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ing. Bogdan Urbanc in dipl. ing. Me
ta Vrhunc. 

Tisk - železniška tiskarna Ljub
ljana 

danuar 1972 it. 31 

GLASILO DELOVNE SKUPNOSTI INDUSTRIJE USNJA VRHNIKA 

Srečno novo 
lalo 1972111 

Spet je pred nami trenutek, 
ko bomo drug drugemu voščili 
veliko zdravja, osebne sreče in 
uspehov v· naslednjem koledar
skem obdobju in napravili bi
lanco uspehov ter našega po
čutja v letu, ki se izteka. 

Enak obračun naredimo po
navadi tudi za sredino, v kateri 
živimo, za uspehe svojih naj
bližjih, delovnega kolektiva, ka
terega člani ·smo, oziroma širše 
skupnosti, s katero smo najtes
neje povezani. 

Kaj lahko rečemo v naši de
lovni skupnosti za leto, ki se iz
teka? 

Kljub težavam, ki smo jih 
premagovati, lahko z gotovost
jo trdimo, da smo poslovanje 
v 1971. letu uspešno zaključili, 
da je bilo to za nas rekordno 
leto glede obsega proizvodnje, 
realizacije in izvoza naših iz
delkov in da smo z našimi do
sežki lahko zadovoljni! 

In kakšne so naše perspek
tive v prihodnjem letu? 

Naloge, ki so pred nami, ne 
bodo prav nič lažje kot tiste, 
ki smo si jih zastavili letos. Ka
ko jih bomo izpolnjevali, je v 
veliki meri odvisno od nas sa
mih, pa tudi od sistemskih re· 
šitev v našem gospodarstvu, 
katere z nestrpnostjo pričaku
jemo od naših predstavniških 
organov. Glede na solidno os
novo, ki smo si j.o ustvarili le-

tos in v preteklih letih, pa lah
ko z zaupanjem pričakujemo, 
da bomo tudi v prihodnjem le
tu enako uspešno poslovali kot 
doslej. 

To je prav gotovo želja vseh 
članov kolektiva in obenem naš 
cilj v prihodnjem letu! 

- če bi s takimi bloki res podprli naš transparent, se ni 
bati, da bi ga še tako huda burja podrla! 

... ŽELIJO SAMOUPRAVNI ORGANI, VODSTVO PODJETJA, DRUŽBENO 
POLITIČNE ORGANIZACIJE IN UREDNIŠTVO USNJARJA! 



Predsednika nazdravljata pendiranju smo napravili korak 
naprej. Da bodo naše delovne or
ganizacije dobile · mlade strokov
ne kadre, je pa dolžnost nas vseh, 
da se vključujemo v napore, da 
izboljšamo kadrovski sestav na 
vseh ravneh. Nadalje moramo 
posvetiti več pozornosti našim 
delovnim ljudem z nižjimi oseb
nimi dohdki. Tu bodo šla naša 
prizadevanja v smeri zagotavlja
nja stanovanj in pomoči pri šo
lanju in varstvu otrok. Stanovanj
ski problem je zelo pereč ravno 
na področju šmartna in bomo 
stremeti za tem, da se že v letu 
1972 začne z gradnjo stanovanj
skega bloka za delavce industrije 
usnja Vrhnika - obrata šmart
no. 

Stane Vovk -Litija 
Občina Litija je po povr~ini 

med šestdesetimi slovenskimi ob
činami na 26. mestu, po številu 
prebivalstva pa jo štejemo med 

srednje slovenske občine. še ved~ 
no živi v občini blizu 30 Ofo kmeč
kega prebivalstva in smo nied 
slovenskimi občinami med tisti
mi, ki so v spodnji .lestvici po ra
zvitosti. Prav. zato smo vse naše 
sile usmerili v hitrejši razvoj na-· 
šega gospodarstva. že se poznajo 
sadovi vlaganja sredstev naših 
delovnih organizacij v moderni
zacijo, saj se je količinska pro
izvodnja v primerjavi z lanskim 

letom povečala v petih industrij
skih delovnih organizacijah za 
13,2 Q/o. V industrijskih delovnih 
organizacijah smo, poleg moder
nizacije, uspeli zaposliti še 280 
novih delavcev. Prav tako smo 
dosegli lepe uspehe v razvoju o
brti, kmetijstva in komunale. Tu 
.so dosegli najboljšeuspehe obrat 
KZ Gabrovka >>Presad«, Stano
vanjsko komunalno podjetje z 
novim obratom separacije gra
moza v Hotiču, Mizarstvo Litija 
in Kovina šmartno. 

Veliko skrbi smo posvečali 
stanovanjski gradnji. Samo v Li
tiji in šmartnem je bilo konča
nih 84 individualnih stanovanj
skih hiš in en stanovanjski blok 
z 29 stanovanji, . v gradnji pa je 
še 79 enodružinskih hiš in en sta
novanjski blok. 

Na področju Litije in šmartna 
je bilo v tem letu porabljenih 122 
starih milijonov din za komunal
ne objekte, kot sta kanalizacija 
in vodovod. Krajevne skupnosti 
pa so s svojimi sredstvi v višini 
60 milijonov SD prispevale za u
rejanje problemov krajev. Poleg 
tega smo obnovili električno om
režje v Jevnici in Kresnicah z 
zneskom 70 milijonov SD. 

V tem letu so se pokazali tudi 
prvi rezultati načrtnega dela pri 
obnovi in gradnji šolskih objek
tov. Popolnoma je bila obnovlje
na šola v Jevnici, uredili smo cen
tralno ogrevanje v šoli Vače in 
Dole, gradijo prizidek štirih učil
nic z učnimi delavnicami v 
šmartnem, trenutno obnavljajo 
šolo na Savi, pričeli pa smo tudi 
z gradnjo nove šole na Primsko-

Kako smo poslovali v novembru 1971 
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Proizvodnja po obratih 
Usnjarna Vrhnika 
ščetinama Vrhnika 
Usnjarna šmartno 
Krznarna šmartno 

Poraba usnja in krzna v konfekcijah 
Konfekcija krzna šmartno 
Konfekcija usnja šmartno 
Konfekcija usnja Vrhnika 
Realizacija 
Usnjarna Vrhnika in ščetinama 
Usnjarna šmartno, krznarna in konfekcije 
Rožnik in Galanterija Ljubljana 

191.241 m 2 

5.906 kg 
51.789 m 2 

19.754m2 

1.673 m 2 

3.962m2 

2.178 m 2 

Izvoz v novembru $ 515.024 
Izvoz l-XI 1971 $ 5.587.567 

Skupaj: 

13.463.650,85 
7.553.547,75 

260.608,15 
21.277.806,75 

Poprečni osebni dohodki 
Poprečni osebni dohodek za 10 mesecev 

znašal 1.525,55 din na enega zaposlenega. 

Bolniški izostanki 

1971 za 184 ur je 

Na enega zaposlenega smo imeli v 10 mesecih 1971 zaradi 
bolniških izostankov (vključno tudi porodniški dopust) 15,63 
izgubljenih delovnih dni. 
število zaposlenih 

Na dan 30. 11. 1971 je štel naš kolektiv 1.457 članov (brez va
jencev). V vrhniških obratih dela 875 ljudi, v šmartnem 499 
in v obratu Galanterija v Ljubljani 83. 

vem. Za vsa dela je bilo namenje
nih v letošnjem letu 387 milijo
nov SD. V tem letu je bil tudi od
prt oddelek otroško varstvene u
stanove v šmartnem in zgrajen 
nov objekt otroško varstvene u
stanove v Litiji, za kar je bilo po
rabljenih 160 milijonov SD. 

V tem letu so pripravili vse na
črte za most v Litiji. 

To je samo nekaj uspehov, ki 
smo jih dosegli v letu 1971. Na
loge, ki so v letu 1972 pred nami, 
pa so predvsem naslednje: spre
jem srednjeročnega programa 
občine, nadaljnja prizadevanja za 
krepitev ekonomske moči občine 
na vseh področjih, predvsem pa 
na področju kmetijstva, obrti, tu
rizma, trgovine in ne nazadnje 
industrije. Osnovna naloga bodo
čega dela v kmetijstvu mora biti 
v tem, da se bo povečala blagov
na proizvodnja v vseh panogah 
kmetijske dejavnosti. Kmetom 
bo potrebno zagotoviti socialno 
varstvo s tem, da jim bomo o
mogočili boljše zdravstveno in 
uvedli pokojninsko zavarovanje 
in da bomo .oqpravili prevelike 
socialne razlike med delavci in 
kmeti. Druga taka naloga bo na 
kadrovskem področju. S podpi
som družbenih dogovorov o šti-

Poleg teh stalnih nalog pa stoji 
pred nami še velik in za naše de
lovne organizacije pereč problem 
premostitve Save in železnice v 
Litiji. Ta investicija mora steči 
v letu 1972, za premostitev želez
nice pa bomo morali poleg ob
činskih sredstev še zbrati finanč
na sredstva od vseh naših delov
nih organizacij. 

Kolektivu Industrije usnja Vrh
nika, še posebno pa obratu šmart
no, čestitam k velikim uspehom, ki 
ga je dosegel v letu 1971, in že
lim, da bi bili uspehi v letu 1972 
še večji. želim si še več tesnej
šega sodelovanja med vašim ko
lektivom in občino in da bi vse 
naše naloge, ki niso majhne, bile 
tudi uresničene! Stane Vovk 

Marjan Kermavner 
-Vrhnika 

Občina Vrhnika je v pogledu 
svoje velikosti proti drugim ob
činam sorazmerno majhna, saj 
znaša njena površina nekaj nad 
16.800 ha. Z zadnjim štetjem me
seca marca letos je ugotovljeno, 
da šteje naša občina 13.869 prebi
valcev. Nad 5.700 jih je zaposle-

nih, v glavnem v industriji. Od 
tega je nad 2.300 zaposlenih v 
Ljubljani. Kmečkega prebival
stva je 1.500 ali 11 Ofo. 
Občina Vrhnika je razdeljena 

na 13 krajevnih skupnosti, kjer 
občani organizrajo komunalne, 
stanovanj.ske, gospodarske, soci
alno zdravstvene, kulturno pro
svetne, vzgojne in druge dejav-

nosti za neposredno zadovoljeva
nje svojih potreb in potreb dru
žin in gospodinjstev, kakor tudi 
za razvoj naselij. · 

Ekonomska moč naše občine. se 
odraža v narodnem dohodku·; ki 
znaša 9.513 dinarjev na prebival
ca. Na osnovi tega se oblikujejo 
sredstva za osebno in splošno po
rabo. V letu 1971 bo zbranih ne
kaj nad 12.300.000 N dinarjev 
sredstev, katerih glavni porabni
ki so: proračun z 54 Ofo, TIS 45,6°/o 
in Temeljna skupnost otroškega 
varstva z 0,4 Ofo. Naša občina se 
vsestransko razvija in dosega po
membne rezultate. To zlasti velja 
za gospodarstvo, ki je v pretek
lem obdobju doseglo uspehe 
znatno nad republiškim popreč
jem. Tu je treba predvsem ome
niti gospodarski organizaciji In
dustrijo usnja Vrhnika okrog 
40 Ofo in LIKO Vrhnika z 18 °/o u
deležbe v skupnem dohdku go
spodarstva. Obe organizaciji 
predstavljata nekaj nad 57 Ofo u
deležbe v gospodarstvu naše ob
čine. V skupnem sestavu gospo
darstva je udeležena industrija z 
71,2 Ofo, obrt 6,9 Dfo, kmetijstvo 
7,4 Dfo, trgovina 10,7 Ofo, gostinstvo 
1,7 Dfo, gozdarstvo 1,9 Dfo in komu
nalno stanovanjska dejavnost z 
1,2 Ofo. 
Področje komunalne gradnje je 

v letošnjem letu tudi napredova
lo, kar se zlasti odraža v novih 
gradnjah. Vodovodno omrežje 
občine se je povečalo za več kot_ 
3.000 m, nad SOO m se je povečalo 
cestno omrežje in kanalizacijsko 

Konec na 3. strani 



Nadaljevanje z 2. strani 
omrežje nad 1.000 m Vendar na 
komunalnem področju ni bilo 
vse zamišljeno tudi uresničeno, 
kar bo potrebno v prihodnjem 
obdobju nadomestiti. 

Stanovanjska gradnja iz leta v 
leto napreduje: tako imamo v le
tošnjem letu 24 družbenih in 82 
individualnih novih stanovanj. To 
je samo del izpolnitve nadaljnje
ga stanovanjskega načrta. Iz po
pisa prebivalstva je videti, da je 
na našem območju število gospo
dinjstev večje od števila stano
vanj. Trenutno stanje je takšno, 
da je 247 gospodinjstev brez last
nih stanovanj. Iz posebnih podat
kov, katere _evidentiramo tekoče, 
pa je videti, da se trenutne po
trebe narasle .na :436 novih sta
novanj . RazvoLstimovanjske ra
sti se odvija bo1f v individualno 
stanovanjsko gradnjo, zlasti na 
področju Loga, Dragomerja in 
Lukovice. Območje Vrhnike je 
treba delno rezervirati za druž
beno, blokovno gradnjo in izpol
niti nastajajoče vrzeli. 

Naloge, ki stojijo pred nami 
v prihodnjem obdobju, niso maj
hne. Kljub temu pa so že dolo
čene napovedi za prihodnje leto 
kar optimistične, kar zlasti velja 
za gospodarstvo. Gospodarstvo 
bo v prihodnjem letu obogateno 
z novimi proizvodnimi zmoglji
vostmi »Kovinarske>> Vrhnika. 
Namreč, to do sedaj pol obrtno, 
pol proizvodno podjetje bo pove
čalo svojo izbiro in obseg proiz
vodnje v novih proizvodnih pro
storih. Omenjene prostore bodo 
pričeli graditi na predvidenem 
industrijskem predelu Vrhnike, 
ki leži na levi strani ceste Vrh
nika-Ljubljana. To področje je 
predvideno za nadaljnjo indu
strijsko gradnjo. Nadaljnje zmog
ljivosti vrhniške industrije je tre
ba graditi na tem predelu tako, 
da bomo dobili zaključeno indu
strijsko celoto. 

Oskrba vrhniškega področja s 
pitno vodo predstavlja določen 
problem, katerega je treba ne
mudoma rešiti. Občinska skup
ščina je na seji v avgustu spre
jela program vodovodnega omrež
ja. Začeti moramo z gradnjo no
vih vodovodnih zmogljivosti. Ce
loten načrt zajema preskrbo z 
vodo za Vrhniko, Lukovico in 
Bevke. Celotni investicijski pro
gram presega 25 milijonov dinar
jev. Zato se je občinska skupšči
na odločila za etapno gradnjo vo
dovoda. Temu načrtu je tudi tre
ba prilagoditi vire financiranja, 
ki naj bi sloneli na porabnikih. 
Preiti bo treba na ekonomske ce
ne komunalnih uslug, od koder 
naj bi se financirala razširjena 
reprodukcija. Seveda pa sredsvtya 
iz tega naslova ne bodo zadosca
la in je treba misliti tudi na dru
ge dodatne vire, kot so sredstva 
graditeljev, interno namensko po
sojilo in kreditna sredstva bank. 
S takim načinom bi uspeli v bliž
hji prihodnosti realizirati načrt 
vodovodne gradnje. 
· Pri nadaljnji gradnji komunal
nih naprav je vredno omeniti tu
di graditev skupnih čistilnih na
prav za celotno Vrhniko, ki iih 
podo gradili v okviru Industrije 
psnja Vrhnika. Tudi ta investici
ja je precej velika, saj presega 
vrednost nad 8.500.000 ND. Ta 
načTt naj bi uresničili do leta 
1975. 

Pri tako rastočem razvoju sta
novanjske gradnje, kakor tudi 
glede na geografski položaj Vrh
nike bo treba resneje razmišljati 
o terciarni dejavnosti v naši ob
čini. Vsi dosedanji razgovori gle
de graditve nadaljnjih zmogljivo
sti v gostinstvu in trgovini niso 
prinesli zadovoljivih rezultatov. 
Gradnja trgovskega središča naj 
bi se začela v najkrajšem času. 
Novo trgovsko središče naj bi bi
lo zgrajeno do leta 1957. Gradnja 
gostinskih zmogljivosti s predvi
denim motelom se bo nekoliko 
zavlekla zaradi splošne težke in
vesticijske situacije. Davčno poli
tiko bo treba v prihodnje nujno 
prilagoditi tako, da bo stimulativ
no delovala na razvoj obrti v na
ši občini. 

Na področju šolstva se priča
kuje potreba po nadaljnjih pro
storskih zmogljivostih. Javna raz
prava bo morala doprinesti k 
odločitvi o načinu gradnje na
daljnjih šol. Odločiti se bo treba 
o koncentriranih šolskih prosto
rih s pripadajočimi pomožnimi 
prostori, kot so telovadnice, ki 
našim šolam primanjkujejo, na
dalje varstveni prostori za pred
šolsko mladino. Ti dve področji 
postajata iz leta v leto vse bolj 
aktualni. Za razrešitev teh prob
lemov že obstajajo idejni načrti, 
o katerih bo javnost obveščena. 
Za izvedbo te akcije pa bo po
trebno zbrati finančna sredstva s 
samoprispevkom, če hočemo v 
doglednem času, to je v obdobju 
do leta 1980, zadovoljiti nove po
trebe. 

Iz opisanega sledi, da bomo 
morali zelo prizadevno zbirati 
sredstva in z njimi pametno go
spodariti, kajti brez načrtne akci
je ne bo možno realizirati nujnih 
novih zamisli. 

Na koncu želim največjemu de
lovnemu kolektivu naše občine
IUV, da bi v novem letu 1972 do
segal enake delovne uspehe kot 
jih je letos. Inž. M. Kermavner 

Prišli - odšli 
Od 13. 11. do 7. 12. 1971 je bilo na Vrhniki sprejetih na delo 

12 delavcev. 
To so: Pavel Hodnik, Franc Jeraj, Zofija Kovač, Bernarda 

Kralj, Pavel Laza,r, Dragica Lončar, Bernard Marolt, Leposa,va 
Milosavljevic, Marjan Naterer, Janez Peklaj, Zvonko Radulovic 
in Olj an šinkic. · · 

Delati so prenehali: Milica Aleksic, Pavel Bogataj, Vesna 
Molk, Hazim Mustafagic in Kristina žnidaršič. 

Na služenje vojaškega roka so odšli: Milan Kralj, Miran 
Kržmanc, Roman Margon, Stanislav Sedej in Janez Susman. 

V obratu šmartno so bili v mesecu novembru sprejeti na 
delo: Janko Bregar, Milan Kračan, Bojan .Kralj, Valentin Man
delj, Jože Mulh in Miroslav Vuzem. · 

Delati so prenehali: Alojz Bric, Abdulžemilj Ibiši in Marija 
Jerin. 

Ivan Maček in Franc Rajner pa sta bila upokojena. 
članom kolektiva, ki so odšli na služenje vojaškega roka, 

želimo v JLA čini boljše počutje. 
Upokojenima članoma pa se zahvaljujemo za njuno delo 

in trud, ki sta ga vložila v ča::;u svojega dela v podjetju ter 
jima želimo še vrsto zdravih in zadovoljnih let v zasluženem 
pokoju. 

Z. oktobra je odšel v pokoj 
naš znani sodelavec Jože 
TRšAR. Rojen je bil 13. III. 
1904, pri nas pa zaposlen od 
30. junija 1947. Ob odhodu 
v zasluženi pokoj mu vsi 
želimo obilo zdravih in 
srečnih let! 

Izvoljeni organi 
upravljanja v Rožniku 

Za predsednika delavskega sve
ta v Rožniku je bila 24. 2. 1971 
izvoljena MARIJA MALI. 

Zaposlena je že od leta 1958. 

Njeno delo je bilo prešivavanje 
v tovarni čevljev »Planika« Kranj 
vse do leta 1969, ko se . je 
zaposlila v bivšem Rožniku 
in opravljala enako delo. Po pri
ključitvi >>Rožnika« k našemu po
djetju in po preusmeritvi proi:;;
vodnje iz čevljarske v galanteriJ
sko dejavnost se je usposobila 
za delo v usnjeni galanteriji. Se
daj je vodja podskupine v galan
terijskem obratu »Rožnik«. 

V samoupravnih organih sode
luje že vrsto let. Prerv Planiki, 
sedaj pa v Rožniku, kjer je pred
sednik delavskega sveta in član 
komisije za delovna razmerja. 

Na tej seji je delavski svet 
OZD Ljubljana izvolil tudi svoje 
komisij <(: 

Komisija za delovna razmerja: 
Lado Kveder- vodja oddelka 

(Rožnik). Franc Oven- cepljenje 
(Rožnik), Franc Pirkovič - refe
rent za konfekcijo (biro), štefka 
Qsredkar - strojna šivilja (de
lavnica), Marija Mali - vodja 
podskupine (Rožnik). 

Stanovanjska komisija: 
Majda Vrtovec- vodja skupi

ne, modelar (Rožnik), Marija Vo
glar - administrativna moč III 
(biro), Anton Hrovat- priprava 
dela in skladiščnik (Rožnik}, Na
da Jaramaz - prodajalka, Alojz 
Kuplenik - priprava dela in 
skladiščnik. 

Komisija za varnost pri delu: 
Jože Kotar - prirezovanje 

(Rožnik), Leon Keršič- mojster 
delavnice, Marinka Mikelj - vod
ja podskupine (Rožnik) , Anton 
Centa - poslovodja trgovine v 
Ljubljani, Marinka Urankar- I. 
pomočnik (Rožnik). 

Komisija za splošni ljudski 
odpor: 

Kati Jozic- I. pomočnik (Rož
nik), Franc Pirkovič - referent 
za konfekcijo (biro), Marjeta Kre
vel - I. pomočnik (Rožnik), Ja
nez Repanšek - vodja galanteri
je, Andrej Orel - vodja skupine 
(Rožnik) . · · · · 
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--Naši jubilanti 

šest petindvajset letnikov (od leve proti desni): Prelogar, Kepa, Me
gušar, Strmec, Adamlje in Krambergar 

: ~:--Tudi letos se spominjamo vseh, ki praznuJeJo jubilej -
10, J5 in 20 let dela, še posebej pa tistih, ki so že 25 let člani 

-našega kolektiva. 
_ Prvičbodo z nami praznovali tudi delavci pripojenega obrata 

: _ ·galanterija v Ljubljani. 
,- :: -Kakor vemo, bodo slavljenci tudi letos prejeli praktična da
-_ rila . ali denarne nagrade. 
: ·-- Vsem jubilantom ob njihovem prazniku iskreno čestitamo in 
"'"jiin želimo še mnogo delovnih uspehov, osebne sreče in zado
- · voljstva! 

- -
:-:De se t-1 etni ki 
·-. -· 

-: _.::..... na Vrhniki: 
: T -Milan Palatinus 
: 2~ Venceslav Rudolf 

_ - v obratu šmartno: 
l. Jožefa čož 
2. štefanija Dragar 
3. Marija Dremelj 
4. Janez Femec 
5. Jožefa Hauptman 
6. Marija Ilovar 
7. Olga Kavčič 
8. Erika Kolenc 
9. Branko Pintar 

10. Marija Pogačar 

Franc: Petkovšek 
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11. Silva Polutnik 
12. Anton Remec 
13. Rozalija Rozina 
14. Fani Stopar 
15. Jože šebjan 
16. Vera Vidergar 
17. Vinko Zadražnik 

- v obratu >>galanterija« 
Ljubljana: 

l. Jožefa Car 
2. Magda Miklavc 

Petnajst letniki 
- na Vrhniki: 
l. Marija Gabrovšek (1941) 
2. Marija Krašovec (1927) 

Pepca Kisovec 

- Petindvajset letniki lahko še malo počakajo, če so že 
čakali kar četrt stoletja! 

3. Jakob Skubic 

- v obratu šmartno: 
l. Jože Berčon 
2. Jože Boštjančič 
3. Ana Derenčini 
4. Ana Kokalj st. 
5. Amalija Koprivnikar 
6. Ana Kotar 
7. štefka Kramar 
8. Marija Namestnik 
9. štefka Osredkar 

10. Metka škoda 
11. Anton žitnik 

- v obratu »galanterija« 
Ljubljana: 

l. Ciril Kuhelj 
2. Alojz Kuplenik 
3. Stanislav Lenarčič 
4. Rok Pečko 
5. Amalija Tekavc 

Dvajsetletniki 

- na Vrhniki: 
l. Jelka Brelih 
2. Janez Gorenc 
3. Franc Gregorka 
4. Ivan Kavčič 
5. Jožefa Kisovec 
6. Viktor Klobučar 
7. Zdravko Kosic 
8. Iv anka Kovač 
9. Pavel Lešnik 

10. Cilka Mrak 
11. Ivan Novak (1927) 
12. Marija Novak (1933) 

Cilka Mrak 

13. Frimc Petkovšek (1914) 
14. Mihael Verbič 

- v obratu šmartno: 
l. Alojz Erjavec 
2. Drago Jamnikar 
3. Milka Kepa 
4. Jože Repovž 
5. Silva Verček 

Petindvajsetletniki 

- na Vrhniki: 

l. Terezija Albreht 
2. Valentin Bradeško 
3. Slava Brenčič 
4. Janez Kavčič 
5. Robert Krašovec 
6. Marija Modrijan 
7. Alojz Novak 
8. Franc Okrajšek 
9. Franc Peterle 

10. Franc Pleskovič st. 
11. Marta Seljak 
12. Leopold Sluga 
13. Ivan šestan 
14. Srečko Zobec 

- v obratu šmartno: 
l. Alojz Adamlje 
2. Drago Kepa 
3. Ludvik Kramberger 
4. Pavla Megušar 
5. Martin Prelogar 
6. Janez Strmec. 

Justi Babič 

Janez Gorenc 



Praznik 
občine Litija 

Vse naše občine praznujejo 
vsako leto svoj občinski praznik, 
ki je večinoma pogojen z značil
nim dogodkom iz NOB. Občina 
Litija si je za praznovanje izbrala 
24. december, dan, ko je bila leta 
~941 večja bitka na Tisju in ki je 
Imela za razvoj osvobodilnega gi
banja velik pomen. 

Sam dogodek bi lahko začeli 
opisovati z ustanovitvijo Il. šta
jerskega bataljona 15. decembra 
na Kremenjaku. Komandant ba
taljona je postal Franc Rozman
Stane, politkomisar Dušan Kve
der-Tomaž in namestnik koman
danta Peter Stante-Skala. Pose
ben poudarek v delu z borci je 
bil na politični pripravi borcev 
za prehod z ozemlja, ki so ga 
kontrolirali Italijani, na ozemlje 
pod nemško okupacijo na štajer
sko. V pripravah so bile zelo ·do
brodošle izkušnje komandnega 
kadra, ki sta si jih Stane in To
maž pridobila v španiji. Bataljon 
je bil dobro oborožen, saj so mo
rali del municije celo vskladišči
ti. Bataljon je bil povezan z glav
nim poveljstvom v Ljubljani, sam 
odhod pa je zahteval priprave tu
di v okolici Litije, ki jih je izved
la narodna zaščita. Pri tem je od
igral glavno vlogo Franc Pogla
jen-Kranjc. 

Po temeljitih pripravah je II. 
štajerski bataljon krenil na pot 
22. decembra, zapustil dotedanje 
taborišče in se napotil mimo Sre
botnice proti železniški progi 
Ljubljana-Novo mesto. Pri hribu 
Medvedjek so prekoračili progo 
in pri vasi šentlovrenc cesto. Na
to so šli po dolini Temenice do 
Mišjega dola in po kratkem po
stanku na Stari gori prek Preske 
na Tisje, kamor so prispeli v trdi 
noči 23. decembra. Borci vseh čet 
so se razmestili v hišah in gospo
darskih poslopjih. Vas sama ima 
le nekaj hiš in še te so med se
boj oddaljene. Kmetje, pri kate
rih so se nastanili, so borce zelo 
gostoljubno sprejeli. Bil je 24. de
cember, ko so imele zlasti ženske 
polne roke dela s peko in drugi
mi pripravami -za Božič. 

Vreme je bilo za ta čas kar 
prijetno in brez snega. Noči so 
bile takrat brez meseca in kot 
nalašč za napad, za sam prehod 
čez Savo na štajersko stran pa 
ne. Poslanstvo bataljona, netiti 
upor na štajerskem, je prepreče
vala Sava z redkimi in zelo za
straženimi mostovi. Od vseh mož
nosti za prehod je imela· okolica 
Litije najprimernejše pogoje, po
sebno še, če se upošteva stopnja 
pripravljenosti nemških vojakov 
v Litiji, ki so jo sestavljali vei:i
noma Luksemburžani, ki niso bi
li naklonjeni Hitlerju. In tako je 
dozorel sklep, da bi postojanko 
napadli v času, ko bi bili vojaki 
pri večerji in pojedini za božični 
večer, pa tudi stražarji bi bili 
manj pazljivi. Po napadu naj bi 
se bataljon prebil čez most na 
Savi in odšel proti Sveti planini 
(sedaj Partizanski vrh). čhmi na
rodne zaščite bi varovali vse do
hode v Litijo in s tem onemogo-

čili kakršnokoli pomoč drugih 
postojank. Same priprave so po
tekale zelo organizirano in za 
uspešen napad je bilo predvide
no prav vse. štab bataljona je ho
tel ves načrt pregledati tudi s 
terenskimi odbori v J elši. Franc 
Poglajen-Kranjc in Franc Gorenc 
-Planinski sta že nekaj časa pred 
napovedanim sestankom prišla 
na določen kraj, toda komandan
ta in politkomisarja ni bilo. 

Vmes je posegel napredviden 
dogodek, ki je vse načrte spreme
nil. 24. decembra, nekaj pred pol
dnevom, so se litijski lovci, med 
katerimi je bil tudi župan Pusch
man, odpravili na lov, da bi z lov
sidrn plenom proslavili Božič. Pri 
Pustem mlinu so pustili svoje av
t~mobile iJ?- odšli peš_ proti Tisju, 
kjer so b1le nastanJene vse tri 
čete II. štajerskega bataljona. Ko 
so prišli na planjavo pod Rusom 
in Tisenškim, so zagledali parti
zane, _vendar_ tega niso hoteli po
kazati. Lovci so se še bolj pri
bližali hišam, da bi bolje videli. 
Stiška četa je takoj obvestila 
štab bataljona in velela borcem 
naj se skrij_ejo. Stane Rozman j~ 
~kazal1 d~ J~ treba lovce ujeti in 
Jih pndrzat1 do konca predvide
nega napada. Vendar so bili ti 
ukrepi zaman, zakaj lovci so od
nesi~ pete proti svojim vozilom z 
ves~JO, da so v obeh hišah parti
zam. 

župan Puschman je po vrnitvi 
v Litijo takoj obvestil poveljstvo 
nemške čete z zahtevo, da gre v 
napad. Pri zbiranju moštva za 
akcijo Nemci niso imeli lahkega 
dela, saj so že omenjeni Luksem
buržani vse zavlačevali in niso 
bili pripravljeni sprejeti boja na 
tak večer. Med tem je bilo v če
~ah bataljona kar prijetno vzduš
Je; nekateri so se preselili iz sked
njev v stanovanjska poslopja, 
drugi pa so stražili na dohodih 
in drugih strateških točkah, toda 
vse preveč blizu hiš. Tudi tokrat 
je bilo tako. Okrog 16. ure je stra
žar zagledal prve Nemce, ki so 
se bližali čez planjavo. Takoj je 
stekel v hišo to javit. Ko se je 
vrnil na svoje mesto, je že spro
žil strel. Tudi borci v izbi so opa
zili Nemce in planili iz hiše. Pri 
sebi so imeli samo orožje, opre
mo pa na skednju. Alojz Kolman~ 
Marok in Franta Komel sta kot 
mitraljezca zavzela položaj in za
čela streljati. Nemški vojaki s6 si 
kmalu našli kritje za skednjem 
in začeli streljati v prazno. Spom
nili so se nečesa drugega - za
čeli so metati ročne granate čez 
streho-in ena od teh je ranila po
močnika pri mitraljezu, Kolma
na. Medtem so se uredile tudi 
partizanske vrste. Z mitraljezom 
so ščitili borce, da bi prišli do o
preme v skednju, toda kakor hi
tro je kdo pokazal glavo, je že za
ropotalo proti njemu in ni bilo 
moč računati, da bi se kdo pre
bil do skednja - granate so i
mele uspeh. Zaradi tega so se 
borci umaknili na boljše polo~a
je. Ti premiki in premiki borcev 
pri drugih hišah, ki so zavzeli 

položaje, so bili izvedeni tako, da 
so imeli boljše kritje in zaščito 
od zadaj. Ravno tako so zaprli 
dohode, da ne bi prišlo do novih 
presenečenj s strani Nemcev. Ko
mandant Stane in komisar Tomaž 
sta bila že skoraj v Jelši, kamor 
sta šla na opisani sestanek; toda 
ko sta zaslišala streljanje, sta se 
n~rr_mdoma . odpravila nazaj na 
TISJe. BatalJon sta našla na polo
žajih in sredi boja. Pregledala sta 
P?ložaj in po_slala izvidnike proti 
Libergi, da b1 pravočasno opazili 
N_e~ce~ če bi. se bližali. Patrulja, 
ki JO Je vodil Ludvik Smrekar 
j~h. je res zagledala komaj stre: 
lJaJ od položajev tretje čete. To
da nobenemu od Nemcev se ni 
nikamor mudilo. Bili so Luksem
bužani. Patrulja je le-te opazo
va~a in uvidela, da se ne namera
vaJo premakniti, saj so le z roko 
kazal~ v smer v streljanja, ter se je 
s_ takim porocilom vrnila v bata
ljon. Bataljonski položaji so bili 
vse ugodnejši, imeli so pregled 
n~d grebenom in možnimi doho
d!, Tega so se zavedali tudi sov
ražniki in začeli so zbirati dodat
ne IT_Ioči iz Kamni~~ in Kranja, 
da hi tako s premocJo zlomili od
por y~rtiz~nov. Zaradi ugodnih 
polozaJ~V 1!1 vmesnih premikov 
sovp~rtlzam vse bolj nadzirali po
lozaJ ~emcev. Nekaj časa so kar 
p_rec~J pokonci nosili glave in to 
Jih Je stalo nekaj življenj. Eden 
od N~~c~v se je_ spravil za de
b~lo cesnJo. NekaJ časa mu borci 
J?-ISO ~ogli priti do živega, nakar 
Je _Joze praksler-P<;~lh napolnil 
~VOJe ?rO~Je s probojno municijo 
111 to Je bilo dovolj, da je bil Ne
mec Sf!!~tno zadet skozi deblo. 
Polh, ki Je znal tudi nemško iz I 
sve~ovne vojne, se je v presledkih 
tudi pogovarjal z Nemci v zado
voljstvo svojih soborcev. Nemci 
so ~ekajkrat hoteli priti do Ti
se~l~~a, kar pa so nazadnje opu
stih 111 se vgnezdili v hiši pri Ru
su. Iz te hiše so za vsako malen
kost streljali. Tu je padel parti
zan Gogala, ki je imel edini če
~~do v b~t~ljonu, toda ni ga re
Sila, dobil Je strel skozi njo na
ravnost v čelo. Borca Miho pa je 
zadelo nad Tiseniškom. Enega 
borca _so ~emci z~jeli v hiši pri 
Rusovih, kjer se Je skril v dim
nik. Z mrakom je začelo primanj
kovati tudi municije, nekaj jo je 
posodila druga četa. V pripravah 
na juriš, da bi dobili svoje zaloge 
na skednju, je pazljivost nekoliko 
popustila in borci so imeli novo 

žrtev - Janeza Gorenjca je za
delo v trebuh. Druga četa se je 
medtem premaknila proti Vrhov
šim in prvi četi ni kazalo dru
gega, kot da se je umaknila do 
položajev tretje čete. 

Nekaj poskusov, da bi vendm;~ 
le prišli do svoje opreme z ·juri; 
šem:, se je ponesrečilo, posebno 
še ko so Nemci začeli metati svet
leče rakete in osvetljevati okoli
co. Vidljivost je bila enaka dnev
ni svetlobi. Po posvetu je bil ta 
~<tčrt opuščen . . Na napad n_a Liti
JO ni bilo misliti, kakor tudi ne 
na prehod na štajersko čez .Savo. 
Nemci so začeli dobivati pomoči 
kar je bilo moč ugotoviti po _ br;_ 
nenju motorjev proti Pustovemii 
mlinu in razmejitveni linij) _ na 
Grmadi, poleg tega pa tudi. preiti 
Kostrevnici in dalje v smeri Li
berge. Vse to je narekovalo štabu 
bataljona, da se je odločil za-~' 
mik. Potrebno je bilo zmešati
sled in zaradi tega se je batal:iori 
premaknil proti Jelši nad. Veliko 
~ostrev_nico, torej proti Litiji, iz 
cesar bi lahko sovražnik sklepal 
~mer umika partizanov. Bataljon 
Je prečkal dolino v KostrevniCi in 
prek Marska krenil proti Mišje: 
mu dolu, kjer se je bataljon po
šteno odpočil. 

Ukana je uspela, saj je sov
ražnik ves 25. december preisko: 
val predele boja prejšnjega dne, 
a odkril ni ničesar. Takih umikov 
se je partizanski način vojskova
nja večkrat posluževal, kar je 
vedno zmedlo sovražnika pri 
vnaprej določenih operacijah. • 

Drugi bataljon ni uresničil na
loge Glavnega štaba Slovenije, 
vendar pa sam uspeh ni izostal. 
Sam boj je vplival na vse večji 
razmah OF in na priliv novih bor
cev, kar se je pokazalo posebno 
spomladi 1942. leta. 

V ljudeh je rasla zavest, da so 
partizani sila, s katero morajo 
Nemci resno računati. -

Tako občani Litije praznujejo 
svoj praznik na dan, ki obeležuje 
eno prvih večjih bitk na tem pod
ročju. 

Po Litijskem zborniku NOB I. 
uredil: 

Franci Kajdiž 
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Tokrat se bomo semanili 
s odbiranjem (sortiranjem) 
in finim odbiranjem neka
terih krzen, pri čemer nas 
bo zanimala občutljivost -
odpornost dlak (kože) ozi· 
roma varovanje dlak (ko
že). Posebej se bomo sezna
nili s posameznimi dlakami 
in njihovim sestavom. 

Fino odbiranje je namensko
za plašč, jopo ali pa garnituro. 
Zato mora imeti človek, ki mu je 
to delo zaupano (odbiralec), ved
no pred očmi, da se drži norma
tiva materiala, pri čemer pa na 
primer plašč glede videza ne 
sme kazati pomanjkljivosti. Ta 
dva elementa sta zelo pomembna. 
če vzamemo na primer, da se od
bira perzianer ali breitschwanz 
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VOJAKI PIŠEJO ••• 
Pozdravljam vse člane 

kolektiva IUV, posebno pa 
še mladince in mladinke 
našega kolektiva kot bivši 
predsednik mladine. 

Dosedaj se vam še nisem 
oglasil. Zato se šele sedaj 
zahvaljujem uredništvu za 
časopis Usnjar, ki ga pa na 
žalost dokaj neredno pre
jemam - z zamudami. 

Med tem časom sem bil 
premeščen iz Prištine v 
Pančevo. Tu sem našel celo 
nekaj fantov iz okolice 
Vrhnike, ki tu v Pančevu 
služijo vojaški rok, tako da 
mi ni dolgčas. 

Ne vem, kako to, da mla
dina IUV ne da nobenega 
prispevka v list Usnjar? 
Morda je temu vzrok zim
sko spanje? 

Lepo vas pozdravljam in 
želim srečno novo leto 1972! 

Razvodnik vojne policije 
BRANE STERLE 

V. p. 5000/15 A 
26002, Pančevo 

Dragi tovariši! 
Oglašam se vam s služe

nja vojaškega roka v Kru
ševcu, kjer sem na žalost 
ostal tudi po »prekomandi« 
konec septembra. Moram 
se vam zahvaliti za redno 
pošiljanje Usnjarja, saj mi 
le-ta pomeni edino zvezo z 
dogodki v kolektivu, kakor 
tudi izredno zanimivo čtivo, 
kar se tiče tehnoloških in 
poslovnih novosti v stroki. 
Usnjarja bom tudi v pri
hodnje z zanimanjem pri
čakoval, vse do konca fe
bruarja, ko bom slekel vo
jaško uniformo. 

Hkrati čestitam celotne
mu kolektivu za uspešno 
poslovanje in povečanje 
proizvodnje v letošnjem 
letu in upam, da boste tako 
tudi zaključili letošnje po
slovno obdobje. 

Pozdrave vsem članom 
kolektiva 

vodnik, stažist 
Borut Zule 

KRZNO IN NJEGOVA 
UPORABNOST stoto, višino resaste dlake, višino 

poddlake. Pri vratovih, od križa 
proti glavi, morajo biti višina in 
barve dlak odločno enake, ker 
prav v tem delu dihurja, ko se 
vstavljata dihurja drug v druge
ga, ni dosti ali pa nič izbire. To 
je treba upoštevati pri dihurju, 
ker le tako ne odpade niti centi
meter materiala. če bi material 
odpadel, nastane razlika v širini 
želenega traku, dolžina pa je že 
tako določena z dolžino plašča. 

plašč, ki je zanju v skupku kož 
že določeno potrebno število kož, 
mora odbiralec dobro paziti, ka
ko bo odbiral in izkoristil mate
rial, da ga bo lahko za želeni 
plašč odbral po vseh pravilih, ki 
so zelo stroga in se jih mora 
držati. Ne glede na to, da bo vse 
to upošteval, pa je njegovo vodi-

. lo, koliko kož bo za to porabil, 
ali bo kakšno kožo hranil, ali pa 
jo bo »zasortiral«. Pri ceni per
zianar kože, ki je od 30 do 40 
tisoč S din, je to zelo važen ele
ment. Prej sem omenil, da so ze
lo stroga pravila, katerih se mo
ra odbiralec držati pri odbiranju 
perzianerja in njemu sličnih kož 
perzianer-breitschwanz. Najprej 
mora kožo obrniti tako, da je 
repni del kože vedno zgoraj, gla
va pa spodaj. To je potrebno za
radi specifičnosti rasti dlak pri 
perzianerju. Njena rast ni enaka 
rasti dlak pri drugih živalih, kjer 
je smer rasti dlake od glave pro
ti repu. Imamo še eno izjemo in 
to je avstralski valadij. Pa kasne
je o njem. Poleg rasti dlak so ze
lo važni lokni (kodri), po kak
šnem sistemu so postavljeni, kaj
ti od tega je odvisno, če ima koža 
enoten lesk, ali pa se kje odkriva 
žametni odtenek globine. še to je 
treba upoštevati: če bi narobe 
odbiral, bi se kodri zelo hitro po
polnoma odprli zaradi drgnenja 
in trenja. Pri pravilnem odbira
nju pa se le zapirajo. 

Ker je redko, da bi bile kože 
v skupku enotne po vseh pravi
lih, mora odbiralec paziti, kam bo 
dal posamezne kože, da bo uči
nek perzianerja prišel bolj do iz
raza. Najprej mora pogledati, če 
ima za dolžino plašča dovolj dve 
in pol kože, ali potrebuje tri. Za
tem, koliko kož potrebuje za ši
rino plašča. Ko to izračuna, pre
ide na izračun potrebnih kož za 
rokave in ovratnik. Ko vse to u
gotovi, že ve, koliko kož bo po
rabil. Zatem se začne odbiranje. 
Najlepše kože so namenjene za 
hrbet, katerega odbira kožo na 
kožo po dolžini in kožo poleg ko
že po širini. Tu mora paziti, da 
bo dal kože z nizko dlako na 
zgornjem delu plašča, kože z viš
jo dlako pa na spodnji strani pla
šča, posebno če upoštevamo, da 
bo odbral 2 in pol do 3 kože, ki 
jih bo moral krznar strokovno 
prenašati (rezati) tako, da bo do
bil en želeni trak po dolžini in 
širini. 

Poleg višine dlake mora strogo 
paziti na sestav dlak; če je sestav 
dlak mehek, polresast ali resast, 
na enoten lesk, da ni preveč od
prtih kodrov, ker ko je želeni 
trak sestavljen, se v tem primeru 
pokaže praznina, katere pa ne 
sme biti. Silno je važen tudi od
tenek barve, ki je pri črni barvi 
lahko zelen, rjav, rdeč, siv, samo 
črn ali pa lesketajoče črn. Zelo 
mora paziti posebno tam, kjer 
naj bi se kože stikale, če so sestavi 
kodrov enaki. Posebno pri hrbtnih 
trakovih je zelo važno, kakšna 
je uporabnost dlake na trebuhu 
kože, do kod je uporabnost kod
rov na trebuščku glede na to, da 

mora dodati drugi trak in sicer 
s sredino na trebuhu hrbtnega 
traku, kako se bosta ta dva sesta
va kodrov ujela ali prelivala. 

Ko konča hrbtni del, začne od
birati desno stran plašča. Začne 
gledati, katere kože bo določil za 
ovratnik in fazono. Za tem preide 
na levo stran plašča. Pri rokavih 
mora ponovno paziti, kako se bo 
ujemal sestav dlak in kodrov, ko 
bo plašč sestavljen v celoti. 

Pri dihurjih nimamo takih 
problemov kot pri perzianerju, 
temveč se borimo z barvnimi od
tenki in višinsko razliko dlake. 
Značilno za dihurja je, da je ver
jetno eden od tistih predstavni
kov, katere krznarji pri svojem 
delu upoštevajo - zaradi zelo 
velikih odtenkov barv ter vršin
skih razlik dlake na posamezni 
koži. Odbiralec mora pri odbira
nju paziti, da bodo večje kože 
spodaj, manjše pa zgoraj. Odten
ki ba,:v se morajo dosledno ujeti. 
Paziti mora na sestav dlake, go-

Francoski model, ki ga je kreiral 
znani Christian Dior, je vsekakor 
vreden posnemanja in pozornosti. 
Ne nazadnje pa je tudi dokaz, na 
kakšen način visoka moda utrju
je in opravičuje svoj položaj za 
ves svet 

VISOKA 

Vsako odbiranje posameznih 
krzn je specifično glede na last
nosti posameznega krzna. Nutria 
(rufana - resasta dlaka je po
poljena) se odbira tako, da teče 
dlaka od spodnjega dela plašča 
navzgor do ramen. S tem, ko je 
plašč napet in obrezan po žele
nem kroju, se mora dlaka vsa 
prelikati z dokaj toplim likalni
kom in likalno vodo ali vinskim 
kisom, da dobimo dlako, ki bo 
s tala pokonci. S tem se doseže ža
metna globina barve dlake in o
benem svojstveno bogastvo vide
za. Visokodlačni tjulenj (weitcoat) 

Konec na 6. strani 

~odel italijanskega porekla bo 
hitro našel predvsem posnemalko 
z nezanesljivim okusom. Je nam
reč dokaz slabega poslanstva vi
soke mode 

MODA 
Kaj je visoka moda in ali ima danes še svoj položaj? 
Obstajajo nasprotujoče teze, ki kažejo po eni strani na njeno 

prepričljivo vrednost, drugič pa poudarjajo, da se mora mo
derna družba ogniti njeni diktaturi. Ena teza govori, da sta 
visoka moda kakor tudi njena vloga elite mrtvi. Prevladale so 
množice, ki se žele oblačiti svobodno. 

Nasprotno pa drugi trde, da to ni mogoče. Povsod je potre
ben sistem. Množice lahko ideje popačijo in lahko govorimo le 
še o ogledalu slabega okusa. In če je morda brez idej, pride 
ves oblačilni sistem v krizo, saj ne more najti rešitve v dvom
ljivi improvizirani modi, ki sledi navdihom in željam množic. 

inž.~eta \Trhtunc -



Nadaljevanje s 5. strani 
je možno odbirati na dva načina. 
Prvi je, da teče dlaka od zgoraj 
navzdol, s čemer dobimo močan 
lesk dlak, ki pa daje videz umet
nega krzna. Drugi način je ta, da 
teče dlaka spodnjega dela plašča 
proti ramenom. Tu dobimo bo
gato žametno globino barve, za 
kar se stranke zelo navdušujejo. 
Pri tem pa moramo paziti in 
stranki svetovati, kako se nosi 
takšen plašč, sicer imamo takoj 
sitnosti in reklamacije. Weitcoat 
(visokodlačni tjulenj, je zelo ob
čutljiv za vsako vlago, dež, sneg, 
meglo. če je plašč moke!", se v 

Mode,_ asnje-krzno 

Zelo uspela kombinacija 
velur-krzno 

nobenem primeru ne sme ·gladiti 
dlaka z roko, ne glede v katero 
smer, temveč se mora obesiti na 
obešalnik, dobro stresti in obesi
ti na podboj vrat, da ima zrak 
dostop do plašča, kjer se kmalu 
posuši. V nobenem primeru se 
moker plašč ne sme obesiti tako, 
da se kjerkoli česa dotika, kajti 
dlaka se takoj zmečka in daje vi
dez sežganosti. 

Kot vidimo, voda škoduje kva
liteti in lesku dlak, in sicer so to 
vsa krzna, ki so z likanjem in li
kalno vodo dobila lesk dlake (nu
triet, moskovit, toscana, lam itd.). 
Tudi perzianerji so občutljivi za
radi vode, ker izgubijo s tem lesk. 
če je izdelek iz krzna moker, ga 
ne smemo sušiti pri vročini, ker 
obstaja nevarnost, da se močno 
skrči oziroma, da se sežge. Zave
dati se moramo, da je mokro 
krzno prav tako občutljivo kot 
koža na naši roki. 

Imamo krzna, katerih dlaka se 
obdeluje z vodo, da dobimo že
leno obliko in lego. To so: sUka
nin, bizam hrbet ali trebuh, 
skuns, opusum, lisice, nerci, ve
verice itd. 
Večkrat stranke sprašujejo o 

trpežnosti krzna, kar pa je le re
lativno vprašanje. Vedeti mora
mo, da krzno ni neuničljivd, po
sebno če se nosi brez pazljivosti. 
Nasprotno, krzno je treba znati 
nositi in paziti nanj. Zmotno je 
mnenje, da je plašč, ki stane mi
lijon ali. več dinarjev, tudi trpe
žen toliko bolj kot cenejši plašči. 
Ne in stokrat ne! Cena plašča 3 
do 4 milijone ali še celo več ne 
zagotavlja stranki, da bo lahko z 
njim delala, kar bo hotela. Cena 
je izraz dragocenosti krzna, ne 
pa trpežnosti. Seveda ne smemo 
mimo tega, da imamo plašče, ki 
stanejo 300 do 400 tisoč S din, 
so pa resnično trpežni, seveda z 
nekaterimi pripombami, katerih 
se morajo stranke tudi držati. To 
je nutriet plašč, ki je po sestavi 
dlake zelo trpežen, hvaležen, sa
mo moker ne . sme biti, ne sme 
se z mokrim plaščem kje sedeti, 
ležati ali mokrega malomarno o
besiti ali celo vreči v kakšen kot. 
Dlaka se namreč zmečka in nihče 
več je ne more zravnati. 

Poglejmo klasičen primer do
mače ali r uske veverice. človek 
bi rekel, da lahek plašč z mehko 
svileno dlako tudi stane nekaj, pa 
je prodan stranki za hvaležnega. 
Toda glej, reklamadja je tukaj, 
plašč je oguljen spredaj in na ro
kavih, huda kri je tukaj! Stranki 
je treba povedati vse vrline ve
veričjega plašča, toda to ji ne 
sme biti edini zimski plašč. 

Imamo tudi krzna, ki so »rela
tivno« trpežna. Glede na sestav 
in gostoto poddlake, ki ima visok 
odstotek elastičnosti, bi bila vid
ra najvišje ocenjena, če jo oce
njujemo, in sicer 100 °/o. Po trpež
nosti krzen ji sledijo: bober 90°/o, 
nižinski dihur 75 °/o, nerc 70 °/o, 
kuna zla tica 65 °/o, sobolj, sehud 
60 °/o, skunks 55 °/o, lisica, ovca, 
mumelj, breitschwanz 50 Ofo, bi
zam, nutria, avstralski oposum, 
vala bi 35 Ofo, veverica, hermelin, 
divja mačka 30 Ofo, kolinski ris, 
suslek 25 °/o, činčilo, kanin, koz
liček 20 °/o, silkanin, bibret 18 °/o, 
polarni zajec 10 °/o, domači zajec 
5 Ofo. To naj bi bila nekakšna ta
bela trpežnosti. Seveda je vse to 
relativno, po tem, kako znaš krz
no nositi in paziti. D. Jamnikar 

Udomačena srnica 

Naš delavec Jože Stržinar nam je sporočil, da ima njegov 
sosed takole udomačeno srnico in nam tudi poslal prisrčno 
fotografijo 

Za dobro 
voljo 

Radovednost 
Zakonca sta s S-letnim si

nom letovala v nudističnem 
campu. Po prvih dneh dopu
sta vpraša nadobudni sin ma
mico, zakaj niso vsi strici in 
tete enaki. Mamica mu je od
govorila, da tudi doma niso 
vsi ljudje enaki in to podkre
pila s tem, da imajo nekateri 
velike hiše, drugi manjše, ne
kateri pa le borna stanovanja 
ter omenila mimogrede še, da 
so nekateri bogati, drugi pa 
bolj revni. Sinek je bil s tem 
odgovorom zadovoljen in je 
odkoracal na igranje. čez čas 
pa prileti nazaj in vpije »Ma
mi, mami ravno sedaj sem vi
del nekega strica, ki je na hit
ro obogatel.<< 

Vaška 
12-letni učenec je gnal svojo 

kozo skozi vas. Sredi vasi ga 
sreča učitelj in vpraša, kam 
pelje kozo? H kozlu, odgovori 
njegov učenec. Učitelj pa na 
to: Kaj ne bi mogel tega na
rediti očka?<< »Že, že toda ko
za hoče imeti pravega kozla,<< 
se odreže učenec. 

Navidezni bolnik 
Ko je bila zdravniška za

sebna praksa še v modi, je k 
nekemu zdravniku hodila pa
cientka, ki je vedno trdila, da 
jo nekaj boli. Doktor se je 
trudil in trudil, da bi odkril 
njeno bolezen. Toda vse za
man. Naveličal se je pacientke 
in ji svetoval svojega kolego 
na Dunaju, češ - ta vas bo 
gotovo pozdravil. Ni pozabil 
tudi na priporočilno pismo. 
Bolnica se je odpravila na pot 
z vlakom. Med vožnjo jo je 
mikalo, kaj je napisal dose· 
danji njen doktor. Odprla je 

pismo in prebrala dobesedno 
naslednje: »Ženska je popol
noma zdrava, bolezen si umiš
lja, ima pa denar. Jaz sem se 
je naveličal, skubi ti gos na
prej!<< Ko je bolnica vse to 
prebrala, je izstopila na prvi 
postaji, se vrnila in - bila 
zdrava do svoje smrti. 

Kadilska 
Toliko govora, da nikotin 

povzroča raka, in o tem sta se 
pogovarjala dva raka pod vo
do. Eden od njiju je močno 
kadil, drugi pa mu je sveto
val: »Daj nehaj kaditi, dru
gače boš dobil še človeka.<< 

Razlika 
Med predavanjem se je pro

fesor jezil na študente in ko 
je bila njegova mera besa pol
na, je rekel: >>Sedaj pa res 
osel lahko obiskuje predava
nja na univerzi. Ko sem bil 
jaz mlad, sem bil edini v oko
lici, ki sem se vpisal, a danes 
jih je že nad deset iz mojega 
kraja.<< 

Težave hlapca in dekle 
Pred vojno je imela vsaka 

večja kmetija svojega hlapca 
in deklo. Tako tudi kmet Gro
movnik. V svojih obhodih po 
polju in okrog gospodarskih 
poslopij je enkrat dobil hlap
ca in deklo, ko sta si dajala 
malo mladostnega duška. Pa 
zavpije kmet<< »Za to sva pri 
hiši samo jaz in petelin; če 
nočeta izgubiti dela, se to ne 
sme več zgoditi.<< 

Obadva sta to upoštevala. 
In glej - nekega večera sko
raj pozno · v noč pripelje iz 
sosednje vasi nek kmet svojo 
svinjo k merjascu, ki ga je i
mel Gromovnik. Seveda je bil 
le-ta že v postelji. In hlapec 
ga gre budit in mu pove, kaj 
je pripeljal kmet iz sosednje 
vasi ter ga vprašal: »Kdo bo 
to opravil, vi ali petelin? 
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Nafta 
Potovanje po deželi med Ev

fravtom_ in Tigrisom je doži
vetje;'saf se neprestano sreču
jete z .življenjem starega in 
novega sveta. Tujci prihajajo 
na Arabski polotok z name
nom, da si ogledajo asirsko, 
babilonsko in sumerijsko kul
turo. Začrtajo pot, ki jo pre
vozijo najrajši z avtomobilom: 
Alepo, Mosul, Baghdad, Babi
lon, Ur, Basra s končnim ci
ljem v Kuwaitu. 

Ko smo se v Basri odpočili, 
smo krenili v Kuwait, v drža
vo, za katero menijo, da ima 
neprecenljiva bogastva nafte, 
in kjer vsi ljudje živijo v bla
gostanju. Zares smo bili rado
vedni, kakšna je ta arabska 
obljubljena dežela. 

Odpeljali smo se proti iraško
kuwaitski meji. Iraški obmejni 
uradniki skrbno pregledujejo vo
zila in prtljago, kar je razumlji
vo, saj je v Kuwaitu vse cenejše 
in veliko večja izbira. Kuwaitski 
uradniki pa iščejo alkohol, ki ie 
tam najstrožje prepovedan. Po 
opravljenih formalnostih smo i
meli pred seboj še 120 km široke 
avtoceste, ki nas je pripeljala v 
mesto Kuwait. Nemalo smo bili 
začudeni, ko po vsej dolžini ni
smo obšli več kot eno bencinsko 
črpalko in eno večje in eno manj
še naselje. Sama puščava, ravni
na, kot da bi prišli v neobljudena 
puščavo . Torej, kje je bogastvo? 
Kje so veličastne zgradbe in dru
ge moderne tehnične zadeve? Ve
liko smo · pričakovali od mesta, 
zato smo bili tudi nad njim malo 
presenečeni. Vhod v mesto oziro
ma predmestje se začenja daleč 
pred središčem. široke, ravno 
speljane dvopasovne ceste, ob
rabljene z mladimi nasadi dre
ves, vodijo v središče. Križišča 
z otoki na sredini s semaforji, 
kar je bil prvi dokaz, da gremo 
v moderno mesto (v Bagdadu i
majo samo na treh križiščih se
maforje!). Novi del mesta je se
stavljen iz geometričnih črk, kar 
ne daje lepega videza, zlasti če 
predeli še niso zasajeni z zele
nim p;,som. Povsod smo lahko o-

-zlato 
države 
Kuwait 
pazili, da je mesto novo in zidano 
po dobro preštudiranem urbani
stičnem načrtu. Hiše so največ 
4-nadstropne, tudi razsežne po· 
slovne zgradbe, dejali bi lahko, 
da so vse enako visoke. 

V novem delu mesta smo imeli 
vel~ko opravka, da smo si ogle
dah vse razkošne in vabljive iz
ložbe, ulice in zgradbe. Radoved
nost nas je gnala, začeli smo is
kati stari del mesta. Le-tu bo mo
goče spoznati pravi utrip mesta 
oziroma srečati se s pravimi Ku
waitčani - domačini ali starimi 
naseljenci. 

Staro mesto ali bolje vas na 
rtu leži ob morju in zavzema kar 
8 km2 površine. Vse do leta 1954 
je bilo obdano z obzidjem, nare
jenim iz blata. Vgrajeni so bili 
le štirje vhodi, ki so vodili iz me
sta v neskončno puščavo. Ta del 
mesta je prav tak kot vsa druga 
arabska mesta. Minareti, mošeje 
in ozke ulice, ki vodijo v suq ali 
bazar, ter nekaj razkošnih palač 
šeihov in upravne palače. Ku
waitčani se še dobro spominjajo 
dni, ko so dovažali pitno vodo 
iz Iraka, kakor tudi neznosnih 
vročin brez klimatičnih naprav. 
Zdaj pijejo destilirano morsko · 
vodo in živijo ter delajo v hlaje
nih prostorih. Vsepovsod raste
jo moderne zgradbe, urejajo · vr
tove in parke, vse na prostoru, 
kjer je bila še pred leti puščava. 
V mestu in okolici so šole, bol
nišnice in druge ustanove ter raz
košne vile. Avtomobili vseh 
znamk in letnic begajo po mestu 
poleg dobro urejenega mestnega 
prometa in avto taksi službe. V se 
raste in sili za napredkom. 

Inženirji, zdravniki, poslovni 
ljudje, skratka ljudje najrazlič
nejših poklicev in narodnosti so 
prišli v Kuwait, da bi ga poma
gali graditi in si pri tem odrezali 
kar največji kos kruha. Skratka, 
mesto je kot veliko mravljišče, 

črede, puščava in v globinah morje nafte 
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kjer si vse prizadeva, da bi do
segli najvišji standard, če ne celo 
ustvarili mesto, ki ga do zdaj 
svet ni poznal in ni imel. Za vsem 
stoji nafta. 

Povest o nafti je v arabskem 
svetu dobro znana. Najdejo jo 
izkoriščajo jo, nekega dne pa u: 
gotovijo, da so količine manjše, 
kot so predvidevali, in s tem je 
povest končana. 
Načrt za izkoriščanje nafte v 

Kuwaitu je bil znan že l. 1938/39. 
Toda nafto so pričeli izkoriščati 
šele po končani drugi svetovni 
vojni. Morda bi se stvar spričo 
dogodkov in pravnega položaja 
kuwaitskega šejhata še kako za
vlekla. Domačini sami so se za
vzeli, da bi pričeli izkoriščati naf
to v vseh možnih količinah. Kako 
zelo so se ogreli za to dejavnost 
nam dokazuje samo en podatek; 
v letu 1948 je bilo v kuwaitskem 
šejhatu le 90:000 ·prebivalcev. 
Zdaj jih cenijo na pol milijona. 
Seveda je več kot polovica pre
bivalcev priseljencev, med njimi 
največ iz Jordana, Pakistana, ln
elije in Libanona. 

Do izkoriščanja nafte so se do
mačini ukvarjali s pomorstvom, 
ribolovom in nabiranjem biserov. 
Veliko pa je bilo nomadskih be
duinov, ki so krožili s čredami 
po ozemlju današnjega šejhata. 
Kuwaitčani so tudi znani kot zelo 
hrabri pirati v arabskem zalivu 
in okolici. Najboljši zaslužek ie 
bil nabiranje biserov. V 30 letih 
tega stoletja so jih začeli spodri
vati Japonci s kultiviranimi bise
ri. Domačini so živeli skromno, 
saj so jim bile osnovna prehrana 
ribe in datlji. Pitno vodo so do
važali iz Iraka, oziroma iz reke 
Shat el Arab. Bivališča so imeli 
zgrajena iz blata in palmovih vej. 
Prebivalstvo je uničevala revšči
na in mnoge nalezljive bolezni. 
Prav zato pomeni leto 1946 velik 
prelom v življenju domačinov. Na 
površino je pritekla nafta, ki deli 
blagostanje, po drugi strani pa 
zahteva davek. Lagodno, za nas 
monotono življenje, okrašeno z 
vrsto dolžnosti in tradicijo, sta 
spodrinili poslovna naglica in so
dobna tehnika. 

Beseda Kuwait je izpeljanka iz 
»KUT<<, kar pomeni trdnjavo. 
Država je neodvisni šejhat, ki se 
razprostira na 15.540 km2 , ob oba
li Arabskega zaliva po dolžini 
160km. 

Za turista je v državi Kuwait 
zanimivo le istoimensko mesto. 
V njem se odvija popolnoma dru
gačno življenje, kot v drugih a" 
rabskih mestih, a vendar ima tu
di Kuwait pečat vzhoda. še ved
no nosi pečat ribiške vasi in tr
govske postojanke nomadskih be
duinov. 

Povest o kuwaitskih beduinih 
je dolga in razburljiva. Povem 
nai vam jo v nekaj skopih be
sedah. že izza časa Sumerijcev 
so na tem ozemlju živeli beduini, 
ki so z velikimi čredami drobni
ce, kamel in oslov pasli na da
našnjem ozemlju države. Bili so 
pripadniki različnih plemen, ki so 
se neprestano borila med seboj 
za oblast. Kasneje so si šejhi ze
lo prizadevali, ela bi postali prvi 
med prvimi. Te razprtije še ved
no živijo, čeprav jih je nafta pre
cej ublažila. Km-mitski beduini 
so imeli tudi stalna zimska biva
lišča in so bili lastniki zemlje. 
Ko so odkrili nafto, so zemljo, 

Revščim•. kljub bogastvu 

kjer so bila najdišča oziroma ki 
je prišla v poštev pri proizvodnji 
nafte, plačevali po zelo visokih 
cenah. Obogateli so beduini, vele
posestniki in tudi siromaki, ki so 
ime1i morda le kočo in krpo zem
lje. Kdor je obogatel, je bilo na
kljl;lčje, če je ?il~ njeg;ova zemlja 
zansana v nacrtih. Pnpovedovali 
so nam, da še danes živijo astro
nomsko bogati beduini prav ta
ko kot nekdaj. No, in ob robu 
mesta lahko vidimo raprostrte 
črne šotore beduinov s čredami 
drobnice in kamel. Ti imajo na 
skrbi preskrbovanje mesta z me
som. 

Pr~dstavljali. bi si tudi, da je 
okohca mesta m mesto prepreže
no z naftovodi in rafinerijami. 
Toda niti sledu, da teče tod naf
ta. Le zvečer, zlasti ob sončnem 
zahodu, dobi mesto ·drugačno po
dobo. Ulice v središču mesta so 
razsvetljene v različnih barvah, ki 
se ujemajo s svetlobnimi reklam
nimi napisi. Daleč zunaj pred
mestja, v puščavi, oživijo plame
ni z naftnih polj. Zdi se, kot da 
so prižgali bakle boginji nafte, ki 
jim deli blagostanje in jo prosijo, 
naj se ne utrudi. 

Strokovnjaki menijo, da bo v 
prihodnjih desetletjih nastalo 
vprašanje, kaj storiti, ker se ko
ličine nafte približujejo kritični 
točki. Kakšno bo takrat mesto 
Kuwait? Kakšna bo njegova uso
da? Za zdaj se še ne vznemirjajo. 
Ne smemo pozabiti, da je več kot 
polovica prebivalcev priseljencev, 
ki so prišli v Kuwait zaradi de
narja. Odšli bodo drugam. Morda 
v Abu Dahbi, Dabay ali kam dru
gam, kjer bodo odkrite nove ko
ličine nafte, šli bodo za zasluž
ka~. In domačini? Tudi njih naj
brz ne bo preveč prizadelo, saj 
mnogi med njimi niso niti za las 
spremenili. svojega življenja, 
kljub obilici denarja. Ni izklju
čeno, da si bodo celo oddahnili 
ko se bo umirilo in odmaknil; 
zanje vse preveč sodobno neu
dobna in zahtevno življenj~. Kcl0 
ve? 

Andreja FUx 



USPEŠNO LETO 
za rokometaše 

Usnjarja Šmartno 
V jesenskem delu tekmovanja 

so v okviru RK Usnjar šmartno 
tekmovale tri ekipe, in sicer čla
nice, člani in mladinci. Rezultati 
posameznih ekip v jesenskem de
lu tekmovanj so bili naslednji: 

ženske so tekmovale v Ljub
ljanski conski ligi - A in dosegle 
v prvenstvenih tekmah naslednje 
rezultate: 
Predvor : Usnjar 7 : 8 
Usnjar : Alples 6 : 16 
Kranj : Usnjar 7 : 15 
šešir : Usnjar 6 : 18 
Usnjar : Kranjska gora 18 : 12 

l. Alples (Selca) 
2. Usnjar (šmartno) 

· 3. Kranjska gora 
4. Kamnik 
S. Sava (Kranj) 
6. Kranj 
7. šešir (škofja Loka) 
8. Predvor 

V kolikor bo ekipa tudi ob 
koncu prvenstva osvojila drugo 
mesto, bo imela možnost uvrstit
ve v republiško ligo glede na to, 
da bodo v sezoni 1972/73 ustano
vili II. zvezno rokometno ligo in 
bo način napredovanja v repu~
liško ligo nekoliko ugodnejši. 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

Kamnik : Usnjar 14: 16 
Usnjar : Sava 13: 9 

V ekipi so igrale naslednje ig-
ral ke: vratarka Tonka Pregelj; 
zunanje igralke: Lojzka špelič, 
Bronka Nastran, Barbara Tret-
jak in Darka Boštjančič; krila: 
Cveta Cerovšek, Jelka Zupan, 
Tonka Sotlar in Maja Nograšek; 
krožne napadalke: Vida Zupan in 
Eli Hauptman. 

Lestvica Ljubljanske conske ro-
kometne lige - A po jesenskem 
delu prvenstva je naslednja: 

7 o o 203:48 14 + 155 
6 o 1 94:71 12 + 23 
4 1 2 87:99 9- 12 
4 o 3 122: 100 8+ 22 
2 1 4 63:91 5- 28 
1 1 s 60: 101 3- 41 
1 1 s 44: 116 3- 72 
1 o 6 66:97 2- 31 

Ekipo žensk je v jesenskem delu 
prvenstva treniral Tine Brilej, ki 
je po enoletnem treniranju moš
ke ekipe ponovno prevzel vode
nje te perspektivne ekipe. 

Ekipa članov je tekmovala v 
_ Zasavski rokometni ligi in v je
senskem delu prvenstva dosegla 
naslednje rezultate: 

ženska 
gasilska 
desetina 

Na pobudo mladinske organiza
cije v obratu šmartno so ustano
vili žensko gasilsko desetino, za 
katero bodo iz svojih sredstev na
bavili gasilsko obleko. To je vse
kakor .zelo spodbudno dejanje, še 
posebej zato, ker navadno vedno 
bolj aU manj grajamo nadebudno 
mladino. 

PronJetna nezgoda 
V letošnjem letu beležimo tudi v našem kolektivu več pro

metnih nesreč, zlasti z mopedi in kolesi. Res je, da so tudi 
slabe ceste često krive, da se pripeti nezgoda, pa tudi neprevid
nost in drugi subjektivni vzroki niso na zadnjem mestu. 

Vožnja brez izpita tudi ni kar tako. Ce se ne bi zgodila ne
sreča (primer na sliki), najbrž miličniki ne bi odkrili takega 
prekrška. 

Ko se dogodi nezgoda, se tako zberejo »opazovalci« in vsak 
po svoje modruje o vzroku. Morda pa kdo od glasnih innemih 
opazovalcev le ni neprizadet in si s tem dopolnjuje lastno pro
metno vzgojo. 

Labod : Usnjar 25 : 11 
Usnjar : Leskovec 16 :19 
Artiče : Usnjar 22 : 27 
Krško : Usnjar 15 : 16 
Dobova : Usnjar 16 : 21 
Usnjar : Semič 26 : 21 
Cerklje : Usnjar 19: 20 
Usnjar : Brestanica 33 : 17 
Usnjar : Krmelj 24 : 23 

Izven konkurence sta v ligi tek
movali tudi ekipi Sevnice in Bre
žic B, s· katerimi sta bila doseže
na naslednja rezultata: 
Usnjar : Sevnica B 20:16 (12:8) 
Brežice B : Usnjar 25:25 (13:12) 

V ekipi so igrali naslednji ig
ralci: vratarji: Pepe Boštjančič, 
Vinko Bremec in Jože Kramber
ger, zunanji igralci: Lilo Haupt
man, Hari Lepold, Franci Lam
pe, Zvone Lel;>ar, Jure Gradišek 
in Feliks špelič; krila: Vinko Ot
rin, Marjan Cenkar, Andrej 
Adamlje, Drago Prelogar in Mar
jan Kotar; krožni napadalci: 
Franci Torner in Mirko Verbajs. 

Lestvica Zasavske lige po je
senskem delu prvenstva je na
slednja: 

l. Labod (N. mesto) 8 8 O O 217: 139 
166: 116 
194: 177 
183: 137 
182: 174 
146: 185 
172 : 191 
170:224 
157: 215 
163: 194 

16 
14 
14 
12 

+ 78 
+so 
+17 
+ 46 
+ 1! 
-39 

2. Krmelj 8 7 O 1 
3. Usnjar (šmartno) 9 7 O 2 
4. Leskovec 8 6 O 2 
S. Krško 9 4 1 4 9 

6(-1) 
s 

6. Dobova 9 3 1 S 
7. Cerklje 9 2 1 6 -19 
8. Artiče 9 2 O 7 4 - 54 
9. Brestanica 9 1 1 7 3 -58 

10. Semič 8 1 O 7 2 -31 

V lestvici nista upoštevani tek
mi Leskovec : Semič in Krmelj : 
: Labod, ki bosta odigrani pred 
pričetkom spomladanskega dela 
prvenstva. 

Ekipo je v jesenskem delu 
prvenstva treniral Hari Lepold, 
ki je svojo nalogo dobro opra
vil, saj je obenem tudi aktivno 
igral in z ekipo, ki je močno po
mlajena, dosegel zelo dobre re
zultate. V kolikor bo vse teklo 
po načrtih, ima ekipa možnost, 
da osvoji prvo mesto glede nau
goden razpor~d tekem v spomla
danskem delu prvenstva. 

Mladinci so igrali v Zasavski 
mladinski ligi, v kateri tekmujejo 
tri moštva in je tekmovanje zato 
potekalo v obliki turnirjev. Re-

l. Rudar 
2. Usnjar 
3. Radeče 

zultati mladincev na posameznih 
turnirjih so bili naslednji: 

V šmartnem 
Usnjar: Rudar 14 : 12 
Usnjar: Radeče 13: 8 
V Trbovljah 
Usnjar : Rudar 7 : 17 
Usnjar: Radeče 10 :O b.b. 
V Radečah 
Usnjar : Rudar 7: 18 
Usnjar: Radeče 9: 19 
V ekipi mladincev so igrali: 

Ferdo Kirm, Milan Kračan, Fe
liks špelič, Rajko Kokalj, Miran 
Repič, Andrej Adamlje, Drago 
Prelogar, Franci Pregelj in Franci 
Stopar. 

Ekipo mladincev je treniral 
Hari Lepold. Lestvica po jesen-' 
skem delu prvenstva v Zasavski 
mladinski ligi pa je naslednja: 

6 3 1 2 70 : 51 7 + 19 
6 3 o 3 60 : 74 6 -14 
6 2 1 3 so : 55 s - s 

Tine Brilej 

H 
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Pravilne rešitve novoletne nagradne križanke pošljite najkasneje 
do 10. januarja v tajništvo IUV. Izžrebali bomo tri reševalce in · 
jih nagradili z lepimi n?voletnimi darili! 
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