitek doma. 

Kaj bi še povedali ob koncu? 
- Moja želja je, da bi obrat 
Rožnik v celoti dobro napredo
val ·in dokazal, da so priznanja, 
iobljena na beograjskem sejmu, 
odraz našega prizadevanja in 
ne enkratna. V privatnem živ
ljenju pa dobro počutje v dru
žini in čim boljše zdravlje. 

Razgovor vodil: 
Franci Kajdiž 
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/(ošarlca: upanje 
v kvalifikacijah 

9. oktabra se je končalo letoš
nje tekmovanje v republiški ko
šarkarski Hgi. Košarkarji Vrhnike 
smo z osvojenim II. lestom dosegli 
lep uspeh in si pridobili pravico 
sodelovanja na kvalifikacijskem 
tekmovanju za II. zvezno ligo. 

V zadnjih kolih smo igr.ali ne
kaj težkih tekem z zelo spremen
ljivo srečo. Srečanji v Radencih 
in Kranju smo izgubili, vsa osta-

Tudi veliko prizadevanje košar
karjem na tekmovanju ni poma
galo k uspehu 

la pa dobili. V Kranju nas je Tri
glav premagal dobesedno v zadnji 
sekundi, ko se jim je posrečilo 
iz težke situacije doseči zmagoviti 
koš. V Radencih pa so nas doma-

čini, ki so se borili za obstanek 
v ligi, »povozili<<. Izgubili smo s 
16. tookami razlike, poraz pa je 
bil popolnoma zaslužen. Ta poraz 
je tudi dokončno pokopal vse upe 
za osvojitev I. mesta in naslova 
republiškega prvaka, tako da tu
di zmaga proti Iliriji, ki je letoš
nji republiški prvak, ni mogla ni
česar spremeniti. P·rav tako smo 
izredno važno srečanje s Celjem 

·odločili v svojo korist. Ob koncu 
tekmovanja smo za prva·kom Ili
rija zao·stali za dve točki, prehi
teli pa smo tretje uvrščeno Celje 
Zla štiori točke. 

KvaHfiikacije za II. zvezno ligo 
so bile od 20.-25. oktobra v Tuzli. 
Nanje smo se pripravljali z vso 
paro in upamo na najboljše, to je 
uvrstitev v II. zvezno ligo. 

Stane Kukec 

Zadnja vest 
Na kvalifikacijah za 2. zvezno 

košarkarsko ligo, ki so bile v 
Tuzli, obema slovenskima pred
stavnikoma Iliriji in Vrhniki ni 
uspelo. Kljub dejanski izenačeno
sti kvalitete petih ekip so se v 
drugo zvezno ligo uvrstile le prve 
tri, ki pa jim je nedvomno botro
vala v precejšnji meri sreča in 
tudi boljši tekmovalni pogoji. 
Končna lestvica je naslednja: 

Sloboda 5 4 1 375: 318 8 
Industro-
montaža 5 4 1 354:293 8 
Lokomotiva 5 4 1 375: 361 8 
Vrhnika 5 3 2 366: 368 6 
Ilirija 5 1 4 253: 280 2 
Croatia 5 o 5 255: 306 o 

- Kam pa se jim mudi, saj še ni čas za malico? 
- Ah, bomo pa četrt ure kasneje začeli delati in tako 

nadomestili zamujeno ... 
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Nogometno moštvo pred tekmo na Jesenicah 

Jesenslci nogomet 
Dnslej je prva polovica jesen

skega dela tekmovanja za nami. 
IV. kolo smo igrali prvič doma 
na preurejenem igri-šču in tudi 
prvič zmagali v tej sezoni. Bera 
dobljenih točk je skromna in bo 
potrebno mnogo naporr-ov, da se 
bo zasedeno mesto od sedanjega 
osmega premaknilo proti prvim 
mestom. 

Dosedanji rezultati so bili nasled
nji: 
I. knlo Triglav :Usnjar 
II. koU.o Usnjar :Litija 
III. kolo Jesenice :Usnjar 
IV. kolo Tolmin : Usnjar 
V. koloo Piran :Usnjar 
VI. kolo Usnjar: Hrastnik 
VII. kolo Zagreb: Usnjar 
VIII. kolo Usnjar: LTH 

6:1 
o : 1 
2:2 
2:2 
3:3 
3:0 
0:0 
1:0 

F.K. 

Go-kart 
Dirka za državno prvenstvo 

.3 10. 1971 v Kopru je bila pre
stavljena na november, tako, da 
še niso poznani dokončni rezultati 
oziroma prvaki za posamezne ka
tegorije. Vseeno ·pa ,t ekmovanje ni 
prenehalo, saj je bila 10. 10. 1971 
meddruMvena dii'ka v Maribonl 
pod pokroviteljstvom Mladinske 
organizacij e MTT. Tekmovanje je 
bilo dobro pripravljeno in so so
delovali vsi športni funkcionarji 

Maribora. 
Vrhniška ekipa je s so1lidno 

vožnjo dobro zastnpala barve dru
štva, saj je v kategoriji 100 ccm 
prvo mesto osvojil tov. Alojz 
Prek, ostali pa so zasedli 4., 8., 
oziroma 10. mesto. četrto m esto 
je zasedel junior Novak, ki je tek
moval pri seniorjih. To je dober 
uspeh in smo lahko vsi zadov·olj
ni. 

Velkavrh Dane 

[""~ 

l 
,=
r-· r---

- Naše neuradno zastopstvo se je svečano vrnilo z vin
skega sejma 71. 
(Soglasno poročilo: Vse O. K.! 


