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Glasilo ureja uredniški odbor: Tone 
Kraševec (odgovorni urednik), Vlado 
Gotvajn, Tatjana Hacin, Franc Kaj· 
diš, inž. Jože Mali, inž. Peter Pet· 
kovšek, dipl. inž. Bogdan Urbanc in 
dipl. inž. Meta Vrhunc. Tiska želez
niška tiskarna v Ljubljani. 
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GLASILO DELOVNE SKUPNOSTI INDUSTRIJE USNJA VRHNIKA 

BERITE VTEJ 
ŠTEVILKI 

Stran 1 
DOLGOROCNI PROGRAM 
SLOVENSKEGA 
USNJARSTVA 
Dolgoročni program razvo
za slovenskega usnjarstva 
je bil pripravljen že pred 
ja slovenskega usnjarstva 
tremi leti, vendar smo v 
tem obdobju zaradi novih 
pogojev odstopili od te po
ti. Kaj to pomeni? 

Stran 2 • 
NAšA NOVA TRGOVINA 
Na Viču v Ljubljani smo 
odprli nov sodobni lokal, 
v katerem bomo prodajali 
naše proizvode, obenem pa 
bo v njem tudi posebna 
vzorčna soba. Razmisliti pa 
velja tudi o drugih investi
cijah. 

Stran 3 
DELAVCI IN NAšA 
PROIZVODNJA 
V prejšnji številki smo na 
to temo govorili o vrhni
ških obratih tokrat pa se 
malo preselimo v šmartno . 

• Stran 7 
TEKMOVANJE 
INDUSTRIJSKIH 
GASILSKIH ENTO 
V tekmovanju gasilcev sta 
sodelovali tudi obe naši 
enoti, ki sta kljub slabši 
uvrstitvi le zadovoljivi. O 
podobnih tekmovanjih pa 
bi kazalo razmisliti tudi v 
občinskem okviru . 

• Stran 8 
KDO JE KAJ V IGRIDU? 
Tokrat vam predstavljamo 
tri vodilne iz !grada: di
rektorja, tehničnega in ko
mercialnega vodjo, da bi se 
med seboj bolje poznali. 

• Stran 10 
šPORT IN REKREACIJA 
V tej rubriki prinašamo 
prispevke o usnjariadi, pla
nincih, nogometaših in ko
šarkaših. 

Dolgoročni program 
slovanskega usnjarstva 

Od časa, ko je bil pripravljen dolgoročni program razvoja 
usnjarstva na Slovenskem, so minila tri leta. V tem času so na
stopili novi pogoji, ki bodo dolgoročno vplivali na nadaljnji raz
voj usnjarstva. Zato se že danes kažejo odstopanja od predvidene 
razvojne poti slovenskega usnjarstva. Tako zaostajmo za pred
videvanji v predelavi govejih kož, ukinjena je proizvodnja usnja 
iz drobnice in zaostaja proizvodnja krzna. Proizvodnja svinjske
ga usnja pa je močno nad predvidevanji. 

Dolgoročni program predvide
va, da usnjarska industrija bist
veno ne bo povečala proizvodnje. 

Rast proizvodnje (fizični obseg 
proizvodnje) je v dolgoročnem 
programu predviden do leta 1985 

po stopnji 2 "lo letno, kasneje pa 
le po 1 Ofo letno. 

Po tem programu bi morali le
ta 1971 predelati ob 2 °/o stopnji 
rasti proizvodnje 18.970 ton go
vejih kož. Dejansko pa je sloven
ska usnjarska industrija prede
lala 1971. leta 17.150 ton govejih 
kož. Ta izračun kaže, da je raz
lika med načrtovano proizvodnjo 
in oceno proizvodnje v 1971. letu 
1.820 ton kož, kar predstavlja 
zmogljivost ene majhne tovarne 

Nadaljevanje na 4. strani 

Na Viču v Ljubljani smo odprli novo trgovino in tako precej obogatili vrsto naših lokalov. Veliko zani~ 
manje za naše proizvode nam vsekakor tudi na področju prodaje odrira nove možnosti. O tem objav
ljamo tudi poseben prispevek na naslednji strani 



Naša nova 
trgovina 

že kmalu po priključitvi biv
šega Rožnika je vodstvo našega 
podjetja ugotovilo, da so nekateri 
tamkajšnji prostori zelo nesmotr
no izkoriščeni. Velik vhodni pro
stor in neracionalno izkoriščeni 
garderobni prostori na pricestni 
strani zgradbe, so nas navajali k 
temu, da bi s preureditvijo ome
njih prostorov pridobili nov pro
stor za trgovino. Po načrtih inž. 
Furlanove smo to zamisel tudi 
kmalu začeli uresničevati in tako 
poleg trgovine, s površino okrog 
80m2 ter ustreznim skladiščem, 
pridobili tudi dodatni prostor za 
jedilnico in v prvem prostoru no
vo pisarno. Iz že obstoječih pro
storov smo uredili tudi vzorčno 
sobo, ki bo služila našim kupcem 
za ogled modelov galanetrijske 
proizvodnje in usnjene konfekci
je. 

Nova trgovina je zelo sodobno 
urejena v t.i. »belem stilU<< kot so 
vse naše nove trgovine. Lahko re
čemo, da je trgovina povsem na 
evropski ravni, kar so potrdili tu
di mnogi povabljenci ob otvorit
vi trgovine konec meseca maja. 
Seveda zahteva taka opremlje-

nost trgovine tudi določena fi
nančna sredstva, vendar menimo, 
da je moderno opremljena pro
dajalna danes predpogoj za pri
dobitev novih kupcev. še posebej, 
ker je v veliki meri namenjena 
turistom, ki imajo neposreden 
pristop z glavne ceste ter dovolj 
urejenega parkirnega prostora, 
ki je danes v mestu vedno poln. 

Prodajalna nudi danes kupcem 
celoten asortiment naših končnih 

izdelkov od usnjene galanterije do 
usnjene in krznene konfekcije. 
Kot dodatno blago prodaja še 
manjše vendar kvalitetne tekstil
ne izdelke. Za nadaljnjo priteg
nitev kupcev pa bo treba misliti 
še na razrešitev in popestritev 
dosedanjega asortimenta. 

Poleg preureditve bivšega čev
ljarskega podjetja v obrat za iz
delavo usnjene galanterije je 
gradnja te trgovine druga naša 
investicija v Rožniku. čimprej pa 
bi morali razmisliti o nadaljnjih 
investicijah in kompleksno obde
lati področje na Viču ter izkori
stiti vse možnosti, ki nam jih tu 
nudita prostor in lega. 

A.K. 

KAKO SMO 
POSLOVALI? 
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MAJ 1972 

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 
Galanterija Ljubljana 
Realizacija 
Usnjarna Vrhnika in ščetinama 
Usnjarna šmartno, krznarna in konfekcije 
Galanterija Ljubljana 
Prodajno skladišče Ljubljana 

252.945 m' 
7.420 kg 

71.400 m' 
22.870m' 

1.104 m' 
3.728 m' 
3.745m' 
1.921 m' 

24.569.673,65 
11.668.184,55 

538.236,80 
1.355.903,55 

Izvoz v maju $ 840.386 
Izvoz I- V $ 3.667.228 

Skupaj: 38.131.998,55 

Poprečni OD 
Poprečni OD je znašal v mesecu maju za 184 ur 1.707,92 N din 

na enega zaposlenega. 
Bolniški izostanki 
Na enega zaposlenega smo imeli v mesecu maju zaradi bol
niških izostankov (vključno tudi porodniški dopust) 2.05 izgub
ljenih delovnih dni. 
število zaposlenih 
Na dan 31. S. 1972 je štel naš kolektiv 1.556 članov (brez va
jencev). V vrhniških obratih dela 955 ljudi, v šmartnem 525 
in v Galanteriji v Ljubljani 76. 

Pogled na novo trgovino IUV pri Galanterijskem obratu v Ljubljani 

Pogled na del notranje ureditve s prodajnimi artikli 

Aktualna karikatura 

Morje - kdo bo tebe ljubil ..• ? 



DELAVUI IN NAŠA 
PROIZVODNJA 

Ob koncu leta 1970 je bilo za
poslenih v teh obratih 424 ljudi 
od tega je odpadlo na usnjarno 
160, na krznarno 77, na konfekci
jo krzna 61, na konfekcijo usnja 
32, na pomožno dejavnost 32, na 
upravo 32, na delavnico in biro 
Ljubljana 17 ter na trgovine 13 
ljudi). Ob koncu lanskega, to je 
1971. leta se je število zaposlenih 
povečalo na 505, pri čemer je bilo 
v usnjarni zaposlenih 200, krznar
ni 91, konfekciji krzna 58 kon
fekciji usnja 37, pomožni dejav
nosti 39, delavnici in biroju Ljub
ljana 20, v trgovinah 16 in upravi 
44 ljudi. Ob koncu aprila letošnje
ga leta se je število zaposlenih 
povečalo v teh obratih na 521 , 
pri čemer je imela usnjarna 209, 
krznarna 90, konfekcija 57, kon
fekcija usnja 42, pomožna dejav
nost 38, uprava 47, trgovine 19 
in delavnica in biro 19 zaposlenih. 
Iz tega pregleda je videti, da je 
bila zaposlenost, skladno z veča
njem proizvodnje, v stalnem po
rastu in da se je število zaposle
nih znižalo le v konfekciji krzna. 

Problem prelivanja delovne si
le v teh obratih pa je žal enako 
pereč kot v vrhniških. V 1971. le
tu se je v teh obratih zaposlilo 
134 novih delavcev, zapustilo pa 
je obrat 53 ljudi. V letošnjih 
prvih 4 mesecih se ta neugoden 
pojav še močnejše odraža, saj je 
ob 38 novo zaposlenih odšlo kar 
22 ljudi, pri čemer se je stanje 
zaposlenih povečalo le za 16 no
vih delavcev. Pri tem prelivanju 
delovne sile so bile prizadete zla
sti usnjarna, krznarna in pomož
na dejavnost. Usnjarna je v 1971. 
letu zaposlila 68 novih delavcev, 
izgubila pa 20 delavcev (od tega 
je bilo v neposredni proizvodnji 
zaposlenih na novo 60 ljudi, odšlo 
pa jih je 19). V letošnjih 4 me
secih je ta slika še bolj neugod
na, saj je usnjarna zaposlila 25, 
izgubila pa kar 17 ljudi, tako da 
se je zaposlenost povišala le za 
9 novih ljudi. Pri tem pa je treba 
ugotoviti, da je bila malodane 
vsa novodošla sila sprejeta za ne-

posredno proizvodnjo oziroma 
odšla iz neposredne proizvodnje. 
V krznarni je bilo v 1971. letu na 
novo sprejetih 15 delavcev, deve
tim pa je prenehalo delovno raz
merje, medtem ko sta bila v le
tošnjem letu sprejeta le 2, prav 
tako pa sta 2 delavca zapustila 
krznarno. Prelivanje delovne sile 
je v 1970. letu močno prizadelo 
tudi pomožno dejavnost, kjer 
smo zaposlili 13 novih moči, iz
gubili pa smo jih kar 7. 

žal pa je tudi v šmarskih ob
ratih neugodno dejstvo, ela pod
jetje zapuščajo poleg priučene 
delovne sile tudi kvalificirani in 
visoko kvalificirani ljudje oziro
ma v znantni meri tudi vodstveni 
kader. Pri tem lahko ugotovimo, 
da ni vzrok temu prelivanju de
lovne sile le višina osebnega do
hodka, pač pa se globlji vzroki 
skrivajo še v delovnih pogojih in 
pa še zlasti v izmenskem delu, 
kar velja tudi za vodstveno oseb
je, zlasti še za tisti del tega kad
ra, ki nima stanovanj v šmart
nem oziroma bližnji okolici, pač 
pa se mora voziti na delo iz od
daljenejših krajev. Prav tako pa 
je velik problem tudi v zaposlo
vanju nekvalificiranih, ki se tež
ko vklapljajo v zahteven proiz
vodni potek in delovne pogoje, 
zlasti še, ker je delo pri usposab
ljanju te delovne sile prepuščeno 
le izmenovodjem in se premalo 
organizrano in sistematsko izva
ja, pri tem pa močno obremenju
je neposredne organizatorje pro
izvodnje. O sistematičnem izobra
ževanju in usposabljanju te de
lovne sile bom pisal pozneje. 

V našem podjetju je zaposle
nih kar precej več kot polovica 
žena oziroma precej več kot 800 
od skupnega števila (okrog 1.550) 
zaposlenih, pri čemer so nekate
ri oddelki oziroma obrati tipično 
>>Ženski« kot npr. ščetinarna, kon
fekcije, galanterija. Na srečo za
poslene žene v teh obratih dela
jo le v eni oziroma v dveh izme
nah. žal pa je odstotek žena v 
obeh naših usnjarnah in krznar-

Merjenje kož na elektronskem merilnem stroju v ekspeditu 
na Vrhniki 

ni, kjer so delovni pogoji nepri
merno težji, še vedno visok, po
l~~ te~a P<: pri nekaterih opera
~IJah zene se vedno delajo v treh 
Izmenah. Ker ta problematika 
pr~sega okvir tega članka, si le na 
pnmeru našega največjega obra
ta, v ':_~hniški usnjarni poglejmo 
vso tezmo tega problema in to pri 
nep<;>sre?no v proizvodnji zapo
sle~Ih zenah (stanje ob koncu 
apnla). V lužilnici so od skupno 
90 zaposle,?ih ob koncu aprila de
lale le 4 zene (4,4 Ofo), pri čemer 
od 10 zaposlenih v nočni izmeni 
(oziroma 12 Ofo) ni delala nobena 
o~ teh štirih. V obdelovalnici je 
bilo zaposlenih že več žena (26 že
na <;>ziroma 25,74 Ofo od 101 zapo
slemh). V obdelovalnici je od 
skupno 26 zaposlenih, ki so delali 
v nočni izmeni, delalo ponoči le 
po šest žena (teh 6 Ofo nočnecra 
ženskega dela odpade le na >>Že~
sko« operacijo - mokro bruše
nje). V dodelavi pa se seveda od
stotek ženskega nočnega elela 
skokovito dvigne, saj smo imeli 
v dodelavi od 268 zaposlenih le 
62 moških in kar 206 zaposlenih 
žensk (to je več kot tričetrt vseh 
v dodelavi zaposlenih), od katerih 
jih je 59 (ali 28,6 Ofo) delalo stalno 
v nočni izmeni. Ta odstotek pa 
odpade na tipično »Ženske« ope
racije. kot so: napenjanje, razte
govanJe, brušenje, brizganje li
kanje-prešanje, sušenje v ka'nal
s~i, muljenje in strojno usmerja
UJe vlaken. Zanimivo pa je, da je 
število moških v nočni izmeni 
manjše, saj od skupno 217 v ne
posredni proizvodnji zaposlenih 
moških dela v nočni izmeni le 
23 Ofo oziroma 50 moških (od tega 
v lužilnici le 10 oziroma 12 Ofo od 
vseh zaposlenih moških, v obde
lovalnici le 20 moških oziroma 
27 ~lo in v dodelavi prav tako le 
32°/o vseh zaposlenih moških) . 
Seveda velja podobna slika gle
de nočnega dela tudi za usnjarno 
šmartno, le da je število žena v 
tretji izmeni sorazmerno manj
še. O vsej tej problematiki dela 
in delovnih pogojih pri zaposlo
vanju žena je obširno pisala ob 
letošnjem 8. marcu tov. Stareto
va. Res je, da imamo od Repub
liškega sekretariata za delo so
glasje za nočno delo žena in mla
doletnikov, prav tako pa je res 
tudi to, da je z investicijskim 
načrtom oziroma nabavo strojev 
predvideno, da bomo postopoma 
v nekaj letih močno omejili ozi
roma v celoti odpravili nočno de
lo žena in mladoletnikov. Pri ne
katerih operacijah nam bo to u
spelo že v teku letošnjega leta, 
pri drugih pa precej kasneje, 
kajti poiskati si bomo morali do
datni prostor za namestitev do
datne strojne opreme, pri čemer 
računamo tudi na gradnjo dodat
nih prostorov za skladišča in po
možnih proizvodnih prostorov in 
bodo obstoječi prostori skladišča 
kemikalij uporabljeni za proiz
vodne potrebe. Prav tako nam bo 
rekonstrukcija barvarn sprostila 
prostore za dodatno instaliranje 

V prejšnjem sestavku 
>mo si ogledali podatke o 
>tanju zaposlenosti in pre
livanju delovne sile v vrh
niških obratih. Zaradi po
polnejšega pregleda poglej
mo še stanje v šmarskih 
obratih (v prikazu stanja 
>o vključeni tudi zaposleni 
v trgovinah, delavnicah in 
ljubljanskem biroju). 

Preureditev mostne tehtnice 

nap~av. Pri reševanju te proble
matike gre torej za časovne in fi
nančne pogoje, vsekakor pa vse 
to upoštevamo pri naših proiz
~o~nih in zlasti investicijskih na
crtih. Pri računanju zmogljivosti 
potrebnih naprav, pri katerih de
lajo ženske, upoštevamo le dvoiz
mensko delo, povsod, kjer pa so 
zaposleni moški, pa računamo po
trebne zmogljivosti na 42-urni 
delovni teden, seveda ob troiz
menskem delu, zlasti še pri ope
racijah, kjer to zahteva tehnološ
ki postopek oziroma, kjer v od
delkih ni prostora za namestitev 
dodatnih strojev in naprav. Ob 
dvigu proizvodnje na že omenje
no raven 40-tonskega namoka in 
dodatne dodelave polizdelka iz 
šmartna oziroma polizdelka na
sploh seveda ne bomo mogli s še 
tako velikimi tehnološkimi izbolj
Šl;l':ami, rekonstrukcijskimi pose
gi m nabavo dodatne opreme mi
mo dejstva, da bo del zaposlenih, 
pri tem mislim zlasti na moško 
delovno silo, delal v treh izmenah 
in da bo tudi določen del vod
stvenega osebja še vedno zapo
slen z organizacijo in kontrolo 
proizvodnega poteka v treh iz
menah, pa čeprav tudi tu raču
namo z določenimi izboljšavami. 

Konec na 6. strani 
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Dolgoročni program 

Strojno poliranje 

Nadaljevanje s l. strani 
z dnevnim namokom 6,9 tone. V 
času med leti 1969-1971 sta dve 
usnjarni nehali proizvajati gove
je usnje (Standard in Runo). če 
te ukinitve ne bi bilo, bi prede
lava govejih kož dosegla predvi
deno raven. 

Predelava govejih kož v letu 1971 
je bila v podjetju takale: 

da ni bilo več donosno predelova
ti uvožene kože. Na domačem 
trgu surovih kož pa je zamrznitev 
cen silila odkupna podjetja, da 
so pričela surove kože izvažati, 
ker so na zahodnem trgu dosegle 
boljše finančne rezultate. Ker pa 
so zmogljivosti jugoslovanske 
usnjarske industrije približno 
dvakrat večje, kot je na razpola
go domačih govejih kož, je izvoz 
kož pomenil, da bi domače us
njarne morale uvoziti še več go
vejih kož kot normalno. Pri tem 
bi imele sedaj še večjo izgubo. 
Zaradi tega, ker usnjarne niso 
mogle uvoziti zadostnih količin 
govjeih kož, pa tudi doma jih ni
so mogle nabaviti, je, oziroma bo 
proizvodnja v letu 1972 nižja od 
leta 1971. Nižja proizvodnja in pa 
povečane cene surovinam bodo 
povzročile velike izgube predelo
valcem govejih kož. Predelovalna 
industrija pa bo zaradi tega za
šla v velike težave, ker ne bo 
mogla izpolniti že v lanskem le
tu zaključenih pogodb. Tukaj gre 
predvsem na izvoz čevljev. 

Pri predelavi svinjskih kož je 
bilo ugotovljeno, da je predelava 
rastla v obdobju od 1959 do 1968 
od 5.500 ton na 10.063 ton. Načrt 

Konus v Sl. Konjicah - težke goveje kože 
Ljutomeru - lahke goveje kože 

15,5 ton/dan = 4.107,5 ton 
6,5 ton/ dan = 1.722,5 ton 
2.5 ton/ dan = 662,5 ton 

Skupaj KONUS 6.492,S ton 
18 ton/ dan (ocena) = 4.7SO ton 

14,3 ton/ dan= 3.800 ton 
3 tone/dan (ocena) = 800 ton 
Ston/dan (ocena) = 1.300 ton 

Rečici - junčje kože 

šoštanj 
šmartno 
Slovenj Gradec 
Domžale 

Ker ne razpolagamo s točnimi 
podatki, so navedene količine, ra
zen za šmartno, le ocene. V le
tošnjem letu pa je položaj pri 
predelovalcih govejih kož popol
noma drugačen. Zaradi manjše 
ponudbe govejih kož na svetov
nem trgu so cene močno porastle. 
Po nesrečnem naključju je s tem 
sovpadla tudi zamrznitev cen 
usnja v Jugoslaviji in pa deval
vacija dinarja. To je povzročilo, 

Skupaj goveje usnje 17.142,5 ton 

je nato predvideval, da bo v Slo
veniji predelanih 1970. leta 12.000 
ton svinjskih kož, 1985. leta 14.000 
ton in 1998. leta 1S.OOO ton. 

Predelava leta 1971 je znašala 
že 16.000 ton svinjskih kož, to pa 
je količina, ki je večja od predvi
dene za leto 1998. To spremembo 
je povzročila nepredvidena mož
nost velikega nakupa surovih 
svinjskih kož. Možnost večjega 
nakupa in izredno veliko povpra-

Suhe ovčje kože pripravljene za namok 
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ševanje po svinjskem usnju na možnost prodaje predvsem neka
zahodnem tržišču so omogočili in terih izdelkov iz svinjskega 
pospešili povečevanje zmogljivo- usnja (oblačila iz svinjskega ve
sti predelave svinjskega usnja. V lurja in ravno tako obutev iz 
prihodnje še lahko računamo na svinjskega velurja) prispevala k 
določeno povečanje sedanjih tako naglemu povečanju proiz
zmogljivosti (s tem pa tudi pro- vodnje svinjskega usnja. 
izvodnje). Povečanje bo sledilo v V ilustracijo naj navedemo gi
prihodnjih letih. Pri tem lahko banje proizvodnje svinjskega ve
računamo na zmogljivost prede· lurja od leta 1962 do 1968; ko se 
!ave okoli 20.000 ton letno. To pa je proizvodnja povečala za 9,5-
bo močno presegalo predvideva- krat. Leta 1962 je znašala (v Slo
nja v dolgoročnem programu. veniji) 48.SOO m 2, leta 1968 pa že 

Predelava svinjskih kož v letu 1971 po podjetjih v Sloveniji: 
Industrija usnja Vrhnika 9.740 ton 
Tovarna usnja Kamnik 6.000 ton (ocena) 
KONUS (obrat Lenart - 6 mesecev) SOO ton 

Skupaj 16.240 ton 
V navedene količine so vštete tudi vse polpredelane kože: tako 

wetblue kot tudi strojene kitajske kože (preračunane v slano težo). 

Znano je, da sta v času izdela- 464.000 m 2, medtem ko je do leta 
ve dolgoročnega programa 1971 ponovno porastla na okrog 
usnjarske industrije v Sloveniji 1,SOO.OOO m2, kar je 3-kratni porast 
predelovali svinjske kože le dve od leta 1968. V naslednjih nekaj 
podjetji - Industrija usnja Vrh- letih bo ta proizvodnja še nara
nika in Tovarna usnja Kamnik. ščala. Težko je danes oceniti, 
Zaradi težav z oskrbo kož drob· kakšna bo proizvodnja čez nekaj 
nice pa je v letih 1970 in 1971 let. že danes pa vidimo, da pro
Konus v obratu v Lenartu prede- izvodnja svinjine nasploh in 
!oval svinjske kože. Tako lahko svinjskega velurja še posebej iz
iz navedenega pregleda vidimo, redno hitro narašča - mnogo 
da je v letu 1971 predeloval 6 me- hitreje, kot je bilo predvidevano 
secev po 4 tone svinjskih kož v dolgoročnem razvojnem progra
dnevno. Kasneje je predelavo o- mu. 
pustil. Vendar je v letu 1972 zara- Predelava drobnice je v Slove
di težke oskrbe z govejimi koža- niji v letih 1960-1968 porastla od 
mi več podjetij začelo uvajati pro- 680 ton na 1.082 ton. Proizvodnja 
izvodnjo svinjine. Konus je po- gornjega usnja drobnice je padla 
novno začel predelovati svinjino od 180.000 m2 na 107.000 m2, 
sedaj v Ljutomeru. Tudi Tovarna prav tako proizvodnja podloge 
usnja šoštanj je letos pričela s drobnic od 55.000 na 44.000 m2

• 

predelavo svinjine (dnevno namo- Proizvodnja usnja drobnice je 
či okrog S ton) in ravno tako se torej v obdobju od 1960 do 1968 
je odločil bivši Usnjarski tehni- Konec na S. strani 
kum v Domžalah - sedaj obrat 
TOKO, ki letos tudi že predeluje 
svinjino. Tako je položaj v letu 
1971, še bolj pa letos na področ
ju predelave svinjine precej dru
gačen kot leta 1969, ko je razvoj
ni program nastajal. Kljub tako 
hitremu in velikemu porastu pre
delave svinjine v letih 1971 in 
1972 ter trenutnim možnostim za 
še večjo proizvodnjo ne smemo 
misliti, da bo takšna rast možna 
tudi v prihodnje. Zavedati se mo
ramo, da je to odraz trenutnega 
stanja zaradi izrednih možnosti 
nabave surovine in velikega po
vpraševanja po svinjskem usnju 
na svetovnem trgu. Odprto je 
namreč vprašuje oskrbe s suro
vimi svinjskimi kožami v prihod
nje. Vedeti moramo, da doma ni 
toliko svinjskih kož, kot imamo 
zmogljivosti za predelavo. Saj se
daj jugoslovanski izvori surovin
skih svinjskih kož ne krijejo niti 
50 Q(o zmogljivosti usnjarske indu
strije. Poleg tega pa se usnjarne 
v drugih državah Evrope, podob
no kot v Jugoslaviji, močno zani
majo za predelavo svinjine, saj 
je predelava govejih kož čedalje 
manj donosna in tudi oskrba z 
govejimi kožami je vedno težja, 
medtem kot nekateri podatki go
vorijo, da količne svinjskih suro
vih in polpredelanih 'kož narašča
jo. Po drugi strani pa je ugodna 

Tudi energetski obrat v Smart· 
· nem je obogaten z agregatom za 
proizvodnjo električne energije 



slovanskega usnjarstva 
Nadaljevanje s 4. strani 
padla od 235.000 m 2 na 150.000 m'. 
Po tem obdobju je ta proizvodnja 
do leta 1970 ostala približno na 
ravni iz leta 1968. Postajala pa je 
vse bolj nedonosna in zato je še 
edini proizvajalec tega usnja v 
Sloveniji - Konus v obratu Le
nart - leta 1971 proizvodnja tega 
usnja ustavil. Tako danes v Slo-

Iz konfekcije krzna -
sestav plašča 

veniji ni več proizvajalcev tega 
usnja. Dolgoročni razvojni pro
gram pa predvideva povečanje 
proizvodnje do leta 1980 za 80 Ofo. 
- Industrija usnja Vrhnika v 
šmartnem in KONUS v Mirni pri 
Gorici - močno povečala proiz
vodnjo. že v letu 1969 je krznar
na v šmartnem ponovno poveča
la proizvodnjo za 100 Ofo - okrog 
200.000 m', Miren pri Gorici pa je 
ostal na ravni približno 120.000 
m2 letne proizvodnje. Približno 
350.000 m' metrskega krzna letno 
do vključno leta 1971 sta proizva
jali obe tovarni. Ob koncu leta 
1971 pa je Konus ustavil proiz
vodnjo krzna domačih živali. Ta
ko je ostala v Sloveniji samo ena 

Stroj za nalivanje laka 
v lakirnici 

tovarna z zmogljivostjo do 
250.000 m 2 metrskega krzna letno. 
Dolgoročni načrt predvideva do 

leta 1980 porast proizvodnje za 
30 do 40 Ofo. 

Proizvodnja krzna domačih ži
vali je od leta 1960 do 1967 počasi 
naraščala, v letu 1968 je bilo za
beleženo močno povečanje pro
izvodnje od 102.000 m 2 na 210.000 
m'. To leto sta oba proizvajalca 
krzna domačih živali v Sloveniji 

Iz vsega navedenega lahko po
vzamemo naslednje ugotovitve: 

l. V zadnjih treh letih so na
stale nekatere spremembe na po
dročju oskrbe s surovinami. Te 
so vplivale na donosnost prede
lave nekaterih vrst kož. 

a) Proizvodnja usnja iz gove
jih kož je do leta 1971 ostala na 
ravni iz leta 1968. To pomeni, da 
proizvodnja govejega usnja ne 
narašča, kot je predvideno v dol
goročnem razvojnem programu. 
V letošnjem prvem polletju bo 
celo nižja od proizvodnje v zad
njih desetih letih. 

To je že zgodovina ... 

b) Predelava ovčjih kož v us
nje je bila v Sloveniji ukinjena 
leta 1971. 

c) Proizvodnja krzna domačih 
živali je ob koncu leta 1971 pad
la na okrog 250.000 m', kar je ra
ven iz leta 1968. Miren pri Novi 
Gorici je ustavil proizvodnjo 
krzna. 
d) Proizvodnja svinjskega usnja 

je v zadnjih treh letih veliko hit
reje naraščala, kot je predvideno 
v dolgoročnem razvojnem pro
gramu. Porastla je od 1,780.000 m2 

v letu 1968 na 2,700.000 m 2 v letu 
1971 (indeks 150). 

Na osnovi podatkov iz letošnje
ga leta lahko sklepamo, da bo 
proizvodnja svinjine še naraščala. 

2. Slovenska usnjarska indu
strija, ki predeluje goveje kože 
(to pa velja tudi za vso jugoslo
vansko predelavo govejih kož) še 
vedno v tehnološkem pogledu ni 
dosegla takšne ravni, da bi iz su
rovine slabše kvalitete znala pro
izvajti kvalitetne in komercialno 
zanimive izdelke. še vedno kupu
jemo predrage kože glede na iz-

delke, ki jih proizvajamo iz teh 
kož. Ne znamo še komercialno 
uspešno predelati tudi slabše in 
s tem cenejše surovine, kot znajo 
to na primer italijanski in drugi 
proizvajalci. Moramo pa tudi o
meniti, da so naši domači kupci 
usnja mnogo zahtevnejši, kadar 
kupujejo usnje doma, kot takrat, 
ko kupujejo usnje v inozemstvu. 

3. Izredno hitra rast proizvod
nje svinjskega usnja v letih 1969 
- 1971 (pa tudi v letih 1962- 1968) 
je rezultat močnega prodora 
svinjskega usnja na področje 
konfekcije. Nižja cena svinjskega 
oblačilnega velurja (velur, napa) 
omogoča, da svinjina dopolnjuje 
izbire oblačil in omogoča bolj 
množično proizvodnjo oblačil iz 
usnja. Oblačila iz usnja niso več 
izrazito modnega pomena, pa tu
di ne več znak izjemnosti. Posta
la so normalen porabni artikel. 
To in napredek v kvaliteti svinj
skega oblačilnega usnja so omo-

gočili tako hiter razvoj proizvod
nje svinjskega usnja. 

Posnetek iz proizvodnje 

Sitanje ščetin 

4. V slovenskem prostoru na
staja vse večje osredotočenje 
usnjarskih zmogljivosti. Nastaja
ta dve veliki središči, kjer se o
sredotoča ne samo proizvodnja 
usnja, marveč tudi predelava 
usnja v končne izdelke - kon
fekcija, galanterija. Ti središči 

sta Industrija usnja Vrhnika in 
Konus, Slovenjske Konjice. Pri 
tem ne smemo mimo dejstva, da 
da Konus zmanjšuje proizvodnjo 
usnja in se vse bolj usmerja na 
nekatera druga področja, ki z 
usnjarstvom nimajo nobene pove
zave. Industrija usnja Vrhnika 
pa povečuje proizvodnjo in tudi 
predelavo usnja. 

Del slovenske usnjarske indu
strije je v kritičnem položaju. Ta 
qo vplival na nadaljnji razvoj 
usnjarstva na Slovenskem. Neka
tere veje usnjarstva bodo iz tega 
položaja izšle močnejše, druge 
oslabljene. Zelo pomembno vlogo 
bosta pri tem odigrali obe sre
dišči na Slovenskem. 

Inž. Branko Stergar 
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DELAVCI IN NAŠA 
PROIZVODNJA 

loga - zagotoviti delovno silo, 
poskrbeti za nastanitvene zmoglji
vosti, osnovne življenjske in de
lovne pogoje ter standard teh no
vo zaposlenih delavcev, usposobi
ti delovno silo za proizvodne na
loge, stalno skrbeti za dodatno 
izobraževanje obstoječe in novo 
zaposlene delovne sile, za izbolj
šanje delovnih pogojev nasploh 
ter številne izboljšave na področ
ju proizvodnje oziroma poslova
nja nasploh. Poleg investicij v zi
dove in naprave pa so investicije 
v kadre oziroma delovno silo v 
zadnjem času ne le pridobile na 
svoji teži, pač pa so postale pri 
naši podjetniški rasti najresnej
ši problem ter prva naloga naše
ga programiranja in razvoja. O 
tem pa več prihodnjič. 

Nadaljevanje s 3. strani 
Pri tem ne smemo zanemariti tu
di dejstva, da je oziroma da bo 
zmogljivost našega energetskega 
obrata okrnjena s prekinitvami 
proizvodnje ob sobotah. Zato je 
toliko bolj razumljivo, da se e
nergija, bodisi proizvedena doma 
ali kupljena (del električne ener
gije po potrebi), smotrno izrab
lja v troizmenskem delu, zlasti 
še zaradi izrabe zmogljivosti stro
jev in naprav, s katerimi tudi 
nismo in nikdar ne bomo tako 

bogato za~o.Jženi, da bi v celoti 
lahko organizirali dvoizmensko 
delo. Kot že omenjeno pa nas tu
di kronično pomanjkanje prosto
ra oziroma omejenost velikosti 
prostorov, tako proizvodnih kot 
neproizvodnih - to je velikost 
gradbenih objektov - sili v take 
rešitve, da bo tudi v prihodnje 
večji del proizvodnje (z izjemo 
ženske in mladoletne delovne si
le) organiziran v 3-izmenskem de
lu, po možnosti v bližnji perspek
tivi brez sobotnega oziroma nad-

NEZGODA 
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Slika 1: 
Takšen položaj dvižnega vozička je sicer nenevaren. Ni pa pri
meren, ker ročica leži na tleh in se lahko ob njo spotaknemo 
Slika 2: 
V tem položaju lahko ročica vozička pri pritisku na sprednji 
del platoja močno udari nazaj. Zato je tak položaj povsem 
nepravilen in tudi nevaren 

Slika 1 

Slika 2 

urnega dela nasploh. To slednje 
je za našo proizvodnjo, kljub ve
likemu razumevanju večjega dela 
zaposlenih, veliko breme, saj nam 
analize storilnosti kažejo, podob
no kot za nočno izmeno, slabše 
rezultate, poleg tega pa je s kon
trolo oziroma doseganjem kvali
tete prav tako velik problem, 
zlasti še zaradi stalnega vklaplja
nja novih za zahtevne proizvod
ne naloge premalo usposobljenih 
delavcev. Pred strokovnimi služ
bami stoji težko premostljiva na- Franc inž. Mihelič 

PRI DELU 
Slika 3: 
Ročica vozička, ki je bila v položaju na prejšnji sliki je udarila 
delavko po glavi in ji povzročila težjo poškodbo 

Slika 4: 
Položaj dvižnega vozička po nezgodi, po katerem je jasno, kako 
lahko hitro pride do poškodbe 

Slika 3 

Slika 4 

1 
1 

1 



Gasilski ekipi, ki sta sodelovali na tekmovanju Končno besedo so seveda imeli sodniki 

Gasilska zveza Slovenije 
posveča veliko skrb za kre· 
pitev operativne sposobno
sti industrijskih gasilskih 
enot. Ta skrb pa izhaja 
predvsem iz zaskrbljujočih 
podatkov preteklih let, da 
je v industriji čedalje več 
škode, ki jo povzročajo po· 
~ari, zaradi česar je prizade
to celotno narodno gospo
darstvo. 

Tekmovanje gasilskih 
industrijskih enot 

Tekmovanja industrijskih 
gasilskih enot so v zadnjih 
letih postala že tradicional· 
na. Gasilski enoti obrata 
Vrhnika in šmartna sta se 
letos že četrtič udeležili re
publiškega tekmovanja in
dustrijskih gasilskih enot. 
Letos je bilo to tekmovanje 
v Slovenski Bistrici, zdru
ženo s 100-Ietnico tamkaj
šnjega prostovoljnega ga
silskega društva in v poča
stitev VII. kongresa Gasil
ske zveze Slovenije. 

ena enota z malo več tekmovalne 
sreče in objektivnosti sodnikov 
uvrstiti precej višje na lestvici 
58 tekmovalnih enot. Sicer pa je 
tekmovanje doseglo svoj pogla-
vitni namen: krepiti operativno 
pripravljenost gasilskih enot. E
nota obrata šmartno se je udele
žila tudi občinskega tekmovanja 
Litije v Gabrovki. 

Priprave obeh enot so se pri
čele praktično le 14 dni pred tek
movanjem. Vrhniška enota je i
mela le okrog 8 uspešnih vaj, na 
ostalih vajah pa ekipa ni bila 
kompletna, ker so bili nekateri 
člani enote zadržani. Mislim, da 
je razumljivo, da v pogojih, ka
kršne smo imeli za pripravo, re
alno nismo mogli pričakovati vi
soke uvrstitve na tekmovanju 
(popoldne vaje, potem pa še u
trujajoče nočno delo). Za primer
javo naj navedem preverjene po
datke, da so nekatere enote va
dile po tri mesece in to dopoldne 
in PQPOldne in da so bili gasilci 
oproščeni dela v času vaj ter da 
ni nihče opravljal nočnega dela. 
Uvrstitev obeh enot v drugi polo
vici lestvice udeležencev je zado
voljiva, čeprav bi se morala vsaj 

V prihodnje bi bilo zaželeno 
da bi tudi v občinskem merilu n~ 
Vrhniki organizirali podobno sre
čanje gasilskih enot z željo po 
čim tesnejšem medsebojnem so
delovanju, ker ne moremo pred
videvati, kdaj bomo drug druge
mu potrebni. Užaljenost ene ose
be (upravičeno ali ne), ne bi sme
la biti poglavitni vzrok za izoli
ranost e1ie enote v občinskem 
merilu, še zlasti ne na področju 
gasilske organizacije, ki je bila in 
je še vedno organizirana na pro
stovoljni osnovi, prežeta s buma
nostjo in nesebično pripravlje- Tekmovanje v trodelnem napadu 
nostjo pomagati, reševati človeš-
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ka življenja in materialne dobri-
ne družbe in slehernega občana. 

Na tekmovanju so sodelovali: 
Za ekipo Vrhnike: 
Tomo Butko, Benjamin Rudolf, 

Venceslav Rudolf, Franc Petkov
šek, Anton Japelj, Matija Koci
per, Jakob Bogataj, Herman Fic
ko, Franc Vodišek, Drago Ivano
vic, Anton Gostiša, Edvard Te
gelj. 

Za ekipo šmartna: 
Janez Ambrož, Marjan Vrbajs, 

Franc Jerič, Jože Lokar, Veko
slav Janekovič. 

Peter Petkovšek 

IZŽREBALI SMO REŠEVALt:E KRIŽANKE: 
1. nagrado dobi MILKA GORšE - krmama šmartno 
2. nagrado dobi JOžE JESENšEK - usnjama šmartno 
3. nagrado dobi MARIJA DOBLEKAR- skup. službe šmartno 

Med taktično vajo 



PRI DELU 
IN DOMA 

Anton Bizjak je bil rojen 10. 
januarja 1921 v Velikem Cirniku 
pri Brežicah. Osnovno šolo je o
biskoval v Veliki dolini. Njegov 
oče je bil delavec pri regulaciji 
Save. V družini je bilo šest otrok, 
od katerih so danes živi le štirje. 

Anton Bizjak med delom (na desni) 

Kdaj ste se prvič zaposlili? 
- Praktično sem se zaposlil 

šele po vojni in po odsluženju 
vojaškega roka, medtem ko sem 
šel od doma. še kot otrok s ko
maj 8 leti starosti. Bil sem pastir 
pri kmetu; ko sem končal obvez
no šolanje, pa sem začel delati 
kot dninar; v sezoni mnogo, v 
zimskem času pa bolj poredko. 

Kaj pa ste delali v času druge 
svetovne vojne? 

- Kot sem rekel, sem delal kot 
dninar vse do preselitve v Nem
čijo. 

Kdaj ste bili izseljeni? 
- Moje starše in vse otroke 

so izselili l. novembra 1971. Nato 
so nas v Nemčiji ločili, tako da 
sem ves čas vojne prebil v raznih 
taboriščih, iz katerih smo hodili 
delat v razna podjetja. Tako sem 
bil praktično v nekako petih 
nemških podjetjih, ki so tisti čas 
delala predvsem v vojne namene. 

Se teh časov še spominjate? 
- Lahko rečem, da takih stva

ri, kot so se dogajale med vojno, 
človek ne more pozabiti. Malo je 
bilo veselih trenutkov in zado
voljstva. Ob celodnevnem delu 
smo morali v času bombardiranj 
opravljati še delo pri civilni za
ščiti. Režim je bil zelo strog, saj 
so ga izvajali pripadniki SS od
delkov in za majhen spodrsljaj si 
bil lahko ob življenje. 

Ste imeli kdaj srečo v tem 
času? 

- Lahko bi rekel, da me je pri 
prevozu na kopanje strelskih jar
kov na belgijski meji, preden 
smo tja prispeli, rešilo neko nem
ško dekle. Na postaji, na kateri 
smo čakali na popravilo zaradi 
bombardiranja, je postajalo tudi 
to dekle. Ker nismo smeli govori
ti, kar je tudi opazila, mi je dala 
z očmi znak, naj pobegnem, na
kazala je celo smer. Vzel sem 
prvi kramp na progi, ki se mi je 

TOVORNO DVIGALO 1000 kg 

Brez besed 

8 

ponudil, in začel delati na progi 
kot drugi, ki so popravljali pro
go, nato pa ob J?rvi priložnosti, 
ko je vlak odpelJal, odšel s tem 
dekletom v njeno hišo. Bila je 
že brez staršev. Skrivala me je 
cele 3 mesece in hranila. Po tem 
času pa sem se ponovno priklju
čil skupini, ki se je vračala raz
redčena z omenjene naloge. Mi
slim, da sem jo takrat zvozil. 

Kdaj ste se vrnili spet v doma· 
či kraj? 

- Domov sem se vrnil 24 .ok
tobra 1945 - prišel bi prej, če 
ves transport ne bi potoval ves 
mesec. 

Ste se po vrnitvi domov takoj 
zaposlili? 

- Bi se, toda moral sem takoj 
na odsluženje vojaškega roka, od 
koder sem se vrnil leta 1948 spo
mladi. Nato sem se šele redno 
zaposlil, če ne računam let, ki 
jih imam priznane kot izgnanec. 

Kje ste bili zaposleni, preden 
ste se zaposlili 6. 1. 1952 v Smart
nem oziroma v IUV? 

- Bil sem zaposlen pri Slove
nija cestah, od koder imam tudi 
slabe spomine, izgubil sem dva 
prsta in sem sedaj 25 Ofo manj 
sposoben za delo. 

Pri katerih delih ste bili zapo· 
sieni doslej? 

- Nekaj časa sem delal v skla
dišču surovih kož, ves ostali čas 
pa v pomožni dejavnosti. Oprav
ljal sem različna dela, toda naj
več sem se mudil pri čistilnih na
pravah. Tudi tu postaja delo vse 
bolj zahtevno in ko bodo končane 
nove čistilne naprave in bazeni, 
se bo delalo v treh izmenah. 

Kakšno je vaše počutje na de
lovnem mestu? 

-Ne počutim se ravno slabo, 
posebno, če je vreme količkaj u
godno, seveda je pa potrebno de
lati tudi v slabem vremenu. 

Ko govorimo o osebnem do
hodku in življenjskih stroških, ki 
iz dneva v dan rastejo, kako se vi 
preživite s prejetim osebnim do
hodkom? 

- Moja urna osnova je 5,85 din 
na uro, na to pa imam 10 Ofo do
datka ter doklade za enega sina. 
S tem denarjem moram lepo ob
račati, da ob koncu meseca ni 
suše. če pa mi uspe, pa tudi kaj 
malega postorim v prostem času; 
to je praktično ves denar, kate
rega lahko brez škode za redno 
preživljanje tudi zapravim. 
Končno imate stanovanjski 

problem rešen; je kaj razlike 
med starim in novim stanova
njem? 

- Razlika je velika, je pa dvo· 
stranska. Prejšnje stanovanje je 
bilo cenejše in slabše, sedanje pa 
dovolj udobno in dobro, toda 
vseeno je sedaj mnogo boljše. 

Kaj mislite, da je človeku po
trebno, da je zadovoljen? 

- Na prvem mestu je po mo
jem mnenju redna zaposlitev, u
rejeno stanovanjsko vprašanje, 
zdravje v družini, manjkati pa ne 
sme predvsem dobre volje, po
sebno v slabih trenutkih, ter tre
ba je brzdati želje, se pravi »le
teti moramo na pravi višini.« 

Vaše želje in načrti? 
- -Dejansko jih nirriam, želim 

si le zdravja in takega počutja na 

delovnem mestu kot sedaj in v 
nobenem primeru manjši doho
dek ob visokih stroških. 

Razgovor zabeležil: 
Franci Kajdiž 

KDO JE 
KAJ PRI 
IGRADU? 

Leopold Torkar, dipl. inž. 
arh., tehnični vodja 
predsednik poslovnega 
odbora, v podjetju od 
16.4. 1967 

Franc Makuc, ekonomski 
tehnik, komercialni vodja 
podjetja, predsednik 
delavskega sveta, 
v podjetju od 1. 3. 1969 

- ---~==~ ........... ....._.. ______________ ......... 



Dejavnost RK 
Analiza štiriletne dejavnosti 

RK je pokazala, da je ta dejav
nost dosegla velik napredek tako 
glede vsebine same kakor tudi 
glede množičnega sodelovanja ob
čanov na vseh področjih delovne
ga programa. Napredek so omo
gočili vsi, ki pripadajo organiza
ciji Rdečega križa in so izvajali 

Priznanje organizaciji RK obrata 
šmartno 

naloge na najširšem delovnem 
področju, vsi, ki dajejo svoj pro
sti čas kot aktivisti RK, vsi, ki 
dajejo svoje znanje, kot predava
telji, člani strokovnih komisij in 
vsi podporni člani, ki organizaci
jo Rdečega križa podpirajo de
narno in materialno. 

Leto za letom je več delovnih 
organizacij in posameznikov, ki 
so pripravljeni materialno pod
preti delovanje RK. Letos so ob
činske organizacije v Sloveniji 
zbrale 8.542 posameznih podpor-

nih članov. Med njimi so kmetje, 
delavci, intelektualci, upokojenci, 
mladina. Poleg posameznikov so 
podporni člani tudi delovne orga
nizacije - kar 886 jih je. 

Dobrinam, ki jih ljudje dajejo 
RK, so se pridružila tudi denarna 
sredstva. 
Rdeči križ združuje v 114 deže

lah sveta 244 milijonov ljudi raz
ličnih starosti. Ta podatek kaže, 
da je Rdeči križ velika moralna 
in materialna sila, ki deluje v ko
rist ljudi, obenem pa krepi in po
gojuje mirno sožitje na svetu, 
saj je med najglasnejšimi dejav
nostmi za spoštovanje osnovnih 
človekovih pravic. 

Jugoslovanski Rdeči križ je se
stavni del mednarodne organiza
cije RK. Največ zaslug za uspe
šen razvoj RK pa imajo podporni 
člani. Ti s svojimi vsakoletnimi 
prispevki pomagajo organizirati 
dejavnost RK, aktivistom pa olaj
šajo delo. Tako RK s sredstvi od 
podpornih članov vse lažje in 
bolje organizira: 
- zdravstveno vzgojno dejav

nost, 
- izobraževanje prebivalstva z 

osnovami prve pomoči, 
- ustanavljanje ekipe prve po

moči in ekipe za socialno delo, 
- organizira krvodajalstvo, 
- akcije za zbiranje oblačil, o-

butve, posteljnine, 
- sodeluje pri organizaciji leto

vanj socialno ogroženih otrok, 
- organizira sosedsko pomoč o

starelim - osamljenim lju
dem, 

- deli socialno pomoč, daje po
budo za higiensko urejanje 
naselij, 

- izdaja poljudno-znanstveno 
gradivo za propagando zdra
vega načina življenja in dela. 

Od 14. maja do 16. junija 1972 je na Vrhniki pričelo z delom 
36 delavcev. 

Od tega so bili na novo sprejeti: Hašim Babovic, Alojzija 
Brence, Jozo Brkic, Dželil Džafič, Ana Habe, živka Ilic, Radi
slav Ivanovic, Ljubomir Jelic, Milenija Krjajic, Janja Kne
ževic, Tomislav Kobasič, Dragica Košir, Mijodrag Krsmanovic, 
Milorad Milojevic, Gordana Pesic, Ivan Pranjic, Cvetin Rado
vanovic, Ferid Seliman, Darko Skubic, Radmila Stamatovic, 
Mevludin Suljic, Ivanka šebalj, Slobodan Vrabičič, Iso Ze 
kovic in Francka železnik. 

Iz JLA pa so se vrnili: Vinko Dešmar, Jakob Fatur, Boris 
Lesar, Emil Mivek, Branko Osredkar, Camil Tagic, Janez Zem
ljič in Miroslav žust. 

Delati so prenehali: Jože Bernik, Darko Debevec, Ivan Duša, 
Franc Grdadolnik Mijodrag Krsmanovic, Gordana Novakovic, 
Mojca Novinšek, Anica Peterle, Jože Zemljič, Borut inž. žule 
in Anton ženko. 

V JLA so odšli: Jože Hribernik, Metod Peternelj, Karol Pi
šek, Ivan Rudolf, Janez Trček in Rado Trček. 

Po dolgi in hudi bolezni je dne 14. junija preminil dolgolet
ni član kolektiva Lešnik Pavel, rojen 20. l. 1915 v Dolgi gori, 
občina šentjur pri Celju, zaposlen v podjetju od 16. 8. 1951. 

Njegovim svojcem izrekamo iskreno sožalje. 
Delavki Mariji Gavranovic, rojeni dne 24. marca 1937, zapo

sleni v podjetju od 6. septembra 1957, je prenehalo delovno 
razmerje zaradi invalidske upokojitve. 

Za njeno dolgoletno delo se ji zahvaljujemo in želimo še 
vrsto srečnih, predvsem pa zdravih let v pokoju. 

V obratu šmartno so pričeli delati: Jože Boštjančič, Marjan 
Cankar, Marija Erjavec, Marija Litrop, Zvonko Mrhar, Milan 
Poglajen, Miran Repič, Vinko šušteršič in Ivan Trdin. 

Z delom so prenehali: . Franc černe, Marko Elsner, Vinko 
Pivec in Alojzija špelič. 

Babic 

• •• 

- Ti, Janez, pojdi kar naprej, Franca pa naj pokaže, če slu
čajno nima v torbi alkohola! 

Tudi v Litiji pomagajo delovne 
organizacije in posamezniki pri 
izvajanju nalog RK. Občinski od
bor RK ima v Litiji 10 kolektiv
nih podpornih članov in mnogo 
posameznih podpornih članov. 
Med kolektivnimi podpornimi 
člani so naslednje delovne orga
nizacije: Dom počitka »Tisje«, 
Industrija usnja Vrhnika, Kme
tijska zadruga, Mizarstvo Litija, 
Lesna industrija Litija. Restavra
cija, Kovina šmartno, Stanovanj
sko podjetje Litija. 

Naša delovna organizacija je 
prejela za ·prizadevanje, uspehe 
in zasluge pri razvijanju dejav
nosti Rdečega križa diplomo in 
emblem RK. Največje zasluge pa 
pripadajo prav našim delavcem, 
ki so se v množičnem številu od
zvali humani krvodajalski akciji. 

Lani je bila krvodajalska akci
ja organizirana dvakrat - spo
mladi v aprilu in jeseni v oktob
ru. Skupno število prostovoljnih 
krvodajalcev je preseglo pričako
vanja. Udeležilo se jih je 166. 
Vendar ni bila uspešna samo 
krvodajalska akcija. Mnogo na
ših delavcev in delavk je opra
vilo 80 in 20-urni tečaj prve po
moči. S tem znanjem so šli na 
tekmovanje ekip za prvo pomoč 
in socialno delo, ki je bilo orga
nizirano v Litiji v maju- zased
li so tretje mesto. 

Mislim, da je vredno sodelova
ti v organizaciji RK, saj s tem po
magamo krepiti človečnost med 
ljudmi, kar nam hkrati daje za
vest, da smo tudi sami prispevali 
svoj delež v mozaik sedanjosti in 
humanejše prihodnosti. 

Marija G. 

PRIŠLI- ODŠLI 

Invalidska upokojenka Marija Gavranovic 
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ŠPORT IN 
REKREACIJA 

Naša nogometna ekipa na 
Usnjariadi 

športnih letnih iger članov sin
dikata podružnic usnjarsko-pre
delovalne industrije v Slovenskih 
Konjicah so se udeležila zastop
stva destih podjetij. Udeležba je 
bila večja kot lani na Vrhniki, 
vendar moramo tudi zabeležiti, 
da pa so bile letošnje igre okr-

Počitek 
Bili so časi, ko smo z veseljem 

pisali o uspehih naših nogometa
šev. Toda zadnje čase, ali bolje 
rečeno v zadnjem letu tega ne 
moremo storiti. Podatek, da smo 
za las ušli izpadu iz zahodne con
ske nogometne lige, dovolj zgo
vorno kaže, kako se je bilo treba 
boriti za, če tako rečemo, naj-

4. usnjariada 
njene, saj ni bilo tekmovanja v 
balinanju in kegljanju. škoda za 
nas je toliko večja, ker smo od 
tekmovanja v teh dveh panogah 
največ pričakovali. Pred samim 
tekmovanjem so se predstavniki 
posameznih podjetij oziroma sin
dikalnih podružnic dogovorili, da 
mora vsak prireditelj poskrbeti, 
da bo vsaj 6 tekmovalnih panog 
ter da se ženske vrste štejejo v 
uvrstitev in ne kot doslej, ko so 
tekmovale izven konkurence. Naj 
takoj omenimo, da bodo nasled
nje V. igre v Kranju v organiza
ciji Tovarne čevljev Planika, ki 
praznuje 25 letnico pričetka gra
ditve tega podjetja. 

Naša ekipa je bila 27-članska, 
uspehi pa poprečni. Največ mož
nosti so imeli igralci namiznega 
tenisa, vsekakor pa jim je poma
gala ugodnost pri žrebanju ter 
so bili v končni uvrstitvi tretji. 
Ekipi v malem nogometu in v 
streljanju sta dali nekaj manj od 
sebe, kot je bilo pričakovati, med
tem ko so bili šahisti mnogo 
boljši kot v lanskem letu. 

Pokal je tretjič zapored osvo
jila ekipa Tovarne PEKO iz Trži
ča, druge so bile Slovenske Ko
njice, tretji UTOK iz Kamnika 
ter četrta Planika. Za njimi se je 
uvrstila naša ekipa, kar je boljša 
uvrstitev od lanske. 

ekipe pripravljajo nekaj dni ozi
roma tednov. Zaradi navedenega 
je zelo umestno, da je izvršni od
bor naše podružnice imenoval ko
misijo, ki bo skrbela za športno 
udejstvovanje naših ljudi. Ni od
več tudi pripomba nekaterih, da 
smo obrati med seboj premalo 
povezani posebno s šmartnim in 
v prihodnje se to ne sme zgoditi 
z IGRAD. To narekuje spoznanje, 
da je možno zastopati tako veli-

' ;: 

ko podružnico, kot je naša, le z 
intenzivnim delom med član
stvom na športnem področju. Za
radi tega pričakujemo v nasled
njem letu boljši plasma naših 
zastopnikov. Posebno skrb pa bo
mo morali posvetiti tekmoval
kam, katerih skoraj ni opaziti. 
Upamo, da bo imenovana komisi
ja poskrbela za vsestranost in 
množičnost. 

Kajdiž 

Iz vsega navedenega lahko za
ključimo, da ni moč dobro tek
movati, če se za tako tekmovanje Tekmovalci našega podjetja v Slovenskih Konjicah 

za nogometaše 
manjši izkupiček možnih točk. 
Rezultati, ki so bili doseženi na 
posameznih tekmah, dovolj zgo
vorno kažejo na to, da na teh 
tekmah nogometaši niso dali vse 
ga od sebe. Poleg tega pa smo bili 
v jesenskem delu še kaznovani z 
odvzemom dveh točk, kar se je 
poznalo na razpredelnici vsesko-

zi, nekaj pa so prispevali tudi 
sodniki, ki krojijo usodo marsi
kateremu moštvu. Od te lige se 
bodo morali posloviti Hrastnik, 
Jesenice in najverjetneje LTH ali 
pa Tolmin, novi člani pa bodo po
stali SAVA iz Kranja, TABOR iz 
Sežane in SLOVAN iz Ljubljane. 
Ker nekateri primeri še niso do
končani s strani pritožbenega or
gana, je možno, da se na lestvici 
še kaj spremeni. Na vrhu lestvice 
so TRIGLAV iz Kranja, PRIMOR
JE iz Ajdovščine in nogometaši 
LITIJE. Upajmo, da bomo z igro 
prvega moštva v naslednji sezoni 
bolj zadovoljni. 

Z mladinsko ekipo v spomla
danskem delu tekmovanja nismo 
nastopili, s tem pa smo praktič
no nekaj zamudili. Imeli bomo 

l. Triglav 22 
2. Primorje 21 
3. Litija 21 
4. Vozila 22 
5. Piran 22 
6. Zagorje 22 
7. Adria 22 
8. Usnjar (-2) 22 
9. LTH 22 

težave pri sestavi mladinskega 
moštva pa tudi njihove priprave 
za jesenski del ne bodo dovolj 
temeljite. Za mladince je zadnji 
čas, da jim zagotovimo redno 
treniranje pod vodstvom dobrega 
trenerja, posebno še, če hočemo 
priti v doglednem času do doma
čih igralcev. 

A - moštvo pionirjev se na 
lestvici ni dobro uvrstilo, znano 
pa je, da je ta liga najmočnejša, 
saj nastopajo v njej ekipe vseh 
večjih ljubljanskih klubov. 

B - moštvo pionirjev se je ob
držalo na sredini lestvice, imeli 
pa so slabše nasprotnike kot pio
nirji v A skupini. 

Glede pionirjev in načina njiho
vega tekmovalnega dela kaže na· 
rediti spremembe tako, da bomo 
tekmovali le z enim pionirskim 
moštvom, ki pa bo sestavljeno iz 
najboljših pionirjev obeh osem
letk ter bo fizično in po znanju 
kos navedenim močnim ekipam 
iz Ljubljane. 

Kajdiž 

15 4 3 67:19 34 
14 4 3 53:21 32 
14 4 3 45:18 32 
11 7 4 34:11 29 
8 5 9 49:44 21 
8 3 11 24:48 19 
5 7 10 29:39 17 
4 10 8 25:34 16 
6 4 12 18:40 16 

Smisel za red bi morali pokazati tudi na tovarniškem dvorišču 10. Jesenice 22 5 5 12 35:51 15 
11. Tolmin (-2) 22 6 4 12 33:40 14 
12. Hrastnik (-2) 22 6 1 15 30:67 11 
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USPEL 2. TABOR 
PD NA PLANINI 

Vse je kazalo, da organizatorji II. tabora ljubljanskih planincev 
ne bodo imeli sreče z vremenom, saj je bilo zadnjo noč pred prire· 
ditvijo pravo neurje, pa tudi jutro ni obetalo mnogo. Toda malo 
pred pričetkom celotnega sporeda je posijalo sonce, ki je omogo
čilo, da je II. tabor v celoti uspel in celo presegel predvideni obisk 
te lepe postajanke. Posebno velja ta trditev za popoldanski čas. 
Zelo bogat kulturni spored in število nastopajočih pomeni, da Pla
ninsko društvo Vrhnika združuje veliko ljubiteljev gora in planin. 
Posebno mnogo je bilo narejenega med mladino, kar so poudar· 
jali tudi številni govorniki. 

Predsednik ObS Vrhnika tov. 
Kermavner govori zbranim pla
nincem 

Na prireditvi so nastopili do
mača godba in pevski zbor, po
samezni recitatorji in skupine. 
Posebno je navdušila zborovska 

recitacija učencev osemletke Iva
n~ Cankarja z Vrhnike. Za to gre 
zahvala tudi učiteljem. Govorniki 
so posegli tudi v leta pred vojno 
in čas II. svetovne vojne ter po
udarili vlogo in pomen planin
stva za napredne in domoljubne 
cilje, ki so jih starejši planinci 
vedno gojili. To pa se danes pre
naša na mladi rod. Ravno sedaj, 
ko se načrtno dela ob organizira
nju teritorialnih enot in civilne 
zaščite, je tudi ta organizacija po
klicana, da sodeluje in da na raz
polago svoje znanje, če bo to po
trebno. 

Prosti del sporeda je bil še po
sebno živahen. Posamezniki so se 
spoznavali med seboj, obujali 
spomine in načrtovali prihodnje 
delo in sodelovanje med društvi. 

Uradnemu delu sporeda je pri
sostvovala okrog 400 ljudi, med
tem ko se jih je v popoldanskem 
času zbralo nad 1000. Ni manjka
lo lepe domače in drugih pesmi 
ter zdravega planinskega humor
ja. Prepričani smo lahko, da taka 
srečanja ne smejo iti v pozabo, 
temveč še naprej opravljati svojn 
poslanstvo, kot sta ga lanski ta
bor na Jančah in letošnji na naši 
Planini. 

Kajdiž 

Skupina učencev, ki je v kulturnem programu najbolj navdušila 

Razgledni stolp na Planini v svoji veličini 

Kako gre 
košarkarjem? 

Kmalu po velikem in nepričakovanem uspehu, zmagi nad 
Olimpijo in osvojitvijo pokala Košarkarske zveze Slovenije, se 
je pričelo tekmovanje v I. A. republiški ligi. Tekmovanje je 
zelo izenačeno, saj izrazito slabih moštev skoraj ni. Vsak je 
sposoben premagati vsakogar, posebno na domačem terenu. 
Pa vendar se je po osmih kolih na vrhu lestvice izoblikovala 
skupina treh moštev, ki so že pred pričetkom lige veljala za 
favorite. To so ekipe Celja, Ilirije in Vrhnike. Kot vse kaže, 
druge ekipe ne bodo resno posegle v boj za vrh, lahko pa se
veda pošteno zmešajo »Štrene« vodečim. 

Kdo bo prvak, · je nemogoče napovedati. Odločilo bo št~vilo 
število spodrsljajev, ki si jih bo eden ali drugi kandidat pri· 
voščil. V dosedanjih kolih so se najbolj odrezali Celje in 
Vrhnika. 

Kakšne so naše možnosti? Kaže, da ob koncu prvega dela 
nihče ne bo imel odločilnega naskoka. Kot že rečeno, bodo 
prvenstvo verjetno odločili porazi oziroma zmage proti mo
štvom iz sredine lestvice na njihovih terenih v drugem delu 
prvenstva'. Tu pa imamo rahlo prednost, saj s težjimi nasprot· 
niki igramo doma. 

Upajmo, da se bodo dogodki na igriščih odvijali v našo ko
rist ter ,da si bomo do konca prvega dela nabrali zadostno 
zalogo točk za odločilne boje v jesenskem delu. 

Stane Kukec 
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OH 
TA 

PRESNETA 
PASJA 

" VROCINA 

V sako leto ob tem času, 
ko je sance bolj na,vpik, 
teta nas straši vročina 
in nas žge kot kratek čik. 
V toplomeru kvišku pleza 
stožec živega srebra, 
kar je živega na svetu, 
v senco hladno se poda. 
Ko sirena dve »Odtuli« 
in domov podamo se, 
zunaj nas nevihta čaka, 
mokri smo možje, žene. 

Kdor ima bolj krepke tace, 
zdaj v planine se poda, 
pa čeprav tam v polni koči 
bo ostal brez pograda. 
Za zaljubljence primeren 
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tudi je planinski zrak, 
saj pomaga, da prerano 
se oženi siromak. 
Lep spomin na gore skalne 
mu za vedno bo ostal, 
a na tihem pa bo »fiksal«, 
da se kdaj je gor' podal. 

Ker sedaj je čas dopustov, 
vse po morju hrepeni, 
da na soncu se opeče 
in si bedra osoli. 
Morda tam bo več prostora 
za turiste z dinarji, 
ker turist, ki ima devize, 
črnih koz se pač boji. 
Marsikdo zdaj, tja na morje, 
z avtostopom se podi; 
kar poglejte, tam ob cesti, 

1 

vedno polno jih stoji. 
Za šoferje so težave, 
le kako naj revež ve, 
al' ob cesti punčka čaka, 
ali v cunjah poba je. 
Včasih res teško razločiš, 
kaj ob cesti čaka te, 
saj pri vseh je vse enako: 
cunje, špegli in lasje. 

Tudi za usnjarja bolje 
bo v poletnih, vročih dneh; 

proste bo imel sobote 
in končan bo večni kreg. 
In na vikend bo odhajal 
konec tedna trumoma, 
»folk«, ki s kožo se ukvarja, 
al' l'ahko bo bil doma. 
Ce bo raje hišo zidal -
tam porabil bo dopust 
in za svoje stanovanje 
si odtrgal bo od ust. 
ženska mu zvesto pomaga -
meša malto in beton, 
da prehitro ne omaga 
ta zgarani naš kujon. 

ženske v breg se zapodijo, 
tam je sto zdravilnih rož, 
da preženejo težave, 
ko bo spet sneženi mož. 
Za bolezen vsaka rožca 
v sončnem bregu, glej, cveti, 
tam za revmo in ljubezen 
lek zdravilni se dobi. 

-

Le za cene ni je rožce, 
ki naj jih nazaj drži, 
kot srebro v toplomeru 
jih vročina gor tišči. 
O, ko rasle bi tam v bregu 
rožice za vsako stvar, 
marsikdo, ki je v težavah, 
bil bi dober gospodar. 
Ena prav velika roža 
v sončnem bregu naj vzcveti; 
da kuhali bi čaja 
tej stabilizaciji. 

,,, 
Naj vročina dinar gane, 
da mu vrednost zrastla bo, 
naj kot srebro v toplomeru 
g1·e visoko pod nebo. 
V se najbolje mu želimo, 
kot želimo sebi vsi, 
če visoko bo kotiral, 
bomo srečni tudi mi. 

Naj pritiska zdaj vročina, 
še prehitro bo jesen, 
ko bo »folk« okoli kašljal, 
k zdravniku hodil ves zelen. 
Ce polet' je mokra srajca, 
spomni se na tiste dni, 
ko boš sneg do popka gazil 
v mrzle roke pihal si. 

Naj se vsak počuti srečno, 
pa če mlad je ali star; 
naj dopust vam bo prijeten, 
vam želi zdaj vaš USNJAR! 

1 van Malavašič 


